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SOMS SPREKEN BEELDEN
STERKER DAN TAAL

Met cartoons is dat vaak zo.
Neem nou bijgaande cartoons: je
kunt cr zo cen verhaal bij vcrzin~
nen.

Er was ccns ccn Man die thuis
vaak liep te preken. Soms
schreeuwde en leuterde hij maar
door over alles wat hij belangrijk
vond. En cr was heel vcel wat hij
belangrijk vond én hij vond zich-
zelf ook heel belangrijk. Zijn zoon
leek het aan te horen, maar het
ging zijn ene oor in en zijn andere
oor uit.

De Man had op zijn werk ook het nodige te melden. Er waren genoeg toehoor-
ders die het allemaal leken te horen en te noteren. De Man zweefde wel eens
weg op zijn belangrijke woorden en dan was hij niet meer te \'ol~cn voor zijn
lOchoorders. Kijkend naar hem in de hogere sferen noteerden zij: "gebakken
lucht" .

De !vlan kon ook verhit debatteren. Hij \vist
één en ander héé11.eker over een bepaalde zaak
en er was eigenlijk niets belangrijker voor hem,
niets opwindender, dan een tegenstander te vin-
den die de andere kant van de zaak minstens zo
verhit onder woorden kon brengen. Niet dat de
Man ook maar iets hoorde van wat de ander
zei, hij had dovemansoren.

Hoe dan ook, de onderwerpen die in deze EGO
aan de orde komen lellen zich nict voor preken,
voor schreeuwen, voor verhit debatteren of
zweven.
\Vaarden en normen, persoonlijke ethiek,
mensrechten binnen Defensie, selectieve gewe-
tcnsbczwaren en geleerde lessen vragcn om gc-
lezen- ovcrdacht en overwogen te worden. En
misschien besproken?
Dus hopelijk gaan ze bij U niet het ene oor in en
het andere oor uit, hopelijk is het voor U geen
gebakken lucht. En hopelijk heht U geen dove.
mansoren ... wij hebben getracht om er geen hu-
manistische preek \'an te maken.
En we willen graag reacties horen en of lezen.

dl' n'dactie
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HET INDIVIDU IN ORGANISATIE
OF SAMENLEVING
Over de ruimte tot moreel handelen

W.lf kunnen/moeten we doen om tot moreel aanvaardbaar ~edra~ te blijven komen?
"Meer re~c1sen slren~ere straffen", roept de één.
"Nee, je moet \!l'cI meer aan opvoeding en vorming doen", zegt de ander.
Is slechts één .1nlwoord goed. of zijn er m('erdere mog<.'lijk? Wellicht beslaat er geen directe beant-
woording op de vraagstelling. Door de ethische invalshoek centraal te sfellen kan men wellicht de ge-
dachten wal meer bepalen en misschien Wl'l'r tot l'en gesprek komen over dit onderwerp. Stef Kessels,
jarenlang werkza.lrn als humanistisch ra.ldsman, li!'1 zijn gedachten gaan en zette ze op papier.

Waar draait het om in
ethisch of moreel han-
delen?
De meest eenvoudige
manier om dit te om-
schrijven is:
het nemen van ver-
antwoordclijkheül
voor de ander;
voor ander leven, voor
de omgeving.
Zelf zo handelen dat
ook de anderen, ander
leven en omgeving er
wel hij kunnen varen.
Als de verantwoorde-
lijkheid genomen
wordt en de omge-
ving, de anderen en
het zelf er wel hij kan
varen, dan spreken wc
over goed handden.
Als die verantwoorde-
lijkheid niet genomen
wordt en als de ande-
ren, jezelf, de omge-
ving (ernstigl geschaad
worden heet dat
slecht handelen of
kwaad.

Was de ma;ltschappij
veiliger? Mensen werd
gdeerd om in het
gareel te lopen; als
soldaat, arheider, of
ambtenaar; mensen
gedroegen zich ge-
disciplineerder; ruim-
te voor eigen initiatief
of afwil'kingen was cr
nauwe ijks.
Misschien is het ook
zo dat organisaties als
het leger d;lanloor in
vroeger tOd veel
problemen niet
hadden.
Maar anderzijds: het
schortte lIlaar al te
vaak aan individuele
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Het failliet van vaststaande elhische rew'ls
We komen uit een tijd en uit een samenleving
waarin autoriteill'n ids ler<lren, priesters, filoso-
fen en leiders morele keuzes vertlalden in et-
hische codes. gedragsregels W,ldr iedereen
zich aan moest houden. In opvoeding en on-
clerwijs werden die regels ondubbelzinnig uit-
gedragen.
Het uiteindelijke doel was hpt menselijk ge-
drag te onderwerpen aan ethische regels,
w,ldrdoor immoreel gedrag uitgeb<lnnen 70U
worden. Dat leverde een veilige, gediscipli-
neerde nl.ldtsch.lppij of organis,ltie op. MaM
die med.lille had ook een keerzijde.
Als mensen gehoorzamen aan de regels die
door (ethische) autoriteiten 7ijn gesteld, waar
blijft dan hun eigen morele verantwoorclelijk-
heid? De gt'di"cip!ineerde mens droeg zijn
morelE' vE'r.lntwoordE'lijkheid in feite over aan
een hoger gezag. Wat goed of fout was, dat
was bep,ldld door dn<ieren en als regPIs opge-
legd. De gev.lren en gevolgen van deze ma-
nier V.lIl ben.lderen, zijn on" allen bekend.
Homo's werdl'n gE'cliscriminf'f'rd, ongehuwde
moeders werden gevallen vrouwen; seksuali-
teit kreeg de stempel van slecht; mede hier-
cloor werd de Holocaust mogelijk; en
Eichm,lIln zei in zijn proces: "Ik deed dIJeen
maar wat norm.lal was in mijn samenleving".

C('v(J/~elJ V.lIl dil .,oorl rt'~t'/s:
• Met de van hogerhand orgel egde regels wer-
den en worden er dingen geddan en stem-
mingen gekwl-Pkt die 7e(-'r "I(-'cht waren en
zijn vuor mensen; er \verden en worden vecl
slachtoffers gen1<lakt. H,lndelen <l1I('('n geba-
seerd op opgelegde regels w.1s en is voor ve-
len niet goed.

• Mensen die de verantwoordelijkheid hadden

de regels te hedenk(-'n en op te leggen
gleden/glijden vaak af naar de macht. En
evenmin als hun "onderdanen" lukte het hen
zelf natuurlijk ook niet om zich sfrikt aan die
morele regels te houden.
Gevolg: zichzelf boven de regels plaatsen;
gaan sjoemelen. Gevolg: een soort morele on-
verschilligheid voor misst<lppen van collega-
autoriteiten. De z.g.n. mantel der lieÎde en de
doofpot.

Ethisch handelen zonder strikte regels
Door allerlei ontwikkelingen en oorzaken 7ijn
we nu terecht gekomen in een tijcl W.l.lr het
gewoon niet meer mogelijk is ddt er ook md<lf
één ,lutoriteit in staat is om universele ethische
regels te ontwerpen of voor te schrijven.
I\tensen worden t('ruggeworpt>n op persoonlij-
ke morele verantwoordelijkheid en moeten
zelf tot keuzes korHen.
h.v. ElkE'oudE'r moet allerlei beslissingen ne-
men voor zijn kind: d.lar bestaan steeds min-
der "recepten" voor; of elke zieke krijgt vragen
over al of niet (verder) behandelen,
elke militair die met een opdracht is wegge-
gaan, ervaarf ebt het onmogelijk is voordien
alle mogelijke keuzes waar hij of zij voor komt
te st.ldn, met ~énduidige morele regels te lijf te
gaan.
Ook in deze omst.mdigheden is de kern van
moreel h,lIldelen: het nemen van verantwoor-
delijkheid, ook voor de ander. En wie is die
ander dan?
Mensen van eigen troepen? Andere "vreem-
de" mensen die je wilt heschermen en die in
direct lev",nsgevaar zijn? Welke afweging
moet je m.lken ? Welke keuze is goed in die
omsta nd ighe{!l'n?
HE't verantwoordelijkheid nemen voor de an-
der is een heel erg individueel problet'm: ik
moet uitzoeken en heslissen wat in deze situ-
atie moreel handE'len is. O.lar hest.lan geen
bepaalde zekere houvasten meer voor. Ddt
soort handelen en keuzes maken zwahhert tus-
sen verantwoordelijkheid nemen voor de an-
den'n, en wie is die ander dan? En de ander
vrij laten ('tl de ruimte laten tot eigen keuzes
maken en zodoende tot een eigen moreel han-
delen te komen en eigen morele verantwoor-
delijkheid te nemen.

Niet het gebrek aan hOUV,lS\of duidelijke re-
gels is gevaarlijk: mil,U juist de poging om die



onzekerheid te overwinnen door het veriangE'n
naar vaste regels die ons verlossen van die las-
tige morele keuzes. Het fundamentalisme is
daar l'en voorbeeld van, maar ook de neiging
om de regels van het economisch correct den-
ken van de vrije-markteconomie, als alleen
maar goed te zien. Als de lijn alleennMar is:
"De vrije markt kan houvast bieden. Je hoeft
jezelf niet meer tc pijnigen: hoe meer winst,
hoc beter. Ook ,11moet je banen schrappen of
mensen ontslaan: de cijfers zeggen d,'I!het
goed is". Dan wordt zaken doen daiJrmee in
feite uitgesloten van morele overwegingen.

\Vat moet je in een organisatie of samenleving
waar geen êênduidige morele codes meer be-
staan? \Vaar moet je op varen?
Op het Plhisch bewustzijn van het individu, en
gezJmenlijke individuen?
Zijn we daar zo hang V.ln dat we toch wPer
vluchten in regels en gedragscodes?
Hoe de momenlele hausse in hel ontwikkelen
van gedragscodes voor medewerkers v(ln be-
drijven en organisaties Ie verklaren? Zit daar-
aan ook het gevaar dat d,l,lraan zekerheden
worden ontleend die de menswaardigheid en
het morele h,lndelen juist beschadigE'n?

Obstakels in de vormgeving van persoonlijke
moraal
Als het formuleren van eenduidige ethische
regels niet meer mogelijk iSiDok niet meer past
in de tijd waar we nu in lE'ven.
Op dit moment ligt onvermijdbaar het ,Kcent
op: de eigen en persoonlijke moraal van het
individu.
Maar cr zijn ook ont\vikkelingen die het moei-
lijk maken die persoonlijke moradl Ie ontwik-
kelen en vorm te geven.
Bij een paar wil ik in dit vE'rb,md stilstaan.

Het individu op de survival-toer in de samen-
leving, ook in moreel handelen.
Momenteel zijn \ve geneigd vraagstukken die
ook een duidelijke maatschappelijke kant heb-
ben voornamelijk tE'rug te voeren naar de indi-
viduele ver.lntwoordelijkheid.
Voor sommigen is : geen \verk kunnen krijgen,
armoede of crimineel gE'drag voornamelijk een
gevolg van eigen persoonlijk falen. Eigt'n
schuld dikke bult? i\1.lar is hel wel eigen
schuld dikke bult als mensen door .11lerleizeer
reële en buiten hun ver.lntwoordelljkheid lig-
gende oorzakt'n niet mee kunnen komen in de
algemene zaken? Pech, ziekte, minder vermo-
gene] op financieel, sociaal, intel!eclueE'1 ter-
rein, ongelukken, baanverlies, dat is niet al-
leen, of misschien wel het minst, het individu
dilt faalt. Het is ook de silmenleving die haar
vE'r,lntwoordelijkheid niet p,lkt om werk te
creëren, armoede effe("tief te hestrijden, ieder-
een te lilten meedoen: het lot te helfJt'n verbe-
leren van mensen die nu niet kunnen meeko-
men.
Als mensen a,m de rand van de samenleving
komen te staan, bn dat ook niet dIleen mil<lf

terug gevoerd worden op verval of moreel ver-
val V<lnhet individu.
Dat individu k,ln vervreemden van die samen-
leving: zich niet meer in de moraliteit ervan
herkennen i zich in de steek gelilten voelen en
op allerlei fronten mddr \\'t'inig verbonden
meer met andere mensen en hun morele, juri-
dische codes of gedragsregels.

Het individu dat zich niet herkent in dl' morele
opvattingen die ten grondsldg liggen ailn pu-
blieke regels en/o! politiek.
Er lijkt een discrepantie te groeien lussen mo-
rele opVdltingen van vele (?Jburgers en het-
geen hen hereikt van de moraliteit/rechtvaar-
digheid in het politieke heleid en regelgeving.
Men kan geen beleid voeren zonder een doel-
stelling geformuleerd te hebhen. En die doel-
stelling impliceert toch een visie op ethiek:
hoc beleidmakers denken dat zoveel mogelijk
mensen, burgE'rs of medewerkers, er het best
aan toe zullen zijn.
Ethische dimensies moeten expliciet gemaakt
worden, hel mpnsbeeld van w,laruit met denkt
moet duidelijk zijn. Zodat het individu zich
weer kan herkennen in de morele opvattingen
die ten grombl,lg liggen aan publieke regels
en/of de politiek.
De marge, de ruimte voor het individu is in
een mierenhoop n,ltuurlijk beperkt. Maar de
Vfddg is:
- of er niet meer energie en denkkr,lCht ge-
stouwd moet worden om in die marge ruimte
te maken en aandacht te hebben voor ht't
moraliteitsbesef van hel individu.

- of regels, wellen f die a,lngeven wat er in een
samenleving hoort en niet hoort) nog vol-
doendE' aansluiten bij het moraliteitsbesef
V,1I1de individuele burger?').

Hel individu in de organisatie ook in de knel
Het individu raakt bt;kneJd, gev,mgen tussen
efficiency-, economisch-, organisatiedenkt'n
en de wonderen van de digitale bedrijfssturing.
Ontwikkelingen op organisatie-, landelijke- of
wereldschaal zijn nauwelijks te sluren. We
hebben een tijdje gedacht dat wc daar meer
invloed op hadden of richting aan konden ge-
ven.

- t'conomiw-h,
In de tijd w,l,lrin wc nu leven en waarin we al-
les op europese en wereldschilal moeten gaan
bekijken, richten we ons zeer sterk op de eco-
nomische factor. Het lijkt wel ofw{' via het
geld, de concurrentieverhoudingen, het bruto-
nationaal produkt, de winst en de betaaIbaar-
heid alle rnaatschapfwJijke vraagstukken en
problemen van mensen en menselijk welbe-
vinden te lijf denken te kunnen gaan.

- efficiency,
Bezuinigen, nog dficiëntE'r werken of produ-
ceren, de functieprofielen nog exacter makpn,
de taken nog beter plannen in verzorging, on-
dE'rwijs of leger; minimumopleiding die voor
('('n bep.l.llde functie staat exacter omschrij-
ven, de tijd die voor bepaalde tdken staat Vdst-
stellen, het methodisch handelen, c.q. lesge-
ven op een ander niveau ontwikkelen omdat
dat efiiciënter is het is alles zeer h{'rken-
baar.

- organisatie elJ diMit.Jh~erilJg,
Het lijkt wel o!we in de b;}n zijn van de moge-
lijkheden van de informatietechnologie diE'
met de digitillisering nog heel veel nieuwe mo-
gelijkheden biedt; net zoals indertijd de uitvin-

verantwoordelijk-
heid.
Er zijn gezaghebbende
mensen die goed
onderbouwd beweren
dat de onbeschrijf.
lijke ellende van de
holocaust mogelijk is
gemaakt door bureau-
cratie en een streng,
van bovenaf opgelegd
ethisch regime.')

Als ie voor iemand of
iets verantwoorde-
lijkheid hebt geno-
men, kun ie slechts
modderend met jezelf
en de ander(enl tot
moreel handelen ko-
men.
Leg ie teveel nadruk
op b. v. ver.mtwoordc-
lijkheid nemen voor
de ander, dan knijp je
de ander fijn.
Bemoeit iemand zich
ner?;ens mee - mis-
schien onder het
mom van: "Dat is
zijn/haar eigen ver-
antwoordelijkheid" -
dan kun je zoiets Oll-

verschilli,lo;heid noe-
men, maar geen mo-
reel handelen.
In je handelen l als
leider, onderzoeker,
partner etc) zodani,lo;
rekening houden met
iezelf én met de an-
der, dat dit zo goed
mogelijk is voor jezelf
en ook voor die ander,
betekent dus altijd
veel communiceren,
zoeken botsen val-
len en (;pstaan.'
Aanmodderen dus.
De moraal is dus niet
te vatten in duidt>
lijke en zekere regels;
dat modderen tussen
vrijheid (van jezelf en
de ander) en verant.
woordelijkheid (V(lOr
jezelf en de anderl in
het morele handelen
wordt wcl eens de
dubbelzinnigheid van
de moraal genoemd.

