


Discussie

Er is een Frans spreehvuord dat zegt: Pom discuter iJ fant être d'accord. Een
beetje wij vertaald: Om een discussie, een gesprek te kunnen voeren moet er
eerst een zekere mate van overeenstemming zijn.
Dat klinkt wat vreemd want op het eerste gezicht is men geneigd om te zeggen:
hoe minder overeenstemming hoe meer gelegenheid tot discussie. Toch is dat
niet waar, mensen die een werkelijke discussie met elkaar willen voeren d.w.z.
die bereid zijn naar elkaar te luisteren, elkaars argumenten serieus te nemen,
op die argumenten dan ook werkelijk in te gaan zodat men al pratende een
helderder inzicht krijgt in de overeenkomsten en verschillen die er bestaan
tussen de gesprekspartners, die moeten inderdaad van de aanvang af enkele
gemeenschappelijke uitgangspunten hebben waardoor het mogelijk is om met
respect en geduld naar elkaar te iuist('TCIl.
Het is dan ook bijzonder nuttig om aall het begin vall zo'n discussie eerst naar
die gemeenschappelijke uitgangspunten te zoeken. Vindt men die n1. niet (tm
kan men waarschijnlijk het gesprek, voorlopig, beter opgeven, het wordt dan
toeh niet meer dan een zinloos langs elkaar heen praten \vaardoor eerder ver-
bittering dan wederzijds begrip ontstaat.
In het licht van het bovenstaande WH ik op twee discussies die op het ogcn~
hlik gaande zijn opmerkz ..lam willen makell.
In de eerste plaats is daar dan het gesprek tussen de katholieke en de huma-
nistische geestelijke verzorgers in de Strijdkrachten. ~len vindt daar voorbeel-
den van in ons boekje Humanistisch Credo, in EGO en in de katholieke bladen
Ter discussie en G 3.
Er is tussen deze katholieke schrijvers en ons inderdaad een 'accord'. Dit blijkt
b.V. uit uitspraken van aalmoezenier R. Thomas in zijn artikel in Ter discussie.
\Ve geven enkele, kleine voorbeelden:
'Integendeel, bezig zijnde met het humanistische denken ontdekken wc dat
het voor een groot deel ook ollze eigen werkelijkheid is' (blz. 33).
'Het gezamenlijk mells~zijn en de zorg daarvoor is de grond die ons verbindt.
Ons mens-zijn is het cnige uitgangspunt voor elke werkelijkheidskcnnis en
de menselijke ervaring is de enige toegangsweg tot de kennis van enige werke-
lijkheid' (hlz. 37).

In dit gesprek blijkt en zal ook verder blijken dat cr naast grote overeen~
komsten grote versehillen zijn b.v. op het punt waar dc katholiek vanuit de
ervaring van de werkelijkheid meent te mogen concluderen tot de aanwezig-
heid van Gods invloed in de menselijke gesehiedenis. Daar kan de humanist
hem zeker niet volg!.'ll. ),faar het lijkt wel ecn vruchtbaar gesprck te worden
d.\v.z. een gesprek waarin veelovereenkomstigs wordt ontdekt en dus moge~
lijkheden van een gemeenschappelijk handelen worden ontwikkeld cn waarin
t.a.v. de blijvende verschillen begrip en waardering ontstaan, de enige gronden
voor werkelijke verdraagzaamheid.
Er is ook een andere discussie he7ig n.l. hlssen een dcc) van de protestante en
de humanistische geestelijke verzorging in de Strijdkrachten. \Vc verwijzen
daarvoor o.a. naar de artikek'n van de hoofdlegerpredikant ds. B. A. Bos in
Reveille.
Daar is van een 'accord' geen sprake. Er zijn tussen ds. Bos en ons blijkbaar
te weinig gemeenschappelijke uitgangspunten Voor een werkelijk gesprek.
Daarom verstaat ds. Bos veel van wat wij zeggen verkeerd. Als hij b.v. beweert
dat ik in mijn Humanistisch Credo zijn geloof cen aanmatiging heb genoemd
dan is dat nu juist wat ik niét hch gedaan. Ik heh in mijn artikelen een onder-
scheid gemaakt tussen logisch, wetenschappelijk weten en innerlijk 'geloofs'
weten. Ik heb het een aanmatiging genoemd om te doen alsof die twee vormen
van woten samenvallen.
Zo zou ik kunnen doorga..-m met het ophelderen van misverstanden maar het
zou niet baten, ds. Bos 'verstaat' mij niet. Deze discussie heeft dus geen enkele
zin, ze kan over en weer slechts verbittering wekken en dat willen we beslist
niet. \Vij beschouwen daarom deze discussie als gesloten. RED.
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Militairen ontvangen het blad op
aanvraag zonder betaling.

Bij de voorplaat:
Vkll~ies lentezo/l glijden ook de
IIl11allestraatjes binnen. als lIet voor.
jaar wordt. Eli ol de box nu op cen
~azo" ilt een l:illawi;k ol op een
slllol stocpje t:an een olld straatje
stuat. de l:01l schijnt gelijk t:oor alle
kiuderen. Df/t is het lijlle vun het
t'oorjaar. (Foto: LcoJlard Freed)
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Blues-revival

Vooral in Engeland maar ook in an-
dl-'Te \Vl'Steuropese landen is de hl'lan!-:-
stelling voor de hhH'S de laatste jaren
sterk gcgnwi<1. Dat is ('igl'lllijk niet zo
verwonderlijk wannet', m('n zich reali-
s('crt dat de meeste populaire beat.groe-
pen, de Holling Stalles voorop, bijna al
hun ideeën ontlenl'n aan dl' Amerikaan-
se rhythm-and-blues.
TOl'n ik vorige zomer in Engeland

met wat tieners praatte, hoorde ik ze
tot mijn verbazing in ('i'll adem Elvis
Presley, de Beatles, John Lee Hooh'f
en Sonny Boy 'Villiam.~ollals hun idolm
noemen. In l'Cn volgend stadium leren
deze jeugdige fans vaak het origined

•
- '-1Il de imihltie te ondl'rschdc1en, zodat
t deel gaan uihnak£'11 van de in Enge-
land toch al zo verheugend grote grol'P
pure hluesliefhehlx'rs.
In I\'l,,<leriaml is zelfs de ('(~rste fa~t'

van deze ontwikkeling nOg"niet ing"dre-
den. Beatles, Stones, Kinks, Animals en
\vat niet al maken V(x)r1opig nog de
dienst uit, terwijl ~Iuddy \Vaters, ~lt'm-
phis Slim en Ilowlin' WoU gl'en V(lt't
aan de grond krijgt'll. Hopelijk zullen de
hierOlH.lervolg('nde hesprekingt'n van re-
cent verschenen bluesplaten t'nkde lt,-
z('rs van Eg"Oert(){~brengen tenminste
t't'ns wat echte blues te gaan beluist(,-
ren.
Bij onze oosterburen lwstaat wél be-

lang"stelling voor de blues. Sinds 1962
\vordt onder de naam 'American Folk
Blues Festival' elk jaar t'en COIl(:ert-
tounwe met een groep bluesartiesten ge-
organiseef(1. Een LP m(:t opnamen van
het concert op 13 oktolwr 1963 werd ook
in XeJerland uitgebracht (Fontana 681
510 ZL). De plaat get,ft l'en gevarieerd
overzicht van wat cr op ht't ogenblik

•
in de VS aan blues te vinden is, van dt,
primitieve landelijke blues zoals Big Joe
\Villiams ze zingt, via de klas~il'ke blue~
uit de jaren twintig (Vic:toria Spivey,
Lonnie Johnson) tot de moderne
rhythm-and-blul's van mens('o als ~Iud-
dy \Vatcrs en Otis Spann. Er staat zo-
veel goede muziek op deze LP, dat ik
me wel mo('t beperken tot het noeml'n
van een paar hoog'tepuott'n.

Uniek arsenaal
Soony Boy \Vil1iamson, dit, de traditie

voortzet van de oorspronkelijke, in 1948
v('nUl){)f(leSonny Boy \ViIliamson, be-
gell'idt zijn zang op mondharmonika met
l'en uniek arsenaal van glissandi, tril.
Iers en wa.wa-effeden. Ook op mond-
harmonika :lIll'en, af en toe aangevuld
met voetgehk of vingl'rgeknip, maakt
hij fascinerende muziek.
Victoria Spivey zingt in rauwe music-

hall stijl een juist d{x)r de afw('zigheid
van enige sentimentaliteit aangrijpen(le
blues over haar werkloze vader, Grant
Spiv('y, die zijn vrouwen negell kinde-
ren in de steek liet. .\luddy \Vaters he-
schrijft met ingehouden felheid hoc hij
vijf jaar lang alles voor zijn vrouw over-

had, om dan ten slotte te explodeH'n:

Tue 1Jet'll misfreated
Yml knmc tc/lat ['111 tlllkillJ,!(,hollt
[ tCorked five long years for otle tCOl1um
Alld she had tlw tlerve to put me Ollt.'

Otis Spann begon als pianist bij de
hhll'shand van ~1uddy \Vaters. Later
ging hij zdf ook zingen, zoals hier in
hd berustende Tt:e had lIIY fUII if [
dOIl't gel weU tlO more:
Big Joe \VilIiams het,ft een minder

kalm karakter. In de bus op weg naar
het concert wilde hij als enige een
raampje Op('Uhebben, Toen de anderl'n
dat niet toelieten, componeerde hij ter
plaatse de blues '[ don't luwe a friend
at oU', Zijn woede klinkt nog door in

Waarom niel in Nederland?

de manier waarop hij dat Shlk 's avonds
vertolkte; zijn stem slaat af en toe over
van opwinding en hij gaat zijn negen-
snarige gitaar meer te lijf dan dat hij
('wp speelt. Nadat hij evell stoom hel'ft
afgeblazen, weet hij dan toch nog met
('('n opgewektere noot te besluiten:
'PIcase nUl here, dariing, mul sU down
011Big Joe's knees.'
Joho Lt'e Hooker hoort samen met

B. B. King, .\Iuddy \Vaters en Bo
Diddley tot de g"l'nl'ratie blueszang('rs
die kort na de oorlog uaar voren kwam.
Zij verdrongt'n hun voorgangers (o.a.
Big Bill Broonzy, Tampa Bed en
Brownie }'k-Ghl'e) binnen korte tijd van
de bluesmarkt, niet alleen doordat ze
de t('chnische mogelijkheden van de
elektrische gitaar wistl'n te }){'nutten,
maar vooral door de ongekende fellwid
van hun vocalen, die direct aansloot bij
de onrust en het onj.{eduldvau de eerste
naoorlogse jaren. flooker heert sinds-
dien bewust geprobeerd ook het blanke
publit,k te bereiken en hij schrok er
daarbij niet voor tl'mg zijn stijl ingrij-
pend te wijzigen. Vamlaar dat hij ('t'n
jaar of tien geleden braaf meedeed met
de rock'n roll-rage. Vandaar ook dat hij
de laatste jaren stee<.b;meer folks sonJ.:s
in zijn rep{~rtoireopneemt.

