


Bewapening I . Bewapening?

\Ve hadden ons reeds enige tijd geleden voorgenomen om nog eens uitvoerig
in Ego op het probleem be\vapening-ontwapcIIÎng terug te kOlTIell. Steeds
blijkt ons weer in de geestelijke verzorging dat dit voor vele dienstpliehtige
militairell inderdaad een probleem is cn dat het dus nodig is hen zodanig op
de hoogte te stellen van de op dit terrein bestaande argumenten dat zij uit-
eindelijk tot een eigen meningsvorming kunnen komen. Bovendien bereikt ons
nogal ecns de \Taag hoc er op dit plint in humanistische kring wordt gt-"tbcht.

Het moet duidelijk zijn, om met dit laatste punt te beginnen, dat er op dit
gebied in humanistische kring, evenmin als dat in ehristelijke kring het geval
is, niet eensluidend wordt gedacht en gesproken. lil humanistische kring komen
mensen voor die de huidige westerse bewapening noodzakelijk en aanvaardbaar
achten maar l'r zijn onder de humanisten ook lIitgesprokell pacifistelI.

Uit dit alles is de gedachte gebrrocid om ('en aantal humanisten in Ego over
dit probleem te latcn schrijven. Op deze wijze kunnen buitenstaanders eCII
indruk krijgen Iwe cn hoc gevarieerd er op dit punt in humanistische krillg
wordt ge<.lacht l'll kunncn met name jOlige mcnSCll hun eigen opvattingcll
scherpen aan de gevarieerde en zcJrs tegengestelde meningen die op deze
manier naar voren komen.

Het is goed hij dit laatste nog even stil te staan, Ego is het maandblad van
de humanistische geestelijke verzorging. Het is niet de taak van de geestelijke
verzorging om t.a.v. het vraagstuk hewapcning-ontwapelling hepaalde opvat-
tingen te verkondigcn. :\laar wel is het de taak van de geestelijk verzorger
anderen te helpen met het vormen van hun eigen mening. Hoe kan dat?

Vooral op twee manieren: in de eerste plaats l100r hen te confronteren met
vcrschilIende bestaande meningen, in de tweede plaats door hen te prikkelen
om tot zelfstandige, kritische doordenking van die bestaande meningen te
komen om op die manier langzamerhand tot eigen opvattingen te geraken.
Vanzelfsprekend kunnen aan de bestaande meningen nog eigen oorspronkelijke
opvattingen, zo die aanwezig zijn, worden toegevoegd. Verder gaat de taak
van de geestelijke verzorging niet.

NatulITlijk zal de geestelijk verzorger ook zelf wel eClI bepaalde opvatting
hebben, maar het is, als geestelijk vl-'rzorger, niet zijn opuraeht om deze te
verkondigen en te propageren. Hij moet, naar humanistische opvatting, de
mensen zelf aan het deuken zetten en niet trachtcn hen in een bepaalde
richting te duwen.

Toen wc zover waren, hebbcn we dr. O. Noordenbos en \\'. \\'ienIa uitge-
nodigd om voor Ego een artikel te schrijven. De heer Noordellbos is pacifist,
de heer \Vierda is voorstander van het lidmaatschap van Nederland van de
NAva en de daarbij behorende bewapl'ning.

Het toeval wil dat in het blad van het Humanistiseh Verbond '~lcns en
\Vercld' juist de laa:tste wekelI een tweetal artikclell is vC4"sohenen van
prof. dr. ir. J. P. ~lazure cn prof. dr. B. R. A. Nijbocr, waarin met name de
kernbewapening van verschillende kant wordt belicht.

\Vij hebben ons gehaast om aan de schrijvers en aan de redactie van ~Icns
cn \Vereld toestemming tot ovcrnemen te \Tagen, omdat deze artikelen een
uitstekende aanvulling vormen op de eerder genoemde. \Ve zijn er ons van
bmvtlst dat dit nummer daardoor wel eell iH..-'Ci zware nadruk legt op het
vraagstuk bmvapening en ontW:ll)ening. \Ve beloven dat we l'r nu voorlopig
niet meer op terugkomen. RED.
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De evolutie van Coltrane; 1956.'59

Simls saxofonist John Coltrane <-'en
jaar of ZC\'cn gdeden zijn verhazing-
wekkende evolutie hegon - eerst met
Atlantic-lp's als 'Ciaot Steps' en 'Olé',
later met ('el1 hele serie Impulsc-platen
- waardeert mell hem in de eerste
plaats als vcmielIW('r; misschil'n niet
direct als volhloed avant-gardist, maar in
elk geval weI als weghereider van the
ncw thing (of ncw wave of new hlack
mus ie, aan slagwoorden gt'ClI ge1>rek).
Toch had Co!trane ook voor die tijd al

het een en ander gedaan: tussen lOSC:i('Tl
',50 nam hij voor merken als Prestige,
Blile ;\ok ('n Sava)' vele tientallen lang-

JAZZ
slwelplatcn tilt'! hetn'kkelijk conventio-
nele jazz op. Vooral Prestige, dat hem
vanaf 195ï exclusief onder contract had.
liet de tenorist hijna ongelimiteerde hoe-
v('(,lh('(1en muziek vastleggen. :\adat
Trane naar een andere maatschappij was
vertrokken, kon Prestige zodoende nog
jarenlang doorgaan nwt het uitbrengen
vau nieuwe Coitraneplaten. Pas dit voor-
jaar kwam in de VS 'The Last Trane'
uit, de lp waarop de allerlaai..o,;terestj('s
Coltrane-jazz staan die Prestige nog in
petto had.

maakt. llIailr zijn techniek lijkt niet hele-
maal toereikend. waardoor hij af en toe
onzeker en wat onsamenhangend klinkt.

Gespreksflarden

De lp bevat niet alleen muziek, maar
laat ook gespreksflard('n voor en nil de
opnamen horen {"1iles die l"l"n pÎ3no-
intro onderhred:t, omdat hij graag hlok.
nkkoorden wil horen: Coltrane die. ter-
wijl de anderen overk'ggl'n of 'VoodY'1l
yolt !log eens over moet, op zoek is naar
de (hier)flesopeller).
'Lllsh Life' (Pre.~tige PPH 071) bevat

opnamen uit '57 en '58 die duidelijk
maken dat Co!trane vooral gedurende
19.'57 het engagement bij Theloniouh
~Iollk) enorme vorderingen had ge-
maakt. Hipr is een muziknnt aan het
woord die hinnen de bestaande conn'n-
tics ('('n hijna volmaakte, strikt persooll-
lijke vorm vall expressie had gevonden.
Zelfs het feit dat de pianist \'oor de
s('ssion van 16 augustus 1957 verkk lid
gaau, zodat Trane het alleen met bas en
drums moest doen, hdette hem nil,t zich
mllziknal volledig uit te spreken. Behaln~
drie voortreffelijke triostukkt'n hevat de
lp. {-{'nkwintebt11k met trompettist Do-
!lald Byrd. Lus], U/e, waarin de lyrische
kant van Coltranes pers()onlijkheiu sterk
naar VOrL"nkomt (pianist Ikd Garland

Jo1111Co/trall('

hegdeidt helaas wat te pompeus), en het
romlhorstip; swingende I !war II rlIllPSO-
cly, dat Coltmnl' met piano. has en
drums vertolkt.

Middelmatige soli

'Bahia' (Prestige PPH 072) valt uiteen
in twe(' nogal verschillt'mle gedeelten.
De drie stukken waarin Coltmne met
t'en kwintet is te horen. zijn te liln~ en
hevattl'n te veel middelmatige soli (van
de zwakke :"Iiles-imitator \Vilbm Bar-
den o.m.) om te kunnen boeien. Coltra-
ncs mnssalc produktie gedurende 'Si en
'58 bracht natuurlijk met zich mee dat
er ook wd eem een minder geïnspireer-
de session vol routine tussendoor lil'p.
Dl' twee kwartetstukken op de lp, waar-
schijnlijk uit '58, laten Coltranc gelukkig
in betere vorm horen. De enorme inten-
siteit waarmee hij spcL'it, zoekt af en toe
e('n uitweg in de ongewOlle tooneffectep
die hij in een latere periode systematisch
ZOIi gaan gehruikt'n. Er zijn ook al
voorhOllen te hort'n van de 'sheets of
sound'. de razendsnel doorlopen gebro-
kt'n akkoorden. die lakr (op de lp 'Giant
Step.~' hij voorbeeld) het ('t'rste stadium
in Cnltranes l>aanbrekende OIltwikke!ing
zouden gaan kennwrken.

BEBT VUIJSJE

Goedkope serie
De ('('rste Coltrane~lp's die Prestige

indertijd uithradlt, worden nll ju ons
land in een goedkope serie (f 9,90
per plaat) heruitgege\'t'u. Ik wij deze
keer dri(' van die platen h('spn,kell. om
nog eens te illustn'rcn dat C{)ltrane ook

_~'()or hij begon te experimenteren al
)ezie1d(~,boeiende muziek maakte.

- Coltrane kreeg zijn ('erste hekendheid
bij het grote (jazz)puhliek in 19.55, toen
hij deel ging lIitmakt'n van de nieuwe
~1iles Davis comho. Dat kwintd w('nl
vrij snel populair; vooral de songvertol-
killgen in medium tempo. met ~Iiles op
gestopte trompet en bassist Paul Cham-
hers twee nokn per maat afwisselend
met huppelende figuurtjes. hleken een
breed publiek te kunnen !)Ckoren. <Re-
laxin' (prestige PPR 075) uit 19.56 bevat
drie van die matig: snelle, omveerstaall-
lmar swingende stukken en daarnaast
nog tWl'e pijlsnelle stan<1<mls(Oleo en
'Vooc1y'n YOIt) en {,én langzame hallad.
"files voert omniskcnhaar de hoventoon:
zijn soli zijn charmant en siL'rlijkzonder
dat hij vervalt in oppervlakkig gehahhel,
De ritmesectie vormt een prachtig team,
met de fenomenaal op dreef zijnde PUllI
Cham),ers als ('entrail' man. Alleen Col-
trane heeft af en tOl' kennelijk moeite
om mee te komen. lIij speelt weliswaar
al met een enorme geladenheid en zijn
toon bezit al wel die glanzende intensi-
teit die hem onmiddellijk herkenbaar
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Humanisme en bewapening

Uitgangspunt hij dt.'ze beschouwing -
naar ik vertrouw l'en gemeenschappdijk
uitgangspunt voor iedere humanist - is
het verlangen naar ('elI maatschappij
waarin zoveel mogelijk 'vrijheid èn ~t.'-
rechtigheitl' is verw('zenlijkt.
In lil't kader van het geste1dt, pro-

hkem zal ik mel'r spreken 0\'('( 'vrijheid'
dan over 'gcrt'ehtigheid', Dat is niet.
omdat ik tic eerste van Illeer hetekenis
acht dan de tw(,(,dc. en ook niet. omdat
eT llIolllcnke1 minder wensen t.a.v. de
gen'chtigheid zijn dan t.a.v. de vrijheid.
lIet is, omdat op dit ogenhlik hl'wape-
ning mc(>r is \'('Tw('\"('n met vrijlwid dan
met gerechtigheid. Onder de internatio-
nale dreigingen is er {'{'n - die van de
totalitaire regimes - die niet alleen
tegen de vrijheid ingaat, doch dil-' de
ontwikkeling naar vrijheid dt'finitief -
tenminste voor afzienbare tijd - kan
blokkeren. Onder de bedreigingen van de
gf're('hti~I~~id i:<;er geen zó ernstig;: dat. zij
de llIogellJkheld tot latere ontwIkkelIlIg
in de goede richting afsnijdt.
De humanistische beginsl'lv('rklaring

vraagt nijheid 'in het persoonlijk en
maatschappelijk leven'. I[ct laatste is k
zien als de eis. dat kritk'k op I-'nhet tot
aftreden dwingen V:ln machthelillers
mogelijk mot't zijn. Vrijheid in het per-
soonlijk leven hetekent, dat ieder mens
gelegenheid IIlOt'tkrijgen zich naar eigl-'n
innerlijke aandrang te ontplooien, hehal-
ve \vaar zijn ontplooiing een beletsel zon
VOnlll'll voor dl' ontplooiing van l'en
ander. Deze beide asnecten van de
humanistische nijheid z-ijn nog nimmer
zo tot hun fl'cht gf'kollll-'n als in dl'
moderne, ('pen (plurifonne) parlementai-
re democratie. Deze democratische vrij-
Ill'id acht ik daarom et"n kosthaar goed.

