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Op 8 december '81 heeft de Maat-
schappelijke Raad voor de Krijgs-
macht (MRK) een advies met de ti-
tel: DE MILITAIR EN HET KERN-
WAPEN, dat zij al eerder aan de
Minister van Defensie had aangebo-
den. openbaar gemaakt.

Nog vragen

Voordat ik inhoudelijk op de advie-
zen wil ingaan, moet mij van het
hart. dat het niet sterk is van de
MRK, dat zij het kernwapen-
probleem louter als een personeels-
probleem heeft bekeken. Het bezit en
de eventuele inzet van kernwapens is
voor de MRK een gegeven. Iets dat
een logisch gevolg is van de huidige
NAVO-strategie, waarvoor op dit
moment "binnen de NAVO geen
bruikbaar geachte alternatieve stra-
tegieën zijn ontwikkeld", aldus de
MRK.
Je kunt dit uitgangspunt alleen han-
teren als je een bevestigend ant-
woord geeft op de vraag. of je aan
militairen wel opdracht màg geven
om kernwapens in te zetten. Er zijn
immers nog vragen op ethisch-.
staatsrechtelijk- en volkenrechtelijk
gebied te beantwoorden eer militai-
ren met een dergelijke opdracht mo-
gen worden opgescheept.

Drie adviezen

De adviezen die de MRK wel heeft
gegeven gaan over een drietal on-
derwerpen:
- stimuleren van de diskussie bin-
nen de krijgsmacht
- het houden van sociaal-weten-
schappelijk onderzoek

. - te voeren personeelsbeleid t.a.v.
kernwapenbezwaarden

De MRK acht het gewenst dat er
binnen de krijgsmacht een open dis-
kussie zal worden gestart. Dit in te-
genstelling tot de defensieleiding. die
de ernst van de problematiek van
aanvang af heeft onderschat en tot
nu toe dan ook geen enkel initiatief
in deze heeft ondernomen. Erger, ini-
tiatieven van andere instellingen
zelfs geen passieve steun heeft ver-
leend bij de opzet van zoiets derge-
lijks. Maar als de adviezen van de
MRK worden opgevolgd, dan komt
er wel een informatie- en diskussie-
ronde. Nu zal het zeker niet zo zijn,
dat als er maar meer informatie
wordt gegeven en als er vrijer over
kernwapens wordt gesproken. dat
daarmee de problemen zijn opgelost.

Deze illusie kan ik de defensieleiding
wel ontnemen. Maar wel dat "de hier
aan de orde zijnde problematiek dui-
deiijker wordt gesteld, ook voor de
leiding van de krijgsmacht" (vet K.
v. d. W.), aldus de MRK.

De MRK vindt dat de zogenaamde
informatie- en diskussieronde door
middel van sociaal-wetenschappelijk
onderzoek begeleid dient te worden.
Voorts moet er nog een onderzoek
komen met het doel na te gaan. wel-
ke kernwapenproblemen nou precie~
bij militairen leven en wat dat voor
gevolgen heeft voor de manier waar-
op zij hun taken doen.

De informatie moet twee doelen die-
nen. Ten eerste het bewustwordings-
proces van militairen bevorderen en
ten tweede de kernwapenproblema-
liek aan de defensieleiding verduide-
lijken. zodat die op grond van ver-
kregen informatie kan beginnen een
personeelsbeleid te ontwikkelen.
waarin de positie van de kernwapen-
bezwaarden tot uiting komt.

Hoe verder?

Er zal toch eerst heel wat moeten
gebeuren wil er een sfeer in de
krijgsmacht zijn, waarin mensen be-
reid zijn het achterste van hun tong
te laten zien.
Enkele feiten:
In de turbulente 6Q-er jaren is er bij
de landmacht een vormingsinstituut
in het leven geroepen, het SCML,
Studiecentrum voor Militair Leider-
schap. Er zijn toen militairen opge-
leid tot vormingsdeskundige. Hoe\ •....el
de toenmalige minister Vredeling
aangaf dat dit systeem verder uitge-
bouwd moest worden en verbeterd.
is het vormingsinstituut na zijn ver-
trek door de legerleiding afgebouwd.
Er zal dus iets geheel nieuws moeten
worden opgezet voor de informatie-
en diskussieronde over kernwapens.
In 1974 bleek uit een onderzoek bij
vrijwillig dienende militairen, dat
één op de drie het niet waagt er een
mening op na te houden en te uiten,
\vaarvan men denkt dat die in strijd
is met de mening van de defensielei-
ding.

Vorig jaar nog kreeg een officier een
onvoldoende op zijn beoordeling met
als reden: "Van een officier mag niet
worden verwacht dat hij een van het
regeringsstandpunt afwijkende me-
ning heeft inzake bezit en inzet van
kernwapens en dat hij daarover arti-
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elen schrijft in periodieken en kran-
~n".

".ortom: personeel en geld voor die
iskussie is niet voldoende. Wat be-
mgrijker is: Het wordt hoog tijd dat
e defensieleiding eens ruimte geeft
an een mentaliteit, waarin het mo~
elijk is je vrij te uiten in de krijgs-
lacht zonder dat je voor welke
laat regel dan ook bevreesd hoeft te
.ijn.

'e Maatschappelijke Itaad voor de
:rijgsmacht (MRKl, een niet-ambte-
"ik adviescollege van de I\linister
an Defensie en samengesteld uit
en brede vertegenwoordiging van
e Nederlandse bevolking, heeft
ort geleden een adviesrapport ge-
resenteerd, waarbij in elk geval de
itel garant staat voor de belang-
;ekkendheid van de behandelde
laterie: De militair en het kernwa-
en; advies inzake personeelsbeleid
en aanzien van kernwapenbe-
waarden ('s-Gravenhage, oktober
981). Na bestudering van het rap-
lort is de belangwekkendheid voor
(lij inderdaad duidelijk geworden.
~rvan uitgaande dat de lezers van
~GOmet de algemene problematiek
'an de verhouding tussen militair

Belangenverenigingen
Niet alleen hebben de leiding van de
krijgsmachtdelen en van het ministe-
rie een weinig doeltreffend perso-
neelsbeleid gevoerd, ook de belan.
genorganisaties van beroepsmilitai-
ren hebben het er flink bij laten zit-
ten. Het zou goed zijn, als zij eens
zouden nagaan hoe het komt dat een
groep van buitenstaanders (de MRK)
wel tot een hele serie aanbevelingen
komt en dat zij, als organisaties die

en kernwapens, bekend zijn, wil ik
hieronder volstaan met in te gaan
op enkele, juist ook gezien vanuit de
invalshoek van de Geestelijke Ver-
zorging (GVI, hoofdpunten van het
advies. Dit ook omdat elders in dit
blad eveneens op het MRK-rapport
wordt gereageerd.

Kernpunten van het rapport
Nadat bet rapport (44 blz; bijlagen 14
blz.) in Hoofdstuk 1 een korte inlei-
ding opneemt en verantwoording
aflegt van de gevolgde procedure en
opbouw. vat Hoofdstuk 2 het advies
samen, terwijl tevens een aantal aan-
bevelingen wordt gedaan welke be-
trekking hebben op: de interne dis-
cussie. het personeelsbeleid, het in te

zich er op laten voorstaan de belan-
gen van vrijwillig dienende militai.
ren te behartigen, alleen maar achter
de denkbeelden van de minister
aanlopen.
In dit verband is het des te ergerlij-
ker dat er belangenorganisaties zijn
die - hoewel zij zelf hun leden in de
kou hebben laten staan niet hebben
nagelaten anderen zwart te maken.

Koos van de Wetering

stellen onderzoek. Op die aanbeve-
lingen kom ik nog terug.

Hoofdstuk 3 (Kernwapens en NAVO-
strategie - militair-strategische dis-
cussie) geeft niet alleen een overzicht
van de geschiedenis en strategische
opvattingen van de NAVO, maar
blijkt tevens (indirect) kritische op.
merkingen te bevatten La.v. de door
de NAVO gehanteerde afschrik-
kingsstrategie.
Dat blijkt uit de volgende drie op-
merkingen:
- dat de NAVO voor de afschrik-
kingsstrategieën geen bruikbare al-
ternatieven heeft ontwikkeld (blz. 6);
- dat als gevolg van de technologi.
sche mogelijkheid om effecten van
een kernexplosie te kunnen mani-
puleren de kernwapens weer bruik-
baar worden en dat juist door deze
bruikbaarheid de kans op het daad-
werkelijk inzetten van kernwapens
toeneemt (blz. 7,14,15); N

- dat het verminderen van de effec- ~
tiviteit van de afschrikking door de ä:
bruikbaarheid van kernwapens, de ~
psychologische en morele grondslag g;
van het afschrikkingsevenwicht heeft ~
aangetast (blz. 7,14,15).

o
In Hoofdstuk 4 (De politiek-maat- lil
schappelijke discussie rond kern wa- •. 3



pens) slaagt de Raad erin een even-
wichtig beeld te schetsen van de ma-
te waarin en de indringendheid
waarmee binnen de Nederlandse sa.
menIeving in de afgelopen decennia
de kernwapendiscussie is gevoerd.
Standpunten van polemologen, ker-
ken, Humanistisch Verbond, IKV,
vakbeweging, diverse politieke par-
tijen, komen kort en bondig aan bod.
Eigenlijk mondt dit hoofdstuk uit in
de conclusie, dat door een aantal
technologische en maatschappelijke
ontwikkelingen de discussie een
steeds zwaarder ethisch gehalte
krijgt, waardoor de kans om eraan te
ontkomen steeds kleiner wordt.

Dat blijkt dan ook wel wanneer in
Hoofdstuk 5 (Militairen en kernwa.
pens) wordt beschreven hoe, wan-
neer en door welke factoren de
kernwapendiscussie de krijgsmacht
aanvankelijk binnensijpelt, maar
vanaf de tweede helft van de 70-er ja-
ren overspoelt. Bijzonder boeiend is
juist dat laatste beeld, \vaarin o.m.
het blad van de Nederlandse Officie-
ren Vereniging, Carré, de lucht-
machtkapitein Meindert Stelling,
alsmede het VVBK de belangrijkste
kanalen blijken te zijn waarlangs die
overspoeling zich voltrekt.
De brief van Minister de Geus (Per-
soneelsbeleid en kernbewapening-
14 oktober 1980), gaf niet alleen de
discussie binnen de krijgsmacht een
onbedoeld hevige extra impuls, maar
bracht deze interne discussie ook
naar buiten als deel van een lang be.
staande omvattende maatschappelij-
ke problematiek.

Personeelsbeleid en kernbewape-
ning
Hierover gaat Hoofdstuk 6, dat in fei-
te de kern van het advies bevat. De
brief van de Minister (gericht aan de
drie bevelhebbers en aan de cam.
mandant Koninklijke Marechaussee)
was de eerste, min of meer samen-
hangende poging om een beleid te
formuleren ten aanzien van militai-
ren die problemen hebben met
kernwapens. Ik vat de brief, welke

~ als bijlage 3 bij het MRK-advies is
~ gevoegd, niet samen, in de veronder-
ti stelling dat de inhoud ervan bekend
~ is. De kritiek van de MRK op deze
~ brief is niet gering. Ze komt, in en-
~ kele punten samengevat. hierop

neer:
o a. De brief laat vele vragen over;
lil b. De brief schept slechts duidelijk-
4 heid voor die militairen. die het ui.

terste standpunt innemen (nI. dat al-
leen al het bezit van kernwapens op
zichzelf in strijd is met de ethische
beginselen van het menselijk sa-
menleven);
c. De vele varianten van gewetens-
bezwaard-zijn komen in de brief niet
ter sprake, laat staan een breed per-
soneelsbeleid dat ook daarop is afge-
stemd;
d. Het vraagstuk van de hantering
van de vrijheid van meningsuiting
door militairen wordt (op basis van
aanwijzingen van de Minister-presi-
dent uit 1972) zo onduidelijk om-
schreven. dat de ook dool' de Minis-
ter gewilde (interne) discussie, daarin
in feite geen aanknopingspunt zou
kunnen vinden.

Positie van de GV

Bijzonder interessant is dat de Raad
de plaats en functie van de geestelij-
ke verzorging in het kader van de
kernwapenproblematiek hoog in-
schat. Dat gebeurt vooral omdat,
volgens de MRK, het juist de GV is
welke in de voorste linie staat bij het
signaleren en bespreekbaar maken
van de problemen die bij de militai-
ren leven t.a.v. kernwapens. Daarbij
is de GV vanwege haar verantwoor-
delijkheid voor de mens deze discus-
sie ook niet uit de weg gegaan. Want
de GV~er is noch personeelszorg.,
noch moreelsfunctionaris. Zijn enige
verantwoordelijkheid werkt in eerste
instantie in de richting van de zen-
dende instantie. Hoewel dat laatste
wel dient plaats te vinden binnen de
eindverantwoordelijkheid van de
Minister voor de algemene gang van
zaken binnen de krijgsmacht, staat
de Minister t.a.v. de GV voortdurend
voor een dillemma. Dit mede vanwe-
ge het feit dat de Minister de geeste-
lijke verzorger slechts een globale
loyaliteit m.b.t. het bestaansrecht van
de krijgsmacht mag vragen en er bij
het van toepassing verklaren van re-
gels m.b.t. de vrijheid van menings-
uiting voor geestelijke verzorgers
voorzichtigheid dient te worden be-
tracht.