De centrale begrippen
van onze westerse
mor.lal zijn nog zicht-
baar in openbaar-, or-
ganisatie- of politiek
handelen en llienen
in een hciei(l zicht-
haar te zijn.
'n Overheid en ha.lr
regels, dil.lr moeten
wij burgers (lok affini-
teit mee houden; an-
ders g:un wc alle
energie steken in het
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fout Îmc'1Hcrcrcn
eu/of ontduiken van
die regels.
Er bestaat de neiging
om te spreken van
verloedering van de
samenleving, ethisch
reveil e.d. Is daarin de
hoop te horen dat cr
weer een moreel ~c-
disciplineerde samen.
leving zou kunnen
ontstaan, met een tot
nieuw leven gekomen
ethisch regime waar
iedereen zich aan on-
derwerpt? Dat is m.i.
ollhaalba.1r; ie kunt
vroeger niet terugh:l-
1en, het was (lok niet
beter.
En burgers, militairen
en individuen zijn
niet slechter dan
toentertijd. Er is m.i.
wel een gebrek aan vi-
sie op ethiek op pu-
bliek/openbaar ni.
veau; en cr bestaat
een spanning tussen
persoonliike en pu-
hlieke mOTaaL

Hu volgens de hand-
vatten en theorieën
van het management
een organisatie leiden
en controleren, doet
mensen zich makke-
Iiik meer richten op
het intern functione-
ren van de or~anisa-
tie, dan op het primai-
re inhoudelijke en
maatschappelijke
doel van die organisa-
tie. b.v. Verzekerings-
maatschappiJen wa-
ren ooit hedoeld voor
het afdekken van risi-
co's die een individu-
cic ondernemer of
hurger niet alleen kon
dragen. In die branche
zijn twee factoren
binnengedrongen die
een beetje wezens-
vreemd zijn a.lIl het
primaire doel, nl.
winst maken terwille
van de aandeelhou-
ders; en daarvan afge-
leid: het in de org:mi.
satie zo efficiënt mo-
gelijk werken met al-
les wat daM weer hij
hoort. De gerichtheid
van mellewerkers is
dan minder op het pri-
Illain:: doel, mailT veel
meer op een goede
prestatie levercn, voor
zÎchzelf en de organi-
satic. Terwiil het pri.
mairc doe! naar de
achtergrond ver-
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ding van de milchinl'. Hpt kunnen sturen en
volgen of controleren van l'cn aantill LICtoren
in een org,1Jlis,llie is Illcde d,},udoor aanzien-
lijk toegenomen.

Gevolgen voor de medewerkers in organisatie
Dddrbij is zich (Jok binncn org<lnis<lties{"en
soortgelijk probleem adn hel manifesteren. De
\verker wordt ook steeds nlt'er t't'n verl,Hlle-
ling van digitdal opgeslagen gegevens be-
tretfende op!piding, vaardigheden, loonkosten,
werkoulput etc. Hoeveel procent V<lnhot, pen
mens is zouden we kunnen vangen in harde
gegevens of theorieën? Terwijl het met'f dal hij
is dJ.1rnwe over het hoofd word I gezien. In dat
meer zit misschipn de werkeffort, toewijding,
de creativiteit en de succesformule van dil'
medewerker; in t'lk gev,ll Lil in ddl meer veel
van de beroepskennis en zeker de beroeps-
ethiek.
Gevolg: het managenlt'nt in veie orgdnis,lties
gaat lich verantwoordelijkheid en inzicht
,l,lnmatrgen in de typisch eigen inhoudelijke
verantwoordelijkheid van b.v. rournJlisten,
,utsen, docenlen, hulpverleners etc. \V.lt mo-
rE'E'1h,lndelE'n voor rem,md is kan zo ook "ho-
ger" in de organisati£' komen liggen; en wordt
(hu d<ln11Pp.1,1Id.Ddt raakt \\'£'1heel hard aan
dl' eigen verant\voordplijkheid pn moraliteit
V,Hlde herol'psbeocfenaar. Vermoedelijk ga,lt
dit nog lerechte conflictt'n en jammerlijk over-
spallnellCn oplever£'n.
(;t'lnfornll'erd over dl' opkomst van de indus-
trie, en dl' peri()(ie in e1egps(:hiedpnis die we
,l.lnduiden met dl' industriële revolutie, kun-
nen we mE't afschuw spft'kt'n over mensonte-
rende werkormt,lI1digheden, de lopende band
en dl' weinige ruimte die er voor mcnsen was
tot menselijke ruimte, eigen initiatief etc. We
pratt'n dan over loonsldven.
De ontwikkeling wa,lr we nu in lillen lijkl
voor velen ook iels van modern£' loonslawrnij
Ie krijgen.
Vragen of bepa,llde methoeliekl'n bij lwpaalde
mensen passen, of Illensen zich kunnen vcr-
enigf'n met bepaald Iwlf'id, inhoud, protocol-
len e.d., daar zijn we weinig meer nwe bezig;
Iddt slaan dat we daar al anlwoorden op heb-
ben. Hel st,lll<i,l,lrd,mtwoord. ddt kennen we
wel:"Dan moet je een ander v,lk ol een andere
baas loeken."

Hoe verder?
Het hefstellen van ecn streng E'thisch regime is
onnlOgf'lirk; hellou bovendien ecn ondergra-
ving gaan belf'kenen van ht't bevochten re-
spect voor het individu.
\V,l,lr ligt een ing,lIlg om mensen te ondersteu-

nen om als mensen meI l'en goed onlwikkeld
Illorecl aanvoelen op te groeien en op hoog ni.
VE'aumoreel veranlwoord Ie kunnen blijven
handelen?
Hne moel£'n we mensen begeleiden om nit:'1
onverschillig te wordt:'n Lo.v. hetgeen in orga-
nisatie of samenleving gebpurt~ \V,lnt onver-
schillig worden mensen onherroepelijk Wiln-
neer ze hun E'igen ,l,lnVO{,lenvan wal gocd cn
menswaardig is, ondergeschikt zien wordE<n
<I,ln,llltomatisering, rendeJllt:'nt, efficiency etc.

Uitgangspunt lijkt Jlle te moclen zijn het besef
dal nicl alleen wetenschappelijke vorming,
pOlenties en prestalies bep<llen of het "goede
leven en S,lmenlewn.' voor mt'nsen mogelijk
is, md,u vooral de vorming lot een redelijk h,H-
moniells cn cthisch mens.
\Vant zo'n inveslering lijkt de meeste garanties
Ie bieden voor l'en stabiele, vitale, harmonieu-
ze wijze van s,lmen-Ieven.
Hoe zo'n gecompliceerd vraagstuk in deze
m,latschappij vorm Ic gcven?

Twee mogelijkheden?

1. Vorming/Opvoeding.
Een belangrijke invalshoek hlijflm.i.:
Invesleren in individuen; hen leren in redelijke
harmonie samen Ie leven met andere individu-
cn, in hf't besef dat ze dl' wert'ld 11lt:'1elkil<1r
moeten delen.
Voor mij zijn - in zijn cenvoudigste vorm ver-
woord - de door vele westerse mensen ge,lc-
cpptt't'rde morele basisprincipes (die menselijk
leven mogelijk maken op korle en langt. ter-
mijn) voorilll.ichtbaar in de prilste peuterop~
voeding, dl' ontwikkeling V,ln Iwl individu.
Voor de lezer wellicht ook erg herkenbaar.
W,lnt waar is 'n ouder lTleebezig?
Het kind te laten ervaren:
- dilt het ef milg zijn; dat hij/zij blij met

hern/haar is;
- dat het andcfe kind evenveel (bestaans)recht

heeft;
- dat die andef evenveel plezier, bczit en

ruimie mag hebl:H.'n;
- dill jalopzre en agressie er vanzelfsprekend

bij horen; maar het kind mo ••t l••rpn Zl:' niel
ongebreideld de vrije loop te laten omdat an-
dNs het bestaan en hestdJnsrecht van het
,lndere kind in de knel komt.

Hel kind:
- te leren accl'pteren dat een ander kind an-

ders is, maar niet minderwaardig;
- te la\{'n ervarpJl en plezier doen belcven aan

iets krijgen en geven aan de andt:'r; aan iels



doen voor de ander en omgekeerd; te laten ('[-
varen dat compromissen sluiten en samen spe-
len fijn kan zijn.
Bezig zijmie met het kind, beïnvloeden we
zijn houding; we leggen uit waarom iets mag
of niel mag; we ondersteunen de handeiingC'n
die passen in die basisprincilJCs; en leren hen
handelingen aan die gebaseerd zijn op die
principes.
N,lIuuriijk wordt die opvoeding beïnvloed
door wensen, Îrustraties, iamilietraditÎE's, eisen
die een tijdsgewricht stelt aan individuen; en
door "modes" op dill gebied: nu eens veel Ihl-
druk op de sociale instelling van mensen, dan
weer een tijd met veel nadruk op individuali-
teit en rivaliteit.

Op VOlw,lssen niveau spreken we over:
respect opbrpngen voor de ander, anders-
zijn; <lndere normen en waarden; en omge-
keerd reslJecl ete. krijgen;
niet stelE'n; Vim andermans spullen afblijven
omdat anders geen respect getoond wordt
voor die ander; en vice versa.

- de ander mag je niet beschadigen, verwon-
den of dorien;
gebrek ililn respeel voor diens integriteit; en
vice versa.

- respect voor imder leven en de omgeving
waarin we leven, omddt ander leven l'en an-
dere uiting is van leven \vaarvan menselijk
leven ook een uiting is. Oe gemeenschappe-
lijke levensruimte komt anders in geva,lr; pn
daarin wordt geen respect getoond voor an-
der levE'n en andere individuen die met ons
leven of na ons komen, in diezelfde ruimtE'
of wereld (milieuproblematiek, gebruik van
bepaalde wapens, hioindustrie, gE'netische
manipulatie, ozonaantasting: dit soort vraag-
stukken moet moreel in deze afweging bena.
dE'rdworden).

We hebben het hier natuurlijk over de meest
simpele vorm van morele principes: l1l,hH ik
denk dat wij mensen in een groep. organisatie
of samenleving het er wel constant over mopt
blijven hebben of dit basisprincipes zijn waar
we wat inzien en hoe die dan in het concrete
leven/werken gestalte moelen kunnen krijgen.
In gezins- oÎ andere micro-verhanden lijkt ht,t
soms nog te overzien om volgens morele in-
zichten te hdndelen; maar als hE'tgroter en
complexer wordt, wornt het zo moeilijk om in
de mdrge tussen dl' verschillende niveaus: het
individuele, het groeps- , organisatie- of sa-
menievingsniveau het beste te kiezen. Er spe-
len zoveel facetten en belangen; sommigen
zijn zichtbaar, maar velen zijn bij onszE'lf en
hij de anderE'n VE'rholcn.
Hierbij stilstaand lijkt het zo vanzelfsprekend
dat naast hel gezin, ook onderwijs of organi-
saties naast (vaklkennis veel ruimte zouden
makcn om deze vorming van hun medewer-

kers die gericht is op het integreren V,ln t'thi-
sche principes inleven en handelen, mogt>lijk
te maken.

2, Wefensch,lpP{'lijke Vorming,
Bij zeer gecompliceerde vrailgstukken op
m,lCfo-niveau, op econumisch gehit'd, bij or.
ganisatie-besturing ai inkrimping, arbeids-
marktvr,l.lgstukken. relatie tu~sen de seksen,
uitzcndingen, asylbeleid of voor mijn part be-
lastingwetgeving: d<lMverliezen we het zicht
up het verh,lnd tussen publieke en individuele
morddl.

I iet lijkt of de instituten en mensen die daar
zinnige dingen over te zeggen hebben, ook dE'
aansluiting missen. minder belangrijk zijn,
niet gehoord worden door de harde exacte
wereld van technologie, economie e.d.
Persoonlijk ervaar ik hel gemis ,Mn een soort
gemeenschappelijke taal tussen ,11de verschil-
lende specialisten dil' onze samenleving be-
volken.
Ze benaderen tert'cht vraagstukken vanuit ei-
gE'nvak en vakjargon: of dat nou economie,
bedrijfskunde, beleidswetenschappen, bouw-
kunde of welke dndere discipline dan ook is.
Ol' poging om iilosofie in het onderwijs een
vaste en meer substantit'!e plek te geven: met
de hakken over de sloot is in hel parlement be-
sloten dat VWO-schul ieren vanaf volgend j,lilr
kunnen kiezen tlls~en een derde vreemde taal
of het vak filosofie. lIet kan misschien een bij-
drage zijn tot zelfstandig en onafh,mkelijk den-
ken; t'cn denken dat Wilt losser staat van het
speci,llisme; een ilanzet zijn tol een SOOftge-
meensch,lppelijke taal/gemeenschappel ijke
bendderwijze waarin \ve kunnen communicE'-
ren over wat we ,lis het "goede leven" zien,
hoe economie en werkgelegenheid zich ver-
houden tot Wdt goed is voor mensen ete.: een
basis waarop communicatie mogelijk is; laat ik
hel communicabiliteit noenlC'n.

Misschien moeten we mensen gaan opleiden
dil' dubbel geschoold zijn; die naast cen exact
vak ook opgeleid zijn in b.V. filosofie, levens-
beschouwingen, sociale wetenschappen,
ethiek e.d. O,ln kunnen ze aan het exacte v.lk
in bedrirven. bij overheid. bij b;mken etc. de
kennis en hel gezag ontlenen om invloed te
hebuen op die geuieden die met moralileit en
I{'{.thaarheid voor mensen te maken hebben.

Slot:
De overgang w,larin we zitten - van algemeen
gc,lCc{'pteerde ethische codes groeien naar de
individuele moraal- is een zepr gecomplicper-
de en soms beangstigende.
Vroeger was niet beter; vroeger was niet primi-
tief: nu is niP! beter of hopt'loos. Maar nu is
ook moeilijk, zoals elke tijd zijn cigen moei-
lijkheden heeft op de lossen.
Deze bijdrilge heeft hopelijk enkele ged,l(:hten
geleverd wailfmee naar deze onl\vikkeli ng en
deze opgiwe gekekcn kan worden.

Stei Kessels

llnl111wn;
) III1Cf\il'\\ met 7.\'~munt l\:llIman: dwr I'ctcrGiN.1l Dl' l'nik,kromL
'l Puhliek gt'lOcht: !'S-'J~~ ol>.'r cultuur. markt UI polilil'k, 1l:1Ill>
Blokl:mt1, uiIg Bomn A'd;nn,

'lllc Ilitlt'ttiTlg I'all UI' f;unilie (,iimll' b {)11n.'ÇlllDr. G, \Iallel1schijn.
~-'tt.:.~:\juli 1')')7.