De geschiedl-'nis leert mij. dat de
humanistische of demoeratisehe vrijheid
slechts 7.elden wordt verworven. en dat
stet..'tiswaar stappen in de richting '"'lil
die vrijheid wt'nlen gedaan, de ht'trok-
ken gemeenschappen hlootstonden aan
aanvallen van meer totalitair georgani-
seerde statcil. \Vaar de demoeratische
vrijheid hleef bestaan. was dit omdat de
hereidheitl bestolHl. offers voor tleZt~
vrijheid te hrt'n~ell. zowel in het direct
verweer tt~gen dt, bedreigt'nde machten
als in de voor een sllccl'srijk verweer
noodzakelijke toerusting op de strijd.
Plaatsgebrek belet mij hier de voorbt"e1-
den en contra-voorbeelden te geven die
dt"ze bewering staven; zij die mijn in
twaaU gemeenschappen gdlOllden inlei-
ding over '\VI-'erbare vrijheid' hehhen
beluisterd. weten dat ik ze daar v•.'l'!
uitvoerig hespreek.
Echter: de rreschiedenis herhaalt zi(..h

niet. Er zijn thans factoren van invloed
die er vroeger niet waren I-'n die nood-
zaken tot ~dll'el nieuwe overwegingen,
Van overwegend hdang daarbij is het
feit. dat de moderne wapens huitenspo-
rig ernstige gevolgen hebhen en dat een
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door prof. dr. ir. J. P. Mazure

onlwpcrkte atoomoorlog zelfs kan leidl-'Il
tot een uitroeiin~ van de mens.
Gezien dl'ze dreiging dringt zich de

\Taag op, of de hlijkens de gesehiedenis
noodzakelijke bereidheid om de vrijheid
ook militair te venledigt"n. te rijmen valt
met de noodzaak om het uiterste h~doeJl
ten cinde de ('ahlstrofe van de atoom-
oorlog te \'ennijden.
Buiten de discussie staat. dat elke

maatregel die zonder Iwdreiging van de
vrijheid de kans op t'en atoomoorlog
vermindert. moet worden toegepast. ~ll
het hijzonder geldt dit voor elke stap lil
de rid~ting van \~erkelijk algl-'llIene o~lt-
\vapenlllg. Dt'W 1S sleehts denkbaar Ill-
dien dc ook hij de tegellstander he-
staandt~ angst en wantrouwen wordt te-
gen~t'gaan door hereidheid tot werkelijk
oH'r1eg en door duidelijk te maken, dat de
eigen bewapening niet voor een aanval
zal worden gt"hTllikt, Ik neem aan, dat
hierover tussen humanisten geen me-
ningsverschillen \wstaan. Dat menings-
vl'rsehil hestaat wel t.a.v, ht't prohll'l'lll
dat in deze artikelen aan de orde is
gesteld en dat men als volgt kan om-
schrijven.
\Vordt het streven om de atoomoorlog

te vermijden gediend door het cenz,iidig
afSl'haff('nvan dl' atoolllwapens en moden
daarvoor de uit deze maatregel voort.
vioeiende gevaU"1Jvoor dl' dt'lllOcratisehe
nijlwid worden aanvaard? Anders gt'-
zegd: moet de democrafische wereld ('lwt
\Vesten') ecn::.ijdi,!! de at()omlVfJpCIlS af-
schaffen, dali lI:el jwt gebruik ernm a/-
;:;lcerCIl:Ja of ucé'

Dllernma

Het is hij dit dilemma (luidelijk, (lat
heide handelswijzen tot een goed Tt'std-
taat kll1lflcn leidell. liet is denkbaar, dat

een c\.ellwicht in atoomhewapellillg
voldoende tijd leidt' tot eell alzijd;
gecontroleerde ontwapening. zonder
een catastrofe hedt plaatsgevonden,
is ook denkbaar, dat eenzijdige ont
pening het gevaar van I-'cn atoOlnoo
\I,-'t'gnl-'t~mt,zoudt'l" dat de humanisth
vrijheid uit de w('l"pldverdwijnt.
De keus tussen heide halllk.lwijzen

moeten herusten op de onderstelling:.
de gekozen handelwijze tot een sll
resultaat leidt. Voor elk alternatief
men zich dan twee vragen moden :
len:

ft hoc groot is de kans dat het sle'
resultaat werkelijk optreedt?
o hoc erg en hoe onherstelbaar za~

resultaat zijn? ~
V(Xlr de heide alternatieven '_

bewapeuin~ behouden of afschaf
moet men deze twee vragell onder (
zien.

Eerst het geval dat het \Vestell
hlijft hewapenen, In het verlt'den is
bewapening.~c\'l'nwicht skeds tijd
geweest; \:weger of later volgde er
oorlog op, Maar ook daarhij geldt,
momenteel nieuwe factoren invloed
(,dellen: nimlllt'r voorheen heseften
de partijen zo stcrk de funeste gevo
van een oorlog. Voorheen waren
steeds personen en groepen die
oorlog niet zo erg {jf zelfs aantrekk
vonden. maar aall ('t"n atoom(x)f\o~
!lit"mand zonder \'Tees denken. De h
atoollullogendht'den van thans ,••..
heel zeker, dat er hij een oorlog; tu
hen heiden slechts verlil-'zI-'rszullen
De mogelijkheid dat zij hun zelfheI.
sing" hewaren, zolang, tot ontwape
lIlogelijk wordt, is er en de kans
lijkt niet klein,
Daar staat kgeno\"er. dat als ooj!.'

oll\"oorLÎ<:htigheid.door misversta
zwakke Z{'nuwen de vonk in he~
hoopte kruit sprin~t, de gevolgen ft
zijn.
~Ioeiljjker 7.ijn de vragen in het g

nm eenzijdige ontwapening en \\
schijnlijk lopen de antwoorden die
manisten hierop feven, zoveel ui
dat hier de grom van de mening:
sehillen zal liggen. \Vannecr het \Vt
- i.c, cle Verenigde Stat ell - eenz
zijn atoolllwapening afsehaft, zal
militaire overwÎ<.'ht onhestreden bi
conlllllmistische landen - i.c. Ruslat
komen te liggen. Is het denkhaar d~
dit evenwieht niet zullen gehruiker
het \Vestt'll hun wil op te lt'ggen.
Amerika in de periode 1945-HJ48
gehruik heeft gcmaakt van zijn
hestaande atoomovermacht om de '
mUllistische landen zijn wil op te
gen? \Vie dit uanvaanlt. miskent
onderscheid tussen een demo(:ratisc
een totalitair gerereerd land. De vo
de overwegingen zijn hierhij van he

• steeds cn overal zijn totalitai



~erdc staten uit op machtsuitbrci-,.
"
communistische landen schrijven

olijk in hun vaandel. dat het hun
: is om met alle lI1o~elijkcmiddelen
wereldcollllllunisme te vestigen;
oe praktijk na 1945 is steeds ge-

st, dat overal waar cIe weerhaarheid
het 'Vesten onvoldoende was of

Jldoende leek, de t'Ommunistcn
~ssiefzijn op~etredcn (Tsjechoslowa-
Korea, Tibet, Vietnam).
je kans dat de cOlllmunistische hm-
hun atoomovermacht niet voor wc-
beheersin~ zouden ,gebruiken, moet
'om zeer klein worden ~esçhat; het is
vel zeker dat zonder voll('dige mili-
~eerhaarheid vall het 'Vesten dt'
~ .vereld onder totalitair bewind zal
H.

I••

aatste vraag: hoe erg is dit? Vt'r-
idene humanisten denken hier opti-
isch over: door de eenzijdige ontwa-
ng achten zij het ~evaar voor een
moorlog in elk geval afgewend en
verlies van de vrijheid zien zij als
lts tijdelijk; zij verwachten dat een
urlijke drang naar vrijheid na enige
het totalitair regime van binnen uit
lervomU'n. Beide verwachtingen zie
ls illusies. Mijn argumenten hiervoor
de volgende:
de democratische, humanistische
eid is niet een natuurlijk eindpunt
de menselijke ontwikkeling: slechts
trende korte periode in de duizend-
c geschiedenis (500-300 v. Chr. in
-kenland; de laatste eeuwen in 'Vest-
'pa) kwam ze inderdaad tot ont-
iing als precair gevolg van ecn bij-
'erc. culturele ontwikkeling;
-.. J mogelijkheden voor een totalitair

,J1fI. om zijn wil aan de bevolking op
.g~en en vooral om d~.hevolking ook
-hlsch te beheersen, zIJn - o.a. door
noderne middelen voor massacom-
"ÎCatie - zoveel groter dan voorheen
_geval was, dat de mogelijkheid tot
tane veranderingen van binnenuit
'el afwezig lijkt;
dit zal zeker het geval zijn indien
het wegvallen van de vrije sector in
'ereId de mogelijkheid van het eigen
te vergelijken met andere maat-
)pelijke systemen voor de totalitair
----;eerdemensheid geheel verdwijnt;
het onder totalitair bewind komen
het 'Vesten zal niet leiden tot één
nunistische werddstaat, die zich
meer behoeft te wapenen tegen
:mdige vijanden en dus geen atoom-
'nen nodig heeft. maar tot enkele
taire machl<;blokken, die vijandig
lOver elkaar zullen staan en zich tot
mden zullen blijven wapenen (Or-
~ '1984' is een beklemmend, maar
onrealistisch toekomstbeeld);

• de bestaande, steeds groeiende te-
genstellingen tussen Husland en China
hevestigen de waarschijnlijkheid van de
lliervóór g:eschetste ontwikkeling;

vijandschap tussen twee totalitaire
staten, heide geneigd tot agressief optre-
den. zal (~(~r<lertot een atoomoorlog
leiden dan de huidige tegenstellingen;
• het opgeven van de atoombewape-

ning door het \Vesten zal derhalve de
kans op eell atoomoorlog niet yenninde-
ren, maar op wat langere duur juist
vergroten,