Paradoxaal
De zucht naar 'authenticiteit' bij ved

blanke blut'sfans leidt soms tot para-
doxale resultaten. \Vijlen Bill Graucr van
wijlen Hiverside Records kwam een paar
jaar geleden op het idee John Lee
Hooker l'en plaat met songs van Lead-
helly te laten maken. Toen Hookt'r
compleet met de voor hem ongewone
onversterkte gitaar in de studio ver-
scheen, bleek echter dat hij Leadbdly
noch diens songs kende. llookl'r was als
geroutilwerde schnabbelaar niet voor
één gat te vangt'n: in plaats van de

Ll'adhelly-songs nam hij een aantal
blues op, die hij zieh nog uit zijn jeugd
in Clarkdale (1tiss.) herinnerde.
Z{xloende bevat 'How Long Blues'

(Fontana 688 700 ZL) een dertiental
landelijke blues. Hoewel Hooker na al
die jaren natuurlijk niet meer zo met dit
primitieve materiaal vertrouwd was,
zijn deze opnamen toch wel het beluis-
teren waard. Zijn zang is minder heftig
dan op zijn rock'n roll-platen, maar
Hooker blijkt ook md subtiele middelen
sfeervolle resultaten te kunnen berei-
ken, zoals bij voorbeeld in Tupeio Blues,
het verhaal van een overstroming die
een heel dorpje web'Vaagde. Dat hij hier
het extra volume van zijn versterker
moet missen, P:L~twel hij het intieme
karakter van deze jcugdherinneringen.
'Jumpin' the Blues' (Fontana 688

802 ZL) door zanger Joe Turner en
b(x)gic-pianist Petc Johnson ademt een
heel andere sfeer, Turner begon zijn
carrière in Kansas City ah; ziugende
kelner; zijn indmkwekkende stemvolu-
me z<'11hij in die tijd wel ontwikkeld
hebben met zijn pogingen het luidruch-
tige cafépubliek te overstemmen. Hij
houdt zich in zijn blues hoofdzakelijk
bezig met de amoureuze en alcoholische
problemen, die voor het grotestads ne-
gerproletariaat Vl'f:'lalde plaats van de
zorgen v{){)rdl' allerel'rste lt'vensbehoef-
ten op het platteland hadden ingenomen.
In Teil me pretty baby rekent Turner
ongezouten af met de door blanke ra-
cisten volgehouden mythe als zou 'de
neger' ('r altijd in de eerste plaats op
uit zijn blanke vromven te verleiden:

'They say hrown-skinned womeu Clre
euil
Aml vel/ow gjrL~'Clrcworse
[ gol myself a mulatto, boy
['m playing it safety first

'VeU, your JUlirmay he curly
Your lips may be red
lf you aiu't lmHcn-skilmecl, baby
Big Joe sure ain't going to bed'

Petc Jo!mson is een solide swingende,
redelijk inventieve hoogie.pianist. Hij is
na hun jarenlange samenwerking: volle-
dig vertrouwd geraakt met Turners re-
pertoire; zijn hegeleidingen zijn dan ook
voortreffelijk. De vier instmmentale
stukken op de plaat kunnen mij minder
boeien; het lx){)gie-idioom is nu een-
maal tamelijk beperkt, waardoor he-
paalde clichés haast niet te vermijden
zijn, Een aardig detail is ten slotte nog
dat deze Turner-sl"Ssion uit 1949 waar-
schijnlijk het plaatdebuut betekende voor
de tweelingbroers Art (trompet) en wij-
len Addison (ba.~) Farmer. Art Farmer
speelt ongetwijfeld wel ("('n paar van de
geïmproviseerde trompetachtergrondjes,
maar van zijn sterk persoonlijke stijl is
hier nog niets te bespeuren.

RERT VUIJSJE
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De wekker werkte niet

Toen u:i; in onze kwajongensjarcn tot
de oprichting t.:an een heuse atlctiek-
elI/V overgingen, wilde dat allermillM
zeggen dat ti:;; lillook de ',cschikking
kregen ot:cr CCII siuteL/Hum, sportkledi;,
sprillg!Jakkett en u;erplllateriaai. Hoog-
stcns zou ie kWl1lcn zeggen, dat het ge-
hol Ctt geTcrt in onze stnwt c(JIwf dal
ogenblik min of meer gereglementeerd
giTlg gebeuren.
Ecu oude, door de vader van een on-

zer leden afgcdaukte wam/elstok bi;
voorbeeld, werd benut als het u;elkomc
instrument u;allrmee wi; het nummer
speerwerpen aml ollze regelmatige 1)(0-
gramma's konden tocvoegcli. Ilet lciel
van ecu killderwllgL"f1 tCtlS onze discus.
Op de straatklinkers werden de diverse
looIJliummers verwerkt met een felheid,
lillt er zowel figuurlijk als letterlijk dik-
u;ijls de t.:onken afdogen.
E'l zoals uJter heel tl'1Jortief,Vederltmd

trots was 01' FllIlllY Bumkers-Koen voor
wie het verbeteren van een tcereldre-
cord ill de jaren vlak tUl de Tu:eede \Ve-
rddoorlog maar een peuleschilletje leek
te zijn, zo trots tcaren lci; 01' ollze
'sprinters' watlIleer er weer eens eentje
eelt clubrecord omuUlg had gehaald.
Onze 'voorzitter' had de beschikking

over een (wde, lichtelijk verroeste wek-
ker met secondentcijzer, waarvan wij het
glas voor de wiizerpuUlt hculden veru.:ii-
derd. Een fliuke zwcllli met deze 'cIlTo-
tlOmeter' bracht het apparaat in wer-
king cu betekeude derhalve teve1lS het
'startsc1lOt' voor de lopers. Door met
cic duim op het moment diJt de win-
naar de eindstreep passeerde de secon-
denu:ijzer tegen te JlOudell, hadden teij
cUm de gemaakte tijd haarfijn in secoll-
dcn.
De clubrecords warelt een fel begeerd

bezit. lIet klonk zo indrukwekkellli U;(I1l-
neer je kon zeggeIl: 'Ik beu de record-
houder van lIercules - zo heette onz.e
club - 01' de .JUU meter met 1 minuut
17 seconden:
Vooral op de 1000 meter kOlt men

spreken van een tvllre reconljacht. lIet
kilometerrecord had iets fasCÎnerenc/s.
lIet Icas voor OIIS zo ongeveer wat het
record op de mijl ;u de échte atletiek of
het wereldrwrrecord bij de ICielrellllets
is.

Twee

Onze cl"l) lelde twee leden die op de-
ze felomstreden a/stmui de lakens uit-
deeldell. Dat wlIren Lammert Dlissel en
Hendrik Busscher en zij gaven elkaar
onderling geen strobreed toe. De ene
keer tcas Lammert de winnllar, cIe vol.
geutJe keer drtwde Hendrik weer eens
zijn horst lIls cIc eerste over de eind-
streep.
Lammert was de gelukkige houder

van het record op de kilomeler. Maar
op zekere dag, toen hi; van het toneel
van de strijd was weggeroepen om ill

een ander deel van de stad voor zi;n
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moeder een boodschap te glUm doen,
IllIm Hendrik zijn kans waar en d(,(,cl
eell 'officiële' recordpogi/lg. Toen Lam-
mert een uur later terugkeerde, was zi;u
trotlie bezit in de Jumdell V(//I Hendrik
overgegaall.
lIet Zilt hem niet lekker. Maar ziet

met hoeveel liportieve veerkracht de ont-
troonde recordhouder op zijn v('riies re~
ageerde. lIet euige lcat hij zei ({:as;
'Haal de wekker! Dat record zal ik di-
rect weer terugllebbell:
Zijn gezicht blaakte van strijdlust en

ww de manier waarop hij deze woonleu
uitstootte, voelden wij dat er iets ge-
weldigli gitlg geheurell. Als een lopelul
vlwrt;e ging het bericht Vll1l Lammerts
voomemell cloor de huurt en vall alle
kanten stroomden de 'lielllVsgierigeli
loc, zodat er binnen tiell IIlitlllten een
flink wmtal jongelJS lultlwezig u;as om
de juiste sfeer te scheIl pen voor deze
gebeurtenis.
Onze 'voorzitter had inmiddels de

wekker nlU huis ge/uwld en in eell ge-
spllllllen stilte begoll Lammert lum zijll
vele rondjes om dc beide lcmulllmpalen
in de straat. Na elke ronde werd de
tijd afgeroepen en reeds lUl enkele ron-
den werd het duidelijk, (UIt de moedige
loper in een zeer hoog tempo 'over de
baan' ging.
'\Tij vreesden nog everl, dat hij dit

tempo niel ZOIIkunnen vol/wuden, maar
Lammert u;ist t)(m geen vermoeidheid.
llii was liet type van de vechter en met
eeu verbeien gezicht streed hij zijn eell-
Zil/lle strijd tegen het horloge of, liever
gezegd, de wekker. Zi;n stijl tcas iu ollze
ogen perfect en een Nurmi had ous op
dat ogell1Jlik Iliet meer hebben k"mlClI
begeesteren.