OlKlanlvricllddijkheid is <'Cl! 1.l'ul,'t'n. Inll'f\il'\\ door (,,'Cr! ~tak met
H:lr.O.dill.'I.1cur\\irn \;m DinkIl ~,I{,C5 april t':l97.

dwijnt. De klant is al-
leen no,\; een verzame-
!in,\; digitaal opgesla.
gen gegevens waar
ook nog geld aan vcr.
diend moet worden.
Vergelijkenderwijs
zou je zoiets kunnen
zCAAenvan hanken
en/of de verschillende
overheden.
Gevolg: die klant
wordt hestookt door
reclame, telefonisch,
in Je media. Hij is ge.
reduceerd tot poten-
tiële koper van verze-
keringen, nieuws, au-
to etc. Of tot poten-
tiële kiezer. Terwijl
het meer dat hij is
over het hoofd wordt
gezien.
En de klant dus ver-
vn:emdt van dit somt
organis;lties of over-
hedcn.1)

Enerzijds heseffen we
dat een algemeen ge-
accepteerd ethisch re-
gime ni{'t meer moge-
lijk is en dat elk indi-
vidu in de weer moet
zijn en blijven met
zijn eigen moraal.
Anderzijds zien we
dat die eigen persoon-
liJke moraal weinig
ruimte heeft in heel
vele werksituaties die
erg gericht zijn op ef-
ficiency enlof winst.
Vcle mensen ervaren
zichzelf zo als l'en ,\;e.
vangene van maat-
schappelijke proces-
sen en hedrijfsdoelen.
Een moeilijk maat-
schappelijk prohleem.
Bij gehrek aan een al-
ternatief gaan we door
met de tot nu toe
bmikhare instrumen-
ten die we hebhen:
economisch, org,mi-
satorisch en weten-
schappeliik denken.
Gevolg: overhelaste
werknemers, hordes
flexwerkers, ,\;rote
groep werklozen en
arbeidsongeschikten
die het tempo van het
economisch Jenken
en handelen niet kun-
nen bijhenen.
Postmodern proletari-
aat?
Wat vinden wij als
leidin,\; van een orga-
nisatie rechtvaardig;
wanneer vinden we
dat mensen met ple.
zier en inzet kunnen
werken,
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RECHT VOOR DE GEIN

Mensenrechten in Defensiet
Vier soldaten en ccn korporaal grepen op de kazerne ccn 19-jarigc collega
die vanaf zijn hcvordcrin~ tot korporaal het mikpunt was ,'an de afdeling.
Hij werd door de militairen 'voor de gein' met riemen aan ccn stoel gebon-
den en met tape vastgezet. Het slachtoffer kreeg ook ecn prop in zijn mond.
Vervolgens \\'crd hij uitgekleed en naakt. met een touw om zijn nck. op de
foto gezet'.

Een menswaardig beSTaan is één VJn Jt,'
grondhegrippcn van Je rechten van de
mens. Die nlmsdijkc wa,nJighclJ is Ct'IJ

vaag hegrip, Illoeilijk IC omschrijven.
Een tot op het bot verarmde man b.n
waardiger zijn Jan CrB rijkt, papzak. Et'1l
Joodzi{,kc Lw waardil; zijn z.iekte dra-
gen of zich door aftakeling wrnederd
voden. \X/aardig gedrag wordt meer be-
paald door hoc de betrokkem' zich niet
vodt: vernederJ. \taar waardig gedra~
is ook: een anJer niet vertll'deren.

/emalld perl/Ci/eren is C(.'/1schellding l',m
de rechten lJal/ die medemens, doordat
je zijn wailrde eulJet respect dilt anderen
voor /)('111 kUllnen IJd)ben, ontkent.
Vernc(ieringen zijn zu olld als de mens-
heid zelf el/ U'ordf'll "lti;d ,71gefnllikt 0//1
de eigell OI'crlll<1ClJtte bell'i;un. Dat II/as
wiJt er gebeurde ti;dells het bUl'en ,1.1n-
gehaalde mcid,'nt.

Ook pestl'fii.'n IO,lls (he vuorkom.'n op
scholen en in ontgroeningstradities van
studenten maken duidelijk dat hl'[ gaar
om het uittesten van de eigen ma<:htover
Je ander, en dat het liefst voor het front
van een groep die toekijkt. Bij Je OTlt-
groeningsrituden is er de troost d.1Tmell
door de vernedering te ondergaan,
wordt TOegelaten tot de groep, eTl het
volgl'nde jaar de macht O\'('r een jongere
groep Ill,lg uitspelen. \X'ie lich laat ver-
nederen, m;lg Jaarn:l zelf een ander ver-
neJeren.

Zijn dir (J/lsdJ/lldige geintj('S of is er
meer aan de h,md? Verolltmstend is
d,u met dergelijke lIit de hand gelopcn
gYII/!I'en, lIormell 1'.'rI'tlgell ,',m wat
respect I'oor eell IIlIder illl}(Jlldt, dat de
grenzen zich ongemerkt l'crleg?,en en d,1I
kim hij militairclI dil' 111/ eem/hwl een
ta,lk h•.lJ/)en in het lIiroe(ellell I'an
gell'dd, tot U'er (mgeU'l'Ilsle llitU'<lss{'n
It'idell.

lIet zijn echter niet alleen mensen di.' al
in het leger litten dIe 1l1,lkkelijkertot l-:e-
weid over)o;aan,Onderzoek heeft aange-
toond Jat in de Tweede \X'ercldoorlog
de nazi's geen enkele moeite h,ldden om
'beulen te werven onJer nagenoel-: alle
maatschappelijke klassen, alle beroeps-
groepen en Illl'nSenvan ,dIe soorren a.:h-
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tergronJ'.' Men kan herer de ollldusie
nekken dat in ieder van ons l'en 'heul'
kan schuilen. en dat da,lrom de normen
van een groep erg belangrijk zijn.

Her gaat niet alleen om pijn en Ii.:hame-
Iijke sch:lde, lilaM JUIStook om psy<:hi-
sche schade als iemand soci:lal tot uit-
schot wordt besrt'mpeld. Dl'gene die ge-
pest wordt, worJt daarmee door de ove-
rigen uit~ekorst; degen.' die pest voelt
zich Je sterkere. liet gevoel van m,l(ht
dat vrrneJeren met zich mee hrengt is
.'en elem.'nt, waardoor pesten vooral
voorkomt in vrij homogene groepen
mensen waar iemand zich wil profileren
als de leider. Het impliceert dat her l-:roe-
pen l.1Jnmet een cultuur waar uitstraling
van fysieke macht of hor verll<lalgeweld
meer indruk maakt dan overtuigings-
kracht, reJeiijkc argumenten of natuur-
lijk overwicht. De macht van de sterkste
gaat samen met het gevoel van angst van
de minder sterken.

Grenzen aan de macht
De fl'chten van de mens stellen normen
voor de omgang tussen mensen die
macht over elkaar uitoefenen. Ze st,UIl
lijnrecht regenover een cultuur waar on-
derlmg.' machtsverschillen op hasis van
angst en overmacht worden uitgeoe-
fend. ~tensen hehhen gelijke rechten, en
hebben recht op gelijke hehandeling. In
groep.'n waarin men zich dat gezamen-
lijk hewust is. worden m,lchtsverschillrn
op l'l'n andere wijze gerealiseerd. want
1.1' lijn er natuurlijk altijd.

A!t'I/Sellrechtl.'lI ?,o1rilnderell eCl1 T('SII<Yt
door .ft' 'machtige' ten opzichte l'all de-
gcne met lIIilld('r macht; een Ol'erheid te-
gCI/Ol'er eCII bllrger, of eell kol()lle! te-
);ellOl'er eell snldaal. Ook ill het leger
hestaan deze !JasiSIlOn""ll die res{Jcd
I'oor elk.wrs 1I'<1<Irdigheidgelrmlderen.
De hasis best.l,7t lIit de norm dat alle
mell5('11I'I'elll't'e!ll'aard ájll. ,;elijkul<l<lr-
dig al zijll ze niet gelijk. OngCl/c!Jt hllll
rallg. hun huid.<kleur. hun sekse flf IJ/I/I
seksuele ?,e<wrdhád.

Dl' mensenrechtenverdrag.'n die interna-
tionaal gelden, zijn \'oor het overgrotl'
d•.el opgesteld in her kader van de

Verenigde Naties. Zij worden ondene-
kcnd (door de regl'ring) en 1atl'r geratifi-
ceerd (door hl't par1•.ml'nt) van een land,
Er zijn ook verdragl'n die door de lan-
den van een continent zijn opgesteld. zo-
als het Afrikaans Handvest van de
Organisatie voor Afrikaanse Eenheid
(1986), het Alllerika,lI1w Verdrag OVl'r
de Rechtl'n van dl' .\lens van de
Organisatie van Amerikaanse Staten
(1969), en de Europesl' Conventie voor
de Rechten van de ,\lens van de Raad
van Europa (1953). Een verhaal apan,
dat teruggaat tot 1864, VOfllll'n de
Cenl'dsl' conv•.nties over het humanitair
oor1ogsrecht. Hi•.rin zijn (in 1949) nor-
men vastgelegd over mensw,lardige be-
handeling van de vijand in tijden van
oorlog. De l'erste oVl'reenkomst, het
Rode Kruis-\"t'rdrag werd .11in 1864 f.\e-
sloten. [n 1977 werden nog onderdek'n
to.'grvoegJ over bevrijJingmorlogen en
burgeflllJTlog•.n.
::slaastde Universele Verklaring van de
rechten van de ."Iens uit 1948. dat alle
V:sJ-lidstaten met toetreding tot dl' VN
onderschrijven, en naast dl' grote
Convenanten, voor Hurgl'r- l'n Politieke
Rechten. en voor Sociaal-economische
en Culturele Rechrl'n (resp. het Bul'o- en
h.,t Esocul-\'l'rdrag) van de VN uit 1966.
zijn er andl'fe VN-verdragen, zo.lls hrr
Vluchtelingenverdrag (1951), het
Vl'fdrag inzake uithanning van alll' vor-
men van discrimmati.~ van Houwen
(1979), Verdrag tegen l\.laneling
(1984). Vaak zijn ze een uitwerking van
een deel van <,('rJere verJragen. Zo is
maneling verboden in de Universele
Verklaring van de Rl'chten van de ,'"lens,
en in het BuPo-verdrag, voord.lt h•.t ver-
drag tegen manelin~ er was. Dit Iaatsre
echter geeft m.'•.r uitgewerkte definities
en specifiek•.punten. In dit verdrag staat
bv, een artikel over de vervolging van
heull'n l'n folteraars.

Sommigl' verdragen houJ •.n Je moge-
lijkheid in zich dat inJividuele slacht-
offers v;ln dl' betrokkl'n mensenrechten-
schendingen, een klacht indienen. waar-
mee soms uiteindelijk de hetrokken ver-
anrwoorJelijke regl'fing tot de orde k:ln
worden geroepen. De h•.oorJeiing van
Jil' kbchten wordt uitgevoerd door een
onafhankelijk Comité van Experts.

Ook zijn er \'CfJrag•.n die ho mogelijk
maken Jat (laders. I.oals folteraars dil'
na een tnachrswlswling zijn gevlucht. of
oorlogsmisdadigers zoals een verant-
woordelijkl' ex-staatshoofd/dictator, În
een andl'r dan hun eigen land dat het
verdrag hedt geratificeerd. kunnen wor-•



Martha Meijer is allergisch voor
uniformen, of het nu militaire,
drie-delig-grijze of spijkerpakken
zijn. Dwars, kun je wel zeggen, en
dat zit ook in de betrokkenheid bij
mensenrechten: de rechten die
een staat zijn burgers moet toe-
kennen. Jarenlang actief bij
Amnesty International, nu direc-
teur van het Humanistisch
Overleg Mensenrechten, een plat-
form voor informatie, politieke
lobbyen publiek debat, een orga-
nisatie die bewustwording, me-
ningsvorming en nuancering
over mensenrechten nastreeft,
cursussen organiseert en men-
senrechtenorganisaties elders
ondersteunt.

Daarmee kunnen alle mensen aanspraak

Internationale acties
De menselijke waardigheid IS met aan
grenz.en gehonden; v;;lndaM ook dat cr
internationale verdra~cn over mcnscn-
rechten konden worden afgesloten. Dit
proces van normstelling begon na de
Tweede \X1ereldooriog III e{'n poglllg het
verval van normen en waarden door de
n.lZi's voor altijd te voorkomen. t'u ~iÎTl
er de Universele VerklMing van de
Rechten van dc '\1ens, en de verdragen
voor burger- en politieke rechten en
voor sociaal-economische rechten.

.'laar wie eeTlonhekende - Turk of niet-
hij het oversteken v,ln de sokken rijdt
onder de uitroep: "Kijk dan ook uit,
Ouwe Turk!", hedoelt het wel degelijk
denigrerend: het is de hedoding dat h{,t
vernederend overkomt. Di{'pl'r zit discri-
minatie bij het hcoordelen van mensen
h\'o als ~e solliciteren, op hun afkomst,
op hun platte uitspr,l,lk, op kleding of
punk haar. Dcze discriminatie is niet
ziçhthaar, en je bent je er vaak niet van
hewust. liet leidt tot frustratie bij de gt'-
discrimineerde, die tot een gevoel van
uitsluiting en maçhteloosh{'id kan leiden
en tl'oslone kan omslaan 111 .lsoci.lal of
zelfs gewelddadig gedrag, hetgecn WCl'r
leidt tot versterkte discriminatie. De re-
latie tussen de Israëlische overheid en de
Palötijnen vertoont duidelijke trekken
van dit proces.

Humanistisch
Overleg

Mensenrechten
is een platform voor informatie, politieke lobbyen publiek debat

Het gaat dan om discriminatie op grond
van ras, scxc, taal cn godsdienst. In an-
dere verdragen worden de gronden voor
discriminatie wat anders geformuleerd.
bv. door "en dergelijke' tol' te voegen,
maar de~.e zijn de belangrijkste. Iloe
moeilijk de definiëring is blijkt al uit dl'
stelling van Aristoteles: "gelijke gevallen
moeten gelijk worden hehanddd, en on.
gelijke gevallen moeten naar de mafe
\'an hun ongelijkheid, ongelijk word{'n
behandeld~ .

Toch weef i{,dereen wat er met discrimi.
natie wordt hedoeld. 110eilijker is ech-
ter om je bewust te zijn van discrimina-
tie als het zich voor je neus afspeelt, of
als je zelf discrimineert. De grenzen en
de gevoeligheden liggen erg persoonlijk.
Wie al jaren ('en Turkse vriend heeft, en
die kameraadschappelijk ~Ouwe Turk"
noemt, als een variatie op "ouwe lul~,
zal daar niets discriminerends mee be-
doelen, omdat de ander de uitdrukking
op zijn waMde kan schatten.

Discriminatie
Ook discriminatit' - fortnt'el betekent
discriminatie slechts onderscheid, maar
hct wordt altijd gebruikt in de zin van
achterstelling - is in een apart internatio-
naal vl'rdrag verboden. Opvalk'nd hier-
in IS dat discriminatie auief moet wor-
den bestreden door dl' staat die het ver-
drag ratificeert: er moeten wetsartikelen
komen die discriminatie in het eigen
land srrafhaar stellen. Bij veel overeen-
komsten moet dl' staat zich ervan ont-
houden zelf de mensenrechtenschending
te plegen, hier moet dl' staat ook voor-
komen dat anderen, met name hurgers,
deze schending plegen. De overheid ver-
plicht zich ook om bescherming te bil'-
den. Discriminatie is dan ook hij uirstek
iers dat niet alleen tussen overheid en
burger, maar ook tussen burgers onder-
ling voorkomt.

den herecht. Deze mogelijkheid is wel
eens genoemd in verhand met de
Chileense generaal Pinochet, en de
Surinaam~e legerleider Boutetse. Er zit-
ten echter nogal war juridische en poli-
tieke haken en ogen aan.

Dezelfde ~illternational(' jurisdictie" is
de basis van het Internationaal
Tribunaal in zake oorlogsmisdaden in
voormalig Joegosla\'ië, en ligt ook ten
grondslag aan de arrestatie en uirieve-
ting van Dusan Tadic door de Duitse
.Justitie aan het Triblll1aal en zIJn n:roor-
deling deu lOmer.
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maken op zaken als het recht op leven.
op een ('('rlijk proces, op vrijheid van
meningsuiting, up onderwijs en gezond-
heidszorg. De bnsen die mensen heh-
ben om zich te ontwikkelen zijn echter
afhankelijk van de wijze waarop landen
de7.c rechten waaT maken. In Rwanda
wordt Tutsi's met een machete het leven
ontnomen. In Saoedi-Arahië mag een
meisje na haar veertiende nict naar
school. In China mogen de meeste vrou-
weil niet meer dan één kind krijgen.

Na het einde van de Koude Oorlog had-
den velen het idee dat wc een vreedzame
tijd tegemoet gingen. Ni!.'Tswas minder
waar: staten vielen uit elkaar, mensen
trokken ZICh terug op hun vertrouwde
tradities en nationalistische gevoelens
groeiden met de dag. Etnische en nario"
nalistist:hc verschillen werden splijt-
ZW:1m in gemengde s:1menlevingm en
brachten nieuwe oorlogen die moeilijker
te stoppen zijn.

Nederlandse militairen gaan voor het
eerst sinds decennia weer echt ten oor-
log, maar dan in vredesmissies. Ze stui-
ten daarbij op mensenrechrenschendin-
gen die generaties l:1ng in hun omgeving
niet voorkwamen. De geintjes zijn dan
vaak dodelijke ernst. Belgische militai-
ren deden een 'gr:1pplgt.' srum nu.t een
Somaliër boven een vuurtje. Hij liep
slechts lichte verwondingen op.