~Iijll conclusies uit Lo\'('ngegeven ana-
lyse Vande toestand:
I, niet alleen ter hescherming van de
vrijheid, maar ook om de kansen op het
ontgaan van een. atoomoorlog zo groot
mogelijk te maken, is het zaak dat het
'Vesten zich zó blijft bewapenen (en zó
weinig twijfel laat bestaan aan zijn wil
om de hewapening in noodgeval te
gebruiken), dat de totalitaire staten hun

I- MONo,,"L\AN -I

natuurlijke geneigdheid tot agressie zul-
len onderdrukken;
2. daarbij dient het 'Vesten vooral zijn
(veel offers vragende) conventionele be-
wapening zo op te voeren, dat normale
agressie daarmee kan worden gestuit,
zodat dreiging met atoomaanvallen tegen
agressie met conventionele wapenen -
wat uitermate ~evaarlijk is - kali uitblij-
ven' \
3. 'het 'Vesten moet duidelijk zeggen
('n tonen, dat het zijn bewapening als
een voorshands nog noodzakelijk k".'aad
ziet en ze alleen als verdediging voert;
4. als uitvloeisel daarvan moet het be-
reid zijn, de stahls-quo te erkennen en te
eerbiedigen, ook waar dit menselijk ge-
zien (h.v. Hongarije 1956) uitennate
zwaar valt;
5, het moet te allen tijde bereid zijn tot
overleg en contact en elke gelegenheid
aangrijpen die tot wederzijdse, gecon-
troleerde vermindering van bewapening
leidt.
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Kernwapens en het probleem van oorlog en vredE

Het lijkt mij noodzakelijk allereerst de
vr:ta/.!;wat een kCfJlooriog ZOIIhetekl'lll'1l
În het kort te hesprelt'IL Vele IIll'nSen

hl ijken no~ altijd een aantal helangrijke
feiten niet te kennen of zelfs niet te
willen kennen. Er zijn individueel ('Il

collectid sterke psychologische weef-
stan<1l'll. ~Iaar zonder kennis van fdten
is ('('n redelijke dis(.'llssic niet Illogelijk.
De kwalificatie onheilsprofetie die men
.~oms meent te moeten gchmiken, i'S nog
geen weerlegging van deze feiten.
De A-homllll'll van IH4.'5 halldell een

explosieve kracht van ongcvt'l'T 20.000
ton (20 kiloton) T;\,T (d.i. de hl'llaming
vall cOIl\"(.,ntione1c explosieven. dl'
zwaarste hommen lIit de Twt'('de \Ve-
reldonr!og waren hommen van ongt'Vl'l'T
10 ton, de zgn. hlockhustcrs). In I-Ijro-
sjillla was het aantal slachtoffers van de
orde van 200.000, waarvan ongcvl'er de
helft gedood, l3raJl(lwe('r. medische hulp
en andere diensten waren voUl'dig uitge-
schakeltl. een gehil'd met ('('11oppervlak
van 12 km:! was totaal verwoest.
De watcrstonlOlll (lI.hom) heeft een

('xplosieve w('rking van (Ie orde van 20
miljoen ton (20 megaton) TXT, de uit.
werking ('rv.UI tart haast ied('re heschrij-
ving. Vrijwel volledige verwo('stillg
tr('cdt (bij een lage ontploffing) op in een
gehied met ('(-'n middellijn van 30 l"ln,
t"fIlstige zo lIiet leVtmsgevaariijke ver-
hranding hinnen ('L'n cirkel md 40 km
middellijn. In llit grotere gehiell ont-
staan enorme hranden (de vuur.storm),
die alle zuurstof verhruih'n, zodat vrij-
wel dk levell, \"(lor 7.()verniet ollllliddd-
lijk gedood. hier H'rstikt wordt. Dl'
regionale fall-out hedekt een in (1('wind-
richting uitgerekt gehit'd ter halve groot-
te van ons land hinnen l'nkele dagen
met {'e;) dmlelijke radioactieve lleerslag.
Ook lage doses radioadieve straling.
zoals die zich voordoen op grote afstand
van een ontplofte hOIll. hehhen kwalijh'
gevo!g('n, :\Ien onderscheidt hier nog
Iaat-somatische effecten, zoals verschil-
lende .•..ormen van kanker, die zich nog na
lange tijd kunllen manifesteren hij de
gdroffen individuen zelf en genetische
l'Hect?n. die eerst in latere gl'lll'raties tot
lIitin~ kOlllen.

Tot zover, en dat is inderdaad heel
sllJlunier, {)\.er de uitwerking van ('{'n
enkele hom. \\'e zulk'n nu kort moeten
ingaan op dl' lIlogeiijke gevolgen van
('('n kernoorlog. Cedurende vele jan'u
reeds heij .•..eren Z(l\velOost als \Vest zi<.:h
hun hewapening. in het hijzonder hun
kernbewapening. hoog op te .•..oerell . Dit
heeft geleid tot e('n hewapeningswed-
loop, die zich .•..an jaar tot jaar verd('r
toespitst. De voorraden .•..efllidigil1gsmid-
delen hopen zieh aan heide zijden op;
een voorzichtil!e schatting. die reeds een
jaar of vijf oud is, v<.,rtclt ons dat de
voorraad aan kernwapells in de Ver.
Staten van de orde is van 30.000 mega-
ton, dat is tien ton per hoofd der
wereldbevolking. Thans leest men van
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schatting('1J die weer tien maal zo groot
zijn. ~Ien I){'denke, dal alle hOllllllen die
gedurende de hijna zes jaar van dl'
Tw<.,(,de \\'erddoorlog in Europa tot
ontploffing werden gehracht. Salllt'll l'en
explosieve kracht hadden van ongL'veer
drie megatoll. dat is slechts ('{'u fradie
van die van ('{>nenkele Il-hom.
De middelen OUldeze k('rn\\'apens te

transporteren. eH)lueren van lange-af-
stamlsl)(lllllllenWerpers tot raketten van
intennediain' en intercolltillentale
dracht, de raketbasC'..•van kwetshare vas-
te bases tot diep ouder de grond gelegen
of beweeglijke hases, de vli('gtijd wordt
vt'rior! van vele uren tot ('lIkele tiental-
len minuten. De Al1ll'rikaanse atoolll-
duikl)oten. waar .•..an er thans een dertig-
tal bestaan, hdlhen ieder zestil'n of meer
polarisrah,tten aan hoord. dil' elk een 11.
bom kllllT1etltransporteren l'l! die van <il'
onderg('doken duikhoot af kunne]} wor-
dell ge1ance<.'nl.Gezien dl' huidige wa.
pensituatie ~e1dt voor g('en enkel land
Ilwer dan "jjn gewapende macht in staat
is eigen land en hevolking in geval van
een kernoorlog voor verwoL'sting ('1\

dood te vrijwar<'n,
;\:11 ook gewone leg('rs. althans in

Europa. «-'('<ismet kernwapens zijn uit-
gerust. lijkt het uiterst onwaarschijnlijk
dat {'en in dit ge1Jil'<1eenmaal uitgehro-
ken oorlog tot cOllventionde wap('IlS
heperkt kan blijven of ook llIaar geogra-
fisch gelokaliseerd kan wonlen, ~Iocht
zieh een grote kernoorlog ontwikkelen,
dan moet ml'T1verwachten dat in korte
tijd l'en groot aantal kernholl1mell tot
ontploffing worden g('hraeht. In offidde
kringen in de VL'r. Staten werd serieus
gesproken over een aanval op dit land
met 2,,)00 nll'gaton, die daar binnen twee
Illaanden ('en 80 miljoen dmlen zou

H'roorzah'u. Ook krachtiger aanV3
worden onder ogen gezien. De ge\-'o'.
van globale fall-out nwt zijn onl)('re!
hare j::!;enetischesl'hade zijn hierhij
ni",t meegerekend. De overle\'l'nden,
dien (tic er al zijn. zouden in OInstan
heden verkeren, W<HU\,:lnhet Illoeilij
zich ('en voorstelling te maken. Ge\\,1
ziek. de levenslnidd<,'ll'nvoorzielling
stig gestoord. overal l'('n volslag('ll d"
Ilet is zeer wel mogelijk, uat de mens
zieh vall <,'en dergdijke eatastrofe r
wepr zou kUllIlen herstellen of
gell('('l te gronde zou gaan.

Hoe kernoorlog te voorkomen!
\Vie dit alles on'rweegt. komt to

conclusie dat ",en grote kernoorlog I
wonlell voorkoml'Il of heter geze"-"
wij (re~eringl'lI en individnele p(__
all(,s mOl'l('11doen om dl' kans op
uithreken \'.lIl een (k'rgelijke (lorloj
klein 1lI0gelijk te maken. Dit is 11

inzien lid I)elangrijkste pn)hleem
deze tijd, ik Z01lhaast zeggen het l'
wl'rkdijk bt'lallgrijke prohleem van
tijd. Een grote keflloor1og is. gdoo
de ergst denkhare catastrofe, hij I

ten koste van alles word<.'n HlOrkOl
Dil moge \'oor sOlllmigen l'ell gem
plaats schijnen. toch krijgt men df
druk dat "elen zich deze problemt.
IIÎl't bewust realiseren, althans er
naar handelen, De aandacht die
me-esk politieke partijen in l'\eder1ar
hun activiteit <.'nin hun propaganda
deze levenskwestie wijdell. is vrij\VI
verwaarlozen !laast de aamlacht die
1l0111ischeh\'f'sties als lonen. pri
helasting('n, dc. krijg<.'n. Toch hel-
alle politieke ('tl andere!) strevi
slechts zin. voor zover t"l'n kernoc
v('rm('(len kan worden.
\Vat moet Illl'n doen om de kanse

Iwt uithreken van l'en kernoorlol
klein mogelijk te doen zijn? IIi--
de meningen uiteen. liet offidf_
woord is in de geschied('nis altijd=
weest en, ondanks de geheel nil
situatie dil' de kernwapens hebhen
schapen, ook IIU Ilog: \Vij mocte
sterk zijn dat de tegenpartij niet dm
beginnen. Die tep;enpartij huldi~t l
aard hetzelfde heginsel. ~Ien heeft (
de theorie van de afschrikwekk
w<.'rking van de kernwapens. En (
mee zitten we da!l mid(len in de IJ
peningswt'(lIoop. Ook nu, nadat eer
gin van ontspanning tussen de
Staten en de Sowjet-Unie was inl!
den. (die zich overigens als gevol.~
de oorlog in Vietnam moeilijk kan (
zdten) gaat u(-'ze wedloop onvermin
door. Simls vele jaren zijn er eontim
aantal hOlllmenwl'rpers ml'l kernw",
in de lucht. Korl geleden meldde
krant<"1l dat er een Anll'rikaanse
menwerper md twee I I-hommen vn
megaton aan boord hoven de Sp.
kust was neergestort. :\ien spreek
over kunstmatige satelliel<'n die
wapens transporteren, over een 1!



wenst deel te nemen aan een Vormings- en Bezinningsbijeenkomst van het
Humanistisch Thuisfront in het Coornherthurs te Driebergen in de maand

.. "... "". ". ".. ".. (maand van deelname).