Drieledig advies

Kort samengevat wil de Raad drie
dingen inzake het toekomstig beleid
t.a.v. de kernwapenproblematiek:
1. Een interne discussie, welke de
motivatie van het personeel en de
geloofwaardigheid van de krijgs-
macht ten goede komt. Die discussie
moet worden voorbereid door een

stuurgroep en dient te voldoen aan
maatstaven van adequate informatie,
vrijv/illigheid en deskundige begelei-
ding.
2. Een personeelsbeleid dat de kon-
sekwenties van de kernwapen.
problematiek onder ogen durft te
zien en dat tot uiting kan komen in
O.m.:
- eerbiediging van ontslagname
vanwege het geweten alsmede een
daarbij passende sociale begeleiding;
- ontwikkeling van een dienstverla-
tingsbeleid C.q. een beleid gericht op
individuele begeleiding t.a.v. de
loopbaan van betrokkenen;
- het geven van (meer) aandacht aan
de kern\vapenaspecten in het aan-
nemings- en wervingsbeleid;
3. Een beleid waarin in elk geval so-
ciaal-wetenschappelijk actie- en eva-
luatie-onderzoek de discussie dient te
begeleiden en waarbij de vraag blijft
bestaan wanneer een verdergaand
meer fundamenteel sociaal-weten-
schappelijk onderzoek dient plaats te
vinden.

Kommentaar

1. Ik kan zonder meer stellen dat het
advies van de MRK, zeker ook voor
wat betreft de geformuleerde aanbe-
velingen, van harte de instemming
heeft van de dienst humanistische
GV. Daarom ben ik, sprekend na-
mens deze dienst, tot op zekere
hoogte verwachtingsvol Lo.v. de
maatregelen die de Minister thans.
met dit gefundeerde advies in de
hand, zal willen en kunnen nemen.
Hij zal daarbij niet toe moeten geven
aan de druk, die ongetwijfeld van
verschillende kanten te verwachten
is. als zou de organisatie van de dis-
cussie een te grote opgave zijn. De
speciale stuurgroep, welke ook de
Minister als serieuze organisatie-
vorm daartoe ziet, zal moedig en
creatief aan de slag moeten en kun-
nen gaan.
En dan is die informatie en discus-
sieronde we] degelijk te realiseren,
zeker als er van wordt uitgegaan dat
bij een falen van de opzet van zo'n
discussie, nauwelijks een tweede
kans binnen de krijgsmacht zal ont-
staan om fundamenteel als mondige
mensen met het vraagstuk van de
kernbewapening om te gaan, En dat
zou rampzalig zijn en niet minder
dan een blamage.

2. Ook de aanbevelingen La.v. een
werkelijk op de kernwapenproble-
matiek afgestemd personeelsbeleid
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zullen door de politieke leiding ern-
stig dienen te \,,'orden genomen. Zo-
als de Haad terecht constateert, was
er nimmer een duidelijk beleid ont-
wikkeld t.a.v militairen die proble-
men hebben met kernwapens (blz.
27). De brief van Minister de Geus is
een eerste poging daartoe. maar vol-
doet onvoldoende aan de vereisten
van een adequaat personeelsbeleid,
waarin zowel de ernst van de diversi-
leil van de gewetens problematiek
alsmede de mondigheid van de mili-
tair (beroeps en dienstplichtig) se-
rieus worden genomen. De aanbeve-
lingen van de Raad nemen deze as-
pecten wél serieus en baseren dat op
een werkelijk durven doordringen
tot de kern van de problematiek.

3. Dat er nu eindelijk dient te wor-
den onderzocht hoe zwaar (in k\van-
titeit en kv,,'aliteit) het kernwapen-
vraagstuk op de krijgsmacht drukt,
lijkt een niet langer te ontkennen
noodzaak. Twee bewindslieden heb-
ben onderzoek afgehouden. Ik heb
die angst voor een dergelijk onder.
zoek, wat tevens ten nauwste kan
worden betrokken op het vraagstuk
van motivatie en arbeidsvoldoening,
onvoldoende kunnen plaatsen. Wat
kan de krijgsmacht ermee verliezen
als duidelijkheid ontstaat, waarop
strategisch en personeelsbeleid beter
dan voorheen kunnen worden afge-
stemd'!
De militair als mens, de zorg van de
GV, kan alleen met duidelijkheid ge-
baat zijn. En dat kan m.n. voor een
organisatie, die beweert ook goed
personeelsbeleid als doelstelling te
willen waarmaken, een extra impuls
zijn om te du rven weten wat er echt
onder de militairen leeft.
Struisvogelpolitiek is nimmer een
goede raadgever gebleken.

4, Hoe\vel de humanistische GV blij
is met het gegeven dat de Raad de
GV, ook in de kernv ..fapenproblema-
tiek. een grote verantwoordelijkheid
toekent en toedenkt, zet ik bewust
twee kritische kanttekeningen bij dit
onderdeel van het advies (blz. 9. 33
en 34).
De eerste is dat de humanistische
GV met nadruk blijft stellen, dat
zelfs een milde formulering als zou
de geestelijke verzorger slechts een
globale loyaliteit met betrekking tot
het bestaansrecht van de krijgs-
macht dienen op te brengen (blz. 34),
een verkeerde uitleg kan opleveren.
Bij de humanistische GV gaat het
uitsluitend om solidariteit met de
mensen, \vaarbij globale loyaliteit als
professionele maatstaf vooraf geen
rol kan en mag spelen. Uiteraard be~
staat er de erkenning van de k rijgs-
macht als historisch en hedendaags
feit. Maar de GV is er voor de mens
en voor niets anders. juist vanwege
de erkenning dat het bestaan van de
krijgsmacht voor de mensen
problemen oproept.
De tweede is, dat ik vermoed dat de
Raad t.a.v. de adressering van de
brief van de I\.1inister een schrijffout
heeft gemaakt.
De brief is immers gericht aan de
bevelhebbers der krijgsmachtdelen
(blz. 27), onder wier bevel militairen,
maar geen geestelijke verzorgers res-
sorteren. Terecht stelt de raad dan
ook dat de brief van de Minister niet
voor de laatstgenoemden is bedoeld
(blz. 9). Waar de Road later opmerkt
(blz. 34) ..... dat de brief van de Mi-
nister niet in eerste instantie (vet
J .S.) bedoeld \vas voor. noch gericht
aan de geestelijke verzorging in de
krijgsmacht moet dan ook iets
anders zijn bedoeld. Het kan niet an-
ders zijn dan dat wordt bedoeld, dat

de brief problemen oproept onder
militairen. welke in het werk van de
geestelijke verzorging (individuele
begeleiding en vormings\verk m.n.)
sterker dan voorheen herkenbaar
werden. Als het MRK dat heen wil-
len zeggen, heeft zij de overheersen-
de invloed van de brief. goed inge-
schat.

Joos Sinke
Hoofdraadsman

liet ad\'iesrapport is, zolang de voorraad
strekt, gratis te \'erkrijJ;"cn bij de MRK. Ba("h-
manstraat 1,2596 JA 's-Gra\'enhage, t('!l.roon:
07a-t6552~.

o
"w5 •



Een beetje duffe huisgenoot

Laatst Basjc op bezoek gehad. Voor een lang weekend. Hel gezin waar hij
gewoonlijk in het hok in de tuin zit moest de stad uit. Buren gevraagd op
te passen, maar die wilden ook weg. Dan maar wat vrienden afgebeld. Wij
hebben "ja" gezegd. Maar hel is niks.
Basjc, hel konijn, werd keurig met hok, voer en stro afgeleverd. Inclusief
wat korte instructies: "Sla vindt 'ie lekker en andijvie ook. En als je hem
een keertje uit het hok laat is dat prima. Als je maar op je elektrische
snoertjes let, want daar begint hij wel eens aan te knabbelen ...••.
Zo konden we een weekend van het konijn genieten. Hel hok hebben we
op een wind vrij plekje op het balkon van onze nat gezet. De muur waar-
naar hel beest zo bijna drie dagen moest kijken, leek ons niet erg inspire-
rend voor de konijneziel. En omdat hij er ook wat stilletjes en treurig bij
zat, mocht hij ook wel af en toe in de kamers. Tot ie toch aan die snoertjes
begon. Dan moest hij terug.

Benauwde schuitjes

We doen maar wat met dieren. Als
het zoontje er lang om zeurt komt er
wel een cavia, een paar guppies, een
jong hondje. Als we er zin in hebben
brengen we duiven naar Noord-
Frankrijk. Om ze vandaar te laten te-
rugvliegen. Voor de sport. Broodma-
ger en uitgeput komen ze vaak terug.
We richten honden af voor allerlei
"taken": bewaking, hash zoeken.
demonstranten in toom houden. An-
dere diersoorten sluiten we op om er
naar te kijken, naar te luisteren of er
eieren van te vangen: vissen, par-
kietjes en legkippen zitten wat dat
betreft in hetzelfde soort benauwde
schuitjes.
Als mensen veroorloven we ons nog-
al wat tegenover dieren. Het is vaak
zo traditioneel, zo gewoon, zo huise-
lijk, dat we ons de ware aard der
dingen nauwelijks meer bewust zijn.
Want het gaat immers vaak om vrij-
heidsberoving. uitbuiting, het ont-
nemen van delen van de persoonlijk-
heid.

Discussies over zulk soort zaken zijn
vaak moeilijk en vooral ook oever-
loos. Ieder jaar is het bijvoorbeeld
weer raak bij het begin van het vis-
seizoen: "Voelt een vis dat haakje in
z'n bek nu wel of niet?" en ..Wie
geeft weldoorvoede mensen het recht
voor de lol vissen zo te gaan behan-
delen, gevangen te houden, en soms
te doden?".
Regelmatig komen zulk soort vragen
ook naar voren als het gaat over het
al of niet houden van kippen op leg-
batterijen. Dierenbeschermers zien
de kippen liever op een strooisellaag
op de grond: scharrelkippen. Dat is
de enige manier waarop de legkip
nog een beetje kip kan zijn, ook al
moet zij het hok dan soms met hon-
derden andere delen. Maar menige
pluimveehouder beweert dat de kip
op de legbatterij zich wel best voelt.
Anders zou zij toch niet tot een zo
hoge produktie kunnen komen?
Neutrale buitenstaanders vragen in
zulke gevallen al gauw om weten-
schappelijk onderzoek. Anderen zeg-
gen dan dat zoiets nonsens is, zolang

de kippen óf de vissen óf de kistkal-
veren óf al die laboratoriumdieren
zelf niets over hun zaak zeggen. Maar
die zwijgen. het is bekend, als het
graf.

Persoonlijke band

Vaak wordt onze houding tegenover
dieren heel anders als we er een per-
soonlijke band mee opbouwen. Op
moderne veehouderij bedrijven kan
dat bijna niet meer. De boer heeft er
teveel dieren voor; ze krijgen eerder
codenummers dan namen. Vroeger
was dat anders. Als een veeboer
achttien melkkoeien had, waren al
die koeien voor de boer en zijn gezin
belangrijk. En omdat geen beest het-
zelfde is, kon de boer een bijna per-
soonlijke relatie met z'n dieren aan-
gaan. Zelfs de meest gewone melk-
koe kon zo tot een zekere persoon-
lijkheid uitgroeien.

Vanzelfsprekend. bij tal van dier-
soorten is dat nooit het geval ge-
weest. Muggen. regenwormen,
kwallen: we vinden ze niet echt inte-
ressant, we kunnen er geen band
mee opbouwen. Een wegschietende
muis in de kelder, een konijntje in
het duin, een verstilde reiger aan de
sloot doet ons al meer.
Maar veel sterker wordt de band als
een dier "van mij" of "van ons" is: dE
goudvissen in de kom, het rijpaard ir
de stal, de herdershond voor de ka-
chel. Het is bij deze groep ook niet ze
moeilijk een zekere relatie te krijgen.
We doen er zelf veel voor. We geven
huisdieren beschutting, huisvesting,
voedsel, bescherming en af en toe de
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DOCH l'issers viss(,Jl pijn:' (Vissen iJl de afgedamde !\laas bij Loevestcill) [foto Jan VQt! dl' Kam)

mogelijkheid tot sex.
En met dat alles willen dieren \\'el
..trouw" blijven. Dan zijn het net
mensen. Of althans een beetje. \Vant
\,"'at de meeste mensen niet aanstaat,
is de voortdurende staat van afhan-
-kelijkheid. het zich \'oortdurend in
een comfortabele staat van gevan-
genschap weten.

Een dood musje op de vloermat
Langzamerhand krijg ik het wat be-
nauwd als het om alle zorg en aan-
dacht voor huisdieren gaat. Ik twijfel
of het wel allemaal zo lief en aardig
is wat we doen. Ik t\\'ijfel aan de
juistheid van het houden van huis-
dieren. In gewone situaties bijvoor-
beeld. in eengezinswoningen. in bo-
venhuizen of in mijn geval. in een
flatje.

Neem mijn kater Remco bijvoor~
beeld. in de gezegende leeftijd van
zestien jaar. Hij springt niet meer zo
gemakkelijk op de koelkast als vroe*
gel'. slaapt langzamerhand steeds
rneer en gaat steeds minder via het
balkon bij de buren kijken.
Zestien jaar. ..slecht" kan hij het in
ieder geval nooit hebben gehad. Al-
thans slecht in de betekenis van on-
voldoende hart. onvoldoende blik-
voer, onvoldoende knabbeltjes. on*

voldoende luie stoelen om in te lig-
gen. onvoldoende warmte bij de cen-
trale venvarming. onvoldoende
schone bakken met krantensnippers.
Nee. dat is er allemaal wel in vol-
doende mate geweest. Zelfs \\'erd er
af en toe met hem gespeeld. Met
pingpong*balletjcs. met tou\vtjes, met
klosjes. met houten soeplepels,
met ...