Over mensenreduenschendingen door
leden V:1n de Italiaanse VN-vredes-
macht, ook in Somalië is het batste
woord nog niet gesproken. Inódentele
marteling met ek'ktrische schokken en
verkrachting is in een .ullt.tl gcv.lllcil
aange[()ond. Ook hier hadden de ver-
kr:1chtcrs hct .fver "t'en spelletie~ mer
een prosriruée . De onderzoekscommis-
sie concludeerde dat het opperbevel
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niets van deze incidenten afwist,
maar dat onderofficieren te tole-
ram waren opgetreden. Ook hier
blijkt her helang van de normen l'n
waardcn in de groep. Hct opperbc-
vel st,ut tc ver van het grucpsgc-
neuren af en heeft er geen invloed
op; juist de houding van onderoffi-
ciercn is doorslaggevcnd.

Opvallend is ook dat dc vruuw een
prostituée wordt genoemd, W:1ar-
schijn lijk om de verkrachting min-
der erg te maken: het is dan hijna
hetzelfde als iets kopen, maar \"Cr-
gden tc bctalcn. Een prostiruéc die
is vastgebonden aan een pantser-
wagen, is overduidelijk niet hezig

haar beroep uit te oefenen. De normen
voor de rechten van vrouwen zijn voor
;:dle vrouwcn gelijk, of zc nu wel of niet
op andere momenten zich (moeten)
prostitueren.

De onlangs in het nieuws gekomen
"misdragingcn" van Nederlandsc V:-J.
militairen in Angola is \"Ooral bekeken
in de sfeer van netjes of niet netjes, maar
cr zitten ook andcre kanten aan. De
melS]('S die III Angob met de
Nederlandse militairen een relatie Oll-
derhielden zijn H)oral gezien als "warm-
bloedige l1l~is]esdie zichzelf aanbodl'll".
Daarmee zou cr geen sprakc zijn van een
schending van hun rechten. Er was per
slot gecn sprakc van verkradltin~. Het is
ook van cen andne orde dan de ver-
krachtingen zoals die in voormalige
./oegoslavie tussen etnische groepcn heb-
ben plaarsgehad.

Toch zouden menst'll uit hl'r rijke
Noorden in het arme Zuiden rekcning
moeren houden met het gegeven dat de
meisjes daar wellicht erg onder druk
stondcn van familie om ecn Jergdijh
relatie aan te gaan, omdat er grote vcr-
schillen bestaan in macht en in koop-
kracht. Dic kunnen dc meisjes "willi-
ger" hebhen gem,lakt dan l.i] tegenover
anderen zouden zijn geweest. D,lll is er
wd dcgdijk sprake van mishruik van
mKht.

[Jc acties IJall VN-h1,lIIu/1Jclm('1I in
Bosnië in 1':J':J-J-I ':J':J5 II.NlrC1/gericht op
de bescherming l'all hurgers in de 'sale
,Heas., waarhi; eell olluitgesprokell basis
werd gejlondell in nolies jl,11I 1111:IISI:II-
rcchtell. 1let gefJruik vall gell,dd door
blamvhelmcn II/as aan strikte grenzen
gehonden: alleen IJi; .'ell o11l!erwachte
amwal die kan leiden tot de dood r'an

VN-persolleel of degencn die UNI'RO-
FOR //loet heschermen, noodweer zeg
"',lar.

Een soldaat zondn geweer maar met een
camt.ta ?

Zelfs het verdedigen van de 'compound'
van Srehrenica tegl'n de aanval van hel
Uosnisch-SerYische leger in juli 1995 -
een bcvel van Ul'\PROfOR, is door dc
commandant ter plaatse als onuitvoer-
baar afgewezen, omdat het onder de
tienduizenden vluc~tclingcn tcyccl lllcn-
senlevens zou eisen . Hier heetr de com-
mandam hct mcnsenrechtenhclang voor
het militaire belang laten gaan.

Ook het opstellcn van dc lijst van 239
vluchtelingen, met het doel hel lot van
deze m.Ulnen later te kunnen
natrekken), had et'n duidelijk mensen-
rechtenbelang. Des tc betreurenswaatdi-
ger is hel dar op een hoger niveau 7.0011-
zorgvuldig met de lijst is omgesprongen.
De lijst namen van mcnscn die een over-
duidelijk risico lopen, kan wellicht hun
dood niet voorkomen, maar wel hun fa.
milic in staat stellen navraag te doen, en
zo zekerheid rc krijgl'll over hun lot, en
ook een oorlogsmisJ.ud aan de kaak
stellen. In die zin werkt het opstellen van
zo'n lijst preventief richting de mogelijke
daders. Dat hct zo werkte hlijkt uit hel
feit dat het Bosnisch-Servische leger he[
opstellen van een tweede lilst door v~r-
bale bedreigingen onmogelijk m.lakte .

Er zijn meer mogelijkheden voor VN-
militairen om in hun wcrkzaamheden in
het veld de mensenrechten in stand te
houden en te hevorderen, of schendin-
gen te voorkomen. Het kan ecn kwestie
van opdrachten zijn, maar (lok van men-
taliteit. De soldaten die in Srebrenica de
'guts' hadden om lijken van kcnnclil.ke
eXl'curies re fotograferen geven al b ijk
van een dergelijke inslelling. Andcre
prcvcntief werkende mogelijkheden zou-
den, met inhreng van de blauwhelmcn
zdf, verder moeten worden uitgewerkt.

M,nt1Ja Atelier. dire.-teur HOM
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s<:h~p~. Amslndam 1991. pag JO.

.,. I'RC-HanJd,hIaJ, 9 a"!tu,lUs 1997
4. Kapp"n Dd'riefi,,1t Sr~hr~niça. P"1t .,ll. para.
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GELEERDE LESSEN

Valt er uit de geschiedenis wel wat te leren:
In de laatste afleveringen van EGO zijn herhaaldelijk dl.' woorden lessol1s
leamed gevallen. Lessen voor de toekomst trekken uit gemaakte foulen zo-
dat die fouten niet meer herhaald zullen worden, en dan wel de juiste beslis-
singen zullen worden genomen. Dat is kort en ietwat gechargeerd de inhoud
van elke lezing of elk artikel dat het onderwerp van 'geleerde lessen' aan~
snijdt. Echter: is het ,vcl mogelijk lessen IC leren uit het verleden? \'\'at zijn
überhaupt 'fouten'? Wat is dan wel 'juist'? Maakt niet iedere generatie zijn
eigen fouten? Hoc weet je of de geleerde lessen wel de juiste lessen zijn? Zijn
nieuwe situaties wel met oude te vergelijken waardoor hel ook de vraag is of
de lessen uit die oude situaties wel in nieuwe toepasbaar zijn? Op dit soort
kanttekeningen wordt vrijwel e\'enzo vaak in diezelfde lezingen en artikelen
nauwelijks ingegaan.

Oude oorlogen
Het spijr me dat ik het moet leggen,
maar lf1de militaire organisatie werd en
voor zover ik kan nagaan, wordt, voor
de !essmls !eanl(,d voornamelijk geke-
ken naar de voorg:l<lnde oorlog. of
vTl'emd genoeg juist naar
oorlogen die in een grijs
verleden ht,bbell plaats-
gehad. Hovendien is de
blik veelal geheel gerichr
op hetgeen de overwin-
naar heeft gedaan en ge-
latn1, Om kort met de
oude oorlogen te hegin-
nen: zoals ook de plan-
nt'n \'an Sehwarzkopf bij
de Golfoorlog, is het zo-
genaamde SchlieHell-
plan waarmee dt,
Duirst'rs 111 augustus
1Y14 ludJell geIlOopt de
oorlog met Frankrijk in
hun vuordeel te beslech-
ten, gehaseerd op de om-
singelingssrrategie die
Hannihal bij Cannae te-
gen dt, Romeinen h,1J
gebruikt. .\1et 'Ille res-
peer voor her plan op
zich, hl't is dlliddijk dat
Helgic, Luxemburg en Frankrijk geen
C:ll1nae, machinegewen:n geen pilums.
en de Duitse generaals van 1914 geen
Hannib,lllen w,lrt'll, ,11Ijjn treinen na-
tuurlijk te verkiezeIl hoven olifanten.

Van verliezers leren?
Iklangrijker is echter de neiging om niet
verder tc kijken dan de overwinnaar,
daarmee de optie negerend dat die over-
winnaar nier heeft overwonnen dankzij,
m:lar meer ondanks Z.llnstraregie en t:lC-
riek. De opril,' dus Jat de ander eerder
hedr verlort'n d.lll de ('én gewonnen, Zo
zijn nier de mimre krijgshisrorici tq;cn-
w(lordig \'an menlllg dat Duirsland dt,
Fralls-Duitse oorlog {1 fl70-71} meer on-
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d'lIlks dan \'anwegt' Je offensieve srr:ne-
gie won, liet \Varen Franse blunders en
niet Duitse genialiteit die her pleir he-
sledmen. In dit opzil:hr is bijvoorbeeld
ook het fcnoll1t'en van de militair psy-
chiatrische dien~t van de Russen in de
oorlog van 1904-,) imeressanr. Die

dienst was ren eerste ingebed in eell, I_e-
ker vergeleken liKt de Japanse ~lGn,
waardeloze algemene geneeskundigl'
diellsr, en ten t\\"{'ede verloor Rusbnd de
oorlog l'n van verlie~.ers valt niets re le-
ren. Her gevolg was dar de Russische
psychiatrische dit'nst, die absoluut geen
slecht figuur haJ geslagen, volkomen
werd vergeten en alle kennis over oor-
logslKurosen in IYI4 weer geheel op-
nielnv moest worden opgedaan,

De ene oorlog is de andere niet
Zoals ge7q;d wordr echter bij her les-
som learned voornamelijk gekeken naar
ik meest recente oorlog. l'il't geheel on-
logisch ook omd:lt toch mag worden

aangenomen dat dl' oorlog die Ilt't meest
op de hopelijk nooit komende volgenJe
oorlog lijkt, de voorgaande is geweesr.
Dir is echter een volkomen onterechte
verondersrelling zoals bilvoorbt'eld de
Eerste en de Tweede \Vereldoorlug be-
wijz.en, Behalve dat die twee 7.elf in
slechrs weinig opzichten op elkaar le-
ken, leken zij ook in even weinig opzich-
ten op dl' a,lll hcn voorafgeg'lne en de
erop gevolgde oorlogen.

Degeschiedenis leeft niets?
\-laar toch. aan welke oorlog moet je je
d,ln spiegelen als niet aan de dichtsthij-
zijnde? Grom nadn,l is natuurlijk dat
nooit bekend is tegen wie en waM een
volgende oorlog 7al worden uitgevoch-
ren, en dus ook nier of die oorlog het ka-
rakter 7al dragen Jat er jarenlang van is

verwacht, wat overigens
in het geheel niet wil zeg-
gen dat juisr gebleken
tacrieken in een SOOf[gc-
lijkc oorlog wél worden
overgenomen. Zie Je
Amerikanen in \'('O[ die
ondanks de dl'sasrreuze
t'f\'aringen mct dt, mas-
sale, min of meer stap-
voetse aanval Jie door de
Duirsers. Fransen en
Brittcn 111 [914-1917
werd gepraktiseerd, 11\
1918 rot diezelfde rac-
tiek overgingen. :\afUur-
lijk: voor een hisHlncus
is het simpel. Hij kim cr
zich enigszins gemakkc-
lijk vanaf maken door te

~~ I.eggen dat her leren van
tv/< lessen uit bet ver1e<kn

leuk is v(Jor eell puur
persoonlijke h:lndclwij-
ze, nmr het hl'rkennen

\'an bep;ulde situ,nies mer alle nuance-
ringen van dien, maar voor iedere grote
organisatie on1l10~e1ijk. Lessolls [eanted
IS voor een org:lllisatie en 7eker voor een
militaire organisatie ecnter nuod7ake-
lijk, maar al te licht wordr daar mijns in-
ziens bij vergeten dat her een uiterst
moeilijke en zeer risk,\Ilte beZ-lgheld is,
Ik zal niet leggen dat hl'[ enige wat do.'
geschiedenis heeft geleerd is d.n dc ge-
schiedt'nis Iliets leert, maar wel dat ;lIs
de geschiedl'nis l{'ts leert het is dat de
wekolUst er altijd anders uitzier dan op
grond van ner verleden Vl'rwadu kon
worden. De vele jaren van oefening op
Je Duirse laagvlakte zijn van weinig be-
lang gehleken voor de huidige inn't van
de krijgsmacht in hl'[ kader van \'I"-<1C-



ties. De vele jaren van voorbereiding - in
mijn ogen overigens volkomen zinloze
'.(Jorbt'reiding - op de medische gevol-
gen \.an een atoomoorlog, zijn eveneens
van weinig nut gebleken, nu ineens won-
den veroorzaakt door kapmessen ver-
bonden moeten worden.

Selffulfilling prophecy
Er zal ook opgepast moeten worden dat
zo'n lessolI feamed geen self-flllfillillg
prophecy wordt, Zo was uit de oorlogen
van het einde vall de 1ge eeuw door
velen, ofschoon niet door allen, de
achteraf volkomen foute les getrokken
dat de cavaletie ook in een vcllgende
oorlog weer een grore rol zou spelen,
Dus moest cr fiks door de cavale-
risten wordt'n geoefend, dus kwamen
in 1914 die cavalerie-aanvallen er ook
met de bekende desas-
treuze gevolgen. De les
had niet moeten zijn:
hoc sturen we de cavale-
risten zo geoefend moge-
lijk de oorlog in, de les
had moeten zijn: hoe
kunnen we cavalerie-
aanvallen zoveel mo).;e-
lijk vermijden.

Welke les?
lklangrijker echter IS
nog dat er zo kort na een
oorlog !log absoluut niet
van een communis opi-
nio sprake is, of beter:
sprake kan zijn over het-
geen er in die oorlog is
gebeurd. Hoe kunnen
lessen worden getrokken
uit iets, waarvan het hoe
en wat en waarom nog
niet duidclil.k zijn, als die
al ooit duit elijk zulten worden? Zo is de
discussie over de kruistochten nog
steeds niet beëindigd en ook over het
hoe en wat van de eerdergenoemde slag
bil. Cannae, zoveel jaren voor onze jaar-
re Jing, verschijnen nog steeds interes-
sante, nieuwe interpretaties. ~bar stel
dat wel Iedereen het over het hoe en war
en waarom eens is, d.ln nog zal de vraag
'welke les moet hieruit worden getrok-
ken', door iedereen anders worden be-
antwoord, aangezien iedereen een ande-
re achtergrond met zich meedraagt, bij-
voorbeeld in religieus en/of ideologisch
opzicht. Simpel voorbeeld: de vraag
naar de les die uit won getrokken moet
worden zal door iemand die eell vernie-
tigingskamp heeft overleefd, anders

worden beantwoord Jan door t'Cn neo-
ll<lZi.Of neem de ~1(;D.AI n,lar gelang
de rol die men voor de militair genees-
kundige binnen de krijgsmacht ziet weg-
gelegd - bijvoorbeeld is hij eerst mens,
dan arts en pas dan militair, of moet die
volgorde toch echt andt'rs worden ge-
ZIen,of men dat nu wil of niet - zal de les
voor de toekomst die de ,'lCD uit zijn
d.oen en laten in oorlogstijd trekt anders
zlln.

Nooit meer oorlog?
tvlaar stel we(krom dat 1.e1fsdaarover
iedereen het eens zou worden, dan nog
zal de wijze waarop die les in heden en
toekomst in praktijk gehracht moet
wordcn tot een scheiding der geesten lei-
den. Neem de kreet 'nooit mcer oorlog'.
Zelfs als een generaal en een pacifist het

••
Cl

d,larover eens worden, dan nog zal
de generaal een andere handelwijze
hepleiten dan de pacifist. Zo kan ik mij
herinneren dat pacifist Fred van der
Spek omkleed met :lrgulllenten uit de
Tweede Wereldoorlog, de les trok dat
:"ederland uit de NAVO moest, wilde
eelI volgende oorlogsdeelname ver-
meden worden. Ruud Lubbers trok
eveneens omkleed met argullll'nten
eveneens ontleend aan de Tweede
\'(!ereldoorlog, ecn precies tegenover-
gestelde les. En dan hebben we het
nog niet eens over de tegenh:lnger
van 'nooit meer oorlog', te weten
'eeuwige vrede'. Alleen al bij het defi-
niren van de term 'vrede' zal de oorlog
losbarsten.