Handtekening:

HUMANISTISCH VORMINGSCENTRUM
'HET COORNHERTHUIS'
Hoofd'Straat 84 - Driebergen

In het Coomherthuis worden regelmatig bezinningsbijeenkomsten gehonden
voor militairen.
Er wordt daarbij gesproken over allerlei levensvragen. Daarnaast zijn Cl

boeiende programma's over hedendaagse kunst.
Iedere militair kan hiervoor uitzonderingsverlof krijgen.
Wie iets gevoelt voor deelname aan zo'n bijeenkomst vulle het onderstaande
formulier in en sture het op naar het Coomherthuis.

(volledig militair adres)

(landmacht/luchhnaeht)

(naam, voorletters, rang)

Huime voorli<:htill~ op elk niveau is
noodzakelijk Een ieder moet worden
doonlrOll~l'll van het belang en dl' 1If-

~entie van de prohlt'men; dit zou l'en
Hieuwe aanpak mogelijk maken. Ook de
hUlllanistis<:lIe heweging zot! hier een
taak kunnen H'rvllllen.

die zich hier voordocn. moeten grol\di"~
hestudeerd worden, alle mogelijkheden
zorgvuldig omlen'.ocht. waartoe speciale
organen gecrl'i;eni dienen te worden.
Bepaalde lmilaterale Illaatrege1en zouden
wellicht nuttig zijn om het ontv,,'ape-
ningsproces op gang te hrengen. Presi.
dent Kennedy zei in zijn rede voor de
Verenigde I\'aties van september 1961:
'Het doel van ontwapening is niet langer
slechts et:'n droom. liet is een praktische
zaak van leven of dood, De risieo's die
bij ontwapl'Hing ongetwijfeld ~clopl'n
worden, verhleken in vergelijking met de •
risieo's van een \'oortr:ezettc, onbeperktl.-~
hewapeningswedloop.

Registratienummer

Ondergetekende

Gelegerd te

Onderdeel

Conclusie
liet ,'oorgaande leidt tot de condusie

dat hd noodzakelijk is op korte termijn
de huidige ollt".'ikkding om te huigen en
te komen tot ontwapl'IlÎllg, hij voorkeur
een stapsgewijze, algl.-'IIJeneen volledige
ontwapening. Dit zal zeker niet VlUl
vandaag op morgen gerealiseerd kUllllt'n
\••..onll'll. Het zal op zijn hl'st slechts stap
voor stap ktlllnen gl'Schiedell met paral-
Id daannee een geleidelijke \'l'rmimle-
ring van het wantrouwen. ('cn successie-
ve oplossing van de gevaarlijkste politie-
ke geschilll'n ell l'en verdwijnen van een
kotll1t'-oorlogsmentaliteit, Alle problemen

na tien jaar nog maar 0,32. ~lerkwaardig
is dat bij Ll'sdlOliwingen owr dl' wc'me-
lijkheid van wl'rkt'n als het Deltaplan
ecn kans op een stonnvloro ééns in de
hcmdenl jaar reeds als t'CII onaanvaard-
ll<lar risico wllr<lt olHlervonden. IIocvl'el
Jlli'l'r staat er echter hij een kernoorlog
op het spel!

ct is zt'('r wel mogelijk dat de
Nezigheid van kernwapens in sommi-
:risissituaties lid uithTl'ken van ()Of-

heeft voorkomen. ~I:lar het is een
ie te denken, dat dit in de toekoillst
cis ,,,'eer het geval zal zijn. lntegen-
, op langere termijn gezien hiedt
: ontwikkeling geen :lnder pcrspec-
dan totale V<'rnietiging.Bij de huid i-
;tand van bewapening zal, meen ik,
I vau heide partijen hewust een
- willen ontketenen. lIet grootste
_ schuilt in ('('n ongewilde oorlog
~cv()lg van een crisissituatie (Berlijn.
a) die uit de hand loopt. Inh'rnatio-
crises zullen stel'ds weer voorko-
. Elk jaar is er l't.'n Zl'ker risico dat
op deze of l'en andt'rc manier tot
uitbarsting komt - en het hoeft
r i'én keer mis te gaan. Een perma-
risico per jaar ll'i(lt op de duur

vel met zekt'rhcid tot een catastrofe.
aarbij komt dat dit jaarlijks risico de
,ens heeft toe te nemen. onder ande-
Is gevnl\\ van het feit dat ook andere
itiek wc icht Illinder stabiele) landen
kernwapens zullen gaan beschikken.
lttingen van deskundigen leren dat
'oortzctting van de bewapeningswed-
de kans gering is de komende tien

-jftien jaar zonder kt'rnoorlog duor te
en, Er is hier een zekere analogie met
spelen in een loterij. Stel, men speelt
ndeIijks in l't.'n loterij. waarbij de
.• op een prijs 1 pct, hedraagt. !'\a
jaar spelen is de kans dat men geen
gewonnen heeft 0,991:! = 0,89, na
! jaar spelen 0,79. na vijf jaar 0,57,

?CPSC ontwikkeling van :Inti-rakel-ra-
en. etc. Die hewapeningswedloop is
alleen een symptoom van de ge-

men situatie; hij vergroot op zijn
Tt weef het wantrouwt'U cn de
tcrdol'ht cn voert de spanning op.
.Ic partijen realiseren zith wel <-tat de
lwapens eigenlijk niet gebruikt kun-
worden, dat ZOIl onmiddellijk tnt
gc\veJdige catastrofe leiden. (Dit

~kent echter nog niet, zoals sOllunigen
Icn, dat ze !looit gebruikt zullcll
den.)
Ic fundie V:ln de kernhewapening
alleen lllaaT het voorkomen van

o~ zijn, dm; {'CII preventieve werking'
IT die afschrikking is alleen maar
.ofwaanlig als de bereidheid om de
~pens te gehruiken blijft hestaan

eds opnieuw hc\'estigd wordt.
~lf de \'oortdurcmlc dreiging en
ds weer ('('n vertoon vall hrinkman-
I, Ik heh tot dusver niet gesprokeil
de ethische prohlemell van kern-

lens en wil daar ook nid op terlIg-
Jen. ~Iaar het komt mij voor dat de
lin/!; van duizenden overigens brave
"l.-'nsom, als ze hd hevel daartoe
~en. door l'en druk op de knop dl~
)lking van een miljoenlO'nstadup dui-
ten kilometers afstand uit te roeien.
deh zelf al een symptoom is van mo-
verval.
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DEAN, de Amerikaanse SEAt-
FILMBESPREKING

-
•• - •• t"'"

-- --# _ .••••~~":.:u__ ~
~

Dean Martin als Matt llelm in zijn su"cr-de '"xe bungalow.
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Watt Helnz {antwoord} opBond

liS sc1lOne vrouwen. met o.a. Dahlia Lavi, Stella Stcr:ens, G!ld Clwrisse, NallCV KOl:ack.

'hrijvers van science.fjction-aehtige de-
~tivc- en spionageboekjes doen meer

meer opgeld. Na de verkwikkelijke
st-sellers die lan Fleming (in 1964
erleden) schreef - de niemand en
:t5 ontziende James Bond als hoofd-
uur - wordt de poeketmnrkt over-
oomd met llond-achtige en Bond-
lchtige geheime ag:enten.

Carré cn Dcighton creëerden de
)blematisch ingestelde geheim agent;
m Druce, Micky Spillane en DonaId
IInilton de ruwe geheel op sex afge-
mde he-man.
nes Bond stapte uit zijn boeken, hoop
de filmhuid van Scan Connery en

nl op tot nog toe onverklaarbare
ze HET idool van velen. Uit Enge-
~wam deze stoere baas, zag rond en
.-.-'cIc harten - en niet alleen van
uwelijke bioscoopbezoekers. Maar uit
ICrika is nu het "antwoord' op James
ld gekomen. De boekencreatie van
naId Hamilton - die nu zijn hoofd-
soon in levende lijve mag aanschou-
1- ~IATT HELM.
umbia verfilmde Thc Silenccrs. in
lcrIand uitgebracht onder de titel De
vogels. Osear Saul schreef het scena-

PhiI Karlson, die zich voordien be-
delt! met misdaadfilms, kreeg de re-

!"\og voordat Londen iets bemerkte,
~g Amsterdam de Europese première.
dat voor een film die kersvers uit de

:lgkamers \'an Hollywood rolde. Co-
bia heeft al aangekondigd dat het

bij dL'Ze ene Helm-film blijft, er
t een serie op stapel.
ken-Helm is een gebronsde, stoere

-t, die alles kan en aUes mag van zijn

schepper IIamilton. Helm mag gerust
een gevaarlijke tegenstandster een goed-
kope loer draaien, maar op één voor-
waarde: zijn nachtrust moet-ie opofferen
in haar gezelschap. \Vat natuurlijk geen
onoverkomelijk bezwaar is.
De man die dit alles in de fihn moet
waarmaken is, 0 wonder, DEAN 1IAR-
TIN. Na zijn grollen en grappen-periode
met gekke hekken trekker Jerry Lewis,na
zijn zing -nog-een-liedje-maar -zachtjes-in-
mijn-oor-tijd en na of liever gezegd
tijdens zijn Sinatra-periode wordt Dean
Martin in het geheime-agentenjasje ge-
hesen. En dat doet hij zo te zien niet
snel meer uit.
In De lokvogeh is Dean 11artin foto-
graaf. Geen gewone met alledaagse ak-
kevietjes, maar een die zijn hrood ver-
dient met het kieken van beeldige scho-
nen. Hij rijdt. in een peperdure, van
allerlei snufjes voorziene stationcar rond.
Hij woont in een magnifieke bungalo\ •...
vol technische foefjes. Een meer dan
levensgroot bed, dat door een druk op
de ).."110P naar e('n met schuim gevuld
bad rijdt en de reeds ontwakende in het
geurende water kantelt. Dan is er altijd
wel een beeldschone dame die hem
afsponst .
.\faar ook het 'wrede noodlot' speelt
.\laU Helm parten. Hij krijgt opdracht
van zijn dienst Informatie en Jacht op
Spionnen (in de wandeling IJS) 0111 het
misdaad-syndicaat De RONDE te b<7
strijden. De dienst weet nog niet welk
ccn misdadig plan dC'LC organisatie
heeft bedacht om de wereldheerschappij
te veroveren. Zij wil ecu ondergrondse
kernproef Jaten mislukken en wel zoda-

nig dat de grond openscheurt en een
deel van de Verenigde Staten het met
faUout moet doen.