Je zou dus kunnen zeggen ..Wat \vil
zo'n poes nog meer?".- Maar bij die
vraag beginnen de tv..'ijfels juist. Die
kater van ons is zó verzorgd. zó be-
schermd. dat hij het misschien wel
heel erg saai heen gehad. Ik zal maar
niet zeuren over het feit dat zijn \ve-
reld voornamelijk heeft bestaan uit
tafel- en stoelpoten. schoenen en
pantoffels, broeken met al naar de
mode smalle of brede pijpen. op de
grond aan\\'ezige lege bekers of uit.
gelezen kranten. Voor een gemiddel-
de poes waarschijnlijk niet zo inte~
ressant.
Nee. ik wil het hebben over andere
dingen. Die poes van ons heeft nooit
eens echt geknokt met een andere
kater. die heeft maar een heel enkele
keel' een dood musje op de vloermat
gelegd. die is maar heel zelden als
een verzopen kat van ..buiten" thuis-
gekomen. Inderdaad. allemaal weinig
of niets van dat alles. Remco is ge-

woon een rustige. keurige en een
beetje dikke kater. die het leven
noodzakelijkerwijs neemt zoals wij
hem dat voorschotelen. Een beetje
duffe. maar wel erg gewaardeerde
huisgenoot.

Leven is meer dan zijn
Hebben we die poes dus alles gege-
ven wat hem toek\vam? Droomde hij
nooit van het vangen van een veld-
muis aan de slootkant. zou hij mis-
schien niet liever ergens rond een
boerderij hebben willen zwerven.
zou hij z'n mannelijke kracht niet
eens willen meten in een onverwach-
te ontmoeting met een soortgenoot'!
Ik weet het niet.
Ik heb het langzaam groeiend ver*
moeden. dat we onze poes nooit een ~

bewapene/!: beven en laten
beven
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~eenblad voor de mond (Dl

.vil Cerords: een CV-erdie konsekwent kiest voor de mens
Ik denk dat de mensen die de opdracht hebben om zo'n bataljon te for-
leren, voor te bereiden Ol)deze taak, dat die het zeer. zeer zwaar hebben.
k weet dat. Maar betekent dat, dat men dan toch maar over de vrije
/ilsbcschikkillg van mensen heen mag lopen? Dat is de grote vraag die
tij bezig houdt en ten aanzien van deze vraag heb ik een taak."
leze woorden sprak raadsman '"VilGerards voor de radio op 28 januari
'979. Dat was kort nadat bekend was geworden dat het 44e Pantserinfan-
eriebataljon in Zuidlaren, aangevuld met een compagnie uit Assen, in
'N-verhand naar Libanon zou worden uitgezonden. Vanaf het eerste mn-
lent had hij oog voor beide probleemgroepen. Drie jaar later denkt hij er
og precies zo over:
Ik heb het hele bataljon opgevat als mensen in de problemen, zij het met
'erschilIende problemen. De leiding die het bataljon bij elkaar moest
ouden en voorbereiden en de dienstplichtigen die volstrekt onverwacht
n, voor een groot deel, onvrijwillig uitgezonden zouden worden."

-lat was kenmerkend voor je opstel.
ing in die periode?
)at ik er, geheel in overeenstemming
net onze opvattingen, was voor de
-nens en niet voor het apparaat en
~us ook koos voor de mens. Natuur-
ijk voor alle mensen, maar in eerste
-nstantie voor de mensen die in de
)roblemen zaten, zij die - wellicht
egen hun wil - uitgezonden zouden
vorden.

e doelt op de aantasting van het
eljbesch ikki ngsrecht?
:lrecies. Er was een konflikt ontstaan
ussen de politiek verantwoordelijke
nensen in Den Haag en de mensen
n Zuidlaren. Als GV.er moet je je
-1.fvragenhoe je in zo'n konflikt gaat
;taan. Omdat wij als humanistische
~eestelijke verzorging maar één be-
ang kennen, te weten het belang van
:Iemens, koos ik voor de mens. Ik
~agook wel dat de leiding van het
Jataljon, en het kader als funktiona-
'issen, onder druk stonden, maar ik
<on niet anders dan kiezen voor de
nensen die zich meldden met
Jroblemen.

Jat was waarschijnlijk niet gemak-
~elijk?
l\Tanafhet prille begin voelde ik een
~rote druk vanuit de leiding op mij,
~n ik neem aan ook op de andere
:;V-ers, om mee te helpen dat batal-
Ion bij elkaar te houden. Deze wilde
mij inkaderen in haar doelstelling en
:iie druk heb ik weerstaan.

#at maakte die situatie toen zo an-
iers?
'Er zijn situaties in de krijgsmacht
waarbij de eigen wil van de dienst-
plichtigen zowel als van de beroeps
-beperkt wordt. Die beperkingen
,kennen we. Hier gold het een situatie
waarbij het duidelijk onzeker was of
de minister het recht had mensen uit
te zenden. Achteraf is overigens

gebleken dat hij het recht inderdaad
niet had. Nu, in die situatie was hij
die zei .,ik wil niet mee, op grond van
mijn motieven" iemand die geholpen
moest worden. Ik hielp degene die
kwam, ongeacht of het een beroeps
was of een dienstplichtige.

Als je in zo'n krisissituatie kiest voor
het individu. dan roept zo'n keuze ir.
ritatie op bij de legerleiding. Botsin-
gen lijken dan niet te vennijden?
Dat is ook ogenblikkelijk gebeurd.
Het GV-werk bevat o.a. deze twee
onderdelen: je verleent individuele
hulp aan degene die zich tot je wendt
met een hulpvraag. Ten tweede houd

je zgn. GV-uren, groepsgesprekken.
Bijna onmiddellijk werden in die
GV-uren beperkingen aangebracht.
Ik ben daarover bij de S-3 gaan kla-
gen en daar kreeg ik dè grote schok.
Die deelde mij n.l. mede, dat formeel
de GV.uren waren afgeschaft en het
allertreurigste vond ik. dat dit in sa-
menspraak was gegaan met de do-
minee en de aalmoezenier zonder mij
er bij te betrekken.
Ik heb overigens, dat was ook mijn
taak, die GV-uren gewoon opgeëist,
maar ze hebben nooit meer op een
behoorlijke wijze gefunktioneerd.

Die CV-uren vond je belangrijk?
Zeker in die situatie, waarin mensen
zo immens onder druk \verden gezet,
zowel dienstplichtigen als beroeps,
\vas een vrij gesprek over wat ge-
meenschappelijk lot was geworden
meer dan belangrijk. En dat werd
geblokkeerd. wederrechtelijk.

Was men bang dat de CV-uren een
desintegrerend effekt zouden hebben?
Dat is precies de kern. Het grond-
thema waarop men hamerde was: de
groep mag niet uit elkaar vallen. Bij
de geestelijke verzorging valt de
groep sowieso al uit elkaar: er gaat
een groep naar de dominee. een
groep naar de aalmoezenier en een
groep naar de raadsman. Maar het
gaat nog verder. Want binnen zo'n
groepsgesprek staat alles ter diskus-
sie, dus ook de uitzending naar Li-
banon. Dat moet ook ter diskussie
gesteld worden, wil men tot een be-
hoorlijk eigen oordeel kunnen ka.
men. Dat heeft men als een enorme
bedreiging ervaren en daarom wer-
den de GV-uren geblokkeerd.

Maakten de konfessionele geestelijke
verzorgers zich niet zo dntk om die
CV-uren?
Ik was de enige geestelijk verzorger
die achter de GV-uren heeft aangeze-
ten. Triest, maar waar. •••.
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De leidhlg van het baltaljon had
HCluwelijks een andere keuze dan om.
ler wille vaJ! de uitzending. beper-
kingen op te leggen?

Wat was het tweede motief?
Ik wilde duidelijk maken wat het
wezenlijke probleem was. Men had
het steeds over de groep onvrijwilli-
gen die een rekest hadden geschre-
ven, als dé probleemgroep, maar dat
sloeg de plank helemaal mis. Degene
die een rekest had geschreven, had
immers al middelen (sociale of medi-
sche indicatie) gevonden zich te ver-
\"'eren. Nee, de ellende zat hem in de
grote groep. die kennelijk deze mid-
delen niet had en toch niet wilde.
Over deze weerlozen werd met grote
kracht heen gewalst. Dat wilde ik
duidelijk maken.
En ook dat. \vanneer de politieke lei-
ding - zo onverhoeds en op zo korte
termijn - een VN-bataljon wilde uit-
zenden, dit de militaire leiding
dwingt om op een ontoelaatbare wij-
ze soms met zijn mensen om te gaan.
In die zin zag ik ook de bataljonslei-
ding als slachtoffer.

ik teveel bij de VVDM \verd gesig.
naleerd. Moet je nagaan, het was
mijn eerste vergadering met de
VVDM in Zuidlaren die ik bijwoonde
en dat t.a.v, een wettige vakbond die
zich bezighield met een volstrekt te-
rechte vraag "Wat staat ons in deze
situatie te doen'!" Alleen maar de
vraagstelling.

Wat waren je overwegingen om je
zowel voor radio als TV te uiten?
Ik had twee centrale gedachten. Al-
lereerst dat het Nederlandse volk
moest weten, dat er op grote schaal
mensen in de mangel \verden geno-
men door de hoogste gezagsdragers.
Dat is trouwens nooit rechtgezet.

Je bedoelt: nadat de hoogste rechter-
lijke inslantie de uitzending als 01l-

u'eUig had bestempeld?
Ja. Daar is zelfs geen ekskuus op ge-
komen. Niets. Die grootheid hebben
de groten nooit op kunnen brengen.

Ja en nee. Aan de ene kant zie ik ze
ook als slachtoffer. Aan de andere
kant vind ik dat voor militaire lei-
ders, op welk nivo ook, ergens ook
een grens moet zijn waarop ze tegen
een minister zeggen: ..U gaat te ver".
Ik weet hoe riskant dat is, welke
konsekwenties dat kan hebben, maal'
ook militai re beleidsmensen behoren
een grens niet te oversch rijden.

In 1974wl'rd hij aangestt'ld als
raadsman in Assen, waar hij de af-
g('lopt'n jaren - zo nu ('n dan onder
modlijke omstandight'den (de inzl't
van militairen bij tu'inkapingell ('n
de uitzending van het Libanon-ba.
taljon) - wt'rkte.
:\1t"tht'rn praatten wt' \'uor dit aeht-
sh' arlikel iu de serie ..Gl't'll blad
vonr de mond", Centra I••\"taagstel-
!ing in dit geslJrt'k was wat de
speelruimtt' voor een onafhankelijk
geestelijk \.t'rzorger in een krisissÎ-
tualie is.

Wil Gl'rards (491,Limburl{er van ~t"
boortl', afkumstig uit f'f'n traditio-
ne('1 katholiek gl"ûn, hl'dl voor een
humanistisch I{eestelijk verzorger
t't'U opmerkf'lijk lt'vl'uspad bewan-
dt'ld.
Zijn lagt'u' schoolperiode liep IJaral-
lel met dl' 2e Wereldoorlog. zijn
middt'lbarl' schooltijd bracht hij tl.a.
door 011het klein sl'minarie Hoidut'.
Toen hij zijn prit'stt'rsturlie nil't
voortzette. mOl'st hij zijn militairl'
dh'nstplicht vt'n'ullt'n en hracht hd
tot dienstlJlichtig sl'rgl'ant. Uaarna
h'kendt' hij t't'n kontrakt.

,\Is bt'rot'psonderoITil'Ît'r ",t'rd hij in
dt, gdt'genheid gesh'ld de HTS \'oor
elektronika h' vull{t'll en moest
daarvoor, als h'gt'nprestatie, acht
jaar als ofTirit'r-technisch tll)zidltl'T
dit'nst doen.
Gedun'nde zijn HTS-periodt, ont-
wikkelde zich, in t'l'Umoeizaam
prOt'es. zijn levl'us\'isie, die uitein.
delijk uitmondde in een humanisti.
-sche Il'\'l'nso\'ertuiging.
Door zijn kuntaktl'n met dl' huma-
nistisch raadsman - en huidige kol,
lega - Jan DuijnhouweT, w('rd een
aan tt' vangen \'t'n'olgstudil' gel'n
wiskunde, maar hel lIumanistist'h
Opleidings Instituut.

tie als deze zich zou voordoen, dan
zal ik principieel op dezelfde manier
handelen,

Dat optreden tijdens die VVDM-bij-
eenkomst viel dus slechl?
Daar hebben sommigen op een bijna
kinderlijke manier op gereageerd. Ik
schrijf dat toe aan de paniekachtige
sfeer die er heerste. De bataljons-
kommandant verweet mij zelfs. dat

Eén van de znken die kwaad bloed
heeft gezet, is je kontakl meI de
VVDM geweest?
Ja dat klopt. terwijl het toch logisch
was wat ik deed. De grote vraag, die
zich vanaf het eerste moment aan-
diende. was; "Is dit rechtsgeldig?
Kan dit zo maar?" Als je twijfelt
moet je je zekerheid verschaffen. Ik
ben zelf geen jurist. Het was in het
belang van rnensen, dat die vraag
naar de \vettigheid van de uitzending
werd beantv ..roord. Toen jongens van
de VVDM me belden en vroegen op
hun vergadering te willen komen,
heb ik dan ook positief gereageerd.
Op die bijeenkomst heb ik gezegd,
dat als de VVDM ooit een belang te .
verdedigen had, dat het dan toen was
om juristen te laten uitzoeken welke
ruimte de wet aan de minister gaf
om dat te doen,
Als die ruimte er niet zou zijn, dan
v,;isten de mensen tenminste welke
rechten ze hadden. Ook dat vond ik
tot mijn taak behoren en dat vind ik
nog en \vanneer wederom een situa-
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Wim Heij

e hebt in die chaotische periode ge-
azen voor de mens en niet voor het
pparaat. Wat waren de gevolgen?
n die konfliktsituatie kon en mocht
<. niet anders kiezen. Zo'n apparaat
let een struktuur als de krijgs-
nacht, autoritair, hiërarchisch en
det-demokratisch, dwingt je dan te
onformeren. Lukt dat niet, dan he-
,int het je te isoleren. Naarmate zo'n
truktuu r onder een grotere druk
:omt te staan zal het isoleren toe ne-
nen. Blijft het resultaat uit en de ar-
:umenten tegen je zijn op, dan poogt
nen je persoonlijke integriteit aan te
asten. Dan wordt al gauw gezegd
.p.v.: "Die raadsman kan niet anders
!fan zich zo gedragen", nee, "die
'aadsman is een klootzak". Uiteinde~
ijk bereik je dan het stadium, waar-
>ijwordt getracht je funktioneel uit
e schakelen.
vlet mij is dat in feite ook zo gegaan.
k ben tot tweemaal toe, op grond
'an een duidelijk gemáákte kon-
;truktie, de kazerne in Zuidlaren uit-
{ezet. En er, door tussenkomst van
:te hoofdraadsman, weer teruggeko-
nen ook.