VN opheffen?
rvi aar zelfs dan. Stel dat cr inderd.tad
een eenduidige les getrokken kan wor-
den uit het verlnlen, een les waarm.er ie-
dereen het eens is - wat eigenlijk al im-
pliceert dat het wel een hele vage, vrijwel
nietszeggende les moet zijn, anders kan
eenvoudigweg niet iedereen het erover
t'ens zijn - dan nog is het de vraag of die
les wel praktisch toepasbaar is, Stel dat
een ieder er het over eens is dat de les die
uit de weinig florissante geschiedenis
van VN-interventies in de jaren negentig
en de misdragingen van VN-personeel in
Somalië en Bosnië, getrokken moet wor-
den, is dat interventies in het vervolg
1l1,lar weer achterwege moeten hlijven,
De menselijke natuur zorgt er blijkbaar
voor dat die interventies gericht op vre-
de, altijd weer in oorlog en barbarij ont-

branden. Welke politi-
cus en welke generaal zal
het dan voor zil.n reke.
ning nemen die es in de
openbaarheid te bren-
gen? De les dat we bur-
gers beklemd tussen ri-
valiserende gewapende,
losgeslagen, moordende
milities aan hun lot moe-
ten overlaten? De les dat
tIc VN maar beter kan
worden opgeheven? De
uiterst rationele les dat
soldaten niet zouden
moeten vt'chten maar

1j
het hazenpad zouden

~ moeten kiezen? De les
rl! dat legers maar heter

kunnen worden afge-
schaft? Zullen iiber-
haupt ooit deze lessen
serieus wOHkn overwo-
gen zelfs als alle bewijs-
materiaal eenduidig in

die richting wijst? Het lijkt me niet. De
lessen die getrokken zullen worden zui-
len lessen zijn en blijven die passen in en
toepasbaar zijn binnen de huidige con-
stell.nies en daarmee va.lk meer lapmid-
delen dan echte lessen zijn. Ze zijn dan
misschien geleerd, maar zijn ze ook ge-
leerd?

IJr.Lel) 1"111 Bergen.
Historicus. f",hliàSl en (ree/,mee
med"'ó'",b'r ,Hl" het
S/ltdi<'('('ntrum ,,,,or
Vrt'dt'Sl'r<l.lgst"kkt'Il.
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De zaak
Hermens/

Hoppenbrouwers

SELECTIEF
GEWETENSBEZWAAR
Een gesprek over de beroepsethiek van de militair
In het juni-nummer van Carré, het maandblad van de Nederlandse
Officieren Verenigin!j, stond een opvallend artikel van de hand van kolonel
hd J.N.Lodders. Onderwerp: Selectief gewetensbez\vaar,
Het verschiinen van artikelen over militair.ethische naagstukken in militai-
re hladen is, zeker sinds de discussie over een gedragscode is losgebarsten, al
bnglieen hijl.Onderheid meer. Het opmerkelijke lat hem in het feit dat deze
ex-o ficier niet alleen meent dat de krijgsmachtmens ook ethische maatsta-
ven kent en dus in geweten<;nood kan komen te verkeren, maar dat "een fat-
soenlijke, volwassen orgalli<;atie als de krijgsmacht haar leden een ethisch
noodluik behoort te bieden".
Over dit "ethi<;ch noodluik" wilde EGO weleens iets meer horen en ging
daarom op 7.oek n.l.1f deze kolonel hd JooP Lodders, ex-hataljonscomman-
dant Stoottroepen, oud-commandant Opleidingscentrum Infanterie en
voormalig Projecwfficier •.Leiderschap in de KL",

Begin .mgllstlls 1492 wcrdm serge-
<1l1l-II"I;oor / l",rmclIs ('11 sergeant
1foPllellhwulI/crs. [n'idell 1'0111 dL'
Vahi lid i11gsd iens I, 11i/gezonde 11
/lilar l'O(JTlIIJfig jocgos/al'ië. .\'"
,1,lIIkoll1st dld,Iar werd ('('1/ lIer/lllt-
dillgstietJd)(.'l1lellt Kelormc(',,/ be-
staande lIit <ie sm ffermells afs
commandant, de sgl Hol)PCllbroll-
fl'CTS als 1)!t'.cdt ('1/ I/egl.'ll solt/afclI.
Het dt'fache1llCl1/ werd gepl",1tst bij
een Oekr.1Ïl'lIs illfilllteriebaldl;oll in
de Titoka::;eme in Si/rair/n!.
Reeds 1'.III,lf het !Icgin /',111 d,/I1-
komst in de Titokazeme I'om/en cr
/1/ortier/n!sc!Jielingell pl'l,l!s doch
deze waren niet of nauwelijks op
de kdzeme gerifIJt. Op de middag
1'<11120 dl/gust/Is l'er,lIIderdc dit to-
(,la!. W',I11I toell SII('III'c!de eell V,\,'-
soMa,l1 (I/it de Oekr"ïnej door eell
scherl,sc/llfttt'r cn /l'crd hel ge-
bouw, w,wr In't ,\Ieder/mllis l'er-
bindingsdel<lChemenl ill l'erhleef,
in Immd gf'sc1m!Cn. De Oekraïellse
biltilljonscollll/lLlIld an f (1('S/r I( It
dIlIIrol' het geh(JI((I-'te ontruimelI.
liet l'crimulillgsd"!<Ic!n'lIle/ll werd
('()or ol/bep,Mlde ti,d teruKgetrok-
keil en ollderKehrûcht ill hel PIT-
ge/;ouw. Toen up 26 ,1IIglfstuS,
I'IH/uil Veil H,I,H~ viII Zagreb, de
opdracht k/l'ûfll l!/ln timetic weer
op zich te 1/('111£'11en het de!<1Che-
ment K('reed Ic mûkc/I poor O/lmid.
def/ijke inzel, wágadell beide 011-
Jerofficierell dit. Zij In:slolcl/ '}('t
geget'ell dicllstliel'cf te negereu Wil
<lh/liSädnelf ('11 de 11<111heli toel'er-
Inmwde lIegelI diellstl,fic!JtiKell
/liet oll/mdig ailll onJa1l1'a,lrdhJre
risico 's blool tc stellen, V()or de lei-
ding 1',In Je krijgsmacht ll'<lSdil
llallládilH~ de tw,'!' onderofficierelI
/laar Neaerl,md terug te 'hlh'lI, Ie
schorsen ell eell stmfZ<l,lk tegenln'n
,1<1nIe sp,lImen.
De militaire kamer 1'1111 IJe rec!Jt-
h,lI/k te Arnhem 1'('fOordeelde op
19 jlllluari 1993 <ieIwee ollderoffi-
cieren tot I'ier ma<lllden mi/it.lire
dctelltic, til !JOgerberoep ell in cas-
s,aie werd de straf gdhllldhaafd;
cell gr,lticver;:oek aml H,nc
Majesteit de 1\IIIIÎllgin werd afge-
wezen, D,wrnaast moesten de II/'ee
mzdero(ficierell IJ/lil opstelling ook
nog eClls bekof!en met hd lIerliezen
l'dn Imll b,1<l!!(lII.i.I', 1 augustus
1993 of! grolld 1',lII I'erregaa!lde
I/dtatigheidJ. Daar dit OIltsl'lj; te
wijtelI Wil.' ,Wil eig('11schIlId ol toe-
doen, kOIl d,wraall gee!! el/kef recht
worden ontleend, Op Z'II f/o!fa/l{lS
gezegd: "ier IIId<lI/lJenbromlllcII CII
olll:en'()1 Ollls!,lg /'oor HermelIs ell
f/oppenhrOlIl/'as. (Wf/)
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\Vat heelt Ir erloc h£'l1'ogell dit ,lrtikt'{ te
sc!Jrijl'c)li"

Zoah u \\'n~t W.\<;ik "bk voor mijn
fum;ti()l1t'el leeftijds ontslag (rl.t))
l'roj('ccoffîcier van het jaar van hl't
Leidersch;lp in de KL (ku W;l~het jur
1994, Dat heeft gen'sulteerJ in het me-
deschrijven van Ikl nieuwe Beleids-
\:oncept I.eidin~~evell in dl' KL. In dit
CO/Keptstaat onder andere het, 11<\veel
disl"llssil' tot stand gekomen, punt 28
w,tt onder meer inhoudt dat el'n Il'iding-
gevende zich hij zijn handelen laat lelden
door ethis(.he maatstavcll. [n dl' za;'!k
Hl'fllll'llS/HuPPl'nhrouwers heeft d(. mi-
IlIstn in het 11;ljaar \',111 1992 el'11
C(llllmi~sie ()nderwek en Ontsla~ .\Iil,-
tairen in~l'Stdd en dil' (.(lmmissie hedt
llll) gewa~gd als getuige-de~kundige or
te tred(,(} 111het onder7oek. Dat heb l .

gl'd,larl ('Tlzodoende ben ik ook \"Crvol-
~ens hij de zaak Hermens/lloppeTl-
broU\\"l'fShetrokken g('faakt. Omdat ik
vond dat lil het geval \".111deze Twel'on-
derofficieren een absoluut onjuiste he-
sllssing is g('noll1en heh ik Illij er ook ge-
\tJelsm,nig geweldig hij hetrokk('ll ge-
\"(wld. Silldsdim b,11 mij de problell1;\-
tiek van de milit,IÎre prof!:<;sieen het ge-
weten niet meer los.
lId schrijven van het artikel in Carré
vloeide daar uit voort maar uok uit het
kit dat n vele ;\ftikelen o\'('r dit thcma
verschen('l1 CTlJeu ik, n,1 lezing, hed
vaak Je1cht liet is allemaal waar \\".11
erin staat maar wat kan en moet ('(~nmi-
litair daar nu m('(', Het Illoet to,,;hnHJg(~-
hjk lijn een meer concrcct artikel tC
schrijven. Dat hdJ ik gl'proheerd te doen
ml't als vertrekpunt dl' zaak I kr-
lllens/H()PPl'l1bruuwers,

Eell (Clllr<l.ll,Ispe<"ti/1 1/11',!rtike! is bet
Ih'grip se/ectiet gCIt,etcllsbe;:lI'<l,lr, \Vat
I'crsta,lt 11d,l,lr onderi"

Een principieel gewetenshezwaarde l1l
de gehruikelijke betekmis verwerpt lk
deelname aan een gewclds,1pparaaL FerT
sclenicf bezwaMde is iellund die op
grond van zijn geweten, na afwl'gillg
van alle voors en tq.:,('ns,een principieel
lllT I,lat horen tegen de uitvoering van
een specifieke opdr,'c!lt. Hel is dus een
i!1Çidemçç!nee le~en een bepaalde op-
llracht. Overigens komt die term niet bij
mij vandaan meur is dele gehe7igd in dl,'
Kan1l'r bij de be~rotingsbehandeling van
dl'fensie in 1lJ%.

Zou ('('11militûir ill ee/l dcrJ.:cfi,ke silu-
atie /'t'rzeifd rûkcl/ d,1II ;:011 er, Z{'JU/I,

ee/l "et!Jisch /l(lodillik ,. I/Ioetell zijll,
KIIIlt I1 dllt eC/lStol'ficiJl{'IIi"

\Vanneer iemand op grond vaTl 1.'ln
diepste overtuiging ten aanzien van een



bepaalde opdraçhr TOl een prine:!,. Îee!
net' komt, dus echt in gcw("TcnslIllo zou
kumen wanneer hij dir opdracht zou
uitvoeren, dat hem dan e{'n mogelijk-
heid wordt gehoden om de redenen van
zijn neen zo duidclijk mogdijk te kUIl-

nen toelichten en dat hij mer veroor-
deeld wordt aan de h.tnd van een margi-
nale toetsing. Dit dient zowel plaats te
vinden bij een toetsing door de rechter
In n'n strafzaak alswel door de rechter
bij een eventueel omslag.
Heel vroeger kenden we de standrechte'
Iijke executie, die rijd ligt gelukkig bed
ver achter ons. l\laar ... als Tl.1 zo'n prin-
cipieel neen een gcgarandct'rdc zware
straf wordt opgelegd eventueel gepaard
met ook nog een ontslag, een oneervol
omsLtg als cen moderne vorm van ex('-
curie, Jan vind ik dat daTgeen recht doet
aan iemand die op grond van zijn gewe-
ten een opdrachr weigl,rt.

De zaak lIermei/$/Hu/Jl,enf,rolll,'ers
he,'ft l'olgens ulatell ziell (,l! de zwa,/r-
te, het gl'wicht I',m de gell'etensproble-
IlIelI in onuo!doende 1//<ltezi;n IIIeegalrJ-
IIII:II?

J,.
Het gaat u cr dm om dat cr iets moet ge-
beI/reil 011/ dat gewicht uan de bezwart'lI
zo goed mogelijk in kaart te brengelI.

Inderdaad. De redenen op grond waar-
van een neen volgt op een opdra<:hr dit,-
nen uiterst zorgvuldig te worden beke-
ken. Het is, dunkt mij, uitermate lIloei-
lijk op grote ,lfstand Je emoties mee tt'
voelen wanneer je zelf nooit in een der-
gdijke siw<ltie belH geweest en je je be-
perkt tot : I leeft het dienstbevel voldaan
aan wat er allemaal in de voorschriften
staat. Als dat de enige [()etsing is dan
valt dat natuurlijk al vrij snel uit in het
nadeel van iemand die op grond van zijn
geweten neen heeft gezegd. Daarom
moeten die gronden zo zorgvuldig mo-
gelijk worden gewogen en hekeken. Wij
verbeelden ons dat wij daartoe in staat
zijn walH wij hebben immers gedurende
tientallen jaren een commissie gewetens-
be7.\\'<uen gehad waar met name dienst-
plichtige militairen zich konden en
moesten verantwoordl'n. \Vij denken
dus in staat te zijn het geweten te men:n.
Dus zo nieuw is dit !lU ook weer niet.

Een ja,lr geleden l'roeg lIIel'r. Vall
Ardennc l'an !Jet CDA aan de bewinds-
lieden/'.l11 defensie hoe zi; ouer het selec-
tief gewetellshezwaar dachten. Het <lIlt-
woord I'an de st,wtssecretaris kwam er

•
•

in grule lijnen Ol' ncer dat daar bi; een
urganisatie /lIs de krijKsmacht hee/mocÎ-
lijk ruimte /'oor is te /Jind"n. D<lar bent
/{ heldIIs Iliet mee eens?

De Haa~ is wat de staatssecretaris met
zijn antwoord rrecies heeft bedoeld.
Heeft hij IX'doel, dat wij a(;(;epteren dat
je op grond van je geweten straffeloos
een opdracht mag weigeren, dan ben ik
het mt'T de hewindsman eens. Ook ik
bt'll van mt'lIing dat dat niet kan in een
gewclds()r~anisatie als de krijgsmacht.
Ik hoop niet dat de staatssecretaris hier
bedoelde -en als dat wel zo zou zijn dan
ben ik het met hem hartgrondig oneens-
dat cr geen ruimte is voor zulke mensen
In de krijgsmacht en dat zij, een op-
dracht weigerend op grond van hun ge-
weten, per definitie worden ontslagen.
Ik vind dat de staatssecretaris nier geheel
duidelijk is geweest in zijn antwoord.
Jammer was het dat mevrouw Van
Ardenne IIlt.t het antwoord genoegen
nam en niet heeft doorgevraagd. Ik
hoop dat dat alsnog zal gebeuren want
daar is de kwestie toch te helangrijk
voor,

/n het recellte /Jerlcden !Jeefl de zaak
/-Ierml:ns/Ho/JpenhroulI.!ers llogal wat
sluf doen opll'<laiell. Wal is er, zUIlder
nu al te zcer ill details te treden, I'all deze
zaak bij 11 1}lijlJcnhangen?

In de eerste plaats vond ik de TOetsing
door heide rechters marginaal. \'{'e \ve-
ten allemaal dat de omstandighedt'n
waaronder een feit is gepleegd een heel
belangrijke rol spelen. Ik vind dat die in
deze zaak onvoldocndc zijn lllt'egeno-
men,
Ten tweede, en dat weet ik nog heel
goed uit de periode ,-Jat ik zelf tot straf-
opleggen bcvoegd was als de zogenaam-

de tuchtrechter, dat je de persoon ook
altijd in ogenschouw diende te nemen.
Het feit dat twec zo onervaren onderof.
ficieren op zo'n verantwoordelil'ke posi-
tie werden gen't, is ten enenma e 011\'01-

doende gewogen.