Dan komen ook de vrouwelijke agenten
- vijandig of niet - in IIeIms leven.
Voorop loopt de Israëlische Daliah Lavi,
die mooi kan lopen, maar het door haar
zozeer begeerde acteren nog lang niet
onder de wél gevormde knie heeft. Na
een tijdje rondhuppelen in prachtige
jurken, is de dood voor haar een welver.
diende afleiding. Cyd Charisse komt
langbenig, dansend en zingend opdagen
in de rol van een danseres. Ook zij
wordt de dood ingedreven. Alleen Stella
Stevens ontspringt de dans met de dood,
zij wordt - niets vermoedend - meege-
sleurd in het spionagekomplot en maakt
de gekste toestanden mee, waarvan zij

,MaU Helm in "et nauw.

meestal de oorzaak is. Helm raakt ver.
liefd op haar en zij op hem, enz., enz.
De misdadige ROll{le-jongensleggen al.
lcmaal het loodje. Als Helm komt op-
draven met zijn achteruitschietpistool,
zijn miniatuurhandgranaten in de vorm
van jasknopen, zijn filmcamera met uit-
schietende messen is het pleit snel he-
sk'cht.
Dan helpt geen plafond mitrailleur en
geen laserstraal meer. lIet hoofdkwartier
van de boeven wordt door een simpele
handeling vun Helm opgeblazen.
Tot slot nog dit: Jamcs Bond is een kille
doder; .\Iatt Helm is er niets bij. Bond is
zo'n geweldige minnaar, daar is Helm
werkelijk niets bij. Bond is een superman,
Helm is zo heerlijk nonchalant, zo heer-
lijk soepel in zijn manier van doen en
juist daar is Bond niets bij. Bond-fans,
die niet graag zouden zien hoc met hun
held de draak wordt gestoken, kunnen
dan misschien nog wat leren van Helm-
fans, die het lachen nader staat dan het
huilen. PETER ]. MOME
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Bewapening en pacifisme

De pacifisten in ons land vormen, even-
als in andere landen, slechts een kleine
minderheid in de bevolking. Dat wil nid
zeggen dat die grote mccnl<,'riwi<1 van
harte instemt met {'cn hewapening die er
toch altijd op gericht is ze in een
('vl'ntlle1e oorlog te gebruiken. ~laar ze
vindt hewapening en versterking van de
militaire macht van een land onvermij-
delijk. Voor zover het dan ('cn kwaad
mag heten zich voor te hcrci<i(.'1l op l'en
oorlo~ dit' altijd ('cn ramp, dood en lijden
van vele hurgers van het land en ('('ll

olltwrkhting" van het gehele leven, ver-
woesting en ellende het{,k{'nt. is het
toch een noodzákelijk kwaad. Elk land is
nu eenmaal verplicht zich te bcveilig('ll
en te vcnlc<1igcn tegen een aanval op
wat hd eigen land bezit aan materiéle
l'n gl'estl'iijke waarden. En hoe zou men
dit anders kunnen doen dan zich militair
zo sterk mogelijk te maken om alleen of
samen mt't andere 1Jedrt.'igde landen l'en
eVL'ntlle!eaanvaller ervan af te houden
ll('t risico van l'en oorlog - want iedere
oorlog. ook al is men nog zo sterk,
hetekent een risico - op zich te lJl'men.
In zekere zin is bewapening dan ook,
zegt Ilwn, een middel om de \n'de te
hewaren. om ecn eventuele aanvaller
niet in de \'erlei{ling te brengen agressie
te plegen.

Dit is eell redenering die dc grootste
redelijkheid hezit in de ogen van de
nWl'nlerheid van het mensdom. En die
n'dl'nl'ring wordt dan ook nog onder-
steund door de geschiedenis tc raad-
plege"- die laat zien hoe grote volken l'n
beschavingen ten onder zijn ~egaan,
omdat ze zich niet staande konden
houden tegenover sterkere vijanden.
Inderdaad is het zo dat de oorlogen een
grote rol hebben gespeeld in de geschie-
denis der mensheid. ~Iell kan zelfs \'l'r-
lIer gaan en betogen dat vaak oorlogl'n
ertoe Ill'hhen gl'ieid dat er nieuwe uit-
vindingen tot staml zijn gekomen, die
zOlHkr de noodzaak zich toe te leggen
op bet vinden van nieuwe procL,di's om
zich beter te kunnen heWapL'llellof zich
heter te kunnen hesdll'rmL'Il, !lid tot
stand zouden zijn gekoIllL'Il.~IL'nkan uit
die geschk'denis natuurlijk ook andere
geHllgtrekkingen maken en wijzen op de
ondergang van beschavingen die door
oorlogen zijn teweeggebracht CII op de
verschrikkingen <lil' zij hehbl'n \'l'wor-
Z<lakt. lIet hlijft cchter een feit dat wij
de gesehiedenÎS voor een groot deel
kunncn zien als een geschiedenis van
oorlogen die eindigen in vrL'llcs waaruit
weer oorlogen voortkomen. ccn gcschi(~.
denb van wat, IllcnSl'lijk gesproken, niet
had mogen gehcuren.

Menselijk falen
Een geschiedenis dus van menselijk
falen. Als \vij de tegenwoordige hl('stand
bezien, staat tegellover alle verworven-
heden ill materiHc vooruitgang, in socia-
le voorzil'ningen, in de ontwikkeling van
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wden'ichap. in de zorg H)()r de mede-
mens. in hct culturele h'\"CIl. toch meer
dan ooit dl' mogelijkheid, juist door de
tedlilisch zo vl'rvolmaakte hewapening
een einde te maken aan alles wat de
mensheid in haar geschil'denis heeft be-
rl'ikt.

Verontrustende zaak
lId blijft epn verontrustende zaak dat
de oorlog - naarmate de IIIl'nsclijk ver-
mogens zich steeds sneller hel)1Jen ont-
plooid en de mogeiijkhL'dell van mense-
lijk wdzijn zijn toegenomen op ('en
schaal die geslachten voor ons omknk.
baar zouden hehhen toegl'schcucn -
toch een plaats in onze sameull'villg
Ill'eft ingenomen. dil' niet meer als een
voorhijgaande ramp wordt gezien. Bij is
een hlijvend gevaar in een wereld die
aau de ene zijde steeds meer l'en el'n-
heid wordt, aan de andL'rc zijdl~ l'en
hron voor steeds niell\\'c en gc\'aarlijker
conflicten.

Als wij nu over bewapenin~ en pacifis-
me spreken. kunnen wij niet Illeer met
een zekere herusting zeggen: oorlogen
zijn er altijd ~eweest en zullen er altijd
blijven. \Vant tot op onze tijd konden
oorlo~L'n. hoe versduikkelijk en verwoes-
tl't1d zij ook waren. toch nog geziell
worden als rampen waar men zich van
kon herstellen. Dat kan 1111 niet Illl'L'r.
tenminste nid als wc denken aan wat er
1'.011 kOlllL'nna dl' wl'reldoorlogen waar-
van wij er tWl'e hebben gehad. Deze
heide zijn gevoerd onder de leu'i. dat zij
aan elke oorlog een l'inde zouden ma-
ken. Zij hehhen dit nid alll'en niet
gedaan, maar hehhen ons aehtergelaten
met v({"les die al weer de kiemen van

een volgend \\'erehk'ollflict in zich dro
~L'II.

Verzet
:\atuurlijk, er is in vrcK'~er tijd 0

verzet h.'gL'nhet oorlogs~eweld p;ewee
:\atuurlijk. zeg ik. (lIlulat er in alle tijd
wel stemmen móéstcn opgaan die }
oorlogsbedrijf als onmenselijk en in
duistelijke westerse wereld als onchrisl
lijk aanklaagden. Ik wijs op het oud:
christendom dat kwam met het gebe
gij zllit niet (lm!en. ~lell kan zeg~en (
het gehele t'vangelie doordrenkt is n
cle \'rl'(lesgedachte. Het is dan ook v
te begrijpen dat de vredesbeweging
van latere tijd vaak op dl~ evangdisc
vrL't1espret1ikillg teruggrl'lwn. Een~
de felste veroordelaars van oor!--
militair geweld is de :\ederlander "!"ft

mus van Hotterdam geweest. de Ilt'pl-
tcr van wat men gcnocmd lll'cft l
evangelisch of bijhels hnmanisme dil~
oorlo~ zowel op zedelijkc als op redeli
gronden vcrwierp. 11iervoor leze IJ

eells Erasmlls' KI.(Jcllt t;lIli cle Vrede .•
in de 190e ecuw waren het slee
enkelingen die pleitten voor ('1.'11 dn
zame of eeuwige ••n'dc. Dat het tot
vorige eeuw hedt gedllunl HKlrdat z
1'('11 werkelijke vredeshe\veging III
kunnen ontwikkelen. heeft zijn oorz;
daarin. dat pas van die tijd af de oor
een nieU\••..aspect kreeg. ~IL-t de illv
ring van de conscriptie, de gcowon:
militaire dienst, veranderde de oorl-
voering. In plaats van huurlingen die
Ill't \'echten ecn beroep vonden, kwan
de jonge mensen die l'envomlig wen
opgeroepen lwt Illilitaire llalldwl'rk
leren en hij gdl..'genheid uit te oefer

lid is in diezdfdc tijd dat ook \Te(
hewt'gingen ontstonden als rcadie op
nu zoveel dieper ingrijpende inv1c-"
van de oorlog uitging op hd ._
maatschappelijk en illdividllde lever
dl~ oorlogvoereude landen. De geda(
dat oorlog geen OIwennijdelijk versch
sel was. dat hij kon en zou mOl
wonten hestreden, dat geschillen
meer door gewdd konden worden Ol
lo_~t.\"CmdL'en \'l'cI groter aanhang
ooit tevoren in de fesehiedenis.
\\'erddoorlog II. voma doordat aan
l'ilJ(le hiervan gebruik was gemaali:
een wapen als de atoomhom, groeidt
overtuiging dat eell derde wL'rddoOl
hoe dali (lok, vermeden moest WOf!

De ()orlogL'nzijn nu totaal, worden
meer gevoerd door militairen alleen
volken zelf wonk'n erin het rokken
ervoor gemohiliseenl.

ongelukkig object
IIad men tot dusver zich erhij net:
legd dat de mensheid als het ware in
ontwikkeling was hetrokken waarval
het ongelukkige ohject was, nu onts



l o\"('rtui~ill~dat de mensheid zelf haar
'olulit' kon cn moest sturen. Van dl'ze
.daehte uit hestreed IIlt'lJde arglllnen-
n die werden aangevo('rd voor de
lodzaak van hl'Wapt'lling. \Vel ontstond
een publieke mening dat ('('n dcrdt,
?rcldoor!og in elk geval yt'nlH,<ien
nest worden, maar de voorstanders van
'W<1IH.'llinghetoogden dat deze allpl'1l
orkomen kon worden door een l~ven-
eht in bewapening, in het hijzolldcr in
lOlllhcwapening-. DC'J:c toch zou een
)gelijke aanvaller ervan weerholldl'lI
n agressie te IwginneTl. want dl' aan-
V<lIlt'IH? bezat de madü l'en vt'rgd-
19stl'genaanval te (lIHIernclIlcn. Er
tstond in de koude oorlog. d.w.Z. in de
wapende tegenstelling hlSSCIl de in de
'-1 verbonden westerse landcll en de
.--t Vt'nlrag van \Varschau samell-
ande cOIllJllunistische lalJ(!en, ecu tel-
ns W('{'r wankelende toestand van
~m,...kht in de atoomiJewapelling, die
de grote dreiging was gewonl('n,

lische argument
~pacifisten hlijn'u in de eerste plaats
l'tllische argumellt aanVOl'n'n tegcu

e oorlog en oorlogsvoorln'reiding,
>ral in deze tijd nu dc gevolgen niet
:Iers kunnen zijn dan van eell afzichte-
heid die onvoorstdhaar is, Voorts
'pt het opleiden van jonge mensen tot
doden op zo effedief mogelijke

ze van andere ev('n jonge menSl'Il,
armee zij el'r vriendschap zouden
eten sluiten dan ze als hun te \'l'rde!-
I vijanden tegelllOl't te gaan, een
ruwing van zeden en l'en minachting
I een anders leven te voorschijn die in
"~rantè strijd is met die onderliuge
gang die door de commtlllieatiemid-
en van tegenwoordig mogelijk is. In
.lts van internationale verhroed('ring
-. vijandschap op tussen lllensen die
.-.Jig ('en landsgrens tussen zich hell-
o.