Race van zijn leven

Er kon Iltl niet meer (l(l1lu.:orden ge-
twijfeld: hier liep iemand de race van
zijn leveu C-'11 al hculden wij toetltertijd
FlOg geen flauw be1lul van de zogelllUml.
de 'mysterieuze krachten in de sport',
teii allen vóélden, dat Lammert in deze
ge/adell stemming het record naar be-
neden zou halen. En niet zu zuinig ook!
De 'voorzitter' riep voor de laatste

mllal de tussentijd af en onder geesl-
driftige toejuichingen giug Lammert Z;;II
laatste ronde i1l. IViemlUul hoorde in de-
ze emotiO/lele ogcllblikkell de uitroep
van schrik, die onze voorzitter-tijdu:alir-
flemer slaakte. Lammert zeker lIiet. Hij
llerste nog een formidabele ei/ulsprint
uit ziin benen en wierp zich toen mel
ecu triomfantelijke gri;lIS op ziju gezicht
over de eindstreep.
De rccordvcrbeterillg was een feit ...

dacht men. Doch op dit zo glorierijke
"/Omenl trad onze voorzitter met eell
vrlllrrode kop 0IJ de al,; een blaasbalg
tekeergaande triomfator toe cu hakkelde
onth'ttst:
'H ... h ... het Sf' ... spi;t me, Lammert

maarre. .. eh... je record kan uiet

u;orclen erkend. lkkik ... IC •.. weet tlid
hoe het kwam, m... rlwarre ... de lcek-
ker is in de laatste ronde blijvell stil-
staan:
Helulrik is alti;d recordhouder over

de kilometer Vllll de cl"b gcblevell,
W(lIIt sitllisdielt voelde Lammert zich om
bepaalde redenen meer (ulllgetwkh'lI lot
het lIummer hink-stap-sllrong!

GEil SCIIUUIl.\/AN

Adressen
Raadslieden
In verhand met het feit dat in een
vorige puhlikatie enkele storende
fouten waren geslopen in de adres-
sen van raadslieden, geven wij
hieronder lIogmaals deze, gecorri~
geerde, adressen.

11.]. J, Lips, hoofdraadsman,
Bureau Hoofdraadsman, Iloofd~
straat 84, Driehergen. Tel. 034381
2878.
Huisadres: Madoerastraat 15,
Amersfoort. Tel. 03490/1 5n 77.

S. v. d. Belt, raadsman dhtrict
Zuid.
C. Rehccquekazerne, kamer 28 a,
Eindhoven. Tel. 04900/(j 13 31,
tocstel 121.
Huisadres: Eikvarenlaan 5, Eind- •
hoven. Tel. 049001J 21 45.

11. ]. van Sandwijk, raadsman dis-
trict I\"oord-Oost.
Koning \VilIem III kazerne, ge-
houw 2,!), kamer 2:1a, Apeldoorn.
Tel. 057601J 8777, toestel 598.
Huisadres: Cehiusslraat 17, Apel-
doorn. Tel. 05760/20437.

]. G. F. Troost, raadsman Marin~
en Dhtrict \Vest.
Van Sijpcstcynkllzerne, gehouw G,
kamer .!), Utrecht. Tel. 0301
:l 44 41, toestel 92.
Iluisadres: HobbemaJaan 2,
Alkmaar, Tel. 022001 1 45 (;7.

A. Zoetebier, rnacI.~man dhtrict
~lidd('n.
Jan van Nassau kazerne, gebouw 3,
kamer 52, lIardenvijk. Tel. 034101
2041, toestel 25.
Huisadres: Guido Gezc!lelaan :14,
Harderwijk. Tel. 03410/28 SI.



Het vraagstuk van de kernwapenen

De titel vnn dit stuk is ontlt'{'nd aan
het rapport van de Generale Synode van
de l':ederlanclse Hervormde Kerk, maar
ik wil me in het onderstaande zeker niet
alleen tot dit rapport bepalen.
Er is in de strijdkrachtf'n een m.i.

verheu~ende toename van helangstelling
voor het gl'~prek over het vraagstuk
van de kemwupcnen en de vraag van
bewapening en ontwapening in het al-
gemeen.
De militair neemt, als het ooit op~

nieuw tot oorlogvoering mocht komen,
de uitvO('ring van het oorlogsgc\vcld op
zijn schouders. Dat is een zware VCT-

eantwoordelijkheid!

Gezien in het licht vun de huidige he-
wapeningstechniek mod zplfs worden
gestpld dat de woorden 'zware verant-
woordelijkheid' te 7.•'lChtaardig zijn. De
opdracht om het huidige wapenarse-
naal tot activiteit te bren~('n, heeft zulk
cen afschuwelijke inhoud. zulkc gmwf'-
lijke consequenties, dat de mensen die
met de uitvoering van dpzc opdracht
worden lX'last, voor een hijna onmL'n-
se1ijke,onmogelijke verantwoordelijkheid
staan.
\Vie kan ('igenIijk de verantwoordelijk-

heid op zich Iwmen voor het uitvoeren
van een opdracht die, wellicht. de ver-
nietü:!ing van }lct menselijk leven tot
gevolg heeft?

lJ('t is onget\\ijfdd de wrdi('ustc van
het rapport van de Synode, dat het dit
vraagstuk in zijn volle omvang cn
zwaarte heeft geplaatst in het midd('n
van ons volk en daamlC'de ook in het
midden van de striidkrachten.

•
Het is een geluk dat de minister van

Defensie het ook 7.0 hC'eft heh'Tepen en
dat hij hecft verklaard het gespn,k ov('r
deze zaak in de Nederlandse striidkrnch-
ten te accepten'n als e('n noodwendige
(.onsequcntie van de huidige situatie.

Sindsdien is dal gesprek op gang gt'-
komen. lIet rapport van de Synodt" het
aanvul1('ndc 'Voord en \Vcdt'twoof(l (ook
van de Synode), dc artikelen in G3, en-
kple artikden van officjprpn in het
VOKL-orgaan, de vergadering van de
officiersvprf'nigingen in Enndo, enz.
Xatuurlijk is niet alles wat in dit 'ge-

sprek' naar voren is gehracht evpn wijs
f'n doordacht, maar dit risico zullen we
moeten n('mpn, het is nl. niet rnogdijk,
het gesprek over e('n onderwerp dat voor
ons allen zo beslissend is, te voeren
zonder dat hier ("n daar ('('n rationeel
niet of niet geheel g('rontroleprde ('mn-
tionaliteit f'en woordje gaat meespreken.
Het is niet v('rstandig 7.ich daarover erg
op te winden. ~It'n dreigt dan boven-
di(,1look zelf door emotionaliteit te \vor-
den mc('gcslecpt.

\Vij willen in EGO gaame aan dit ge.
sprek deelnemen, omdat wc het op prijs

stell('n ook de lezcrs van EGO crin te
hdn,kkell. Het kan nl. niet zo zijn dat
dit gesprek hep('rkt blijft tot enkele klei-
ne groepen officieren. llct is een zaak
die ons gehele volk aangaat en dus ook
álle militairen. Ook de jonge, dienstplich-
tige militairen. I\"iet {-én mens hehoort
zich aan deze verantwoordelijkheid te
onttf(,kken!

Directe aanleiding tot dit artikel is
het congrcs van het I[umanistisch Ver-
hond dat op 10 en 11 april te UtrcC'ht
is gehouden en waar, op voorstel van
de gemeemchap-Den II('lder en mct
steun van het hoofdhestuur, ('('n motie
werd aangellom('n die \\ij elders in dit
blad publin'f('n. Daannede is, nog eens,
van humanistische zijde ('('n uitspraak
over deze zaak gedaan. Dat hetekent
allerminst dat nu alle humanisten ge-
lijkluidpnd ovcr deze materie denken.
maar w('l dat humanisten et'nsgezind
(en eensg('ziml met andersdenkt'ndcn!)
willen mede zoeken naar een uitweg uit
de huidige afschuwelijke impass('. \Vie
de motie met aandacht leest, 7.al hegrij-
pen dat de humanistt'n deze uitwcg niet
als eenvoudig zien.

\Vaar ligt de kern van het huidige
vraagshlk?

Ik wil een poging doC'n om dip kern
met weinig woorden duidelijk te makf'n.
In zeker opzicht, zou je kunnen zeggt'lI,
is cr niets aan de hand.

Naties en grrn'pen van naties hehh('n,
nct als vroeger. tegenstrijdige helangen,
tegenstrijdige ideologici;n en hC'hhen zich
hewapend om, 7.0 nodig, hun helangen
('n idpologÎt'i;n gt'".ao('ll(l('f\"ijs te ver.
(h'di~en of te hevonl('r(,ll. Als dat ge-
heurt, dan zal er weer ('cn oorlog zijn,
:7.Oalser altijd (lorlo~~enzijn geweest. So
what?

II('t is natuurlijk v('rschrikkelijk voor
d(' hond('rdduizenden die in zo'n oorlog
zonden omkomen, maar waarom zou het
in onze generatie plotseling anc1('rs zijn
dan in alle vr()('gt'rc genera tips? Tja,
waarom?
Er h f'('n complicatie! lIet weten-

schappdijk en t£'Chnischvernuft van de
mens heeft ertoe gdeid dat sinds £Ic
vorige oorlog - via de nntwikk(>lingvan
kernwapens en biologische en chcmi~che
wapens - het geweldsvennog('n van de
mens zodanig is ontplooid dat het ge-
hruik daarvan in een oorlog tot gehele
of biina gP}wlc vprnietiging van het le-
ven op aarde zou kunnen leiden.

En (iaarm('(le is oorlog onmogL'lijk ge-
worden PIl is zelfs ('('n- heperkt ,I!ewa-
l)('nd conflict op een afgehak('mt plekje
van de aarde levensgevaarlijk gt'word('n,
omdat je nooit weet waar het toe lt'idt,
zo gauw één van de grote, d.w.z. mo-
derne wapens bezittende mOg"cndhcden
cr zich mee gaat bemoeien.