U doelt Ol' het feil dat de één eell jonge
sergeant was en de ander cen horizollta-
Ie instromer met een jaar ewaring.

Precies. Ik heb dat voor de rechter in de
ontslagzaak vergeleken met iemand die
net zijn rijbewijs heeft gehaald in
Coevordel1 en de andere weck als taxi-
chauffeur wordt ingezt'T in Amsterdam.
Daar k()lnen ongelukken van.
Het derde punt wat mij van deze zaak is
bijgehleven is dat -In dit geval- de minis-
ter geen enkele toelichting heeft gegeven
waarom hij dit heeft gedaan. Hil' heefr
dat wel op grond \'al1 een aanta argu-
menten in de ontslagbrief naar beide on-
derofficieren gedaan maar je mag je de
vraag stellen wat de krijgsmacht van dit
alles nu heeft geleerd. Ik dcnk eigenlijk
alleen maar it'TSnegatiefs. Namelijk dat
als je op grond van je geweten tot een
principieel neen komt cr ontslag volgt.
Ik denk dat dat toch een uirermate nega-
tieve les is, Dat betekent, en dat geluid
heb ik vele keren met name hij de onder-
officieren gehoord: Ik kijk wel uit, ik
doe gewoon wat cr gezegd wordt en aan
mijn lijf geen polonaise. Dat is een uiter-
matc gevaarlijke ontwikkeling, zeker als
een zo'n delicaat onderwerp als her ge-
weren in het geding is.

Te/l diepste is de "botsing" !lissen
Hermclls Cll Hoppenbroltlvers enerzijds
e1/ defensie <lIlderzijds terug te leiden tot
eell verschil in opvatting (wer hoc lei-
dinxgevendell diencll te handelen .. Ken-
/lelijk was !Jet Ileleidsconcepl 1.e/ding-
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gellen KI. (RCLJ\ L), waar 11zelf /log ililll
lieht meegewerkt, duar OIll'o/doende
duidelijk over.

Ik denk het ook. Dat is dat bewuste punt
28 waar ik in het bl'gm over sprak. In dit
punt zegt Je KL "dal de leidinggevende
zich bij zijn handelen laat leiden door et-
hische maatstavcn". De organisatie
licht \TrJcr niet roe wat dIe cthis..:hc
maatstaven zijn. DM houdt lil dat, gegc.
ven het feit dar ieder lIlens verschillend
is, een C()mmanJanr er geheel :I11Jl.'rc
maatstaven op Tl.l kali houden als zijn
mcal'werkers. \X'anneer je niet proheert
dit wat verder te definiëren, hoe ver-
schrikkelijk moeilijk dit ook is. dan
hlijft dit in gc\'cdnssiruarics. maar zeker
ook in de moderne landmacht, waarin
de !eden worden uitgedaagd mee te den-
hn en ver:Il1Twoordelijkheid te dragen,
een bron van spanningen. Het zalzc1den
zo zijn dat de ethische heugels van de
opdra.:htgever en degene die de op-
dracht moet uitvoeren aan elkaar gelijk
zijn. Dat is niet te H'rwachten ...

Tuch is dit IJedmoeifijk in regelgelling
te l'aften.

Buitengewoon l<lstig, dat geef ik vol-
mondig toe !TIaar nog wel uitermate zin-
vol het te proberen. Ik denk dat je er (lok
veel tijd voor moet nemen om daar,
voorafgaande aan een uitzending, met
elkaar over te praten. "\'X'at doen \vij
jongens, wanneer wij in een situatie te-
redH komen als .. , ~, pak maar een voor-
hedd. Daar kan men niet genoeg met el-
kaar over aan de praat gaan. Die zin, dat
ie je laat leiden door ethische maatsta-
ven, roept gewoon om een gedraj;scode
in de krijgsmacht als een soort uitwer-
king van datgene wat er in dat bcleids-
concept staat. Dat je ongeveer van el-
kaar weet hoc je handdt, hoe je (hem te
handden lil hcpaalde situaties.

F.r ;;011 I'eel meer nagedacht moeten
/fJorden {Juer de milituire beroepsethit.,k?

Inderdaad, al voeg ik er geliik aan (Oe
dat het niet eenvoudig is dit te omschrij-
ven, \X'anneer je er evenwel niets aan
doet dan weet je z.eker dat er niets ge-
beurt, Je zou er weleens met z'n allen
over kunnen gaan denken. \'.;;r.lIltw,U ge-
beurt er met mensen in gevechrsomstan-
digheden? Dan maak je het beest los in
de mcns, dat laat de krijgsgeso.:hiedenis
overduidelijk zien, Op lIlet name de
so.:houders van de leidinggevenden rust
de raak om met dat beest om te gaan.
Natuurlijk, cr IS een Conventie van
Gencve en er zijn oorlogsregels om dat
toepassen van geweld beheershaar te
hOll(len, dat betekent evenwel niet dat je
het daar hij kunt laten. Erover blijven
praten met z.o konkreet mogelijke voor-
beelden, in het bijzonder vooraf. Dit
soort zakm dient in gedr;lj;Srq;els ~e
worden vervat. f\1aar dan ""re~cJs" die
op een h(l~er niveau li~en d,ln her Iliter~
[;/'kgedrag. Owr deze zaken moet je met
e kaar afspraken m,lken om als her ware
een soóaal vangnet te creëren, heter is in
dit verhand nog u' spreken over een sys~
teem van sociale controle hinnen de een~
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heid. Dreigt iemand in de fout te ga,ul
dan is Je kans dat hij op lijn geJrag
wordt aanj;esproken door een dt'rue re-
delijk groot. Is cr geen sprake van socia-
le controle dan kunnen er maar zo uit-
glijders komen.
Uiterlijk gedrag, Jat moet ik too.:h nog
even kwijt, is voor een krijgsmacht niet
geheel onhelangriik maar is van een an-
dere orde, van een laj;t"re orde dan wan-
neer wij praten over de heroepsethlek
van de militaIr.

Een ()c1angrijk aspect Vil/I het ethisch
noodluik wordt gel'ormd door de instel-
ling 1'0.111 een ethische toetsillKscommis-
sie. \'(lil/meer eli hIJe moet eell dergeli/ke
commissie in actie komen?

,\lijn gedachte IS dat als iemand op
grond van j;ewetensnood geweigerd
heeft een opdracht uit te voeren dan be-
gaat dele mJn of vrouw een strafhaar
teit. Ik denk dat in l'en organisatie als de
krijgsmacht dat ook zo moet hlijn'n.
Daar is hij mij geen discussie over moge-
lijk. Iemand die l'en opdrao.:ht weigert
begaat een strafhaar feit 1'11 gaat dus
naar de rechter roe. ,\lljn opvatting IS nu
(Lu alvorens deze persoon bij de reduer
verschijnt er een commissie moer komen
die betrokkene tegen ht.t licht houdt en
kijkt of dat beroep op lijn geweten j;e-
fundeerd was of niet. Die vorm van ver-
amwoording is noodzakelijk om mis-
bruik u'gen te gaan. Een dergelijke toet-
singso.:ommissie zou moeten worden ge-
hoord donr het Openbaar Ministerie
voordat zo iemand hij de rechter komt,
Dit hodr niet een dwingend advies te
zijn, want dat zou op gespannen voel
staan met het onathankelijke karakter
van de rechterlijke macht, maar met
zo'n advies zou de rechrer wel ernstig re-
kening moeten houden. Ik denk Jat het
voor de rechtsprekenJen, rechtstreeks in
de zininj;, buitl'llgnvooll mot"ilijk is vast
te stellen of het beroep op het geweten
nu terecht of niet terecht was. Daar
dient een heel zorgvuldig onderzoek aan
vooraf re gaan. Hl,t is niet niks wanneer
Iemand een heroep doet op zijn geweten.
Overi~ens zal het zcker niet daj;clijks
vour komen, l1ee, dat lullen uitl.onde-
ringen zijn.

••,~'

\Vanneer wij de mensen in de KL lercn
hun handelen tc relareren aan ethische
nuatsraven dan is het mogelijk dat ie-
mand in hepaaltle om~landigheden nee
zegr legen een specifieke opdradll zich
d,urhij beroepend op 1ijn diepstc o\'cr-
tuigin~. Indien zoiets zich voordoet dan
heeft helrokkene cr recht op dat lijn be-
weegredenen, in alle rust, worden he-
~chlluwd door een aanlal menscn, door
een ethische toetsingscommissic, Pas
dan ~even wii her gcweten de jui~te
plaats die wij het zo j;raag toekennen.

Ifet is al weer enige tijd geleden diJt 111/'
artikel iu Carrë stO/ui u(xedrukt. \\lut
;;iju .l(> reacties tot 1111 toe geweest?

Op mijn Carré-Mtikel zijn rot dusver in
Carré geen reacties verschenen, wel heh
ik privé enij;c respons gekregen. \"laar ik
wd erg blij mee ben is een reactie in het
blad van de Sticilting .\\;l,HSchappij en
Krijgsmacht vall prof. Vroom (augustus
1997). Vroom onderso.:hrijft daarin mijn
pleidooi voor de insrelling van een ethi-
so.:hetoetsingscommissie.

AfissclJiclI dr<UIKtdit artikel er tue h,; dat
de discussie Ol'er het se/et"tie( }wlt'e!ells-
bezwaar en ill het hijzollder de instellilIX
t'an eell ethische toetsingscommissie
lI'ordt gestimuleerd. I" ieder gel'ul iJe-
dunkt I'oor /;et xesprek.

Wim Heij





jeugdfilm-regisseur Karst van der i\leulen uit Picterburen is van mening dal
de Nederlandse jeugd recht heeft op een stukje eigen cuhuur. Precies 15 jaar
na zijn eerste bioscoopfilm onderhandelt hij over een nieuwe. Înternarionale
productie: dc verfilming van Tonke Dragts De brief vour dc koning. Een
miljoenenprojecl.

DE BEVLOGENHEID VAN
EEN
]EUGDFILM-REGISSEUR

, 'I

imdgcttelll'oor jellgd(i1ms. Ik hellll()od-
gcc!lI/(JflKOI mijn eigen prodllCt'1/f ge-
worden. Nog sleeds moet elke film lIil
eell /JlJlllvp'lkket alm (on<isclI, lIari()lw!e
('11intemJlil)lIa!e subsidie/lOties ell U1II-
T(Jt'PCII worden h('kostiXli.
Door zijn bevlogenheid en professionali-
teit lukt het Van der J\leulen tdkcm
weer eell vo!waaHligc cast en crew hij-
een Te hrengen. Jeroen Krahhé, Piet
Römer, Gerard Cox, Joost Prinsen, Lex
Goudsmit: ze speelden allcm:wl al eens
met' In zijn films. Vooral op de /,Mts/e
twee hel) ik I'<lak ('eli beroep ged,l,lII.
,•.••rog steeds he/JIjen wc een !Jeel goed
CUlltJet.
Al sinds zijn beginjaren ,lis regisseur
s<:hrijft ,k import-I'ictcrhurcr zijn scena-
rio's ",lmen met Piet Gcclhocd. eind re-
J,Ktcur v,m 'Het Klokhuis', Camera-
man Fred Tammes maakt sinds I~HO
deel uic van Je \-aste groep med~'wer-
kers. Fn'd wordt heel helm/Kriik in de
IlnrilmillJ.: /fdn 'De hrief I'Oor de ku-
nIllX'. Dlldrin ZlIllen u'e I'eei nieuwe
tec/nl/ekel/ toe/I<1SSCII,,iie, zéka in
iellgdfilms, IIfJR niet eerder zijll gedaall.
Het l'erha,ll speelt ziel] 'lf ilJ de I'eertiel/-
de cel/U'. Dat IlerKt oll1vaarschijnlijk
1,(,eI<Idllp,lssillgell /'/1 lluurbereidil/gel/.

de .lcht en (pak 'cm beet) 35 jaar heeft
wel eens bewust of onbewust een film
van hem ~ezicn. VerschillenJe produc-
ties vielt'n internation<lal in de prijzen.
BeglIl jaren tachtig was cr bijvoorbeeld
een (;OUdCll Bet'r voor 'Kunst eJl vlieg-
wcrk" een film met Herman van Veen in
de hoofdrol. ';\brtijn en de magiër' (md
ondn anderen l.ecn Jongewaard) werd
in ,\loskou bekroond op het
grootste jeugJfilmft-scival ter
wcreld. En rt'cenrelijk ~'iel
ook Je tv-serie 'De legende
van de Hokkerijders' in de
!,nJ/cll.
f kt succes is opmerkelijk,
;l<ll1gezien Van der ,'Inden
[Ot nu toe alciJd l'cJcr-
Jandstalige films 111<1,lkte.Ik
l'irlJ d,1l Nederlandse kindc-
relI recht hebben op een
stukje eigel/ cu/tl/ur, ze~t hij.
Als tegel/wicht ilall het
Amerik,lallse 'plastic'. Dat is
altijd (;éll 1"111 lIIiin bel,mg- l
rijkste lIilg,lIIgsplll1ten ge- .
weest. Ik wil il'ls bijdragen
,1,1II de omwikkeling I'all kin-
deren, dour ze Ic l,l!ell na-
del/kel/ oller s/tuilties die ze
zelf kllnnell lIIee/lwkell,
Als voorbeeld h:lalt de regis-
seur 'Knokken voor twee'
<Iall, eCIl film uic 1982 over
echtscheiding t'll Je gevolgen
daarvan voor een kind. Dat
sloeg in ,\:'ederf,md lIiet aht
,I,m, zo '1/ li/III (wer narig-
heid. Al<l," toell lJii Idter als
tv-serie werd lIitKeZ(Jllden,
mi/akte hij heel wal lus. Ik
del/k dat ik /log nooit zOI'al
re,letles heh gdhld ,Ils toell.

Pionier
Van der .\leulcn koos al 28
jaar gdclJen, op de filmaea-
(!cmie, nlOr het m,lken van
kinderfilms. Hij was daar-
mee een snort pionier.
Iedereen vond het /lh/ar r<-lJr.
Af/es met .kimlcr' ,'TI'Oor
h'ek al gûl/II' op 'kinderach-
tig'. EI/ dal kun 'hlillurlilk
'lOoit kUllstzinnig ;ciill.
Bouemfie1/ Uhlrell cr gt'cn

Het filmsrudiootl'e van Karst van der
Meulen ligt pa achler de Zechon-
dencrè'che. aan de Iloofdstraat iJl Pie-
terburen, Een klein hokje is het. volge-
stopt Illet montage-apparatuur. GUlle-
r.l's, films en videobaJlden. Aanteke-
ningen on:r oude en nieuwe produccies
zil-n in n1,lppen weggeborgen; polsdikke
fi rnscripcs, draaiboeken en scenario's
liggcn op hoge stapels in de kast. Aan de
muren hangen posters van eerJere
bioscoopslIceessen: 'Circus op stelten'
(1972), 'Petcr t'n de vliegende autobus'
(1976) en 'Thomas en Senior' (!9S5),
om cr een paar te noemen,
Buiten verdringen toeristen zich rond de
bassins, waar I.enie 't Ihrt, Van der
\-Iculcns echTgell()[e, tekST en uitleg
geefT. De filmmaker wordt JOOf/:een
van de bel.oekers herkend. Gcloo me,
da,lfmee heb ik echt geen //Iucite.
Bekendheid heeft me 1I00it zo get~(Jk-
keil. Anders was Ik geell killderfilms
ga,m maken, TrOlIU'ells, ook Lenil: ziet
hailr bekelldlJeid ~'()(Jr,/l,lis cell 'II(JOd;Cd-
keliik kll'aad',
Iloe anoniem Karst van der "Icuien zich
bij Je Zeehondencrèche ook beweegt, in
de wereld van de jeugJfilm is hij bepaald
geen onoeken(!e, Vrijwel iedereen russen
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Inmiddels zijn Van der ~Icllien en
Gl'elhoed al toe aan hun vierde versie
van het script voor 'De brÎef'. De eerste
scriptaantekeningen stammen al uit
1986. Ik I'erwacht dat wc het script 1I0g
wel een keer zullen herschrijucn voordat
w/! ieht aan het werk kunnen. De ko-
mende maand ['allen el/kele belangrijke
beslissingen Dvcr de film. Het heetste
hangijzer is het strewII er een Neder-
landstalig prodllct van te maken. Ik zou
het heel jammer I'inden als we straks ;n
het Engels moeten gaan draaien.
Wanneer alles meezit, kan de rolprent in
1999 worden opgenomen. Een jaar later
staat de monragc op het programma.
Van der Meuten: Vroeger was het vo/s-
trekt ondenkbal1r om zolang (WCT één
film te doen. Toen moest ik b/ijl'eJl pro-
duceren; film WilS synoniem voor leuen.
Tegenwoordig doe ik liever wat langer
otler de l'oor!Jereidingell. zodat !Jet eind-
resultaat precies wordt wat ik me er
vooraf bi; IJoorstei.
De verfilming van De brief voor de ko-
ning - een hoek waan'oor schrijfster
Tonke Dragt Je Staatsprijs voor de
Nederlandse Jeugdliteratuur omving -
gaat tussen de ~'ijftien en twinitg miljoen
gulden kosten. Een heel verschil met