1 ander argument is de zinndnoslwid
een oorlog in deze tijd waardoor

n enkel conflict kan worden opgl'!ost.
tijdp('rk dl'r vroegere vero\"erings-

logen is volkomen voorhij, 1111 men
-t in teg('ngestelde richting het proces
dekolonisatie zieh ziet voltrekken.
betekent illlll1l'rSniets minder dan
tie zwakke nieuwe staten zich onaf.
kelijk kunnen ,'erklaren van de Illoe-
landen, die toch militair v('('1 sterkl'r
. De wil tot onafhankelijkheid kan
r ~t'en geweld bedwongen worden.
nkrijk heeft dit in Algerije ervarell.
VS ervaren het thans in Zuid-Viet-
I. waar zij dood en ,'('rderf zaaien
lel' werkelijk aan de \'iekong ('('n
toe te kunnen roepelI.

stcomplexen
is voor het in stand honden \'an de
tand van gewapende vft,de dat de

(1Ilg,\t voor de vijand stt.'eds weer gevOl'{l
\••..onlt. Deze angst leidt ertoe dat ('eu
vijand wordt gl'crel~erd, waarvan men
zich niet eells ahTaagt of hij ,\wh'lijk
hestaat op de wijze waarop hij wordt
afgeschild{'n1. Er '"orlltell zich iJepaald('
angstcomplexen" die elk redelijk ()\wleg
verhinderen. Als voorheeld haal ik aan
dl' angst voor !let cOlllllllmisllle,Dit zou
e('11 agressieve id('ologie zijn die zich
over dl' gehele wereld wilde uitbreiden.
j\'1l is l'r voor het communisme alleen
kans, wann('{'r ondraaglijke maatschappe-
lijke toestauden de voedingshod('ll} er-
voor hehben gt'reedg('maakt. liet kan
zich nerg('lIs vaste voet verwervell alleen
door militaire verovering van een land.

liet Hussische communisme is de opn)l-
ger geworden van de tsaristische rege-
ring, die zich in een oorlog had gewik-
kt'ld dil' de V('rslagen k'gers van de tsaar
voor een revolutie ontvankelijk had ge-
maakt, terwijl de hoeren in opstand
kwallll'n tegen het regime dat hen maak-
te tot H'chteloze oll(l('rdanen van de
~rolldbezitters. lid comlllunisme heeft
in China gezegevierd, omdat het de
('nige macht was die d(~steun kreeg van
de grote massa van boeren die na de
Japanse bezetting ('11 het corrupte be-
,vind van Tsjang Kai.sjek hierin hun
rpdding zagen. In Cuha kwam het als
readie op het schrikbewind vall de
(lictah)r Batista.

Communistische dreiging
Ik wil hiermee z{'ggen dat wat men l'en
C(lllUntmistischedrl'i~in~ noemt, niet zo-
zeer hij het communisme ligt, maar hij
de westdijke wereld. die Illod zorgen
dat er zich geen nieuwe haarden vornwn
van l'OllllnUllistischeagitatie .

Tegenstelling te mlllltair
lIet gevaar voor een lIlogelijh~oorlog zie
ik IlOg steeds in de voortdurende toena-
llIl' "lil de vernietigingskracht ('n de
produktiesnl'!heid ',lil de kernwapens,
En het zon nid minder dan et'n ramp
hetekenen te menen dat in die bcwape-
nillgswedloop onze Tl,dding zou liggen.
Achll'r deze opvattinlJ; ligt (Ic mening
dat er a'n partij is die niets liever zou
willen dan die wedstrij(l winnen om de
tegenstander zijn wil te kunnen opleg.
gen. Ik ben erv;Ul overtuigd dat het
\Vesten geen behoefte eraan heeft om
de ('CllllmUllistisc:1wlanden aan zich te
onderwerpen. Ik ben er net zo van
overtuigd dat het omgekt'enle ook het
. geval is. \Vij zien de tegenstelling n'l'! te
veel Villlde militaire kant.

Dat is dan ook de reden dat wij zozeer
vertrouwen op onze militaire uitrusting
dat wij niet eens de vraag onder het oog
durven zien of wij misschien er ook
langzamerlmnd afstand van kunnen

doen. Een Amerikaans staatsman die
ook nid gelooft in de militaire bedrei-
ging van h,v. de Sowjd-Unie en die
O\'erigens als kelllll'r van Huslallli nooit
geloofd heeft dat Rusland niets lien'r
zou willen dali \Vest-Europa aan te
vallen en te bezetten, heeft het \Vesten
{'ens n'rgeltc'h'n met l'en kikvorsman die
gewend is te zwemmen met zijn uitrus-
ting en zich niet meer H'aliseert dat hij
(lok zonder die uitrusting kan zwemmen.

Bewapeninaswedloop
Als de pacifisten zich nu op het stand-
punt stellen dat het moreel - of wij dit
nu christelijk of humanistisch verant-
woorden - onaanvaardhaar is dat wij
het risico van {'en atoomoorlog op ons
Ill'men, zijn wij verplicht alles te vennij-
den wat daartoe kan leiden en "oor elke
vorm van ontspanning ons in te spannen.

Als wij ons hovendien ervan doordringen
dat in onze wereld geen confliden meer
gewapenderhand heslecht kunnen wor-
den, dat dl' gehele wereld gebukt gaat
onder de lasten van die gevaarlijke
hewap('nill~. die militair gesproken
sh'eds voor verhetering {'n uithreiding
nltbaar is, dan volgt daaruit dat aan dit'
l>ewapeningswe(lloop niet alleen een
einde moet worden gemaakt. maar dat
wij alvast moeten heginnen ze te ver-
minderen. Ik ga dan uit van dl' mening
dat g{'('n volk er heter van worden kan
door militair gewt'1d te gehruiken. Daar-
voor is de wereld te ,"eel l'l'tl geheel
geworden van ondtc'rling van t'Ikaar af-
hankelijke delen.

Niet langer wachten
De bewapening verhindert de rijke lan-
den op grote schaal de arllle lmulen te
helpen in hun l'L'()Ilomiseheophouw en
op die manier revoluties te voorkomen
die zich tegen die rijke landen zullen
keren en ertoe zullen bijdragelI de poli-
ti(,kl' en daarme(~ ook militaire spannin-
gen te vergroten. \\'e kunnen niet langer
wachten tot men tot overeenstemming
komt tussen de zwaargewapende blok-
ken om gelijktijdig hun bewapening te
w'rmind{'ren en af te !ln'ken, hoezeer we
dat ook zOtuien wenselI. Er moet onder
de volken dc"r wereld een veel sterkere
heweging ontstaan om ergens tot (lie
afbraak van hewapening over te gaan.

Voorbeeld geven
J J iervoor zouden vooral de kleine landen
in de westerse wereld het voorbeeld
kunnen geven. Zij vormen voor niemand
een bedreiging en worden toch meege-
sleurd in de bewapeningswoostrijd. Zij
kunnen ven Ier pleitell voor de vorming
van atoomvrije gebieden. vooral daar
waar gevaarlijke spanningen zouden
kunn{'n ontstaan.
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Humanisme en militaire verdediging

-

De redactie stelt, dat het mogelijk is
dat men van een humanistische levens-
visie uit VOOf- of tegenstander van bewa-
pening kan zijn. Nu zou ik, om te be-
ginnen mij zelf niet •.•..'illen betitelen
als een voorstander van bc\vapening en
zo zal de redactie het ook niet hehben
bedoeld. :\Iijn houding zou ik zo willen
formuleren :Zolang onze samenleving -
laten wc het even zo noemen - het
huidige beeld vertoont, moet men de
onvennijdelijkheid van bewapening er-
kennen.
Een ander punt is. of de crkennin~

van deze onvermijdelijkheid voortkomt
uit mijn humanistische levensvisie. \Vant
ik ben niet alk'Cll humanist in algemene
zin, maar ook Nederlander. ook opge-
~JToeid en opgevoed in de westerse
denkwereld en bovendien aanhanger van
een politieke partij. En nog veel meer.

Met paplepel ingegeven
Als Nederlander stel ik prijs op het

behoud van onze nationale karakteris-
tiek, onze democratie, als westers ge--
oriënteertl mens is mij de vrijheid van
denken en spreken met de paplepel
ingegeven, als socialist ben ik buiten dit
alles nog van mening, dat wij ter recht-
vaardige vcrdelin~ der aardse goederen
dc plicht hebben het economisch appa-
raat stevig te organiseren, om maar iets
te noemen.
lIet is duidelijk, dat men op ~rond

van al deze kwaliteiten tot de erkenning
van de onvcnnijdelijkheid der bewape~
ning kan komen, als het grondgebied, de
democratie, de ~eestelijkc vrijheid en de
sociale rechtvaardigheid van buiten af
worden bedreigd, door wie dan ook. Een
gehed ander (Jing zou zijn, of men het
gerechtvaardigd acht deze zelfde waar-
aen door middel van wapengeweld in-
gang te doen vinden, daar waar geeste-
lijke vrijheid en sociale rechtvaardigheid
niet bestaan, Voorlopig geloof ik, dat een
dergelijk opdringen in strijd is met het
wezen van de vrijheid zelf.

En waar komt nu de humanistische
levensvisie in het spel? Die loopt niet
parallel met de opgesomde kwaliteiten.
Humanist en Nederlander zijn geen
identieke be~ippen, het westerse cul-
tuurbesd en de humanistische visie ver-
dragen elkaar bijzonder goed, een hu-
manistische gezindheid is in overeen-
stemming te hrengen met diverse poli-
tieke overtuigingen.

Zichtbare bedreiging
Maar gaat die visie dan misschien

boven elke kwaliteit en dk gevoel uit? Ik
zou mij dat kunnen voorstellen. Eerst
humanist, dan pas lid van een volk of
natie, drager van een cultuur, aanhanger
van een politieke overtuiging. ~Iaar of
dat werkt bij een werkelijke, zichtbare
bedreiging, betwijfel ik sterk. De twee
laatste wereldoorlogen zijn daar om het
te bewijzen.
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.\-Ien kan het ook anders stellen: Ver-
zet de humanistische levensvisie zich
tegen het gebruik van verdedigingswa-
penen in een gewelddadig conflict tus-
sen staten?

De humanist is hier schijnbaar in het
nadeel. Hij kan zich niet beroepen op
geheiligde teksten of op bindende en
mstgevendc uitspraken van geestelijke
autoriteiten. Ilij is geheel op zich zelf
aangewezen in de op hem afstormende
realiteit. Vele zielen wonen en woelen in
zijn borst, om een bekende uitdrukking
vrijmoedig te parafraseren. Zijn nationa-
liteitsge\'oel zegt hem: Verdedig uw
land! Zijn zin voor geestelijke vrijheid
spoort hem aan, die onder geen voor-
waarde prijs te ge\'en, mijn - let wel -
politieke overtuiging gebiedt mij pal te
staan voor de maat ••chappelijke orde die
ik voorsta, desnoods met gebruik van
wapenen, als die met wapenen wordt
hedreigd.