Dat is de kern van de zaak: oorlog is
onmogelijk geworden! Tenzij het je na-
tuurlijk niet zoved kan schelen of het
leven op aarde blijft voortbestaan.
Je kan de vraag dus ook anders fOT.

muleren, nl.: willen mensen voorthestaan,
ja, of neen?

Als het antwoord 'ja' luidt, dan moc-
ten we geen oorlog m('er voeren. En
daar zitten we nu \vel ('en heet je mpe.
Je zou kunnen zeggen dat alle inter-

nationale politiek tot nu toe werd ge-
voerd met op de achtergrond de ge-
dachte dat oorlog als laatste en krach-
tigste argument aanwezig was. \Ve zou-
den nu de politiek mopt('n ontdekkeIl
waarhij oorlogvoeren van tcvoren reeds
is uitgesloten. En dat is een heel nicuwe
gedachte.

Laten we eerliik ziin: als wc de oor-
log uitbannen, dan do('n we dat nit,t
in de eerste plaats uit naastenliefde of
medemensPlijkheid, maar vooral omdat
we \\illen voorthestaan. Het voortbestaan
van de vijand zullen we dan op de koop
toe moetpn nemen.

!\og even over dat voortbestaan. Het
is mijn vaste overtlliging dat in men-
sen onuitroeihaar de wil tot voorthe.
staan aanwezig is. En deze wil is het
die thans van alle kanten, ook van dc
Hussische, in opstand komt hij de ge-
dachte dat we dat voortbestaan in een
oorlog onmogelijk zouden maken.

\Vc snn,ken tegenwoordig internatio-
naal zdfs over: survival ethics. d.w.Z.
ecn menselijk(' moraal, waard()()r het
voorthestaan van mensen zou worden ge-
garan(lecn1.
Inderdaad en we hehoeven ook: sur-

vival polities. survival ('conomics, sur-
vival edncation ('n... survival anna-
ment!

\Vc willen voortbestaan! Er ziin meer
zaken flit, dat voorthestaan hedreigen,
zoals de overhevolking, d~ honger in
grote delen van dc wereld, de rassen-
on~('lijkhC'id, maar het wurgpndst van
allp is de aall\\'C"'-igllPidvan grote l]Oc-
veelheden atomair, biologisch en che-
misch oorlogsmateriaal, daardoor staat
de mens llC'e1rC'ëel aan de rand van de
afgrond.

\Vaarom houden we ('r dan eigenlijk
niet mee op? Tia. waarom niet?
Die orunogelijkheid om oorlog te voc-

r('n komt op een zeer ongc1egen ogen-
hlik. \Ve war('n waarschijnlijk in de we-
reld alw('("r aan een oorlop: toe. De ma-
teriële helangentegenstellingen, de poli-
tieke verschillpn, de ideolowsche con-
trasten en vooral het onderling wan-
trouwen zijn langzamerhand groot ge-
noeg om via de weg V~ll ongelukkig
uitvallende confliden (Cuba, Berlijn,
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m('de zijn we aangeland hij lwt oude.
mepst hekl('ffimende vraag.~tuk van on-
ze tijd: Is coi;xistentie ell wellicht co-
operatit~ met communisten mogelijk?
Ondanks aJlc-s?

Ik neem dat 'ondanks alles' Iwt'!
zwaar. Als westers humanist heb ik on-
overkomelijke }wzwaren tegen een aan-
tal communistische doctrines. En ik
wed ook wdke afschuwelijke dadeu in
communistische landen t.a.v. mensen
zijn iX'gaan. ~1:l..'1r ik vraag me tegelij-
kertijd af of we wt'! voldoende hereid
zijn tot een vèr- ('n diepgaande confron-
tatie md de communistische motit,yt'n,.
h('<.icK'ling('u en ontwikkelingen.

Vietnam) vandaag of morgen tot {"en
oorlog te voeren.
:\faar we houden wederzijds stand on.

der onze magische atoomparaplu's. \Ve
Iwl>},('11 geen oorlog op J.,rrond van de
w("(leTzijt1se angst, we ht>1)1>engeL'n vrede
op grond van het wederzijds wantrou-
wen.

Dat is. in een note<1op, het geweldige
prohleem. Een probleem dat veel VeT-
d<.>ren dieper gaat dan alleen de vraag
van bewapening en ontwapening.
Ik ben er zo goed al••zeker van dat

zonder de verschrikkelijke aanwezigheid
van atomaire, biologische en chemische
wap('llcn de wereld van vandaag met
voorspelbare zekerheid 70011 afglijden
naar de volgende wereldoorlog.

Het kan <-'n mag echter niet, want
juist door die wapens is oorlog onmoge-
lijk.
In deze precaire situatie h('(,[t de Sy-

node van de J {ervormde Kerk haar
'neen' uitgesprokrn kgen de kernwa-
penen.

Dit 'neen' kwam vooral in twee zin-
nen van het rapport pregnant naar vo-
ren. Ik laat deze zinnen hier volgen:
'Op grond van wat wij over de vre-

destaak van dc kerk en over de aard
van de kernwapenen hebben g("/.egd,
mag de kerk dan ook nipt anc1prs doen
dan een radicaal "neen" tegen de kern-
wapenen uitspreh'n.' (hlz. 24)
'\Vat men in de wereld nu reeds ze-

ker moet weten van de christenen ('n
van de kl:'rk is dat zij van oordeel zijn,
dat kernwapenen ook in het uiterste ge.
val niet gebmikt mogen worden en dat
christenen het nipt voor hun aan het
'V oonl en de beloften Gods gehonden
geweten zl111Pll kunnen verantwoord('n
aan zulk een oorlog met kernwapenen
hun medewerking te verl('nen.' (hlz.44)

Om misverstand te voorkomen: uit de
verdere discussie is gebleken dat de
Synode hiermede niet een pleidooi voor
eenzijdige westelijke ontwapening of voor
persoonlijke dienstweigering hecft wil-
len leveren.

De grote vraag blijft echter wel: hoc
komen we uit de impasse?
Ik zou het antwoord daarop als volgt

willen formuleren: Als de oorlog onmo.
gelijk is. dan zullen wc de vrede moge.
lijk mOt"ten maken!

Ik heb persoonlijk het rapport van de
synode ook zó bejlfepen: }wt is nipt in
de eerste plaats een opro('P tot ontwa-
pening, maar een heroep op regering en
volk om Iwt oJUnogelijke mogelijk te
maken. 111 de vrede.
'Vaarom? Omdat de Synode pcn he-

slist en onvoonvaardelijk twen Z('gt te-
gen een oorlog die de gehele of bijna
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gehele ond('rgang van het leven op aar-
de zou kunllell hetekenen.
Is h(,t wd mogelijk om vanuit een

christelijke of humanistische bezorgd-
heid om de mens it'ts anders te zeggen?
Totale oorlog is onmogelijk en mag

daarom nid gevoprd worden.

'Vdke kansen hebben w(' om tot vrede
te geraken?
Ik meen dat daarvoor perste voor-

waarde is dat onze gezamenlijke wil om
voort te bestaan al ons handelen door-
dringt. Als het rapport van de synode
dit hesef in bre<le kring- hc('ft opgerot'.
pen, dan is dat een grot(' verdienste er-
van.

Maar het is tegelijh'rtijd niet meer
dan eeTl begin. En reeds bij de volg('n-
de stap zijn we niet meer ('t'nsI-wzind.
Er zijn memen die ment'n dat als we

nu maar gaan ontwalwllell. desnoods het
'Vesten of Nederland aJ!ren, dat dan
(('eds Iwd wat gewonnen is. Er zijn
anderen die menen dat we ons voorn I
niet van de ,\vijs. ~oeten laten hrellgcn
en dat \ve rustig door mopten gaan
met bewapenen.

M.i. zijn heide gedachten te simpli-
ficereud. lid vraagstuk is ved gewei.
digpr ('n zou ook hed anders geformu-
leerd moeten worden.
Prof. dr. ir. A. van Lt'('uwen SJ heeft

zich in Ermelo uitgesproken voor ('en
bescheiden 'neen' waarmee hij bedoel.
de dat we een veelheid van activÎt('it('n
op het gebied van de mondiale samen-
werking zullen moeten verrichten al-
vorens we ecn volledig 'nPen' kunnen
en mogen t1itspn,kell,

Daarin heeft prof. Van L('('I1\\"('n on.
gd\\ijfeld gelijk. het principii..;le neen
van de svnode wordt pprst ('en reëel
neen als \~'e kans zi('n de vrede tot w('r-
kelijkhpid te maken.

~Iaar kunnen en willen we dat samen
met de communistische landen? Daar
ligt m.i. de kern van de zaak. \Villen
en kunnen wc in vrede leven met de
communistische landen? En offij.!;pke('rd:
\\ilk'll de communisten dat m('t ons?

Ik meen dat wie zieh werkdijk met
het vraagshik van oorlog en vrede wil
hezighoudt'n, niet om dit vraagstuk kan
heen lopen.

l'\u is het duidelijk dat we eigenlijk
geen keuze hebht'n. TCllzij we samen
met dé communisten willen ondergaan.
Ik zie wel ('(~n uitA"angspunt. nI. mijn
ovcrtuiging dat ook de <.'Ommunistische
landen willen voortbestaan.
In h('t Oosten en 11('t 'Vesten onhvikke.

len zich ongehvijfdd d(, ('l'rste tekenen
van wat in dit artikt.} rt't'<.ls eerder is
genoemd de 'survival ethics'. En daar-

Om misverstanden te voorkomen: het
gaat in mijn gedaehkn niet om et'n
geestelijke capitulatie. Ik kan met mijn
humanistische heginselen niet marchan-
deren. :"Iaar hd gaat om een nid-afla-
knd ond(-'r/.Oek naaT de moge1ijklwden
van eeu samen voorthestaan. in het he-
sef dat dit voortbestaan inderdaad op
het spel staat.