Joe heb je onder die omstandigheden
tls GV-er nog kunnenjunktioneren?
\llereerst heb ik me niet weg laten
;turen. Verder werd ik voor 90% in
Jeslag genomen door individuele
lulpvragen. Dat was niet mis. Aan~
loren van problemen, huisbezoeken
)m situaties zo goed mogelijk in te
;chatten, mensen helpen hun situatie
Jp papier te zetten. En er zorg voor
iragen dat dit alles via een tussen-
Jersoon, die wel het vertrouwen ge-
loot, op de plek kwam waar het we-
?:enmoest. Ontstellend veel werk.

'-aak ten je deelnemers niet van je
)ervreemd door je opstelling?
(k dacht van niet. Het werkte niet
vervreemdend naar de kliënten die
mijn hulp in die situatie nodig had-
:len. Juist door zo'n opstelling raak
-ievolledig bekend en zijn het veelal
je zwaarste gevallen geweest die mij
opzochten. Onder zware gevallen
versta ik dan mensen, die eigenlijk al
afgewezen waren of geen kans gege-
ven werd en desondanks van mening
waren dat ze niet meekonden of ab-
soluut niet wilden.

!Er is niemand, ook niet achteraj, die
-tegen je gezegd heeft dat jouw opstel-
"ling oorzaak is geweest dat men niet
-bij je is gekomen?
In ieder geval van de dienstplichti-
gen niet. Ik kwam het wel tegen bij

Wil Gerants. 10jaar geleden.

beroeps. Maar daar ben ik geneigd
een vraagteken bij te zetten, want
wat zou hij gezegd hebben als hij mij
onder vier ogen zou spreken? Juist
in die periode zijn er diverse vrijwil-
lig dienende militairen geweest die
mij onder vier ogen toevertrouwden:
"Je doet goed werk, je moet er mee
doorgaan". Dit soort uitspraken, juist
ook van hen, vormden ten dele de
kurk waarop ik kon blijven drijven.

De grote historikus Johan Huizinga
heeft in zijn "Homo Ludens" (1938)
geschreven: "In het spel is slechts één
ding erger dan een valse speler, te
weten de spelbreker. De eerste zal nog
veinzen de spelregels te erkennen. De
laatste ontkent ze en tast daarmee de
orde aan waarvan hij deel uitmaakt:
Hij moet vernietigd worden".
Zie je overeenkomsten met, als het er
op aankomt. het funktioneren van
een onafhankelijke GV-er in de
krijgsmacht?
Huizinga zegt dit heel hard en radi-
kaal. Of dit in absolute zin altijd op-
gaat weet ik niet. Tegelijkertijd zeg
ik ook niet, op grond van mijn eigen
ervaringen, dat het onwaar is.
Voor de laatste maal haal ik die pe-
rÎode in Zuidlaren er nog een keer
bij. Funktioneren in die situatie was
echt heel erg moeilijk. Ik bedoel dat
niet dramatisch, maar het was zo.
Waarom? Omdat de verleiding zo
ontzettend groot was om je te kon-
formeren, om je in te laten pakken.
Juist niet door de druk die direkt op
je werd uitgeoefend, maar door het
feit ddt-het om een VN-taak ging.
"Het is toch goed? Het is toch voor
de vrede? Als ooit iets met zekerheid
goed genoemd kan worden dan is dit
het toch wel?" Goed of slecht, het is
een vooroordeel, een voorinstelling.
Een geestelijk verzorger dient nooit
vanuit een voorinstelling te funktio-

neren. In Zuidlaren was ik de enige,
die zich funktioneel losmaakte van
die voorinstelling en juist dat veroor-
zaakte in feite de moeilijkheden, het
isolement.
Een vorm van geestelijke verzorging
die in die situatie vanuit zo'n voorin-
stelling gaat funktioneren, zo van "ik
sta achter Libanon" of "ik vind ook
dat degene die nu aan zijn kuierlat-
ten trekt de groep in de steek laat",
vind ik verwerpelijk.

Nu de overeenkomst met Huizinga.
In feite heeft de krijgsmacht een
mensbedreigende struktuur, die kon-
tinu aanwezig is. Alleen onder nor-
male vredesomstandigheden is er
nog een heleboel mogelijk. Wanneer
de struktuur onder druk komt te
staan zal die iedere desintegrerende
faktor trachten te beperken. En die
beperking zal evenredig zijn met de
angst voor desintegratie. De speel-
ruimte voor de GV zal dan ook af~
nemen naarmate de druk toeneemt.
Uiteindelijk vrees ik, komt er een
moment waarop er geen ruimte meer
overblijft.

Heeft Huizinga dan toch een beetje
gelijk?
Als humanistisch geestelijk verzor-
ger heb ik een ambivalente opstel-
ling. Enerzijds zijn wij bereid ook
onder de meest moeilijke omstan.
digheden te gaan werken, anderzijds
ben ik niet gespeend van redelijk
inzicht en vrees ik, dat de krijgs-
macht de vorm van de humanisti-
sche geestelijke verzorging, tijdens
een oorlog bijvoorbeeld, moeilijk en
misschien wel niet kan verdragen.
In die zin schuilt er in de woorden
van Huizinga iets waars. 'n Schok-
kende ervaring overigens!
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Bet nieuwe joar start met veel goede films

Wc hebben een poos geen contact gehad, lezers, en dus is het dit keer zaak
om de achterstand wat in te halen. Ik zal ti daarom een lange "In '1 kort"
serveren, zodat u een keus kunt doen uit de vcle goede, belangrijke of al-
leen maar spraakmakende films die er op het ogenblik rouleren en die cr
nog aan komen.

nelli). maar beseft in welk netelig
parket hij zich bevindt. Door tussen4
komst van de butler Hobson. die
meer vader voor Arthur is dan zijn
eigen vader ooit heeft kunnen OP4
brengen. komt alles na veel vijven en
zessen toch nog goed: Arthul' krijgt
Linda èn het geld.
John Gielgud, die Hobson ironisch
maar liel'de\'ol speelt. zorgt voor de
tedere momenten, Dudley Moore
draagt de film. Amerikaans sprookje
in optima forma. geregisseerd en ge-
schreven door Ste\'c Gordon.

Puur la peau d'un tlic
Voor spanning en actie zorgt Alain
Delon in de eerste film die hij zelf
regisseert, ..Pour Ie peau d'un nic".
Hij speelt daarin een rol die we zo
langzamerhand goed van hem ken-
nen. de prive-detective Choucas, die
ooit bij het Parijse politiecorps heeft
gewerkt. maar daar om niet nader
verklaarde redenen is ontslagen. Op
een dag wordt Choucas benaderd
door een dame. die hem verzoekt
haar blinde dochter op te sporen. die
onder raadselachtige omstandighe-
den is verdwenen. Als Choucas
nietsvermoedend de eerste stappen
naar de oplossing van de zaak pro-
beert te zetten, \vordt hem al snel
duidelijk. dat er in Parijs heel wat fl-
gu ren rondlopen die liever zien dat
de hele geschiedenis in de doofpot
verdwijnt. Als hij zich daar niets van
aantrekt. vallen de eerste doden al

zaak een das ziet gappen. Hij wordt
binnen enkele uren smoorverliefd op
deze Linda (zwakke rol van Liza l\1i-

I
A/aill De/on in "Pour la pe(lll d'unj1.ic"

I

John Gielglld en Dlldley ,\1001"(' in de komedie ..Arthur"

Arthur

Daar is in de eerste plaats de aller-
aardigste Amerikaanse komedie ..Ar-
thur", die in Amerika een geweldig
succes heeft. De hoofdrol in deze
film wordt gespeeld door Dudley
Moore. die u waarschijnlijk nog wel
kent uit Blake Edwards' film ,,10",
waarmee hij in één klap zijn grote
doorbraak maakte (naast de debute-
rende Bo Derek) .
..Arthur" gaat over de steenrijke erf-
genaam van een immens familie-ka-
pitaal, de dertigjarige, kinderlijke
maar zeer innemende Arthul' Bach.
Hij brengt zijn tijd voornamelijk
door met drinken. speelgoedtreinen
en in bad zitten. Zijn vader trekt zich
van zijn wel en wee niet veel aan. wil

~ alleen maar dat hij een rijk meisje uit
~ de society trouwt en dreigt anders de
a: geldkraan dicht te draaien. Arthur
~ verzet zich z\',:akjes. maar beseft wel
~ dat je met drinken en treintjes geen
~ geld verdient en dat hij eigenlijk
niets kan. Hij stemt dus in met een

o verloving. Dan echter ontmoet hij
ffi een jonge selveerster, die hij tot zijn
12 onuitsprekelijk plezier in een dure



Sy/vin Krislel eH NîdlOlas Clay În ,.Lady CII(J!terley's lover ..

EGO: in zijn soort uitste-
kend

snel. en zelf komt hij er ook bepaald
niet ongeschonden van<lf.Hoge poli-
tiefunctiunarissen blijken bij de zaak
betrokken. en het spoor leidt uitein-
delijk naar een arts met een oorlogs.
verleden en een laboratorium waar
clandestien heroïne wordt gefabri-
ceerd.
Delon heeft de film met vaart ge re.
gisseerd. Alle klappen lijken echt. de
doden lijken nooit meer tot leven te
\••..ckken. het gebrul en geknars van
pijn is niet van de lucht. Bovendien
zitten l'r in de film een paar mooie
achten'olgingen op de rondweg van
Parijs. een stuk of wat zwakke. maar
aardig geprobeerde liefdesscènes
(duidelijk niet de sterkste kant van
Delon. terwijl hij in Anne Pi rallaud
toch een lieve tegenspeelster heeft)
en wordt het geheel opgeluisterd
duor de rauwe muziek van onze
landgenoot Oscar Benton. die daar-
mee een onvenvacht succes in
Frankrijk en sinds kort ook in Ne-
derland heeft. Al met al een heel
goed debuut van Delon als regisseu r.
Echt even gaan zien.

Body heat
In "Body heat". een uitstekende
Amerikuanse thriller, gaat het om
een wat louche. maar aantrekkelijke
jonge advocaat. Ned Hacine. die op

een dag op een wat doorzichtige ma-
nier wordt benaderd door een bij-
zonder aantrekkelijke dame. Matty
Walker. Zij is hem op het spoor ge-
komen, omdat ze heeft gehoord dat
hij zijn neus niet opt.rekt voor zaak-
jes die het daglicht niet helemaal
kunnen verdragen. Zij \vil zijn be-
middeling bij een erfeniskwestie. Al
heel snel blijkt dat de tvvee waanzin-
nig verliefd op elkaar worden (de hit-
te uit de titel slaat bijna letterlijk van
de geladen liefdesscènes af, heel
aannemelijk en meeslepend ge-
speeld) vatten ze langzaam maar ze-
ker het plan op om Nancy's man te
vermoorden. Want Nancy wil graag
van hem af. maar ze wil óók zijn
geld. Aanvankelijk verloopt de zaak
goed. het macabere plan lukt. maar
langzaam maar zeker begint het net
zich rond Ned te sluiten en Nancy
ontpopt zich als een heel ander we-
zen dan waarvoor hij haar aanvanke-
lijk hield. Een bijzonder knap ge-
maakte film. goed volgehouden
spanning afgewisseld met rake dialo-
gen tussen Ned en zijn achterdochti-
ge collega's. Dat alles gelardeerd 111et
veel sex en schitterende. suggestieve
muziek.
Vakv..!erk van La\vl'ence Kasdan. die
het geheel schreef en regisseerde. De
hoofdrollen in deze zinderende film
worden gespeeld door William HUlt

(een vrij nieuw gezicht. om te ont-
houden) en door Kathleen Turner.
die in deze film indrukwekkend de-
buteert.