Kern van moeilijkheden
Nu kan die feitelijke hedreiging alleen

geschieden door mensen, door menselij-
ke organisaties, door uit mensen samen-
gesterde staten. Hier ligt, dunkt mij. voor
de humanist de kern van de moeilijkhe-
den. lIij kiest voor de medemens, voor
hem is de mens het uitgangspunt van
zijn levenshouding. .\-Iag hij dan een
Ill('demens doden? Of gaan de ideeën en
ideclen waarvan de mens drager is.
hoven zijn reële verschijning uit? \Ve
komen hier terecht in niet eenvoudige
filosofische problemen . .\-lisschien kun~
nen we de zaak wat nuchterder benade-
ren, op meer pragmatische manier ook,
steunend op wat wij zien en ervaren.

Vraagstuk
Het lijkt mij onnodig, na te gaan

die medemenselijkheid van het hum
nisme grenzen kent of anders gezeg
bepaalde, verre of 'vr-eemde' mens
uitsluit. Per definitie is dat onmo~eli
Of diezelfde mensen de beginselen (
medemenselijkheid ook huldi~en, bH
overigens een vraag. Op een bepar
punt mag, dunkt mij, het begrip zelH
houd zijn rol spelen. Humanisme
geen schaapachtigheid, geen vage, alm
vattende goedheid, die zich alles 1,
aanleUlll'Il. ~Iaar deze vaststelling he
ons niet veel verder bij het vraagst
waaraan \\!e nu bezig zijn.

De kern van de zaak ligt naar m
mening hierin, dat een mogelijke b~
ging uitgaat \'an een eollectiei _
lichamnd in een staat of een leer die n,
buiten als een eenheid optreedt, al
niet gedragen door de steun en de •
der samenstellende delen. de individu
mensen. Treedt het collectief op te~
de gevoelens en denkbeelden der me
derheid, in een dictatuur derhalve, do
kunnen wij de fraaiste en meest ver}!
ven denkbeelden hebben omtrent
individuen die het collectief vonnen. ,
hebben in de praktijk te maken met
verschijningsvorm en de daden van I
geheel, veelal belichaamd in een str
geleid door een minderheid die de v
lieid van meningsuiting omlerdmkt,
mens in zijn vrije geestelijke ontplooi
belemmert, als uitgangspunt niet
mend de vrije mens, maar een machts]
litiek die er ook op gericht kan ;;
andere gemeenschappen, waarin
mens in zijn volle waarde wordt ~clat
te overheersen en zijn \'erfoeilijke
steem ook daar te vestigen. En dat al-
en dat is het kritieke punt door mid-
van gewapend geweld.

Natuurlijke gebondenheid
De volgende vraag is nu, of er in

huidige situatie kans hestaat, dat sta
waar -het individu in natuurlijke geb
denheid en onder eerbiediging van
anders vrijheid een vrij mens kan z
gevaar lopen een prooi te ,,,'orden
agressieve staatsvormen, waarin
waarden der menselijkheid niet wort
gerespecteerd. Dit is geen hers
schim.
Er worden nog schrijvers tot ja

dwangarbeid veroordeeld, omdat zij
eenvoudige moed hebben hun meninl
uiten. literatuur te scheppen die
veiligheid van de staat niet in de geri-
ste mate aantast. Miljoenen mensen v
dl'n samengedreven in arbeidshatalj.
tegen hun wil, om de macht van de s
te versterken. Echtparen worden
scheiden om op ver verwijderde plaal
arbeid ter meerdere glorie van de s
te verrichten.

Vrije uitwisseling
Vrije Uitwisseling van gedachten



at tot staat wordt helemmert!, het
zen naar andere landen wordt verM
:len uit vrees voor 'hesmetting'; ge~
rden die hun gewt'ten wensen te
geil, worden uitgestoten en mogt'n
i zijn niet in de gevangenis terecht te
1Ien,

,fen moge dit alles trachten te v('r-
emen door er een vernis van zoge~
linde democratische vrijheid overheen
Slllert'll. een feit blijft, dat een nor~
al geestelijk verkeer onmogelijk \•..'onIt
naakt.

hen voorhijgegaan aan het bezit en
gebruik van kernwapt-'nen. Hier ging het
alleen om het gebruik van wapenen in
het algemeen. J Iet vraagstuk van de
kt'rnwapenen komt in enkele andere ar.
tikt'!en in dit nummer aan de orde,

11ijn hedoeling was slechts te betogen,
dat het de exclusieve drager van de vrije
geest, de mens, geoorloofd is de onver-
mijdelijkheid van een bewapening te
aeeepteren om die geest in staml te
hOl,den,

,iet alleen tegt'n het individu \vonlt
deze manier gezondigd, mil ar ook
ell staten. \\'e herinneren ons Illaar al
~l de gebeurtenissen van 1953 in

'uits1aml, van 1956 in Hongarije,
;jj!""'ookdie van 1939 in Tsjed\Oslowa~
~cn \'IUl 1940 in !\'oorwcgen, ~t,der-
d. België en Frankrijk waar vrijheid
Illenselijklwid, al was er hier en daar
op aan te merken, werden vcrnie~

I.

~n dat kon maar op een Illanier
eurell en dat gebeurt maar met éi'n
el midd(.l, met macht. met de macht
wapenen, ook tegen de individuele

lS, W<l<lrhet pistool der geheime of
geheime politie het laatste woord

-ft, gedekt door een gdijkgeschakelde
'htspraak'. Al deze dingen zijn de
lanÎst een gruwel en hij zal, waar hij
kan, zijn stem ertegen verheffen.

lat voert naar het laatste, hesliss('ll(le
t, de conclusie van alles wat hiervoor
ezege!. Kan de humanist het gebruik
wapenen door de staat, zijn staat,

r een verbond van gelijkgezinde staM
aanvaarden, als de vrijheid en de

ISf'lijkheid, de rechtvnardiging van
-. 'staan, met vernietiging worden
..-g:d door een macht die deze waar-
('~nvoudig niet erkent en ze door
del van bruut geweld wil ondcrdruk-,

e van kerkhof

en mens die wordt beroofd van zijn
leid van denken, van de nijheid zijn
whten te uiten, van de kans een
ntwoordelijk, ((.delijk wezen te zijn,
Jt op mens te zijn en vervalt tot de
~van het kerkhof. ~Iaar deze orde is
de humanist onaanvaardbaar. Hij

st daartegenover te stdlell, dat de
uitende drager vall de vrije geest, de
. mens, de plicht hedt om binllen en
. het collectief waarin hij mens is en
-blijven de vrije geest te behouden ('n
,eschermen. En dan rest helll maar
Illogelijkheid: met de wapens de
ens te keren waarmee deze wordt
"eigd. Het gehruik van '\ucledigings-
ells in de boven geschetste, uiterste,
ltie is m.i. ook uit humanistisch
nmt geoorloofd,
et is duidelijk, dat ik in mijtl hetoog

HET HUMANISTISCH OPLEIDINGSINSTITUUT
roept g{'gadigden op voor de opleiding tot

a. geestelijk raadsman
b. docent

humanistisch vormingsonderwijs
Tijd en plaats:
De cursus duurt twee jaar. De colleges worden gegeven 's z:ater.
dags om de veertien {lagen van 14 tot 18 uur. Vakantie van
1 juli tot 1 september.

lloofdvakken:

IIl1manb1iek, filosofie, pedagngiek, groepswerk, kennis van de
Bijhel. van het Christendom en van de niet-westerse religies.

Vereisten:

~lidddbare sehooloplciding, plus enige jan'n voortgezette 'Studie
(ter beoordeling van de Commissie van Toelating) - leeftijd
2.5 tot 3,~ jaar - hllmanistis(,he levensovertuiging,

~Iogclijkhedcn:
Na de studie hestaat de mogelijkheid om als vrijwilliger of als
berocpskra"ht werkzaam te zijn.

Cursusgeld:
lIet cursusgeld hedraagt f 400,- per cursusjaar.

Inlichtingcn cn aanmeldingen:
Voor 15 mei hij het Humanistisch Oplcidings Instituut, Postbus 114, Utrecht.
Telefoon 030 - 2 4641.
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Shaffy, Heerlijk en Lurelei

L"ll'rei . .\lr/rif) l.illc1es, JO/Hl l.rl/ltill/.!. jrH'!wri>lI' de JOlig, I\.om' nm 1\.0tl.'II ell l~ric Ill'rf-d.

liet woord chanson doet onmiddellijk
aan Frankrijk denkclL aan ('tm zan~er of
zangeres die niet al te ('ommerdële,
goed geschrevell liedjes in het bdere
genre brengt. ~Iaar het woord chanson
kan zo langzilllll'rhalld ook met recht op
l\("tlerland worden hetrokken. Vooral de
laatste jarcil heeft eell tak van de lichte
muziek in Nederland sterk gewonnen aan
kwaliteit. \Vc noemen het cabaret of
musical, maar de muziek die eruit voort-
komt, is regelrt'cht te \'l'rgelijkl'll met het
Franse chanson. Ik denk in dit verhalHl
speciaal aan het jonge, artistieke caharet
van RalllScs Shaffy; Shaffy Chantant.
Ileel anders. maar kwalitatid \'('rrasscnd
goed. is de nieuwe Illusical van Annie
.\1. G. Schmidt, Heerlijk duurt het langst.
En als Dritte im Bunde wilde ik e{'1J

paar ref!;els wijden aan het geestige {'n
sllccesvolle Lure1ei-caban't,
Ik beperk me tot deze drie, zodoende
voorbijgaand aan - bij voorbeeld PePijn
van Paul van Vliet, aan Gerard Cox, aau
Sieto en ~Iarijke Ilovings Tingeltangel.
En ook voorbijJ{aand aan de jonge pro-
testienerzanger Boudewijn tIc Groot (van
wie onlangs {'{'IJ fantastische plaat is
uitgehracht), over wie later mf'('f.

Shaffy Chantant

Shaffy Chantant. liet is natuurlijk
onnodig de grol'p aan 11 voor te stellen.
dat is al eertIer gedaan. Ik beperk me tot
de langspedplaat van Philips (PL 12
7(4), waarop een aantal hoogtepunten
uit een Shaffy Chantant-programma zijn
neergelegd. Het is een opname van een
gewoon zaaloptreden. waardoor de intie-
me sfeer, één van de sk'rke kanten van
het cabaret, buitengewoon goed over-
komt. De plaat begint met de begintllue

de Shaffy Cantate. het Vivaldi-achtige
wijsje, dat uit volle horst door iedereen
wordt meegezongen. DC'l:e Shaffy Canta-
te is vanwegc zijn grotc populariteit later
nog eens opgenomen op ecn single,
echter zonder publiek en kennelijk vele
malen oVl'rgedaan. En de sfeer is van
die opname dan ook heduidend minder
dan van de lp.

\Vat staat er verder nog op? De stcr
vall het gezelschap, Liesbeth List, zingt
{'nkele Franse chansons - verscheidene
~eschrevl'lI door HamSl'S Shaffy - en
enkele i\ederlalUlse. Als chansonnière
kelllwn we haar al enige tijd - 7.ij
verrast als zodanig nauwelijks, liet is
l'l'n beetje imittltie-achtig. {'en lw(.'tje
geforceerd zoals ze Franse chansons
hren~t. Oat wordt vooral duidelijk als je
de .:\'edt,r1andse liedjes ernaast hoort. Zij
hedt ('en ~o('de dictie, haar stem heeft
talloze mogelijkheden. die ze in de Fran.
se lif:'djes niet genol'g uithuit. lIoo~te-
punten van Liesheth op dl'ze plaat zijn
het liedje Sjaantjl' en (met Ramses) Alles
komt door jou.