AU(, mogdijkheden die prof. Van
Leeuwen in Ermelo hl'eft opgesomd voor
internationale en mondiale samt'nwer-
king. staan of vallen md de vraag of
wij e('n modus viVendi weten te vinden
met de communisten.
. I~n zijn wc eigenlijk al niet lang md
elkaar op weg? Het kernstopv('rdrag van
~Iosk{)u, de uitwisseling vun wetenschap-
pelijke ervaringen en de beginnende \\'t'-

tenschappclijke samenwerking. de groei-
ende aandadlt voor de wederzijdse eco.
nomisehe systemen, de culhlrelc uit-
wiss(,lingen?

Er zou ook veel kg('noverj.!;esteld kun-
nen wonlt'n: {Ie wederzijdse machtsJloli-
tiek, spionaj.!;(' en penetratie, dl' h('{1rei-
ging iedere kt'er W('f'r met geweld, Iwt
wantrouwen.
Er is nog voldoend(! r("(len tot som-

berheid en toch is t'r wd wat veran-
derd de laatste jaren.

Er zullen ongeÎ\\ijfeld nog nieuwe cri-
Sl'S uitbreken in de v('rhouding Oost-
\Vest en als de tekenen ons niet bedrie-
gen, is zo'n ni('II\\'e crisis zich thans
rond Vietnam aan het vormen. Er zijn
waarschijnlijk weer dreigende dagen op
til!
De mensheid houdt haar hart vast op

zulke momentt'n. want we kunnt'n weten
wat er op het spel staat al~ het t'('ns
werkelijk mis zou gaan.

Daarom is een verdt,£(, ontspanning
dringend noodzakelijk. Die zou gevonden
kunnen worden in ('('11 volgende geza-
menlijke stap op het ontwapeningspad.
Het v('rtrouwen dat daarvoor nodig i.•,
zoudell de communisten kunnen winn('ll
uit de wdenschap dat het \V('skll be.
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Resolutie kernbewapening
Hel congres van hel Humanistisch Verbond

slist gf.'en kt.'rnoorlog wil. Dat mógen
de communisten niet alleen weten, ze
móéten dat ook weten. Alleen in dat
vertroll\ven zullen zij zelf in beweging
kunnf.'n komen.

Er zullen zt,ker wt'(h'rzijds risico's ge-
nomell moeten wordcn. Risico's die ik
hier niet kan uitcijferen, maar die zo.
wel kunnen voortkomen uit een ver-
h'erde bewapeningspolitiek als uit ('t'n
verkeerde ontwapeningspoliti('k. Daar-
om is alleell met de woorden bewape-
ning en ontwapening: zeker niet de hoog-
ste \vijsheid op dit terrein geuit.

• Zowel in het rapport van de synode
alo; in het voorstel van het congres van
het Humanio;tisch Verbond vindt men
meer uitgewerkte denkbeelden op dit
gebic'd en dat vonnt in beide stukken
h('t waan1t'vol1cpositieve element, Maar
nOJ..,'lllaals:heide stukken gaan uit van
e('n hartstochtelijke wil tot voortbestaan,
van de 'mensonwaardigheid' van de oor.
log met atomaire, hiologische en ehe-
mische wapen('n.

lIet bownstaande is geschreven van-
uit de mentaliteit van f.'cn geL'Stelijk
VL'r/.org('r.De geL'stdijke verzorgers in
de strijdkrachten zijn geen propagandis-
ten voor bewapening of onhvapening,

liet is wel de taak van de geesklijke
verzorgers om het denken over de grolt'
levensproblemati('k te hevorderen.
Daarbij zal enge eenzijdigheid altijd ver.
meden moeten worden.

Indien het vraagshtk van de kernwa-
pens in de J\\xlerlandse strijdkraehtf'n

•
\'erh'lijk onderwerp van g:esprek bn

'n mag zijn, dan zullen geestelijke ver-
zorg('rs daarin hun aandeel kunnen le-
veren door de deelnemers te helpen ook
('n vooral vanuit de levensb€'Schouwe-
Iijke achtergrond tot een doorlichting
van de problematiek te kom('n. ~1en
hoede zich daarbij als geestelijke ver-
zorger voor voorbarige verkondiging van
standpunten. Dat staat bijna altijd de
wt'rkdijke overdenking in de weg,

Geestelijke verzorgers kunnen mensen
helpen, niet door IlUn ccn standpunt te
leveren maar door hen zozeer te inspi.
reren dat zij zich zelf een standpunt
willen en kunnen vormen.

Ik W('et dat sommig(~ mensen dat
maar een hedenkelijke en no;kante zaak
vinden. \Vie eehtf.'r f.'('n \".erkelijke en
.verantwoorde doordenking der dingen
vreest, heeft m.i. weinig v('rtrnUWf'nin
eigen standpunt.

Dit artikel wil daarom niet in de eer-
ste plaat.; standpunten verkondigen,
maar het wil een opwekking zijn - aan
iederecn - tot verdere doonlcnking.

11. UPS

I. stelt vast
a. dat er - ten gevolge van de bewa-

peningswedloop in de wereld - ('('n nu-
cleair potentieel aanwezig is, zo groot
dat de m('nselijke samenleving op aarde
zou kunnen worden vernietigd;

b, dat ('r een duidelijke tend('Jltie is
naar een venlere verspreiding van kern.
wapens;

c. dat de kans op het uitbreken van
een kernoorlog - ten gevolge van b.v,
de uitbreiding van et'n lokaal conflict
tot ('Cn wereldoorlog (wel als '('scala.
lation' aangeduid), een ongeluk (de 'ac-
cidental war'), een technische fout of een
v('rkeerde beoordeling t()('lwt'mt.

10 naarmate het aantal nucleaire mo-
gendheden groter wordt;

20 als er situaties als 'koude oorlog' of
'gewapende vrede' gedurende een lan.
ger tijd bestaan, en
30 indien er politit'ke en/of eeonomi-

sehe spanningen aanwezig zijn, toenemen
of onhitaan in een werdd met tot de
tanden toe gewapende en/of zich steeds
ve((kr wapenende naties;

d. dat cr wapens van (,('11 gelijks(xlr-
tig of nog j.,'Totervernietigend effect dan
atomaire wapens tot ontwikkeling ge-
bracht worden, md name biologische en
ehemhehe wapens;

p, dat de enorme hoevedlwid m('nse.
lijke t'lwrgie en het onvoorstelbaar grote
stuk tt'e!misch en \vet('llSchappe1ijkpo.
tt'lltiee! die nu gehruikt word('n voor de
bewapening in de wereld, niet heschik-
baar zijn voor een adequate aanpak van
dringende ('11 gigantisehc - voor een
zper j:..Tfootdeel economische - w('rcId.
prohIemen, zoals de ft-'edsnu all<-'rnoml.
zakelijkste strijd tegen honger, zipkte,
armoede en onwetendheid in de zg. ont.
wikkdingsgebieden, de wereldhevol.
kingstm'name, water- ('n luchtveront.
reiniging, alsmed(, de aanpak van het
vraagstuk van de toekomstige voc'(lsel.
en energievoorziening;

11. is t:(l1l ",cnÎllg
a. dat een bewap('ningswedloop grote

risico's md zich hrengt voor het mensc.
lijk \velzijn;

h. dat een bewapeningswedloop niet
de voorwaarden begunstigt die noodz..'l-
kelijk zijn om - binnen de kortst mogelij.
ke tijd - tot een 'veilige' en een voor
ieder 1e(,O)are'wereld te geraken;
c. dat <-'r- naast de beide alternatie.

v('n: óf eenzijdige afschaffing: van kern.
wapens bf handhaving van het 'maehts-
evenwieht' der atoommachkn - nog een
derde mogelijkheid bestaat, nl. het be-
reiken van algemene en alzijdige, ge-
controleerde onh\'apening via een aan-
tal tussenstadia, en dat op deze derd(~
mogelijkheid de activiteiten van de hu-
manist('n gericht moden zijn, waarbij
tegelijkertijd het eeonomisch asped en
het asped van dc collectieve veiligheid
nid uit het oog verloren mogen \vorden;

lIl. geeft als ;:;jingezindheid te kennen
dat het de mensheid onwaardig is -

waar ook t('r wereld, door welke natie
of groep van naties en in welke situatie
dan ook - nucleaire of biologische en
chemisehe wapens daadwerkelijk.mili-
tair te gebruiken, omdat dit gebruik -
door de vcrnic1igende uitwerking op de
hurgerbevolkingf.'11 van oorlogvoerende
en nid-oorlogvoerende landen, maar
vooral door de hij- en nawerking van
kernexplosk'S tot in het nag('slacht -
redelijk, noch zedelijk te verantwoorden
is;

IV. (;erkloart
a, dk streven dat het gebruik van

atoomwapens {'n biologische en chemi.
sche wapens internationaal wil verbie-
den en onmogelijk maken, te zullen
..;teunen, indien het voorstellen betreft
die geen aanzienlijke eenzijdige militaire
v(x)rdden opleveH'n;

h. dat het georganisef.'rdehumanisme,
door middel van eigen publiciteitsorga-
nen ('n met behulp van de communica-
tiemiddden en het \\!etenschappelijk
potentieel waarover het beschikt, in
w(xml en geschrift mede de noodzakelij-
ke v(xlrlichting van de volken (in 1'\e-
derland: het Humanistisch Verbond het
l\'ederlandse volk) over de gevaren in de
wereld en over de reëel lijkende moge.
lijkheden om uit de impasse te geraken,
kr hand zal nemen;

e. it'dere mogelijke, daadwerkelijke en
morele, steun te zullen verlenen aan
elk streven op wetenschappclijke basis,
dat hcwezen heeft - of belooft - een
serieuze en objectief - zakelijke hena-
dering te zijn van het vraagstuk oorlog
('n vrede met hd doel de (kern)oorlog
te helpen voorkomen, zoals b.V. de in-
ternationale Pugwash.llCweging (en in
I\'t'derland n,m. 11('tl'\ederlands Pugwash
Comité en het Polemologisch Instituut
aan de Rijksuniversiteit te Groningen);

V. dringt er bii de IHEU op aan stap.
pen te ondernemen

a. bij tie regeringen van de nuclcaire
machten om

Ic, (lie landen die nog niet tot het par-
tiële kermtopverdrag van ~toskou zijn
toegetreden, tot dit verdrag te doen toe-
tH,den;
2e. het partiële kemstopvenlrag uit te

breiden tot ook de ondergrondse proe-
ven;