Lady Chatterley's lover
Niet zo verrukt was ik van de verfil-
ming van het klassieke liefdesdrama
..Lady Chatterley's lo\'er". de laatste
roman (928) \'an de Engelse schrij-
ver D. H. Lawrence. waurvan pas in
lB62 in Engeland een ongecensu-
reel"lle druk mocht verschijnen. Pro-
ducer Christopher Wicking en regis.
seur Just Jaeckin hebben zich samen
aan het schrijven van het script gezet
en vroegen onze eigen S)'lvia Kristel
voor de hoofdrol. Een kans van je-
welste voor deze bijna dertigjarige
sexgodin. om nu eens te bewijzen dat •.
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Faye DllIlOtray en James Farelltilto Î11 ..Evita"

J(aOdeeH Turner el! William HUrl in de
alriller ..Body Hea('

•••.ze iets in haar mars heeft. Maar 't
kwam er helaas niet uit: ze speelt
zwak, kan geen echte emoties over-
brengen en denkt dat je een liefdes-
scene overtuigend speelt als je je
hoofd op het moment suprème maar
ver genoeg naar achteren werpt. Ze
zou bij gelegenheid eens naar "Body
heat" moeten. Overigens vertelde ze
mij, dat ze na deze film. waar ze zelf
erg trots op is, de comedy-kant op
wil.
Haar tegenspeler Nicholas Clay, die
ik kort tevoren nog in "Excalibur"
had gezien als de trotse jonge ridder
Lancelot, overtuigt niet als de ruwe.
maar toch zo gevoelige jachtopziener
Oliver Mel1ors. De beste rol was nog
van Shane Briant als de bedrogen
echtgenoot.
Just Jaeckin, dic met Kristel samen
de succesvolle Emmanuelle-films,
waar ze in Parijs, nu na acht jaar,
nog steeds naar gaan kijken, heeft
van dezc film wecr een brij van seks
gemaakt en het subtiele verhaal een
heleboel geweld aangedaan. En dat is
jammer, want in handen van een
goede regisseur had hiel' een schitte-
rende, eigentijdse remake kunnen
worden vervaardigd van één van de
gaafste verhalen, waar een filmregis-
seu r ooit op kan stuiten. Een gemiste
kans, maar. eerlijk is eerlijk, wel veel
mooie plaatjes.

Evita
U kent allemaal waarschijnlijk in

~ grote lijnen het verhaal over het
0> sprookjesachtige leven van Eva Pe-
ti: ron. vrouw van Juan Peron, ooit pre-
~ sident van Argentinië. In ..Evita"
g; wordt het verhaal over deze eerzuch-
~ tige. egocentrische vrouw uit de

doeken gedaan. Ze was van heel ar-
g me komaf. maakte al vroeg kennis
w met de verachting van de rijken voor
14 arme mensen en hield daar altijd een

grote afkeer voor de aristocratie aan
over. Dat belette haar later niet om
via hooggeplaatste figuren. op allerlei
verwerpelijke manieren. zich een
plaats te venverven aan de zijde van
leden van de legertop, tot ze tenslotte
in contact kvvam met de opzvvepcnde
figuur Juan Peron. Naast hem wierp
Eva zich op voor de armen uit het
grote Argentinië, maar tegelijk leidde
ze een zeer luxe bestaan, \\'as ze ver-
zot op dure kleren en juv,,.relenen
mocht niemand ook maar één woord
van kritiek op haal' hebben.
Een afschuv ..'elijk mens eigenlijk. als
je de film bekijkt. iemand die toch al-
tijd eerder aan zichzelf dacht dan
êcht aan het volk. Haar man had dat
kennelijk niet in de gaten, of hij was
te zeer verblind door zijn liefde om
er veel aan te doen. Bovendien zag
zij intuïtief hoe hij soms grote
volksmassa's op zijn hand kon krij-
gen. en was zij dus voor zijn carrière
onmisbaar voor hem. Op 32.jarige
leeftijd overleed Evita, zoals het volk

haar noemde, aan kanker. Faye Du-
na\\'ay is geknipt voor deze vrij on-
sympathieke rol. die ze heel goed
speelt (al is ze er eigenlijk te oud
voor), en James Farentino is een per-
fecte Juan Peron. Regie van deze
biografie was in handen van Marvin
Chomsky.

The end of August
Tot slot dan nog een enkel woord
over de verfilming van ..The awake-
ning", een boek dat aan het begin
van deze eeuw in Amerika zoveel
stof deed opwaaien, dat de schrijf-
ster, Kate Chopin. daarna nooit meer
iets heeft kunnen publiceren. 't Gaat
over een jonge vrouw van goede hui-
ze met een compleet gezin. die ver-
liefd wordt op een veel jongere man
en zich de vrijheid permitteert om
aan die liefde toe te geven. Dat was
in die dagen zoiets onbestaanbaars,

dat alle mannen in haar leven, haar
echtgenoot, haar huisarts, haar vader
en zelfs haar jonge minnaar, voor
haar doortastendheid terugschrikken
en er verschillend. maar zeer nega-
tief op reageren.
Een geëmancipeerde vrouw die haar
tijd ver vooruit was, en zich dat rea-
liseert. Ze pleegt dan ook zelfmoord.
De film is van een schoonheid. die
niet na te vertellen is: ruim van op.
zet, prachtig van aankleding. kalm
van tekst en muziek en toch zo vol
emoties en spanningen, dat je je geen
seconde verveelt. Edna Pontellier
wordt onnavolgbaar gespeeld door
Sally Sharp, die zo verrukt van het
boek \vas. dat ze haar man preste om
naar mogelijkheden te zoeken het te
verfilmen. Dat deed producent War.
ren Jacobson. en samen trokken ze
Bob Graham als regisseur aan, die
ook volslagen van de kaart was toen
hij met het bijzonder knappe en re-
volutionaire boek in aanraking
kwam.

De film is uitgebracht onder de titel
..The end of August"". en ook al hebt
u van emancipatie helemaal geen ho-
ge pet op, toch moet u hem gaan
zien. Filmkunst van de bovenste
plank~

Tot slot wens ik u (en mezclO een
jaar toe met vele goede films! Het
begin is cr aL Leo van Opzeeland

/
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Met name voor werkers in de ge~
zondheidszorg (voor de krijgsmacht
artsen en ..hospikken") een boeiend
verslag.
De brochure ..Bescherming Burger-
bevolking bij een atoomaanval" is te
bestellen door overmaking van f 7,50
op giro 4:395340 t.n.v. W. Binsbergen,
penningm. NVMP te Nijeveen.

Atoomaanval
In april vorig jaar organiseerde de
Nederlandse Vereniging van Medi-
sche Polemologie een symposium.
Het thema was ..Bescherming van de
burgerbevolking bij een atoomaan-
val".
Deze bijeenkomst is te beschouwen
als een onderdeel van de voorlich-
tingsaktie, die de NV MP op gang
heeft gebracht. Juist voor artsen en
andere werkers in de volksgezond-
heid wordt het dilemma waalvoor
men staat (werken in dienst van het
leven) met de toenemende bewape-
ning steeds groter.
Het verslag van dit symposium bevat
inleidingen over: Stralingseffekten
bij een kernwapenexplosie; de medi-
sche gevolgen van een nukleaire
oorlog; het overheid ss tand punt inza-
ke civiele verdediging en de visie van
de NVMP over de medische betrok-
kenheid bij het onderwerp nukleaire
oorlog.

adressen vermeld. De brochure is te
bestellen bij het Provo Politiek Jon-
gerenkontakI, A-Kerkhof 43b, 8712
BC Groningen. Prijs f 1,-.

Dienstplicht
In de serie "Je kan me nog meer ver-
tellen" (uitgave van het Provo Poli-
tiek Jongerenkontakt Groningen)
verscheen onlangs een brochure over
de dienstplicht. Dit nummer bevat
een briefwisseling tussen Klaas, een
dienstplichtige. en zijn oom Egbert,
een beroepsmilitair. Ze korresponde-
ren over het leger. de atoomwapens,
pacifisme, vrou\vendienstplicht. Net
zoals in de andere brochures uit deze
serie, geven de politieke jongerenor-
ganisaties kommentaar op de brief-
\visseling. Aan het einde worden de
standpunten samengevat en de

fen kollektief. De serie start in het
holst van de nacht met de opbouw
van het podium en eindigt 's avonds
met de terugtocht van de demon-
stranten. De kleurige omslag en het
betere papier zorgen in ieder geval
voor een beter ogend boekje.
Beide fotoboeken zijn in iedere
boekhandel te koop .
..Kaaskoppen tegen kernkoppen"
(Impuls Boek, Amsterdam) kost
f 9.90; .,Nederland zegt nee" (Heier-
mann, Amsterdam) f 10,-.

denken over alternatieven over de
huidige bewapening op het nivo van
de overheidsuitgaven. De brochure
..Wapens is geen werk" is te bestellen
bij OSACI. Pr. Hendrikkade 48. 1012
AC Amsterdam. Prijs f 2,-.

Fotoboeken
Het kon natuurlijk niet uitblijven.
Van de grote vredesdemonstratie. 21
november 1981 in Amsterdam. ver-
schenen in allerijl enkele fotoboeken.
Het bleek een schot in de roos.
"Kaaskoppen tegen kernkoppen" is
een haastig in elkaar gestoken uitga-
ve op kringlooppapier. Naast vele fo-
to's bevat dit boekje ook bijdragen
van o.a. Karel Roskam (VARA), Ria
Beekers (PPR), Boy Trip (Pax Chris-
ti), Jan van Beek (VVDM) en Aad
Nuis (D'66).
"Nederland zegt nee" (dertiende
druk!) is een chronologische fotose-
rie door het Amsterdams Fotogra-

Bewapening (2)

Met als titel ,.Wapens is geen werk"
bracht OSACI(Oecumenische Studie-
en Actie Centrum Investeringen) een
brochure uit waarin informatie
wordt verstrekt over de Nederlandse
wapenindustrie, -handel en -export.

'Bewapening (I)
In de stroom publikaties over de be-
wapeningsproblematiek verscheen
onlangs minstens één opmerkelijk
boek tw. "Het Sowjet-standpunt"'
met als ondertitel "Moskou's visie op
de Oost-West Politiek". Het is de
weerslag van een heel lang interview
dat de bekende publicist Willem
Oltmans had met een van de meer li.
berale Brezjnjew-adviseurs, prof.

'Georgi Arbatow. Het hoofdstuk dat
gaat over de bewapeningsproblema-
tiek is nu als aparte uitgave versche-
nen onder de titel "Bewapening en
Wapenbeheersing". Arbatow geeft in
dit boekje een analyse van de situatie
eind 1981, aan de vooravond van de
belangrijke besprekingen over
kernwapens tussen de VS en de
Sowjet Unie. Zijn visie op dit vraag-
stuk levcJi een bijna volledig spie-
gelbeeld van hetgeen in Washington
en West-Europa wordt gedacht.
Voor hen die zich intensief bezig-
houden met de problematiek van
oorlog en vrede min of meer ver-
plichte literatuur.
"Bewapening en wapenbeheersing"
van Arbatow \....erd uitgegeven door
uitg. Onze Tijd! In de Knipscheer.
Prijs f 12,50.

Samen met Pax Christi is OSACI een
projekt gestart om in Nederland de
mogelijkheid te onderzoeken de Ne-
derlandse wapenindustrie om te
schakelen op vredesproduktie met
behoud van werkgelegenheid. Met
dit projekt en deze brochure hoopt
OSACI een aanzette geven tot het



Frits von den Berghe

Een van de aan~rijpendste tekeningen van de Gentse schilder-tekenaar
Frits van den Berghe (1883-1939) is zonder twijfel "De sjacheraars uit de
tempel verjaagd", Een beeld van de eeuwenlange, nog durende strijd te-
gen woeker en winzucht, bron van uitbuiting van de mens door de mens.
Daarnaast staat zijn tekening ..De arbeider te midden van de overvloed".
In beide prenten zijn inhoud, vorm en idee, doel en middel tot een ondeel-
baar geheel gesmolten. Dit soort kunstwerken zijn blijvende dokurnenten
voor de cultuurgeschiedenis van een tijdperk. Ze liggen in de lijn van die
andere aanklagers zoals Käthe Kollwitz, Frans l\lasereel en George Grosz.
Zij waren kunstenaars die hun kunst in dienst stelden van een edele en
grootmenselijke zaak.