Hamses zelf is meesterlijk in zijn klei-
ne one man-show, het laatste deel van
de plaat kn van het programma ook de
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uitsmijter). :-;atllurlijk, ~Iarije is het
nwest hartvcroverend, alhoewel alle lied-
jes. door hem zelf geschreven allemaal.
meeslepend zijn, Oieptepunt van de
plaat zijn de gedichten van Ham Lodei-
zen. v(xlrgedra~l'n dm)r JooP Admiraal.
i'\iet (lm de ge(iichtl'll. vanzelfsprekend,
maar om de gt.'forcel'rde manil'r waarop
Admiraal Zl' hrengt.

Heerlijk duurt het langst
IIl'erJijk dumt het langst. Dl~ musical.

eni~e maandl'll ~e1ed('n in Amsterdam in
première gegaan en avond aan avond
uitverkol-,htl~ zalen trekkend. was verruk-
kelijk Olll te Zil'll. liet l1Ioet dus ook
verrukkelijk zijn om de plaat te llt'zitten .
Helaas valt dit een beetje tegen. liet
grootste deel van de liedjes staat erop,
Illaar ze hot'len aan kracht in wanlll'er
ze losgemaakt zijn van dc voorstelling.
Er zijn geweldige 1H1I1ll1ll'rSbij: Kom
Kees (Leen Jon~ewaard), Zeur niet
(Cmmy 5tllart), lIet is over (Conny
Stuart) en Op een mooie pinkstenlag
(:\ndré v~ d. lIeuvel en Leen Jon~c-
waard). De mllzÎL,kjes van Ilarry Ban-
nink vormen eelJ volmaakte harmonie
met de teksten van Annic Schmidt, maar
de Iil,djes zijn al met al niet in staat de
aankoop van de plaat lonend te makcll.
\Vel als jt' de musical hebt gezien en l'ell
tastbare (of liever hoorbare) herinnering
aan een zeer g('zellige avond wilt heh-
hen (PI. 12 iO:3).

Lurelel
Lure1ei. lIet om~('keerdt' van de vori-

ge plaat geldt voor de plaat van Lurclei:

deze plaat hoeft niet te dienen als
prettige herinnering aan een gezelligc
avond. maar maakt dat je. als je Lurelei
nog niet hebt gezien. zin krijgt erheen te
gaan. Een plaat vol frisst', intelligt'nte
liedjes met kleine schokdfedjes. Kleine.
want tekstclichter GullS Vleugc1 (auteur
van alle liedjes \';ln deze Lurelei-plaat)
hOlH1t niet van hevige schokh'll.

'Vim lbo schrijft op de achterkant van
de hoes: 'Hij weet Illaar al te goed dat
vele zaken V:ln vele kanten bekekell
kunnen worden en daarom zoekt hij dus
ml'l een spotlîchtje in z'n scherpziefHle
ogen naar de typische eaharetkant van
de dingt'lI, die hij met een groot gevoel
voor theater aan zijn goedschrijvende
pen hlcvertrotl\vt.'

De plaat hevat l'en mengeling vall_
oude en nieuwe nummers, Leen Jonge-
waard. die het laatste seizoen geen deel
meer uitmaakte van de groep. zingt er
nog zijn succeSllummer 'Ilct moderne
repertoire' op. tl'rwijl het nUllllller :\ieu-
we huren. gdmlcht door jasperina de
Jong en haar echtgenoot Eric Iierfst ook
lIit ct'n vorig programllla stamt. De
meeste nummers zijn echter van zeer
re('ellte datum. Iloogkpunten: De rosse
huurt, Het gesprek {'Il .:\ieuwe buren.
Een klein nadeel is, dat alle kksten van
de hand van één man komen, zodat ze
alle eenzelfde stijl en strekking hebben.
Dit gaat soms een beetje vervelen. ~laar
over Ill't aigelllt'cn is \Vie is hang voor
LUI"(,lt'i? ('n provnn'rende happening)
l'cn happening op zich zelf. (PI.. 12
iO.5).



'Pionier' Karel Muys
Het NOC is klaar wakker. Vorige

maand heeft ons opperste sporkollege
zijn 'plan-de-campagne' voor j\lexico be-
kendgemaakt. Tijdens een bijeenkomst
in Wassenaar hebben velen met rode
oortjes de lange betogen aangehoord. De
pers bleek na afloop zeer enthousiast
over deze forse aanpak. 'Ondernemings-
lust van het NOC' schreef men. 'Van-
daag is de eerste stap naar Mexico
-~ezet:
__ Die eerste stap komt anders wel een
jaar te laat. liet vorig jaar namelijk heeft
het NOC de kans voorbij laten gaan een
sportploeg naar Mexico te sturen, toen
daar in oktober reeds de voor.Olympi-
sche Spelen werden gehouden. 'Er is
geen geld,' zei men. \Vaarschijnlijk zag
men ook de noodzaak van deze trip niet
in. 'Het zal daar wel meevallen,' oor-
deelden velen.
Nu opeens komt het NOC met de

onthutsende mededelin~ dat een Neder-
landse sportploeg nog dit jaar naar Mexi-
co zal gaan. Een medische staf die
geleid zal worden door de fysioloog dr.
Biersteker, zal de ploeg begeleiden. Op
uitgebreide schaal gaat men de sportlie-
den aan testen onderwerpen. Alles wordt
daadwerkelijk afgestemd op Mexico
1968.

Ommezwaai
\Vaaraan of aan wie hebben we die

plotselinge ommezwaai van het NOC te
danken? Als ik me niet vergis, heeft de
reis die Karel Muys, bondstrainer van de

Nederlandse kanobond, met een zestal
kanovaarders in maart naar Arosa (Zwit-
serland) heeft gemaakt, hier in hoge
mate toe bijgedragen. Twee leden van
het NOC, de heren Kenlel en Paulen,
zijn een paar dagen te gast geweest bij
Muys en zijn ploeg. Daar in het hoogge-
bergte in Zwitserland heeft men inge-
zien dat een degelijke voorbereiding
noodzakelijk is om in Mexico met enig
succes te kunnen deelnemen.
'Slechts drie weken zijn we in Arosa

geweest. Veel te kort om helemaal zeker
van je zaak te zijn. Maar in die korte
periode ben ik veel wijzer geworden.
Het lijkt me vrijwel zeker dat je min-
stens een maand van tevoren in Mexico
moet zijn. A. Een week om in je nonnale
doen te komen. B. Beginnen met trainen,
zeer rustig echter. C. In de derde week
de training tot een maximale prestatie
opvoeren. D. De laatste week volgt een
rustperiode voor de wedstrijden:
Karel Muys, bruin verbrand van zijn reis
naar het winterse Arosa, 'het was daar
vijhien ~aden onder nul, maar op die
hoogte (2200 meter) was het nog zo
warm dat je alles in je blote bast kon
doen: praat met veel inzicht over allerlei
fysiologische problemen die op een der-
gelijkenoogte een grote rol spelen.
'Dagelijks zijn we flink in touw ge-

weest. Uren. Jiepen we door metershoge
sneeuw. Voor de man die aan kop ging,
was het vreselijk zwaar. De sneeuw
kwam hem tot aan het middel. Na
iedere arbeid nam ik proeven; het opme-
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ten van de hartslag, bloeddruk, enz. [n
die periode ben ik tot de conclusie
gekomen dat de mensen die in Mexico
sportprestaties van om en nabij de 3
minuten moeten leveren, in de knoei
kunnen komen. Kunnen zeg ik, want
tijdens een lange voorbereiding kun je
met goed getrainde sportmensen enorm
veel bereiken. Van slapeloosheid of an-
dere nevenverschijnselen hebben we niets
gemerkt. In het begin hadden sommigen
Jast van een droge keel lIet geven van
suikerwater was voldoende om het te
verhelpen.'
Voorbereiding
Hoe wonderlijk eigenlijk dat een trai-

ner van een zo kleine sportbond, de
meesten varen niet in clubverband, de
stoot moet geven tot een doelgerichte
wetenschappelijke voorbereiding. ~fuys:
'Daar ben ik natuurlijk wel een beetje
trots op. Ik speelde al lang met de
gedachte om in het voorseizoen met een
stel topmensen uit onze bond zo iets te
gaan doen. Verleden jaar was ik in
Reischeck (Zuid-Oostenrijk). Daar ont-
moette ik vele coaches, o.a. van Tsjecho-
slowakije en Hongarije. Zij brachten me
op het idee. In de Oosteuropese landen
is het gemeengoed geworden, om je op
het nieuwe seizoen in het hooggebergte
voor te bereiden. Dit jaar heb ik het er
bij de bond doorgedrukt. [k kon kiezen
tussen deze reis en grote wedstrijden in
het buitenland. Beide was niet te reali-
seren, daarvoor is er te weinig geld.
Aanvankelijk was het NOC een beetje
kwaad dat het er niet in was gekend.
Toen de heren Kerdel en Paulen ons met
een bezoek vereerden, sloeg die argwa-
nende houdin~ direct om.'
Karel Muys heeft als eerste de moei-

lijkheden van sportbeoefening op grote
hoogte aan den lijve ondervonden. ~let
al zijn gegevens, verzameld tijdens de
vele trainingen in Arosa, gaat hij nu een
trainingssysteem in elkaar zetten dat
geheel is gericht op de Olympische
Spelen in Mexico.
Hoogtepunt
'In 1959 kwam ik bij de bond als

opvolger van Siem Plooyer die kort
geleden tot bondsoefenmeester bij de
KNVB is benoemd. In 1960 zat ik al in
Rome. Daarna ben ik doelbewust op
Tokio gaan werken. Alle ploegen die
mee waren, haalden de finale. De zilve-
ren plak van Geurts en Hoekstra was
echt wel het hoogtepunt. \Veet je wat
we nu al hebben bereikt? De jongens
hebben voor zich zelf het vertrouwen
dat sportbeoefening op deze hoogte ook
voor ons echt te doen is. In de komende
jaren moeten de medici de sportmensen
helemaal geruststellen. \Vanneer erop
gehamerd wordt dat je in Mexico echt
wel uit de voeten kunt, dan hebben we
al half gewonnen. Want wat moet je met
mensen beginnen die nu al horen dat
het toch niet gaat. Dan sluit je al bij
voorbaat prestaties uit.' \VIM JESSE
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Het
Waterlooplein
De Amsterdamse rommelmarkt op het
\Vaterlooplcin gaat binnenkort verdwij.
nen. Hij mud plaats maken voor de hom•...
van het nÎCl1\VC stadhuis in de hoofdstad.
Hccds hebben tientallen kooplieden deze
wonderlijke hamlel verlaten, maar nu nog
kunt ti op het plein h",crlijk rondslenten'n.
De 'potsk'rlijke' waar Iil-"(t hoog opgcsta.
pelt!. E('11 kunst moet u beslist verstaan;
die van het afdingen, anders voelt u zich
later misschien bekocht. Tom \Veerhcym
zag deze honte stoet van kopers voorbij
zijn lens trekken.
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