3e. al het m()gclijke te doen om het
internatinnaai ontwapeningsoverleg zo
spoedig mogelijk te doen slagen, in het
bijzonder wat betreft de afschaffing van
nue!paire, hiolo},-rL<;cilCen chemische wa-
pens;

h. bij de regeringen van de niet-nu.
clcaire landen om

Ie. all('S na te laten wat deze landen
tot atoommachten zou kunnen maken;

Ven:olg op pagilill 8
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Weekend bij Duinkerken

De nedcrIa<lg van Duitsland en de he-
vrijding van Europa hegon op... 25
mei 1940 in Duinkt'rkcn - dat is de
conclusie die Chester \Vilmot trekt in
zijn hefaamde bock 'Struggle for
EUfOpC'.

lIet Britse expeditieleger, de BEF, de
Fransen {'n in het begin ook de Belgen,
waren bij Duinkerken ingesloten in ccn
halve cirkel met {'en straal van nog
gl't'll vijftig kilometer. HitJeT had met
ccn Blitzaanval door de Ardennen het
Belgische, Franse en Engel"e leger over-
rompeld. Ze moesten zich grotendeels
op dat kleine stukje grond aan de Ka-
naalkust terugtrekken.
De British EXTJeditioll11ryForce onder

generaal Lord Gort trok zich vanuit LiJlc
terug op Duinkerken, de Fransen volg-
den in de richting van de kust, Duin-
kerken, ZuydC(x)tc. In Vlaanderen en
Frankrijk stond veldmaarschalk Fedor
von Bock met legergf(}('p 13 ten oosh'u
van de g"enlliecrden, ten zuidwesten
stonden de Panzers van veldmanrschalk

************

Resolutie kernwapening
Vervolg van pagina 7

2e, hun volle cncq~ie te geven nan het
streven om te komen tot alzijdige ont\va-
pening met eeu instituut voor deugdelij-
ke controle en corrigeer- en sanctie1e-
voegdheden;

VI. doet een beroel' 01'
het memelijk geweten, het redelijk

denken, het verantwoordelijkheidsbesef
en het gevoel van menselijke soli<L-lfi-
teit in de w(-'rcJdom lang"spedagogi.sc1w,
wetenschappelijke, politieke en juridische
weg t<-komen tot een onhvapende we-
reld met een internationale rechtsorde,
waarin slechts plaats is voor natiom"t1e
politie-eenheden (voor binnenlands ge-
hruik) en ('cn werelc1vredesmacht - als
gezagsorgaan voor handhaving van de
veiligheid in de wereld - met nauw om-
schreven en door alle landen vrijwillig
aanvaarde en gerespecteerde bevoegd-
heden;

VII maakt deze resolutie kenballT
a. aan de (I"\ederlandse) pers, radio en
televisie;
h. (via de IHEU) aan de regeringen van
de nucleaire en niet-nue1eaire landen;

VIII en verzoekt
het eerstkomende congres van de In-

ternational Humanist and Ethical Union
('en resolutie van gelijke strekking aan te
nemen,

8

Kar! von Rundstedt van legergroep A.
Als HitJer toen had doorgestoten, was

een groot gedeelte van wat een paar
maanden later de kern van het nieuwe
Engelse leger zou won1<'n, gevangenge-
nomen. !\taar Hitier liet Duinkerken een
paar dagen met rust. Hij wilde de loop-
gravenoorlog van 1914-1918 (die hij zelf
had meeg/:'maakt) voorkomen. Zijn oog
richtte zich op Parijs. lId Duitse legt'r
zwenkte lIaar het zuil1('n en de Engelsen
hadden ('l'n paar dagl'n de tijd om hun
evacuatie te voltooien.

I"\iettemin - het spa'ekt vanzelf dat
de sihlatie in en om Duinkerken in die
meidagen van 1940 alles behalve over-
zichtelijk was. Legergroepen, divisies,
zelfs bataljons waren uiteengeslagen.
Duinkerken was meer de verzamel.

plaats voor indhriduele soldaten dan van
militaire groeperingen. Overal stond ma-
terieel, iedere soldaat die zijn ondprdeel
\",as kwijtgeraakt, stond op zieh zelf, de
Luftwaffe liet zich herhaal(l<'Jijkzien ho-
ven het strand en de duinen en maaktt~
vele slachtoffers. En in die chaos wis-
ten de Engelsen 11l'improviste toch nog
duizenden soldaten l'n officieren te red-
den van £'Cn u'k('r schijnende krijgsge.
vangenschap.

Een situatie als die in Duinkerkt'n in
mei '40 is op zich zelf als stof genoeg
voor l'('n romanschrijver, een filmer of
een toneelschrijwf. In tegemtelling tot
de normale gang van zaken hij een ro-
man, een film of een toneelstuk, is het
'lier niet zijn taak figuren te hedenkell,
maar uit de overweldigende hoeveelheid
mogelijkheden een pMr te kiezen.
Het drama van Duinkerken laat zich

in zijn totaliteit niet zien; men kan het
illustreren aan pnkele incidentele geval-
len, Dat is wat auteur Rohert ?\tC'rlc
in zijn hoek U'eek-end á Zuydcoote
(Gallimard, Parijs) lledt willen doen.
!\ferle (leraar-collega van Jean-Panl
Sartre op het Lyei'e Pasteur) heeft zijn
ervaringcn uit de eerstp hand: hij zelf
was gemohilis('erd en hcvond zich in
Duinkerken, werd klijgsgevangen. maar
\venl in 1943 gerepatrieerd. In de Ke-
d('rlall<l~e pockdhoekenseric Prisma
(1014) is zijn hoek in de vertaling 'De
oorlog in 'n w('ekencl' v('rsdwnen.

De strijd tussen film en televisie heeft
de fihn steeds meer gedreven in eell
richting die de televisie (vooralsnog)
niet kan gaan: het grote massale werk.
De situatie hij Duinkerken was dan ook
als geknipt voor regÎsseur Henri Ver-
neuil, die Jean.Paul Bclmondo en
Catherinc Spaak in dl' hoofdrollC'1lzette.
Twee vrouwen spelen e('n rol in de

film "Veekend hij Duinkerken' en h('t
zwaartepunt (maar tl'gelijkertijd de
z\vakste plek) ligt hij de rolhe".r.dting
van Catherine Spaak. Zij is ('('n meisje
dat - 7.0 \vil :\terie het - ondanks het

oorlogsgeweld haar huis niet in de
steek heeft \\'i1lcn laten. Onhevf('esd
volgt ze door haar verrekijker de ver-
richtingen van de Focke \Vulfs 190 en
de !\tesserschmitts 109 van de Lufhvaffe.
Belmondo - een Frans soldaat die

van zijn onderd(-'('I is afgedwaald _
waarschuwt haar, maar ze blijft roeke-
loos. Later, als hij haar re<:ltuit de han-
den van twee Franse strijdmakkers, be-
wft ze, dat ze hem nodig heeft om zich
tegen het oorlogsgeweld te beschermen.
~taar Belmondo proheert op een eva-
cllatieschip te komen om krijgsgevan-
gelL~chapte ontlopen.
Dat lukt hem, evenals de Franse.

vrouw van een Engels soldaat, die niet
van haar man wil scheiden. Dié vrouw
tàent be!<-'rdan tien Catherine Spaaks
het werkelijke drama van Duinkerken.

Belmondo, die na een mislukte ('mbar-
katiepoging terugkeert n.'lar zijn kame-
raden op het strand, ziet de toestand
steeds chaotischer worden. De typerende
incidenh'n laten zich door hun ovcr-.
stelpend aantal niet beschrijven, maar
uit die incidentele heelden weet Ver-
neuil een treffend overZicht te halen van
de oorlogssituatie achter de linies in
Duinkerken. :\Iaar wéL".komt de figuur
van Catherine Spaak dat evenwicht ver-
storen: ~terie en Vemeuil hebhen het
niet zónder het noodzakelijke sex-clement
k{mnen en willen stellen.

Enige pleister op deze wonde is dan
tenminste het feit, dat een happy-cnding
ons in '\Vef'kend á Zuydcootc' bespaard
hlijft.
Typerend is !Jet, dat VefllCuil juist

doordat zijn film boordevol actie zit,
ongeveer halven"'cge de interesse van
de t(){'Schouwer in het gebeuren ver-
liest: de bioscoopbezoeker kijkt nog
stecds gefaseÎneerd naar de incidentele
gevechtshandelingen, wals het huiten
gevecht stellen van twee als non ver.
momde Duitse spionneil, zoals het dra-
ma met de neergeSchoten !\fessf'r-
schmitt, waarvan de geparachukerde
piloot door de woedende Engelse solda-
tl'tl ondanks tegenorders van hun offi-
cieren in de lucht wordt 'geëxecuteerd';
maar de inl<'resse in het hand('lingsvcr.



loop tussen de hoofdpersonen hoezemt
nauwelijks nog iemand wezenlijke Înt{'(.
esse in.

Verncuil heeft het viertal met losse
hand bijeengezet. Xcrgells suggereert
hij essentiële Landen, nergens hereikt hij
hij de toeschoU\vcr het gevo,,'! dat dit
viertal !Jij elkaar hoort; daarom is de
dood van ('('n van die vier alleen maar
l~én dode meer op het kleurrijke witte
dock; daarom is de topscliouwer ook
niet écht geïnteresseerd in het lot van
Catherinc ('n Jean-Panl; daarom is
'\Vl'ek('nd bij Duinkerken' ook geen goe-
de fiLn - wél een interessante, omdat
Vcrncuil w{') razend ved llllwite heeft

•
~laan om de entourage van Dllinkerkf'n

•. die rampzalige meidagen duidelijk
neer te zetten,

Dát is hem gelukt en daarom is (b
film het bekijken waard, al is het maar
als een illustratieve documentaire bij ('en
van de interessantste gevechtshandelin-
gen van de laatste decennia.

IIEi'iK J. ~IEIEH

BIJ DE FOTO'S

Rechts: Soldaten can Jwt nrit1e leger t:uren ol'
een Duitse "I/oot, die djn bram/ende toestel
heelt moeten verlaten.