Prils rail den BerUhe. 1883-1939

Jeugd

Op :~april 1883. een tijd van sociale
en geestelijke crisissen in België.
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16 De sj(lcheraars uil de teil/pel verjaagd

\vercl Frits van den Berghe in Gent
geboren. Zijn vader was onderwijzer
en wist zich op te vlerken tot secre-
taris. later hoofd bibliothecaris van de
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Gentse universiteitsbibliotheek. In
1911werd Van den Berghe sr. doctor
honoris causa van deze universiteit
en lid van de Koninklijke Akademie
van zijn geboortestad.
Frits studeerde 7 jaar aan de Gentse
Kunstakademie. die destijds be-
stuurd werd door Jan Delvin. In 1905
vestigt Van den Berghe zich in St.
Martens.Latem.

st. Mar(ens.La(em
St. Martens~Latem was een klein
dorpje. rustig en zonder geschiede-
nis. dat midden in het grootse land-
schap van het vriendelijke riviertje
de Leie lag. In de loop der jaren ves-
tigden zich el' veel kunstenaars. De
..primitieve" heftigheid vun het
Vlaamse expressionisme is hier om-
streeks 1909 ontstaan. Het merendeel
van de kunstenaars. die zich in dat
dorpje aan de Leie tussen 1898en
1913vestigden, hebben er hun eerste
en beslissende werken geschilderd.
Doeken die een wezenlijk deel uit.
maken van de moderne Vlaamse
schilderkunst.
Frits van den Berghe. die in 1904
naar de Leie trok. behoorde. met o.a.
Constant Permeke en Gust en Léon
De Smet. tot de tweede groep La-
temse schilders. Reeds toen onder~
scheidde Van den Berghe zich van
zijn vrienden door een intellectuele
belangstelling die boven hun niveau
uitreikte. Veel had hij gelezen. zijn li-
teraire belangstelling was zeer groot.
Hij kon met kennis van zaken mee.
praten over filosofie. was evengoed
thuis in de scheikunde als in de we-
reldgeschiedenis.
Voor van den Berghe's vestiging in
Latcm had hij reeds enkele opval-
lende kunstwerkjes gemaakt. Zo in
1904 ..De kleine Eva". dat toont dat
de erotische drift naar het vrouwelijk
naakt hem bezig houdt. ..De dode
vrouw". een houtskooltekening.
toont zijn buitengewone expressivi-
teit.
Veelal is Van den Berghe een eenling



in de school der Vlaamse schilders,
maar bij nadere bestudering blijkt
toch dat zijn werk is ingebouwd in
dat van zijn collega's. Zijn vroegste
doeken zijn sfeerrijk impressionis-
tisch.
Later, als hij met Gustaaf De Smet
optrekt, is er een verwantschap in
bouwen kleurengamma.
In 1907 wordt Frits van den Berghe
tekenleraar aan de akademie van
Gent. Dat betekent dat hij nu met
een vaste baan niet geheel van zijn
kunst behoeft te leven. Wat in zijn
vroegste werk vooral treft is het
vermogen naar zichzelf te luisteren,
ideeën te laten rijpen en een zekere
ongedwongenheid. In hetzelfde jaar
trouwt hij.
In I9II gaat Van den Berghe na zijn
benoeming aan de akademie tot pro.
fessor in de technologie van de
schilderkunst weer in Gent wonen.
Zijn onrustige geest brengt hem tot
zwerven. In 1913 verblijft hij in Ame-
rika, waar hij in leven blijft met het
copiëren van oude schilderijen.

Nederland
De eerste wereldoorlog wijkt Frits
van den Berghe uit naar Nederland.
Daar vindt hij in Amsterdam vele
landgenoten en kunstenaars. In die
tijd schildert hij het doek "Droevig
stadsgezicht". Dit tafereel toont de
smart van de tijd en de weemoed van
het ellendig bestaan van de schilder,
kies en bescheiden, zonder pathos.
,,'t Is te Blaricum, dat de evolutie
zich voltrok", aldus André de Rid-
der, die in die periode veel met Frits
omging, "tengevolge waarvan de nog
grotendeels post-impressionistische
schilder Van den Berghe van liever-
lede tot de grote expressionistische
meester zou uitgroeien, welke hij
uiteindelijk ook geworden is. Eén
der oorspronkelijksten, zelfs op een
universeel plan."

Expressionist
Na de oorlog werkte Frits van den

De goede herberg, 1923

Zondag aan de Leie, 1924
Berghe enige tijd in Oostende, waar
hij in de z.g. visserswijk woonde. Hij
ontmoet De Smet en Permeke. Ook
keerde hij nog even naar de prachti.
ge oevers van de Leie terug, om zich
dan in 1925 definitief in zijn geboor-
testad Gent te vestigen. Van den
Bergh~ zocht in die dagen zijn bete-
kenis en zijn kracht in een vereen~
voudiging van de vormgeving, ge-
kruid waar het paste met een defor-
me ring van de natuurlijke vorm van
mens en voorwerp. Het coloriet in
zijn doeken was bijzonder spontaan
en subtiel, rijk en voornaam. We
denken hierbij aan het schilderij uit
1923 "De goede herberg". Een fietser
laat zich de Leie overzetten en we
zien acpter hem de herberg, waar het
goed toeven is.
Een jaar daarna maakt hij een van
zijn beroemdste werken "Zondag aan
de Leie". De schilder heeft zijn land
en zijn mensen teruggevonden. Op
het doek zien we linksboven het
dorp Drongen met zijn kerk en zijn
boerderijen. Hij ontmoet de zondagse
wandelaars, de drie patertjes aan de
waterkant en de mensen, die vol
energie de watersport beoefenen.
Al sterk gedeformeerd is "De sla-
pende boer" uit 1926 en in "De zoon
van de maan" ervaren we hoe lang~
zaamaan het surrealisme doorbreekt.
Het laatst genoemde is uit 1929.

Portretten en karikaturen
Het faillissement van een kunsthan~
del in 1930 heeft voor Frits van den
Berghe grote financiële gevolgen. Hij
wordt illustrator bij het Dagblad
Vooruit. Portretten tekent hij van
Edward Anseele, Camiel Huijsmans
en Constant Permeke. Ook begeeft
hij zich op het terrein van de politie-
ke prent. Zijn tekeningen hebben
een uitgesproken sociale tendens en

behandelen elk op zich de brandende
vraagstukken van zijn tijd. Met die
produktie neemt hij in de rij van de
weinige karikaturisten, die Vlaande-:
ren heeft gekend, een ereplaats in.

Profetische betekenis
Een onrustig man was Frits van den
Berghe. Zijn geest zocht een uitweg
in een hallucinerende, nagenoeg sur-
realistische teken. en schilderwijze,
die de martelende onzekerheden van
zijn twijfel aan de toekomst, bloot
legde. Emile Langui, die een fors
boek aan hem wijdde en die een
groot vriend was van Frits van den
Berghe, schreef in 1957 in de inlei-
ding van de catalogus tot de tentoon-
stelling in het Gemeentemuseum van
Amsterdam:
"Hij die zo dapper in de bres sprong
tijdens de Weense opstand, de
Spaanse revolutie en de lange anti-
fascistische strijd, werd weggerukt,
even voor de Nacht der Horde over
West Europa kwam. En ineens gin-
gen zijn schilderijen en zijn teke-
ningen een profetische betekenis
krijgen, niet enkel wat hij aan di-
rect militante werken geschapen
had, maar de hele kunst uit de laat-
ste jaren van zijn loopbaan."

Jan Kooijman
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"Bet bedrog met de kernraketten"

Onthullend hoek von Hermon Wighold

HernIall Wigbold overllandigt hel eerste exemplaar lJaIt zijT! boek aall defensieminister
Hans van Mier/o.

Op 25 november nam de minister
van defensie Van Mierlo in Nieuws-
poort het eerste exemplaar in ont-
vangst van een door Herman \\lig~
hold geschreven boek over kern wa-
pens. Eigenlijk, om preciezer te zijn,
over het NAVO-hesluit in West-Eu-
ropa nieuwe Amerikaanse raketten
te plaatsen. Bij deze gelegenheid
sprak de minister zijn blijdschap uit
over het uitkomen van dit boek, al
verwachtte hij niet dat hij het met
\Vigholds analyses en motieven eens
zou zijn.
Het bock, getitcld "liet bedrog met
de kernraketten", stelt dat het door
de NAVO genomen besluit maar zij-
delings te maken heeft met de op-
stelling van de Russische SS 20-ra-
ketten. Het is vooral een gevolg van
de veranderinnn de veranderingen
in de Amerikaanse I>olitiek. met
name als gevolg van de frustraties
over de gijzeling in Teheran. De
Verenigde Staten streven weer naar
superioriteit over de Sowjet-Unie en
zien de kruisraket en de Pershing-2
als middel om de Sowjet-Unie onder
druk te zetten.
Wigbold heschrijft het bijna auto-
nome karakter van de wapenwed-
loop - aan de kruisraket en de Per-
shing-2 werd al gewerkt voordat er
van de SS-20 raket sprake was - en
komt tot de konklusie dat de nieu-
we raketten uit een oogpunt van

1975: SS-20

In maart 1975 bogen zich in hct Pen-
tagon enkele generaals, de directeur
van de CIA en een groepje raketten-
experts over een satellietfoto. die
een Russische raket van een tot dan
toe onbekend type lieten zien. De
deskundigen waren eenstemmig in
hun oordeel. Voor het eerst was de
Sovjet-Unie erin geslaagd een twee-
trapsraket voor de middellange af-
stand te bouwen. die werd aanged re-
ven met vaste brandstof: de 55-20
was ,.geboren".

Erg onder de indruk waren ze er niet
van. Het was goed vak\verk. dat wel.

N maar geen doorbraak. De opstelling
~ van deze SS-20 was niet meer dan
ä: een vorm van modernisering. die ze

~ ~~~~~I~ee~d~~;1~s~~J~k~9~gdbZ~'c~ik_
ffi ten ze reeds over de Polaris-raket en
u.. sinds 1962 over de Minuteman, die
o op vaste brandstof werden aange-
g dreven.
18 In wezen \varen de Amerikanen al

•

•

machtsevenwicht niet alleen over-
bodig zijn, maar zelfs het gevaar
van een kernoorlog vergroten.
Onze vaste medewerker Rien Ro-
bijns schreef voor EGO bijgaand ar-

bezig met een tweede generatie ra-
ketten op vaste brandstof: de PoseÎ-
dons. dic niet - zoals dc 55-20'5 -
met "maar" drie. maar met tien tot
veertien kernkoppen waren uitge-
rust. En de derde generatie was vol-
op in ontv.;ikkeling: de Trident.
Het gezelschap was eigenlijk ver-
baasd. dat de Russen nu pas een stap
in een modernere richting hadden
gezet en zolang hun raketten nog
hadden gevoed met vloeibare brand-
stof: dat \\'as immers gevaarlijk. een
klein foutje kon tot ernstige onge-
lukken leiden en de slijtage was
enorm. Herbert Scotvil1e, gewezen
chef van de afdeling technologie en
wetenschap van de CIA, merkte zelfs
op: "De stafchefs van het Pentagon
zouden allang zijn afgetreden, als
men hen had verplicht zo lang met
zulk verouderd materieel te werken
als de Russen deden."

1971: Pershing 2

Vier jaar daarvoor, in mei 1971. wer-
den de \vhiskyglazen geheven in het

tikel gebaseerd op Herman Wig-
bolds boek.
(••Het bedrog met de kernraketten"
werd uitgegeven door Ad Donker,
Rotterdam. Prijs J 18,501.

directiekantoor van Martin Marietta
in Orlando, Florida. Deze wapenfa-
brikant had net met een select
groepje legerofficieren een onder-
zoekscontract afgesloten voor de
ontwikkeling van de Pershing 2-ra-
ket. die begin 1984 in West-Duitsland
moet worden geplaatst. Er heerste
een opperbeste stemming. Marietta
was verzekerd van een opdracht die
over een aantal jaren werk en geld
zou opleveren.
En het leger kon zijn frustraties
overwinnen. Knarsetandend had het
toegezien, dat de marine na de Pola-
ris en de Poseidon al een contract
had gesloten voor de bouw van de
Tl'ident-l'aket. De luchtmacht had na
de Minuteman in 1962 de MX-raket-
ten mogen ontwikkelen en had in
1970 een overeenkomst met General
Dynamics en McDonnel Douglas on-
dertekend voor het maken van
kruisraketten. Alleen het leger was
er in dcze interne "atoomslag" niet
..best" afgekomen. Dat veranderde
evenwel in mei 1971, tocn het de
Pershing 2 ,.kreeg".



Al lang voordat Amerika ook maar
afv,list van het bestaan van de SS-20-
raketten werd zo het wapen op de
tekentafel gelegd, dat jaren later zou
worden verkocht als hét noodzake-
lijke antwoord op die SS-20,

Mig 25 en FI5
Maar in de wapenwedloop tussen
Oost en West behoren leugens nu
eenmaal tot de standaarduitrusting.
In 1976 landde op een Japans vlieg-
veld de Russische luitenant Viktor
Belenko met zijn Mig 25, Dit vlieg-
tuig \vas tot dusverre afgeschilderd
als hét Russische wonderwapen:
sneller. \vendbaarder en met een gro-
tere actieradius dan enige Ameri-
kaanse straaljager. Rusland zou
daardoor een overwicht in de lucht
hebben gekregen. Daarom had het
Pentagon een half jaar tevoren met
toestemming van het Congres een
contract gesloten voor de bouw van
de F 15. 's werelds duurste straalja-
ger,

Maar toen de deskundigen het vlieg-
tuig hadden gezien en de piloot had-
den gesproken, bleek de MIG 25 een
ouderwets toestel en in geen enkel
opzicht een partij voor de bestaande
Amerikaanse straaljagers. Voor de
zoveelste maal hadden de Amerika-
nen de Russische prestaties over-
schat.

Achterstand of voorsprong?
Met bovenstaande en andere voor-
beelden toont de journalist Herman
Wigbold in zijn onlangs bij uitgeverij
Ad Donker verschenen boek "Het
bedrog met de kernraketten" aan.
dat al tientallen jaren lang in de Ver-
enigde Staten Amerikaanse "achter-
standen" en Russische "doorbraken"
worden gesuggereerd, om zo te be-
reiken dat er nieuwe stappen in de
wapenrace kunnen worden gezet.
Aan het eind van de jaren veertig al
had president Truman van een sena-
tor het advies gekregen: "Jaag het
land de doodsehrik op het lijf en je
krijgt je zin." Dat werkte steeds
weer. En zo worden we nu weer gi-
gantisch beduveld in de discussie
over de noodzaak van plaatsing van
Pershings 2 en kruisraketten in
West-Europa.