Van der !\.1eulens eerste film, 'Circus op
stelten'. Die kostte ongeveer twee ton.
[e1/ paar ;l1ar later wtell we al op twee
mil;oel/. En tegenwoordig kim je zelfs
met dat bedrag ,11 weinig meer doen.
Dat er zoveel geld loskomt voor een kin-
derproduetie vindt de regisseur/produ-
cent natuurlijk een goede zaak. Er zitten
behoorliike risico's ,1Iln. Zeker hiosco-
pen zii" Iliet dol op killderfilms. omdat
ze alleelI matinees kl/llllell draaien. Met
de hitte IJan de afgelopen zomer ging er
's middags niemand /laar de bioscoop.
[n is !Jet te koltd. dan ga,m kinderen lie-
IJer/laar de iishaan.
De laatste I'Men zijn desondanks heel
wat jeugdfi ms succesvol geweest. 'Het
zakmes', 'Lang leve de koningin' en
'Mijn vader woont in Rio' zijn daarvan
waJ.rschijnlijk de bekendste.
Daarmee is ook de discussie weer opge-
laaid over wat kinderen wel of niet zou-
den moeten zien. Het mooie en tel'f!1ls
het gevaarlijke van film. is de ltJCrkeliik-
IJeidssuggestie. Je kiikt als het ware naar
eell stukie uan tie werkelijkheid, terlf/ijl
de praktiik natuurliik net zo 'fake' is als
een boek. [en duur boek. in mijn gev,II,
Zo'n twintig miljoen gulden.

Martin Groenewold
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crypt am
Horizontaal

I spoden
6 overste
7 lam
8 Ivoor

10 eendra.:ht
11 omheinen
15 onno
16 "ok
18 kettin~
19 ond~rarm

Verlicaal
I stom
2 overvt."rven
3 los
4 nit;:t
5 gelaten
9 ontmanteld

11 negen
13 niks
14 tol
17 ster

kruiswoordraadsel
Horil.ontaal
I fortuin
6 uitsla~
7 nut
8 nrger

10 neersban
t I rq~enhUi
15 b;\st
16 ree
18 v;\lldaal
19 bderlid

Verticaal
I fout
2 ritmeestl.r
3 uil
4 no~;a
5 Finland
9 tt."genstand

11 Birma
13 idee
14 Abc
17 cider
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Gelogen of niet gelogen

De waarheid met andere woorden

Ki/rel Roskam

Eindelijk begon ik te hegrijpen. dat het
niet gaat om de we~terse invloed maar
dat her antwoord ligt in de eigen tradi-
ri(mele achtergrond. En dan hlijkt dat
voor Afrikancn dl' ~;lmenleving meer is
dan cen optelsom van individuen. De
mens ontleent zijn waarde aan de ge-
meenschap waarin hij opgroeit. Bcgaat
hii een misdaad, dan hedt de gemeen-
schJp daar ook mee te makcn. De ge-
meenschap is geen wraakm'mend ~Ll..:ht-
offer maar de gemeenschap is verant-
woordelijk \"Oor zijn leden, ook als die
een misstap of t'en mi~ddad hehben bc-
gaan. Dus dc genwenschap moet de he-
trokkene "heropvoeden". Dus in die op-
vatting kan geen sprakt. I.ijn van dood-
straf. Dat neemt niet weg dat er in
Afrikaanse landen wel dood~traf vour-
komt en Jal er moorden worden ge-
pleegd. :\Iisschicn krijgt Zuid-Afrika na-
\"()Igingin andere landen en Icert elke ge-
meenschap dat vergelding nil,t de oplus-
smg IS.

Dat kon niet kloppen, want het christen-
dum steunde immers ook de aparthcId?
Individuele hlanke christellcn in Zuid-
Afrika hadden een moedig standpunt te-
gen dc apartheid. maar de mel'rderheid
van de hlanke christellcn hl,dt zonder
moeite anti-apartheiJslllensl~l1 in de ge-
vdngellls gestopt of aan de galg opge-
knoopt.

HOUt1IlIlR
OPt1ET Dft:
VER7VNiNG ,
ONS ft/PO-
NEERT lA

NfET

tieve waarheid.' niet klopte. Die Afri-
kaamc leerlingen hadden niet gelogen,
maar in hun cultuur \verd de waarheid
op een andere manier onder woorden
gehracht, En ik was zo naief om te den-
kcn dat ik alleen wist wat w,larheid-
~preken was.

1':11 lijkt Jat een onbelangrijke persoon-
lijke hele\'enis. maar Jt'rgelijkt, ervarin-
gen hebben meer Europe~e hezoekers
V,lIlAfrika en ik hcn hang dat zij meestal
niet tegen iemand aanlopen, die \'ertclt
hoe de vork in de steel 7.Ît.Vandaar dat
veel hlanken na el'n korte tropische va-
kantie nlij\'en denken dat zwanen lie-
gen.
Veel erger i~ hl.t d.u blanken die in lan-
den als Zuid-Afrika wonen en werken
jarenbng hun geloof in de apartheid
versterkt hebhen door te wijzen op de
leugenachtigheid van de zwarte werkne-
mers .. \laar "ja, haas" was llt. ht'vcsting
van wat de hlankc had gczegd cn niet
t'm leu~en zoals die hlanke dacht.

Ik heb als leTJM in die Afrikaanse jaren
\.eel geleerd, maar dat hleek nooit ge-
nocg. Zo wilde ik weten waarom de
Zuidafrikanen ro ma~~aal tegen de
d()oJ~traf waren. Eerst kreeg ik te ho-
ren, dat tlit de invloed was het chrr~ten-
dom met zijn leer van vergeving. En
christencn rq~gen toch tegen hun regen-
stander: "Sla je mij op de ene wang, dan
keer ik je de andere \vang toe"?

In de kLis kreeg ik mijn tweede les. Fen
leerling zeI op mijn vraag of hij zijn hUIS-

werk gemaakT had: "Ja. meIJel'r". rcnvÎjl
ik zeker wist dat hij "nt'e" had moeten
zeggen, wam hii h,ld 7.ijn huiswerk !lil'{
gemaakt. Weer zag ik hierin cen aanwij-
zing d;lt Afrikanen liegen. ~Iaar het
bleek mij al gauw dat Afrik;l;1l1Selt'l'rlill-
geil geen "nec'" tegen een oudere of re-
gen t'en meerdere lllochtt'n leggen. Hij
h<ld zijn huiswerk niet gem<l;lkt en dus
hevestigde hii mi in opmerking: "j<l,
meneer"'. Ih<lrtnee hedoelde hij te leg-
gen; Mik heh mi in IllllSwerk niet ge-
maakt". Hij had helemaal niet gelogen
en ik had dat niet hegrepen

Ik was uit l\"eJerl<lnd naar dat Nige-
riaanse dorp gekolllen om les te geven,
En niemand had mij iets vern'ld van hun
gewoontes en niemand had hen iets ver-
tdd van url7-~.gew()ontes. Vandaar dat
Ik dc eerste tlld dacht dat ~de zwarten
liegen". langzarllt'rhand kwam ik er.
achter dat mijn opvatting over "objec-
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01U\vaJare wa~ een van de In'rlingen op
Je midJelbilft' school in het Ni~eria;ms('
dorp. waar ik volijverig les ging geven.
Ilij had mij verteld d;n hij enige kind
van zijn lluJèTS was .. \bar op een dag
srelJ •..hij zijn "'broer" VOOT. Ik Jacht liar
hij dus gelogen had. llUJ.T toen werd het
mij duidelijk gemaakt: Afribncn heh-
ben "broers", ook al hebben die ver-
~chillellJcn OUdl'TS. D.lt was mijn eerste
les.
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jongerclI heMn'f1 niets //Iet politieke Ih/r-
tijell. Zo heeft elke partij /Ccl zijn jOllgc-
rengroepering, maar die zijn Iwege-
1I,l.lmd lIiet repn'scnt"tie{ l'oor de {el/gd
I'I/n WIS land. Zelfs het mercndeel lijm
degel/en die aktief ZÎjll 111Green l'eace,
Amnestv 111Iem,ltÎolI<l1of de wcrddwin-
kek h('hiJen gecn relatit. met 1'('11 politie-
ke 11<lrti;.
De praktijk is dus dat heslissingen ol'er
een iOJlxercnheleid /l!O,dell KI'I/omen
door /1/('/15('11 die IJl/U jOlig ;;:ijn hebbell
cr/'an'l! ill ('eli ,1IIdcre tijd. Dilt zie ie op
lokaalniucmt in een gemet'nletijk /Jeleid,
/lUWTook t'i11lllirhet parlement.
Het Il',wrom OlJl /id Il' :tijll l'<UI e('n poli-
tieke {!Urti; I'flor jOlige menselt k,m 01/-
l'o/iio(,lIlh. duiddijk gemaakt worden.
Afen !Jet'ft geen li;d om aktief te zijn ;11

{'I'/1 tlllrti;. laat sta,m om eell pllhliek-

TAMACOCHIE

Ik heb mijn kuiken, of beter eitje, of nog
b(.ter mijn voorwr:rp v;ln nierafiatende
aandacht en lidde. U raadt het wcllu:ht,
het gaat om de Tanw(;(lchie, dat uit
lapan afkomstig cOlnputer-('irrc dat een
hevrediging is van de hehoefte ;l;1n aan-
dacht geVl'n l'n liefde ontv;lngell, l-It-t
Tamacochie-eitjc, dat vorig jaar;ll in de
puhliciteit kwam, is doendt. een ddini-
tieve opm;lrs in r-:ederbnd te beginnt'n,
In Jap;ln zijn er 6 miljoen gelukkige he-
ziuers en in Nederland W;1Sde eerste
voorraad van 2S.000 stuks in een OJll-
mezien uitverkochT. Op het computer-
eitje of - kuiken zitten drie knoppen, die
opgnette tijden ingedrukt moetm wor-
den om hl'Tdigitale Ir:dwezen aan voed-
sel en genegenhl'id te helpen. Op hl,t
scherm verschijnt de poep als de hahy
verschoond moet worden en de roep om
sn;lcks of eten als het voedsel wenst. Het
wil geknuffeld wordt'n en hij slechte ver-
zorging dreigt h(.t hoos of ziek te wor-

rechtelijke (Illlktic te K,lall I'Crl'lfllCTI,
M,wr!Jet !Jce(t lIatuur/i,k ,1l/f'S te makelI
met het o/lfbreken 1',111{'('n l)eeld !Joe on-
.;:e S,IIII{'lIlel'illg !Jet heste Z,flI/ kUIIII('1I
wordelI ingericht. De keus tussen lihera-
lisll/l.' 1'11sodalisme ell alles wat zich
d,I,lrtllssell !Jel'indt is niet e{'IlI'(lIIdig,
.,",,'i('tallccn !Jet uIlderwijs doc!J ook de
politiek schiet hier /t'kort. Bij !'Oorlich-
tillg Ol) scholen door partijen is mCII af-
tijd he/'T('esd d,1t !Jet prupug,I1liLI lI'ordt
I'oor cen /)('p,l<lldc stroming, De ler,wr
I'(lelt zich d,m de hoeder 1'<111hel tere
zieltjc l'a1/ zijn leerlillgclI. Da.lr slaat tt,-
gelUwer dat dt' IJlJlitiekl! Ih1rtijen 0I1t'0/-
doende kader hehhen l'all I.'nige kll'illi-
teit 0111 op een jllistc wijze hUil ide.1lclI
flI/f'r te brt'lIgell.

Hel blijft d.m beperkt tot het houdcn
l',lII l'erkil'zingen Ol) schofen L-'<lIlI'oort-
gezet oll(/ent/ijs, a(hankelijk o( eert
groep ler.:Jren da<lrloe IJet initiatie(
neemt. Dit gebcurd d,m doorgaans
I/uora( dali de fandeliike Ilcrkiezingell,
::.udut enige s(eer wordt f}ercikt lIIet be-
keilde (ir,urell uls spreker die zich k,lIIdi.
d.lilt hebben gesteld L'oor In't /hLr!cllle/lf.
De lIitsl,'gen l'ml die sdJlJ(Jll'erkie::illgell
101,ell Ilarald met 171111afkoll/st.
Gemiddeld stemt me/1 d,m die purtij
waar lmll ouders (Jok ,ti jarell ste/lll aan
gellen.
Een <l1llI(J()ordop de L'ra.lg um mcer jOIl-

den en zelfs dood te gaan. Een uitkomst
voor de door ruimtegt'hrek van huisdie-
ren verstoken Japanners. De zorg voor
het dl~italc weZl'n gaat ver en hlijkt ge-
7.illslC\l'ns te kunnen ontwrichten. 0P;l's
en oma's worden tijddijke verzorgers
als vader naar zijn werk of het kind naar
school moet, Bij ziekte, die afhankelijk
van de geprogrammeerde gezondheid,
snel bil optreden, hlijken gezinsleden
elkaar de grootste verwijten te maken.
ProblCl'm doen zich voor als de digitale
h,lb\' meerdere malen 's-nachts gevoed
lIloeten worden en de nachtrust van vrij-
gezellen {,Il edHp;lrell ernstig en duur-
Z;l;ll1l wordT. De rouwverwerking bij
overliiden van h(.t schepsel is geen klei-
nigheid en op Imernet zijn al diverse he-
gra;lfplaatsen ingericht, w;lardoor m('n,
in stilte voor het scherm gezeten, de
fl\'l'rledenen vele malen de b;ltste en
kan bewijzen. Eell hij7.0l1derheid is na-
tuurlijk wel tbt uit hl'[ dode bl'est me-
teen weer nieuw geboren worden.
Reden voor de dierellscherming Olll in
het geweer te kOlllt'll. Her kind ver-
trouwd met het gegeven dat na de dood
m('[een weer nieuw ontS[;l;lt, zou wel
eens, indien met echte heestl'll gecon-
fron[eerd, minder zorgvuldigheid [en
toon kunnen spreilJen ondt'r het mono
"er is tOl:h weer leven na de doodn

• Is
het een legen, deze vinding dil' het kind
ook verantwoordetijkhl'id hijhrengt en
het kinderloos echtpaar eell hedl'nd;l,lgs
suhqi[UU[ versl:haft? Of is het waarLÎn
ten top: :--::ogeven en in ('{'n vbag van
vernieuwingsdrift zal ons paarse bhinet
verplichte ATV-dagen. instellen om ~~'t
volk in de gelcgt'llheld te stellen zIJn
Tam;lcochie extr,l te \CrW('llllen. En als

gerell te betrekken bij de politiek is ,ills
I'erre I'all eem'OI/dig. EenlJtJllseptlrt)' or-
r,<lniserm //let een I'/ellgj(' politiek is bij
L'oorbaat ~edocmd te lIIislukkt'lI. Een
.mder soort m1fziek in de kerk dali het
orgel was ook ~eell succes om de kerk-
gall~ L'.11Ijungeren te stimuleren.
Wie lIIoetell hel dus doell //Iet Ol' zijn
mil/st f)//dere jfmgerell, die ill de politiek
de toulIH;es i" h"'u/en lIe/ll{'II. Allar Ol/-
deren die de kwaliteit hefJ/Jell om d,1I/d-
werkelijk /liet jOllgen'll te communice-
ren. Voorlopig zal het wel beperkt hlii-
1'1'11tot huih'II-/hlrlelllelltaire ,Ik ties, zo-
,115bij het IJrotest 1',11/ de U'i;:::ixillgl'rij-
I'ert'oerkadrt /loor studenten, Ala,lr dal
is een I'OT/II I'an politiek bedrijl'ell I'an
pIlIIr eigen bel'/lJg. Daar is IIh'ts mis
mee, III,/(/r juist 1'.lII fongeren zou ie
moelen l'enl'ac!Jtel/ 0/11 JJleer t'orm te
kl/lil/eli gelleJl .:I,mhllll UIt,komst.