Onder: De hoofdfiguren uit '\\'cekend bi; Duin-
kerken' ollder een bombardement t:a" ... Duitse
J"opagmu/llpamflctten: (J.I.n.r. staande Pierre
MOIU/Y, FrQllÇOis l'erricr, /ean-Pil"rr(' Marielle
en le(m-Pmd BelmOlUlo .

•
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Radio voor 'rijpere' jeugd

Programma voor twintigers. Het is een
modebegrip dat alweer op zijn rdour is.
Maar dc doelbewust op twens afgl.-'stem-
de uitzendingen hehben hun hehocfte be~
wezen. Per wc(,k (118 zenduren) mi-
men de vijf zuilen op de kop af hon-
derd vijftien minuten (plaats) in voor de
'rijpere' jeugd.
De namen zijn oVL'rdreven kernachtig:

Eigen 'Veg (AVnO), Ronduit (VPRO),
Signaal (KRO), I[altc (~CHV) en tell-
slotte Uitlaat (VAHA). \Vc staan cr niet
bij stil, dat \vl'ek in w(,(,k uit CL'n onbe-
duidend klein aantal lel,ftijdgenott'n voor
ons in de wecr is. In dit artikel willen
we wat achtergrondinfOTmath~ vl'rschaf.
fen. \Vant voor een programma zeud-
klaar is, moet cr heel vl'el gebeurt'n.
Kranten worden uitgeplozen. Alle rijk
geschakeerde onderdelen moeten logisch
onderling verbonden worden. Intonaties
zorgvuldig ingestudeerd. En ga zo maar
door.

AVRO-Chris:
Hoc is 'Eigen 'V('g' ontstaan? Samen-

steller Chris van I loom (30) \'l'rtelt het;
'Zes jaar geleden is dit programma uit
ons jeugduur ',Minjon' voortgekomeIr.
Inzendingen die duidelijk boven de mid-
dehnaat uitstaken, brachten w(~ in het
nieuwe 'Eigen \\'eg' onder. Algauw
bleek dat Minjon toch l'en te wankek'
basis was. 'Eigen 'Veg' I-{ingzich toen
automatisch Inl'er en meer op twinti-
gers richtl'n. liet kn'('I-{,zoals dat heet,
tOeneig('n I-{czicht.
In 1961 'nam ik de touwtjes van Her-

man Broekhuizen over. In het prille be-
gin droeg onze uitzending ('l'n magazi-
Ilekarakter. Toen in het najaar van 19(-)3
de toevloed van magazines - o.a. door
'Halte' ~NCRV) - te groot werd, gooi-
den wij het over l'l'n andere boeg. \Ve
hebben dus ter<lcge rekening gehouden
met de andere gelijksoortige proJ..'Tam-
ma's. Korte tijd hebben wc onze mbril,k
met e('n quiz gevuld.
Xu zetten we jonge mensen el'n half

uur in de spot. Ik ga uit van een twin-
tiger die plotseling in het nil'uws komt
(actueel) of van iemand wiens naam
reeds bekend is. Als wc cr binnenkort
mee uitscheiden, dan hebben wc alles
gehad, denk ik.
Bij korte interviews blijft te wel ter-

rein braak liggen. Dat bezwaar wordt
tijdens dit themaprogramma ondervan-
gen. De hoofdfiguur krij!-,rtdan de moge-
lijkheid in de schoot geworpen om in
het offensief te gaan. Tegelijkertijd stel-
len wc de slachtoffers van deze jeug-
dige kritiek in de gelegenheid van re-
plkk te dien('n.
Op ons programma wordt men'mh'e1s

door nuden'n gereageerd. Mensen die
het heerlijk vindcn om goede voorbeel-
den onder de neus ge\HeVen te krijgen.
De jongeren m'ml'n veel snelll'r stelling.
Onze gesprt"kken vinden altijd plaats

bij de hoofdpersoon thuis. In ('('n Vl'r-
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trouwde omgeving zijn ze fi('er zkh
zelf. 'l..o'n illkrvÏl'w duurt gemidddd
tW('CUUf. Op zijn minst liehtl'n we hn'c
onderwerpen lIit het gespn'k. Deze git'-
kn we in liedjesvorm, waarin instl'm-
ming of kritil'k besloten ligt.
Een sllcciaal 'Eigen 'Veg'.kwintet, be-

staande uit jonge mensen, zorgt voor
een kleurrijke hegdei<ling. ~Ie('stal kiest
l:ollega de he('r \V. F. Jansen de hoofd-
persoon. Ik schrijf dan een korte inlei-
ding om het 'typetje' neer te zetten,
'Vilcu ~Ieijer (~conomischdoctorandus cn
oud-~Iinjonner) voert het gesprek.
Er kleven (lok nadden aan van zui-

vcr technische aard. liet knip- en plak-
werk Ilt'emt hed veel tijd in heslag.
Voor de opnamen l'n voorbereiding moet
ik llt..'rweek zo"n drie avonden vrije tijd
opofferen.
liet liefst hebben we mensen die

kneedbaar zijn. Ik geloof dat twintigers
een eigen programma niet mel'r zo aan-
voelen. Ze voelen zieh eerder volwassen.
\\'e O\'envegl'll dan ook in september
niet met eeH nieuw programma voor d(,.
ze groep te komen. ~lisschien lass('n
we dertig minuten voor de \Vl'rkende
jeugd in. Aan ht't V('rschijrt-;elh\'enuit.
zending bestaat geen behoefte meer.
Volwassenen vOl,l('ntoch ook geen gren-
zen. Een hnhbyprogramma lijkt mij
wel een nieuwe mogelijkheid. Daarbij
gaat het niet om de leeftijd, maar om
de inhoud.'
Chris van IIoom heeft zich na dl' h.b.s.
tien jaar in het zakenleven gestort
(scheepvaart). Zijn hobhy was tekstl'n
schrijven. 1lij volgde consequent het
spoor van Cerrit dl'u Braber, met wie
hij zich indertijd adief voor !\tinjon
(afd. Hotterdam) inzette: 'lid fijne van
dit radiowerk vind ik, dat je niet in i'én
hokje zit opgesloten. De ('lil' avond doe
je cabaret, de andere maak je l'l'n
klankbedd over de atoomoorlDJ.{.De
'Eigen Weg'-seric lll't.ft mij geleerd, dat
interessante verhall"n het gewoon lek-
ker doen.'

VARA-Wim:

Uitlaat is 'in', Het is een voldongen
feit. FrL'e-Iancc-t(,k-;tschrijver Kel's van
Kooten zegt:: 'Uitlaat schijnt 1\ef'rlall<h
meest beluisterde programma te zijn.
Dat komt natuurlijk, omdat we op l'('n
gunstige tijd zitten.' (zaterdagmiddag
13.40 - 14.15 uur) liet is f'en te l>cschei-
den verklaring.
Misschien hrt'nJ.{en de woorden van

'Vim de Bic (25) meer nphddering. "Vij
maken het prugramma voor de groep
llie niet T<'ageert. Ov("rigens is het
woord twintiger ('l'n rekbaar begrip.
Ook middelbare scholieren f(,kem'n wij
graag- tot ons publiek. Ik wil niet met
l'L'1l moraliserend 'wij-toontje' beleren,
maar nllchtL'r registf('f('Il. De jongen'n
willen, daar hen ik heilig van over-
tuigd, controversiële ondenvell.wlI. Dat
kan. Vrij\vel alles kan. 'Ve hoeven helc-

maal niet opzettelijk satirisch te zijn.
De \wrkelijkheid sprl'L'ktvoor zich.
Uit tie ft'acties blijkt, dat d(, onder-

\veqwn polyinterprdabel zijn. 'Vij mon-
tl'ren zo, dat ('('U persooll of instantie
automatisch door de mand valt. Ook
leggen \ve ons niet vast op het nOIl-C(lIl.
formismc, "'e speurl'n naar l'urieuze
vogels. ~Iaar ook doodgewone dingen ko-
men aan de beurt. 'Uitlaat' is met l'en
inzinking begonnen. Ik legde mij nog te
veel ZL'1ll1wachtigvast op een straklw
planning en was ben.auwd als ('r don-
derdag nog weinig was. l':u neem ik het
risico, dat er twee dagen voor de uit-
zending nog niks is.
Iedere maandag begin ik blanco. I.

IIl'USde kranten door. Vaak lopen wc
achter het nieuws aan. Dat ge('ft nids.
liet !Jesprokene bel('ef je heel anders.
Een krant kun je herlezen, radio is één-
malig, wat eisen stelt. El'n v(xmleei van
radio vind ik, dat een verklankte st('m
door zijn emotionele of harde toon de
sfl"er Vl,t'! hett'r \vl'crgeeft. Natuurlijk
streven we naar primeurs. liet program-
ma groeit met de dag. De V<lstemede-
werkers stuft"n hun teksten in en veel
jongeren (luist('f<lars) doen ons idel'<-;n
aan de hand.'
'Uitlaat,' zo vervolgt \Vim, 'startte

oktoher 1963. De ma~azinefomltllt' hle.
ven we hanteren. ')'Iarimha" en onze
voorloper '~Itlltiplex' bew('z('n het sU(~-
n's van dit stramien. Ik ZW('l'rbij dl'ze
vorm. Je kunt er alle kanten mec uit.
Door het aantrekken van andere jonge
medewerkers en ander stcnnncrunate.
riml! krl'eg 'Uitlaat' z'n ei~('n karak-
ter,
'Vat mij Iwtreft ga.an we in de toe-

komst op dezdfde voet door. Ons pro-
gramma wijzigt zich automati.~ch ('n i.
daardoor nooit uit de tijd. 'Zo j,-; het
is het hvintigerprogramma bij uitstek.'
(Door zijn vergelijkbare vorm en in-
houdskeuze?) 'Om de twee maanden
bu'ngen we een themaprogramma. Ik
}wb v(x)rkeUf voor jazzslotjes. flarde
muzi(,kjes kunnen l'en reportage kleu-
ren. Eén stem vind ik ('rg vervelend.
De stemmen van ons presentatiedllo
houden het midden tUSSl'1lde nieu\\'sle-
u'rstoon en een iets emotioneler klank.
Tussen de regels door proberen we als
daartoe aanleiding is een ged('ddeerde
mening uit te spreken. liet is een
VAHA-programma. Daarml"C is de poli-
tieke kleur ge~even.'
Uit wat voor kringen komen de mede-