Toen de SPD-burgemeester van het
Duitse Saarbrücken Oskar Lafontai-
ne, zelf fysicus. onlangs Amerika had
bezocht, zei hij na afloop: "Ik heb
overwegend gesproken met mensen
die iets van wapentechnologie weten.
Ik heb niemand gevonden die be-
strijdt dat de Amerikanen op alle
terreinen van de strategische wapens
voorliggen: bommenwerpers. atoom-
onderzeeërs en raketten. De Ameri-
kaanse deskundigen gaan er vanuit
dat de technologische voorsprong
tien jaar bedraagt. In het bijzonder
liggen ze voor wat betreft de tech-
nologie van onderzeeërs, de satellie-
tentechniek. de computertechnologie
en de geleiding van kernkoppen."

Andere Amerikaanse politiek

Waarom voert Amerika die wapen-
wedloop dan toch zo hoog op? Waar-
om werd door Amerika niet gerept
over een dreiging in de jaren zeven-
tig, nadat in 1975 de SS-20-raket ont-
dekt werd? Waarom is de SS-20 nu
pas dodelijk gevaarlijk, terwijl de
Amerikaanse experts in 1975 vast-
stelden dat de Russen hiermee in fei-
te een achterstand aan het inlopen
waren? Waarom zijn Pershings 2 en
kruisraketten sinds kort pas hét
antwoord op ,!ie SS-20's, terwijl ze al
ontwikkeld werden. toen niemand
nog van de SS-20 gehoord had?
Omdat, zo stelt Wigbold, niet de Rus-
sische dreiging. maar de Amerikaan-
se politiek sinds Reagan wezenlijk
veranderd is. Die politiek heeft maar
één doel: Rusland in alles overvleu-
gelen en Europa maken tot een
vooruitgeschoven Amerikaanse ba-
sis.

Toen Reagan werd gekozen stegen
de aandelenkoersen van de wapen-
concerns spectaculair. De wapenin-
dustrie ging gouden tijden tegemoet,
dat was zeker. Want de filosofie was:
als Amerika maar geld wilde beste-
den aan de bewapening zou iedereen
weer de American Dream kunnen
d romen, die ze van Hollywood had-
den geleerd en waaruit de nieuwe
president tenslotte voortkwam.
Een volk van hardwerkende. godvre-
zende, vaderlandslievende mensen.
blank en bij voorkeur protestants,
wonend in keurige bungalows met
gekleurde dienstboden, Een volk dat
het beste voor heeft met de wereld
en altijd bereid is anderen te helpen.
als die maar weer bereid zijn naar de
wijze en goedbedoelde raad te luiste-
ren.
Maar er was natuu rlijk één boze
macht, die dit vredige tafereel voort-
durend probeerde te verstoren:
Rusland. Daar was evenwel een op-
lossing voor: dollars en bewapening.

Reagan's bewapeningsprogramma
De regering-Reagan streeft er naar in
het begin van de jaren negentig te

beschikken over minstens 12 en liefst
27 Ohio-atoomonderzeeël's, ieder uit-
gerust met 24 Trident-raketten. die
minstens zes kernkoppen kunnen
vervoeren.
l\1aar er wordt al gewerkt aan de
Trident 2, die in de tweede helft van
de jaren tachtig in gebruik wordt ge-
nomen. nóg machtiger. nóg nauw.
keuriger. met een nóg groter bereik
en in staat veertien kernkoppen te
vervoeren. Dat betekent dat één on-
derzeebootcommandant straks in
staat is 336 verschillende doelen aan
te vallen met kernkoppen. die tien
keer de uitwerking hebben van de
kernbom op Hiroshima.

Dat is maar één van de onderdelen
van het enorme bewapeningspro-
gramma van Reagan. dat verder rit-
selt van de nieuwe. bijna futoristi-
sche wapens. Om het geld daarvoor
op te kunnen brengen worden de
armen minder bedeeld, wordt er be-
snoeid op de pensioenen van oude-
ren, wordt er minder besteed aan het
onderwijs, is er minder geld voor
kunst en wetenschap en worden de
grote steden prijsgegeven aan de
verpaupering. Nuchtere geluiden
daartegen \vorden bijna geheel over-
stemd door de nieuwe wapenwed-
loop,
De plaatsing van raketten in Europa
heeft nu vooreerst de hoogste priori-
teit. Die moeten de Verenigde Staten
in staat stellen de Sovjet-Unie te
overvleugelen en tegelijkertijd de ri-
sico's op Europa af te wentelen. Want
de voorgenomen plaatsing van de 108
Pershing 2-raketten en de 464 kruis-
raketten in West-Europa heeft een
andere reden dan wordt gesugge-
reerd: zij moeten de VS de mogelijk-
heden bieden een beperkte kern-
oorlog in Europa te voeren, waarbij
het eigen grondgebied kan worden
gespaard. De Pershings en kruisra-
ketten zorgen niet voor evenwicht
tegenover de SS-20, zij verbreken dat
evenwicht juist.

Gevaren
Waarom zijn de Pershing 2 en de
kruisraket gevaarlijker wapens dan
de SS-20, waartegen ze zogenaamd
worden ingezet?
Waarom is in de eerste plaats de
Pershing 2. waarvan West-Duitsland
er 108 moet plaatsen. een grotere be-
dreiging voor de wereldvrede dan de
SS-20? Dat ligt niet aan de kracht
van de raket. die minder is dan die
van de SS-20. Het ligt evenmin aan •.
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De hesle pop-elpees in 1981

Het is een goede gewoonte om aan het einde van elk jaar de popbalans op
te maken. Het leek er vorig jaar op, dat de Nederlandse rock voorgoed
was gaan meetellen, denk daarbij aan de Metcors en Peter Schneider. Dit
jaar zette zich deze positieve ontwikkeling jammergenoeg niet door. Al-
leen zangeres Fa)' Lovsky maakte een opmerkelijk debuut, maar daarover
straks meer.
De 'Stars on 45' shit en de monotone kille dreun van de ritmebox vinden
steeds meer waardering bij het discopubliek, maar daaraan zal ik dit keer
geen aandacht besteden. De balans wordt opgemaakt d.m.v. een lijstje met
de 10 beste elpees. Daar gaan we dan. in willekeurige volgorde:

Arc of a Diver

Steve Winwood. het muzikale won-
derkind uit de zestiger jaren. Op zes-
tienjarige leeftijd speelt hij al in The
Spencer Davis G roup. Ook speelde
hij nog in de legendarische groep
Blind Faith. Zelf formeerde hij Traf-
fïc in 1967. In 1977 neemt hij z'n eer-
ste solo-elpee op, die positief ontvan-
gen wordt. Het duurt tot 1981 voor-

•••.de actieradius, die ongeveer de helft
is van de 5S-20. Het ligt nog minder
aan de zwaarte van de kernbommen
die hij vervoert en dus zeker niet aan
de verwoestingen, die hij aanricht en
die aanzienlijk minder zijn dan die
van de 55-20.
Het duivelse van de Pershing 2 is
zijn nauwkeurigheid. Dit \vapen
stijgt in enkele seconden tot 240 ki-
lometer, vliegt vervolgens met een
snelheid van 20.000 kilometer en
stort zich tenslotte met een angstige
precisie op zijn doel, met een afwij-
king van hooguit 30 meter, Er be-
staat nog geen enkele raket, die deze
nauwkeurigheid zelfs maar benadert.

Het gevaarlijke van de Pershing 2 is,
paradoxaal genoeg, dat hij betrekke-
lijk weinig verwoestingen aanricht.
Hij maakt ,.een chirurgische in.
greep" mogelijk: de uitschakeling
van een commandocentraie. een ra-
kettenbunker of. .. het Kremlin.
Maar juist daardoor stijgen de kan-
sen dat Pershings ook eens gebruikt
zullen worden.
Wanneer men een tegenstander aan-
valt met raketten. die een grote ver-
woesting aanrichten. dan laat men

~ hem nauwelijks meer een keuze. zo
Ol betoogt Wigbold: hij moet vrijwillig
a::: capituleren of - wat waarschijnlijker
~ is - met dezelfde middelen antwoor-
:5 den.
~ Staatslieden zullen zich wel tien keer

bedenken alvorens ze hun eigen volk
g aan de totale vernietiging prijsgeven.
w Maar de Pershing 2 doorbreekt dit
20 patroon.

dat Arc of a Diver uitkomt. Geheel
alleen heeft Steve Win\vood deze el.
pee thuis opgenomen. Z'n beste werk
tot nu toe.
Nightclubbing

De meest extravagante verschijning
in de pop-muziek op dit moment is
Grace Jones. Deze op JamaÏca gebo-
ren vrouw werkte eerst als fotomo-

Professor George Rathjens van het
Massachusetts Institute for Techno-
logy meent dan ook, dat de Pershing
2 de onzekerheid, de nervositeit en
de bereidheid om een eerste klap uit
te delen doet stijgen en een ..dodelij-
ke verleiding" schept. .,Wanneer ik
tien megatonnen vernietigingskracht
in werking zet \\'eet ik zeker dat ik
met de ondergang van de wereld
flirt. De nieuwe Pershing daarente.
gen is zo precies en heeft zo'n be-
perkte kernlading, dat ik de tegen-
stander weliswaar pijn doe, maar
mezelf kan wijsmaken dat hij nooit
zo vertwijfeld zal reageren dat hij
Amerikaans grondgebied aanvalt. Ik
kan mezelf wijsmaken dat hij óf zal
toegeven. óf zijn tegenaanval zal be-
perken tot West-Europa of West-
Duitsland."

De kruisraketten zijn op een ander
niveau weer nuttig. Ze vliegen laag
over de grond, kunnen moeilijk door
radar ontdekt worden en kunnen
nog tijdens de vlucht van richting
veranderen. Bovendien zijn ze ook
zeer nauwkeurig en "bijna onkwets-
baar", aldus het Pentagon.

\\'crkelijke bedoelingen
EI' kan dan ook geen twijfel over
zijn. wat de werkelijke bedoeling van
de Amerikaanse raketten in Europa
is: de Pershing 2 moet de VS de mo-
gelijkheid geven de Sovjet-Unie een
eerste, beperkte slag toe te brengen
en de kruisraketten moeten de Sov-
jet-Unie er in tweede instantie van

del. Door toeval en een ontzettende
grote mond komt ze in de muziek te-
recht. In 1977 neemt ze haar eerste
elpee op. Pas bij haar 5e elpee krijgt
ze internationale erkenning. Ze
\,.;ordt op deze elpee begeleid door de
beste reggae-ritmesectie die ze zich
maar wensen kan: Sly Dunbar en
Robbie Shakespeare. Grace Jones
be\vijst dat disco-muziek niet op-
pervlakkig, maar boeiend en subtiel
van karakter kan zijn.

Dare!

Eén van de ontdekkingen van het
jaar 1981 mag de groep The Human
League genoemd worden, Vederlich-
te pl"etentieloze synthi-pop, die nog
jaren mee kan. Een prachtig melo-
dieus gebruik van de synthesizer.
Simpele pop-nummers in een fris

weerhouden een vergeldingsaanval
te doen. dan wel die beperkte aanval
te beant\voorden.
Die kern strategie hadden de Ameri-
kanen al aan de nieuwe wapens aan-
gepast, toen de meeste Europese lei-
ders nog steeds droomden, dat zij op
de steun van de Verenigde Staten
konden rekenen voor het geval de
Sovjet-Unie een oorlog zou beginnen.
De bescherming van de zogenaamde
atoomparaplu.

Met dat bed rog in het achterhoofd,
bedoeld om de werkelijke feiten te
verdoezelen, begonnen de Amerika-
nen eind november '81 aan hun ont-
wapeningsbesprekingen met de Rus-
sen. Er valt de komende maanden
inderdaad heel wat te onderhandelen
en uit te leggen. Want ondanks al het
wapengekletter van de Amerikaanse
haviken en de Lunsen over de zoge-
naamde reële cijfers, die de Russi-
sche overmacht zouden bewijzen en
nieuwe kernwapens in West-Europa
en Nederland zouden billijken. zijn
de werkelijke realisten de tegenstan-
ders van de plaatsing van de nieuwe
Amerikaanse raketten in Europa.
"Ze dienen geen enkel zinnig doel
en brengen het gevaar van een
kernoorlog alleen maar dichterbij,"
wordt geconcludeerd en geanaly-
seerd in "Het bedrog met de kern-
raketten."

Rien Robijns



DARE!

jasje. Het kille theatrale uit de begin-
periode is er gelukkig vanaf. Het
doemdenken heeft plaats gemaakt
voor nummers over liefde en dro-
men,

Walk Under Ladders

Met de bespreking van Joan Arma-
trading's elpee, Walk Under Ladders
kunnen we gelijk de prijs uitreiken
voor 't beste concert in 1981. Een on-
gelooflijk muzikale vrouw die de
éne mooie elpee na de andere blijft
afleveren. Muziek die zowel qua tekst
als melodie emotie weet op te wek-
ken. Intieme muziek voor een steeds
grotere groep liefhebbers.
Onafhankelijkheid, weten wat je wilt,
je eigen weg zoeken, zonder je te la-
ten leiden door anderen en de twijfel
daarbij, staan centraal in haar tek-
sten. Ze bedient zichzelf even mak-
kelijk van jazz, rock als blues. Haar
muziek is van blijvende waarde.

Confetti
Confetti, de eerste elpee van Fay
Lousky, wordt wel de plaat van het
jaar genoemd. De plaat bevat een
-bonte variëteit aan stijlen. Zelf zegt
ze hierover: "Ik probeer altijd alles.
Als je een hoop kleuren bij elkaar
gooit en een beetje roert, krijg je heel
aardige nieuwe kleuren. Mijn muziek
is van alles v/at, alle kleurtjes, confet-
ti." Het is heldere vrolijke muziek,
die een tegenwicht biedt aan het pes-
simisme dat ook in de pop-muziek

regelmatig overheerst. Ze heeft de
plaat opgenomen bij het kleine pla-
tenlabel 1000 Idioten Records. Een
onafhankelijk label dat werkt onder
het motto: Er zijn altijd wel 1000
idioten te vinden die deze plaat wil-
len kopen en dan zijn wij uit de kos-
ten. Dat is dit keer zeker gelukt.

Alles ist Gut

Deutsch Amerikanische Freund-
schaft. De naam maakt de Ameri-
kaanse invloed op de Europese cul-
tuur duidelijk. Een invloed die het
duo Robert Görl en Gabi Delgado
Lopez negatief waarderen. Het is
schetsmatige dansmuziek met een
haast hypnotiserende \verking. De
teksten zijn zuiver en alleen bedoeld
om positieve en negatieve associaties
bij het publiek op te roepen.
Geh in die knie, wackele mit den
hüften,
blatsch in die hände, und tanz den
mussolini
tanz den adolf hitler, beweg deinen
hintern,
und tanz den jesus christus.
Sfeervolle synthi-rock voor het geoe-
fende pop-muziekoor.

Tattoo You
Met Steve Winwood zijn de Rolling
Stones de oude mannen in mijn rij-
tje. Mijn jeugdliefde blijft boeien.
Niet omdat ze een vernieuwende in-
vloed op de pop-muziek hebben,
want die tijd is voorbij. Ze zijn meer
trendvolgers geworden. Maar ze we-
ten exakt waar het om gaat in de
rock-muziek: Agressie en sensuali-
teit.
Op Tattoo You staan op kant één ou-
derwetse rock en 1'011 nummers en
op kant twee ballads. De teksten
vallen steeds slechter bij de vrou-
wenbeweging. Er wordt hen seksis-
me verweten.
Don't need no casting couch be a
star in bed and
Never, never let success go to your
pretty head
Cause I, I'll take you to the top baby
I'1l swear we're never gonna stop
baby.

From The Lion's Mouth

Deze elpee staat absoluut nr. 1 bij
mij. Heerlijke sfeer-muziek. Bij The
Sound is de energie uit de punk be-
weging gebleven en gekoppeld aan
de psychedelische muziek, die weer
opgang maakt. Een prachtige hoes,
helder opnamegeluid, uitstekende
teksten.
In the darkest times
darkest fears are heard
and from the safest places
co me the browest words
Ik kan er veel lovende woorden aan
kwijt. maar ga zelf maar luisteren!

The Red and The Black

Jarry Harrison van Talking Heads
heeft met z'n eerste solo-elpee The
Red and the Black een mooi debuut
gemaakt. Het is qua muzikale stijl
een voortzetting van Remain in light.
Afro-ritmes met soul en funk invloe-
den. Het constant herhalen van rit-
mische patronen en melodie-structu-
ren wat op Remain in light veelvul-
dig voorkomt is op deze elpee geluk-
kig meer vermeden. De stem van
David Byrne wordt af en toe node
gemist, maar al met al een voortref-
felijk werkstuk.

Architecture and Morality

Orchestral Manoeuvres in the Dark
is een band die nog in de kinder-
schoenen staat. Met Architecture and
Morality zitten ze wat muzikale stijl
en niveau betreft op dezelfde lijn als
Human League. Luchtige aansteke-
lijke dansmuziek met een serieuze
ondergrond. Een groep met toe-
komst. In de gaten houden dus!

Jacques van den Blink
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Humanistisch Vredesherood van stort

•. ' .. hoe sterk ook de verleiding moge zijn om een verschijnsel als de OOf-
logsbandjir, die over hele volkeren losbreekt met elementair geweld, te
beschouwen als een natuurramp. als een fataliteit, die boven alle mcu-
senmacht en 's mensen aansprakelijkheid uitgaat, uitdrukkelijk dient hier
vastgesteld: oorlog is mensenwerk; niet door de natuur buiten de mensen,
maar doof verantwoordelijke mensen wordt oorlog voorbereid, georgani-
seerd, verklaard. Daarom heeft de mcns, al is hij hier nog meer dan elders
toverleerling, die de krachten, door hem zelf opgeroepen niet vermag te
hannen. rekenschap te vragen en te geven van 's oorlogs goed recht en
waarde."

Deze uitspraak deed prof. Leo Polak
tijdens de openbare les waarmee hij
zijn kolleges opende op 30 oktober
1914, toen de eerste wereldoorlog
nog maar nauwelijks was begonnen.
De kern van zijn betoog had bij de
installatie van het Humanistisch
Vredes beraad tijdens een plechtige
vergadering niet misstaan. Zo'n in-
stallatie heeft echter nimmer plaats-
gevonden en het Beraad is op een
meer eigentijdse wijze - spektakulair
en tumulteus - van de grond geko-
men. Inmiddels heeft het zijn eerste
echte werkvergadering achter de
rug.

Bijeenkomsten

Misschien wel door de niet geheel
onomstreden wijze waarop het Be-
raad tot stand is gekomen, blijkt er
veel belangstelling te bestaan voor
wat er nu verder gaat gebeuren. Veel
positieve telefoontjes en brieven ge-
tuigen van groot élan, dat niet verlo-
ren mag gaan. De mensen, die thans
het Vredesberaad vormen. hebben
niet de pretenties alles alleen aan te
kunnen en willen hun ideeën en
plannen over hoe het verder moet
dan ook graag bespreken op een
daartoe belegde bijeenkomst te
Utrecht op 6 februari a.s.
Op deze vergadering zal het gaan
over plannen, beleidslijnen, organisa-
torische kwesties e.d. Daar mag het
echter niet bij blijven. Voorlopig is
dan ook besloten om in het aan4
staande voorjaar een grote bijeen-
komst te organiseren, waar enkele
centrale thema's over vrede en vei-
ligheid door deskundigen zullen
worden toegelicht en bediskussieerd.

N

: Publikaties

~ In een diskussie over de vraag of en
~ zo ja, wat er aan publikaties gedaan
~ zou moeten worden. kwam naar vo-
u.. ren dat het om te beginnen nuttig

zou zijn alles wat er in humanistische
g persorganen geschreven \vordt-
W o.m. Humanist en EGO - te bundelen
22 in één uitgave. Mocht een dergelijke

dokumentatiemap te omvangrijk
worden of zouden er al te veel
doublures zijn, dan zal er gesel ek-
teerd worden. Behalve het verschij-
nen van deze dokumentatiemap op
korte termijn - gedacht wordt aan
één à twee maanden - wordt ook
ovenvogen om te zijner tijd een dis-
kussiemap samen te stellen met arti4
kelen en beschouwingen rond de
centrale thema's die op de in het
voorjaar te houden bijeenkomst aan
de orde zullen zijn. De vraag doet
zich voor bij het samenstellen van
een dergelijke map, of het streven

1/'i.~. -_____ .1, t
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naar uitvoerigheid en genuanceerd-
heid niet leidt tot een te veel aan in.
formatie. die ten koste kan gaan van
de duidelijkheid en helderheid. Ho-
pelijk zullen de samenstellers de juis-
te weg weten te vinden tussen ge-
nuanceerdheid en helderheid.

Doelstellingen
Tijdens deze vergadering kwamen
nog tal van andere zaken aan de or-
de, waarbij duidelijk werd dat de
deelnemers nog niet geheel of zelfs
maar ten dele op één lijn zitten. Bij
deze oriëntatie kwam bijvoorbeeld
naar voren dat de één als eerste doel
ziet het terugdringen van de bewa-
peningswedloop en met name het
verminderen van de atomaire be\'•."a-
pening, terwijl anderen het werken
aan de be\vustwording voor een an-
dersoortig veiligheidsdenken de
hoogste prioriteit zouden willen ge~
ven. Men zou hier ook kunnen spre4
ken van doelstellingen op korte ter-
mijn - het terugdringen van de
atoombewapening - en op lange ter-
mijn: het werken aan mentaliteits-
verandering die een ander denken
over vrede en veiligheid tot gevolg
zal moeten hebben.

Stichting of vereniging
Van geheel andere aard was de vraag
welke werkvorm dit Vredesberaad
zal moeten krijgen en in welke rela-
tie het zal dienen te staan tot het
Humanistisch Verbond? Bij de eerste
gedachtenwisseling hierover blijkt
een meerderheid voor onafhanke-
lijkheid in nauwe verbondenheid met
het Verbond in de eerste plaats,
maar ook in ruimere zin met de hu-
manistische beweging.
AI spoedig wordt dan gedacht aan
een vereniging of een stichting. Een
vereniging is bijzonder demokra-
tisch, maar heeft het nadeel dat veel
tijd verloren gaat aan organiseren:
ledenvergaderingen, bestuursverkie.
zingen, jaarverslagen en al \',,"atdies
meer zij. Al de aan deze aktiviteiten
te spenderen tijd kan wellicht beter
worden besteed aan de zaken waar-
om het het Vredesberaad \verkelijk
gaal.
Dat zou het geval kunnen zijn indien
wordt besloten tot de stichtingsvorm.
maar dan een zo demokratisch m04
gelijke stichting. Zowel de vereni-
gings- als de stichtingsvorm zullen
als mogelijkheid worden onderzocht
op grond waarvan dan een beslissing
kan worden genomen.



Tijdens de diskussie \\'erd wel dui-
delijk dat het Vredesberaad er in de
eerste plaats is ten behoeve van de
leden van organisaties, die gebruike-
lijk gerekend worden tot de huma-
nistische beweging.

Werk aan de winkel
Al met al leerde deze eerste vergade-
ring dat er veel \verk aan de winkel
is. zoals het internationale werk in
het kader yan de IHEU (Internatio-
nal Humanist and Ethical Union.
reeL). de relaties met andere vredes-
bewegingen e.d. Hoe belangrijk ook.
allereerst zal het Vredesberaad zich

richten op het stimuleren en koördi-
neren van allerlei initiatieven en
ideeën die leven onder de leden van
het Verbond. Dat vraagt een grote
inzet voor een zaak die meer dan de
moeite \vaard is. zonder dat op kortf~
termijn spektakulaire en zichtbare
resultaten te behalen zijn. Zullen wij
het daa rom laten?

M. W. Verduijn

Leo Polak OORLOGSFILOSOFlE uitg. W. Vt'r-
S/llYS 1915, opgeflOIW'Jj iJl ..Prof. mr. dr. Leo
Polak Verspreid!' Geschriftell dl, 11", uilgave
vall G. A. l~aJj Oorschol. Amsterdam 1947.
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EGO 20 jaar: wel nu nog
mooier

soldaten: in put - out put

Vergelijkingen

doemdenkers: effektenbeurs

defensiekosten zijn eigenlijk
representatiekosten

vredesengel: travestiet met hit-
teschild en zwaa rd van Da-
mocles

regeren: vooruitziende blind-
gang

premier: jongen van houvast
staan telkens tv/ee woorden met de-
zelfde betekenis.

Stuur de oplossing. met vermelding
van naam, adres en voorkeur voor
boeken- of platenbon vóór 10 maart
a.s. naar: EGO-redaktie. Coornhert-
huis, Oranje Nassaulaan 71. 3708 Ge
Zeist. Bij meer dan 25 inzendingen
maken we drie prijswinnaars (bon-
nen van f 25. f 15 en f 10) bekend in
het aprilnummer van EGO.

Ditmaal zijn er geen prijswinnaars
bekend te maken. \•...ant in december
kwam cr geen "gewoon" EGO-num-
mer uit (nou ja. EGO is natuu rlijk
nooit gewoon!). maar i.p.v. een jaar-
boekje een dubbelnummer met
oyerdrukken uit 20 jaar EGO.

De winnaars van de puzzle (magische
trap) uit het januarinummer maken
we bekend in maart, als cr tenminste
minimaal 25 inzendingen zijn bin-
nengekomen voor 10 februari.
Hieronder plaatsen we weer eens een
viertal vergelijkingen, Wanneer de
letters voor en na het = teken in een
andere volgorde worden gezet. ont-

ex + bef+lil
eng + trol
nan + eeu
uk + ane

ui + bam + zag
prin + blijk
schik + ren + ga
mijn + waf

minister van financiën: gapende
gatenkaas

hoe pl'ecieser de wapens des te
duidelijker de gesprekken

EGO: vredespamOets - kom
nou

supermacht: meervoudig on-
verzadigd

kernproef: startschot

bederfgoed der vaderen

vrede: strijd om leven en dood

ondernemer: krijgskunst
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EGO strijdt nu al 20 jaar
tegen de ontwaarding

EGO: menselijkerwijs

met de maat waarmee gij meet
zal u toegemeten worden

kraken: hoestend verleggen van
grenzen

geld: pakpapier

officier: maat staf
WORD ABONNEE
Een sergeant met pensioen uit Schagen
zat over zijn uitgaven te klagen.
l\]aar ineens sprak hij blij:
••Kijk. da's nd iets voor mij,
12 piek voor EGO is nog te dragen".

Wie zich nu abonneert, krijgt
enkele jaarboekjes als wel-
komstgeschenk. Stort f 12 op
postgiro 480414 yan Hoofd-
raadsman Hum. G.V. te Zeist,
onder vermelding van "nieuwe
abonnee"

EGO OOK NA JE DIENSTTIJD
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