werkers? Ex-Bramlpllntredacteur Han
~Iulder heeft scherpe vraaggesprekken,
in v<'1egevallen met studentl'n. Kees van
Kooten reage('rt als ex-dil'nstplichtige in
felle bewoordingen op tOt'standen in mi-
litaire dienst. Venier schrijft hij de
meest uitl'enlopellde bijdrageIl. :\RU-
klallkt('('hnicus Ed Bos verzorgt plakn-
montages. Sehrijver Cl'l'S ;-.Jooteboom
heeft zijn rubriek 'Krassen uit de
krant', Ewald Vanvugt - 'hij nt'pmt



zijn wt'rk zeer serieus' - heeft wekelijks
een gespn'k. Jan i'Jagel, sinds kort het
jongste bestuurslid van de Partij van de
Arbeid, behandelt de politiek. TV-om-
roepster Elles Berger verstrekt 'exclu-
sief' modenieuws. Kees van ~laasdam
cn Anneke Bonthuis spreken de verbin-
dende teksten. Hagen Niehaus is de vas-
te technicus. Co de Kloet is aanwezig
bij de einclmontage. (Tot tien minuten
voor aanvang van het programma kun-
nen achzaliteitt'n worden ingelast.)

Opleiding \Vim de Bie: middelbare
school, dienst, twee jaar 1':e<.lerlands-:\10

_'~ NRU-cabaretcursus. Tot slot zegt hij:
~p onze vraag '\Vaarom leef je?' kwa-

men 158 inzendingen. ~let de andere
jongerenprogramma's houd ik geen en-
kele rekening. \Ve hebben de jeugd niets
te vertellen. \Ve maken gewoon een fijn
programma. Ik ben zelf ook luisteraar
en weet wat ik wil horen. Stuurt u ons
ecn nummertje? Ik ben ijdel en plak al-
le artikelen in. Er bestaat enorm veel
belangstelling voor 'Uitlaat'.'

NCRV-Jan:

'Een (twintiger-)programma moet ecn
grote frequentie hebben om te kunnen
aanslaan. ~Iet ingang van juni wordt
mijn wens ingewilligd. Dan komt 'Halte'
iedere week (donderdag 18.40-19.00 uur)
in de ether.'

Jan Fïllekers (26) wrtclt het met gro-
te vold<x-'ning.lIij doorliep h.b.s., kweek-
school en gaf vier jaar onderwijs. Tij-
dens die periode volgde hij ook de
~H.U-cabaretcursus.
Jan steekt van \\'al: 'De huidige pro-

gramma's lijken niet zo op elkaar. \Vij

•
zoeken het niet in de tegen~.trijdigeon-

lerwerpen. \Vel hebben WIJ vaste be-
standdelen als poëzie, cabaret l'n veel
muziek. Onze uitzending draagt geen
specifiek karakter. Dat geven de jonge
mcdewerkt'rs er zelf aan. Ook willen
we geen nieuwsdknst voor twintigers
zijn. Ik vind het gevaarlijk kritische
teksten te schrijven om de kritiek.
'Halte' is vooral amuserend en infor-

merend. Hennie Oliemuller levert caba-
reteske teksten, venier schuilen er onder
de medewerkers twee studenten, twee
joumaJjsten en een onderwijzer. De pre-
sentatie is lange tijd een zorgenkind ge-
weest. Ik hen teruggevallen op twee ex-
perts van de hoorspelkem_

Donderdagavond nemen we op. Vrij-
dagmorgen volgt dan de eindmontage .
'Halte' is niet bewust op een bepaalde
groep afgestemd. Intellectueel is zo'n
rot woonl. Uit praktische ovenvegingl'n
moet je vermelden op 'wie je je richt.

In het kader van het jubileum schre-
ven we een proza- en poëzieprijsvraag,
Een stroom van vierhonderd inzendin-
gen bereikte ons, 0, ja. Fred Burkhardt
belicht 7.0 nu en dan een grarmnofoon-
plaat. Zijn plaats wordt soms ingeno-
men door de Club des chansons. Als we

de'Le zomer meer zendtijd krijgen, 1lt'-
ginnen we pas echt met 'Haltc',' zo bew

sluit Jan Fillekers. Een bezadigd type.

KRO: volw:usen benadering
'Signaal' klinkt wekelijks twintig miw

nuten. De opvolger van 'Crensland' he-
vat, zo vertelt de gids, documentatie
voor en over jonge mensen. In tegen-
stelling tot de andere omroepen wordt
deze KRO-produktie ve17..orgddoor menw
sen die een flink stuk rijper zijn dan de
rijpere jeugd.
Tom Bouws (52) voert de produktil'.

Bij de samenstelling valt het accent op
team-work. De bezigheden van redactie
en presentatie vloeien in elkaar over.
,\let klem \\ijst men ons erop, dat dit
programma zich nog in een experimen-
ted stadium hevindt: '\\'e proberen l'en
gerecht voor te schotelen waarop jonge
mensen een hele week knnnen teren.
Daarbij gaan wc uit van de belangstel-
ling van deze groep. Er zit geen systeem
in ons programma. Heerlijk. Alleen de
hegintune staat vast. \Ve staan in een
w()('siijn van mogelijkheden: voorlich-
ting, ruimte voor meningsuiting en regi-
stratie van wat er onder clt, jeugd lel'ft.
De inhoud is dus afhankelijk van de on~
dpf\\'e1l1en.\Ve hankren meestal de ma-
gazinevonu. Voorheen was de jongeren-
uitzending nogal thematisch. Nu doen we
niets licver dan afwijken van het sche-
ma. Uiteraard ligt de katholieke levens-
beschoU\ving in ons programma beslo-
len. ~Iaar we zijn niet prekerig. Sig-
naal is meer aan leeftijd dan aan cak-
gorieën gebonden. Op grond van erva-
ringen is het aantal luisteraars stijgen-
de. Voor zover mogelijk streven wc ac-
tualiteit na:

De medewerkers komen door hun be-
roep dagelijks in aanraking met de jon-
geren. Opmerkelijk is, dat hier sprake
is van vrijetijdsbesteding (tegen een be-
scheiden vergoeding). I let tijdstip waar-
op 'Signaal' de lucht ingaat (zaterdag-
middag om half vier) is uitermate on-
gunstig. De hoop is gevestigd op een
gaatje in de voormiddag.

VPRO-Peter:

'Ronduit (vrijdagmiddag 17.30 - 18_00
uur),' vertelt Peter Flik, 'verschaft in-
formatie en verstrooiing. Als VPHO-
abonnee heb ik op een advertentie ge-
schreven. Zodoende ben ik na h.b.s.,
hveeksehool en vier jaar ondenvijs bij
de radio verLeild geraakt.
De inhoud van mijn programma moet

overeenkomen met de mening van de
VPRO. Tot nu toe bleek, dat ik alles
mag schrijven. Ik luister weinig naar de
jongerenprogramma's van de andere
zuilen, omdat ik hl'! velVeiend vind,
wanneer mijn gedachten daardoor be-
invlol'(1worden.
jongerenprogramma's bestaan niet.

\Vel maak ik een programma dat bin-
nen de belangstellingssfeer van 16-25-
jarigen Iib,ri:.~!aar moeder en vader hoe-
ven echt de kamer niet uit.

De tijd van het streven naar perfec-
tie en het spreken met de gladgescho-
ren stem lijkt gelukkig voorbij. De radio
wordt eerlijker. \Ve moeten niet bang
zijn voor stille momenten in el'n vraag-
gesprek. In de zomer rijpen bij mij de
ideeën, die soms als rotte \Tllchten neer-
vallen.
Op den duur wil ik belletri<itischwcrk

van de j{'ugd voor de microfoon halen.
Tevens denk ik aan een instuif waarop
iedereen spontaan bijdragen kan leve~
ren. Ons magazine is gedeeltelijk ac-
tueel. \Ve volgen niet star een schema.
Over enige tijd komt Ronduit op 19.00
uur. Half zes is tafeldektijd, en dus on-
gunstig:

~ledewerkers zijn: Dolf Bos over boe-
kcn, IIcnk Branderhorst (21) met kri-
tische commentaren, Jan lies (direc-
teur van het Kritisch Film- en TV-bulle-
tin) over de film. Honald van der ~lost,
die uiteenlopende onden\'l'rpcn poëtisch
benadert, ver.wrgt samen met verpleeg-
ster Kirsten Klijnsma de presentatie.

Het VARA-team: zittend v.l.n.r. Ewald Van-
t-IlRt, Kees t:ml Maa.~dalll. Anrll'kc BOIlt1ll1is,
Elles lJcrJ,:eren Ilenk Bougaarts. Staand v.l.II.r.:
Kees vall Kooten, Hagen Nie1uws en \Vim de Bie.
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Bedoeïnen

De bedoeïnen zijn een apart volk
i" de .\loslim-gemeensclwp. Half-
nomaden, die Îll tenten in de
woestijn levert. Wie hen in hun
nederzettingen ziet, vrtulgt zich af
hoe zij crin sliJgen hun vee op de
droge dorre zandvlakten in leven
te houden. De mannen zijn meest-
al in de te,~ten te vinden. Het
zware werk laten ze aan de vrOII~
wen over.

Die vrouwen zie je overigens maar
zelden, wanneer je a4 vreemde-
ling de nederzetting binnenkomt.
Komen (lr bezoekers, dan vluchten
de vrouwen onmidlleUi;k nnar de
tenten, die zij met de dieren delen.
De vrouwen, die Tom \Veerheym
in deze serie foto's presenteert,
fotografeerde hij dan ook op
markten, waar de Bedocinen de
meestal schamele opbrengst van
h"n veebedriif trachten te verko-
pen.
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