Als stlldelltell (werg,l,m tot 'lIIti-parle-
mt'l/taire akties is er werkeliik iets mis
IJIl'tde sallleltln'illf(. Dat z,lgell /(JeI'roe-
ger ill Grit'kell/al/d tegell het k%llelsbe-
wind lot de akties op het I'Icill 1-',111 de
l-1emds(' Vrede, 1II,l<1rook L'aJld.ldg de
d,lg ill ll1dollesie tegCII de currupte
Soeharto./àmilie. ,",'at d,lt bC'lre(t kali
\Vim Kok rustig sI,lpell en zal hij I',/IJ OJ1-
ze jOJlgerell g{'('11/lrob/t'lJte" l'erll'ach-
teil.

Cor Ollt

kl;1p op de vuurpijl nl l.l~regeringyraks
meer aandacht aan de l,lJll;lcochll's be-
steden d;1n aan IKt milieu. On:rigl'ns is
dat ta,Hste geen moeilijke opgave en str-
aks zelfs gemakkelijker gedaan d'Hl ge-
l_egd. Wim Kok, Els Horst en Jaap de
I-loop Scheffer zullen, als de trend door-
zet, volgend j,ur in dl' verkiezingsstrijd
zeker Bolkenstein verwijt('n maken ,lIs
hlijkt dar zijn Tamacochie a;ln een over-
dosis n;ltionale gl'negenheid overleden
IS.

Lerm \'i/eeke
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BRASSED
OFF

Britse cinema
op z'n best
\Vic deze rubriek met enige regc1m.lill leest, weet dat ik al sinds jaar en dag "crslin~crd ben aan kleinschalige, socia;l1
getinte Engelse films. Ken Loach, .firn Shcridan en Mike Lcigh zijn de grote namen in dit genre, maar cr komen
steeds meer jonge talenten bij. Deze maand bijHlorbccld gaat BrasscJ OH in roulatie. de tweede film van J\brk
Herman. ,\let deze produklie schaart Herman zich in één klap in de voorste gelederen van de Engelse cinema, die in-
middels internationaal weer ecn duidelijk hoorbaar partijtje meeblaast.

In Ynrkshirc, III het noorden van
Engeland. zijn anno 1992 nog enkele
mijnen open, maar d,lt duurt niet lang
meer.
Een van de kleine stadjes in dl" streek
heeft t'('n fanfare, die bcsta:H uit mijn-
werkers, :\taar terwijl veel gezinnen nog
gl'hukt gaan onder de schulden die ze tij-
den~ de stakill~en van jaren daarvoor
hebben op~ebouwd. vormt de dreigelllie
sluitin~ van de mijn een enorme lwlas-
ting voor het moreel. De nlL'este leden
van de fanfare zijn hun motivatie L1I1g-
zaam lllaar zeker kwiitger,ukt. en an-
ders worden ze door hun wanhopi~e
vrouwen op de huid ~l'Zl'tel\ om hun
hobby er aan te geH'n en in de vrijgeko-
lllen tijd lets bij te gaan vcrdienen, Dl'
enige die onvervaard blijft strljdt'n V(lor
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de toekomst van de h,md, lo~ van de
miin, IS dingent Danny. Hii heeft w:h
ten doel gesteld om mee te doen aan het
fanfare-concours in de Roval Alhert
Hall in Londen, r-.1<tarde leJen van de
band SH:llenhem een ultimatum: g;lat de
mijn dicht, dan valt ook het doek v-oor
het orkest.

Danny lijkt een hondgellOte te krijgen
met de komst van de mooie Gloria, een
ionge vrouw dit' vroeger in hetzelfde
plaatsje heeft gewoond en die er nu te-
rug is gekomen. Gloria bliikt 0llt't'n van
God gegeven manier trompet te kunnen
spelen, en de redl'n va]] haar terugkeer
blijft aanvankelijk onduidelijk. De nun-
nen zIen wel wat in zo'n leuk jong ding
in hun midden, en Ibnny 1.1l'T wel wat in
haar Illuzikale bijdrage voor ziin orkest.
Ook de longe hla/er Andy, ooit em
vbm van Gloria, krijgt opeens weer aar-
digheid in de muziek. Maar op een d,lg
wordt duidelijk dat Glori;l voor de di-
re..:tit' vall Je mijn werkt. Ze IllO..:trap-
port uithrengen over de situatie.
In de ogen v'an dl' andere leden v;ln de
band is d;1t uitermate verdacht, en And"
wordt onmiddelliik !!.estraft voor ziin
liefde voor Cloria. Dan stort Ihnnv in:
hij bed! al iaren ~tollon~en. en kal] de
gcsp<Illllen ~ituatie niet langer aan ...

Brassed OH is op ;llle gehied het neusje
v;]n de lalm. Om te heginnen wordt de
cast aangevoerd door Pete
Po~tlethw;lite, die inmiddels ook door
Ilollywood is ontdekt. flij W,IS te zien
als de vader van Daniel-Dav I.ewis in In
The :\'am..: Of Th..: Father. m,lM maakte
eveneens deel uit van de in Florida anno
llli gesiweenlc versie v,ln Romeo and
Juli,] van de Australier Ral Luhrmann.
en hij hij stapt ook rond in de tweede
Jurassk p,uk-film. Voor een kk-ine film
als Brassed OH was hij evenwel toch
diep dankha<lT. Ik hescholfU' eell mi in

('(m dergefi,ke film IIls een geschenk,
lomt zlIlke scripts krijg je 11// ('emn,l,ll
lJiet elke IiLlg,1,1IIgelJodclt.was zijn COlll"
mentaar. B(WelldiclI heb ik de mijnsta-
kil/gen ,Illijd gesh'llIId. en ik 1-'OIJd h('/
holrtl'('rSc/Jellrend dLlt liele leefgeme('ll-
schappeIl door de uiteindelijke sl/litin-
gen werden 1'(,Tllictigd. Gloria Îs een in-
Ilemende rol \'an Tara Fitzgerald, die te
zien was in o.a. Hear .\1y Song en Sirt'ns,
Andy wordt gespeeld door I-:w;]n
1kGregor, die a,lIl een bliksemcarriere
b..:zig is met films als Shallow Grave,
Train~potting. The Pillow Book en
Emnu.

Hl'[ so.:ript voor Brassed OH werd ge-
so.:hreven door regis~eur Mark Ilarmoll
l_elf. die zelf ook intensid hec(t Illl'Cge-
ledd mct de dr,lma's rond de miinen in
Engeland, Hij toeval bs hij een kranten-
bericht over een brasshand die werd op-
~chevell doordat een mijn Jio.:ht ging.
Toen had hii dl' kapstok waara;]1l hij
ziin vcrha;ll kon ophangen. Alif11 film
gaat Ol'er mijnen, !luwr ol'eral ter werdd
g,wt het lIatllllrlijk precies ;:0, <lIs een
kleine gemeclIsdJolf' 'lflhmkdijk is /',/11
één enkele tolk 1',111ill,fllstrie. GeheIIrt
d,wr iets mee, dLll1I/alt ('eli heel IICIIt'<'Tk
1'<1nfamilie en I'riendcn (JPI.'<'IISuit d-
kaar. M,l,lr ,uist d,lII blijkt l'dilk !Joel'ee!
l'ecrkmclJt ell l'ed)tlllst mei/sen nog
kU/lllell genCfercn.

Brasscd OH is, zoals 11 wd heht be~re-
pen, de ah~olute aanrader voor de/.e
maand, en misschien wel het mooiste
wat ik dit j,ur tot nu toe heh ge1.Îen.
\X'ant naa~t ,11die schitterende rollen l'Tl
d.tt perfed uirgebalancet'rde ~cript
wordt cr ook no~ eens prachtig ge~pl'c1d
door prof..:ssionclc blal,ers, Ot' sound-
tr;lck is. voor wie de muziek no~ eens
thuis wil afspden, te krijgen op ReA-
Vio.:wrcd. 09026-687572.

l.eo /',m Opzcc1olild
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LOUTER TOEVAL. ..
Willen wetenschappers er wel
van weten: En humanisten:

vijftien jaar mijn hoekhesprekin-
gen in EGO enigszins heeft ge.
volgd I,al,ich niet verwonderl'n
o,'er mijn instemming met dit
pkidooi. Evenmin m'er mijn van
harte nwegaan met een tweede
wens van .'laso, waarmee hij het
IC\'ende hoofdslllk -over de on.
dl'rzoeksnaag, humanisme l'n
het hovennalllurlijke- afsluit en
die ik tOl slot graag in z.ijngeheel
eitel'r.

IIja 1\1aso:De zin ,'an het !Ocv'a1.
Ambo, 13,1,lro1'J';l7.
240hlz.09,90.

'Ilierhij wil ik henadrukken dat
ik met deze studie ook huop een
nieuwe impuls te gewn aan de
discussie binnen de huidige hu-
manislische h.:weging. Tot nog
niel 7.Cllanggeleden leken huma-
nisme en wetl'nschap een geluk-
kig huwelijk re hl.bhen gesloten.
Sinds echter steeds duidelijker
wordt dal wetem..:happelijk on.
derzoek in dele l'euw tot hcvin-
dingen en inzichtt'n leidt die
strijdig (lijken te) zijn met hl,t
lOch voornamelilk materialisti-
sche standpuIl! van her heden-
daagse humanisme, lijkt cr I'an
een huwelijk nauwelijks meer
sprake Ie l.i)n. Ik betreur dat en
ik zou graag zien dar die relatil'
weer wordt hersteld. f'iel dar
het humanisme nu ma;)r klakke-
luu, alles wat Je wctens,:hap op-
hoest moet Olernl'men, m,lar
wel dat ze op grond d,wrvan,
veel met'f dan nu heTgeval is.
open moet staan voor allerlei za-
ken die ze tot nu toe krampach-
tig huiten de deur heeft proberen
Ie houden. Ik hoop dat dit hoek
hier,lan een hijdrage zal leveren:

Zoals gezegd hoop uuk ik
.\hsu'> wens.:n .richting weten-
schap en richting humanisml'-
in \'ervulling te zien gaall. \X'ele-
ven in een tijd van voortgaande
untkl'rkdijking, individualise-
ring en (wetenschappelijke en
technische) specialisatie, maar
ook \'an wenemende belangstel-
ling vuor z.ingeving. spiritualiteit
en innerlijke heln"ing. Dat ook
,'crder ondcrzOl'k nacu de hett.'-
kenis van 'toevallige' geheurte-
nissen - in d.' welen<,<.:hap,op
macfO- en micTOnivo,en in het
gewone dagelijks lWSlaanvan
mensen - daarhij van groot he-
lang is heeft .\la>o met zijn hoek
duidelijk gemaakt. Eu dat dit
ml't zweverigheid nil'lS van .loen
hoeft re ht'bben uok. Kortonl,
hier ligt een uiterst zinnige dis-
kussiehijdrage. \X'iepakt 'm op?

Impuls voor
humanisten

Eerst wordl'll twee ganghare we-
tenschappelijke srandpunten te-
genover toeval ( namelijk dat het
nier !lt'staat en dat het wel be-
Slaat maar weten-chappelijk nier
interessant is) uitgn' ..erkt en be-
kritiseerd. Ook worden de on-
wetetlSchappeiijke manieren om
strijdige onderzoeksresulraten te
hekritiseren aan de kaak gestl,ld.
ewnals de ang'! van menige we-
tenschapper d,1!de resultaten
van onderzoek naar toeval zijn
tot dusverre aarwaarde 0p"allin-
gen kn ge\'l'stigde reputatie!)
zullen aantasten. Vervolgen- ku.
men uitvoerig l'en aamal soorten
van toeval aan de orde: serendi-
piteit (toevallige ontdekkingen,
I.oals Newton's v'allende appel
en F1emingspenicillineschim-
mcl], synchroniciteit (Jungs kop-
peling van gelijktijdige geheune.
nissen en dromen of gedachten
,1anhet paranormale, acaus,lli-
reit l'n archetypen) en serialiteit
lKallllllerers' herhaling of 01'-
ccnhopin~ van gelijke of verge-
lijkhare dingen of gebeurtenissen
in de tijd of in de ruimte').
Zo wel erg kon weergegeven
lijkt het eell en ander mis<,<.:hien
nogal moeilijk en saai, lll,lar
,lo.)r de vele herh'nbare voor.
beelden uit de wetens~"hapshisw.
ril' en uit het dagelijkse leven
laat dit buek zich -althans voor
nil'uwsgierigl' gerntercssl'erden
vlot lezl'n. De soms niet malse,
maar altijd l.akl'1ijk lW,lrgumen-
teerdl'. kritiek op een aantal \'er-
maarde wetens~"happers (o.a,
Karl Popper en vooral Paul
Kurtz) is mij uit het hart gl'grt'-
pen, Dal geldt ook I'oor .'\aso's
pleidooi voor een zich minder
'onmenselijk Cri,Imoreel' opslel-
lend wetl'nsehapshedrijf, Jat op-
houdt 'ml't .le empirie !log lan-
ger als het enig zaligmakende te
beschuuwen' en dM inziet d'll
'ook andere ervaringen en ken-
nisinhouden van grote weten-
schappl.lijkl' betekenis kunllen
I.ijn' (pag.l:U). \Vie de laatste

Onderzoek cn kritiek

meI een in principe zinlofC of
met een met zin JoorJrenkll'
werkelijkhl'id . .'let de weten-
schappelijke houding als ver-
lrekpunt werkt ,\LISOin een hel.
derl' hetoogtrant in dertil'n
hoofdstukken systematisch toe
naclr de uiteindelijke lll'antwoor.
ding van die naag.

Twee houdingen
.'!aso heeft heel wat sterkere
voorbeelden in zijn hoeiende
hOl'k, dat \'Celverder reikt dan
,111eenet'n anekdotische wl'erga-
I'e van 'toevallig' samenvallende
).:elll'urlenissen. Bestaat toeval ei-
genlijk wel en zo ja, is het te ver-
kl;\Tenen heeft het zin? f'u be-
horen zÎn.-ragen en zingeving al
van ou&,her tor het helangrijkste
aandKhtweid v'an humanisten.
En zijn het niet jui,t .lil.'wge-
naamde 'wevalli).:e' geheurtenis-
sen, die de zinvragen oproepen
en die ons confronteren met de
fundamentele onzekerheid in hel
mensl'lijke hestaMI? Vroeg of
bat loekl ieder mens hierin een
eigen persoonlijke houding te
vinden . .\tl"o gaal in zijn inlei-
ding uit V,111het 'het tegelijker-
tijd en neust elkaar hl'S1aanvan
een bovennatuurlijke en een we-
tenschappelijkl' houding tegm-
over gebl'urtenissl'n die we ~toe'
v'al- of -toevallig-noemen',
:-.JalllutlijkLijn t'r mensen die, zo
,relt hij, •......hij één V,llIheide
houdingen houvasr hebhl'n ge-
vonden. Als dal ,Ic wetcmchap-
pelijke houding is, zien ze dl'
mem; als onderdeel van een doel-
loos universum, geregel'Tddoor
doc!llll.l' processen, waarhij in of
door die situatit' dl' mells hoog.
stens zingn'er aan een in princi-
pe linlo<ls heSlaan kan l.ijn, Als
dat de hOVl'IllJatunrljkehouding
is, zien ze de r\;lruur, de ll1l'ns.
godl'n of (;od als essentii.'1l'on-
dcrdelen van el'n doelgericht
universum waar niets lOllller zin
of bl,tl,kenis is:
Dl' iundaml'ntele onJerwl,b-
I'ra;lg onder dae swdil' luidt
dan ook of wc tl' rn'lken hebben

onderzocblet'r aan de
lJniwrsiteit vour Humanistiek te
Utrecht. Begin dit jaar ver,~"ht'en
hij Amho zilll hoek IJl.'zin ,'an
hel ton'al. Pas half september
las ik het destijds Jange\faagdc
reccmie-exempbar. :\'et t(>l'nik
wat zorgelijk hedachl of ik er
wel de gá,ruih,lijkc kortl' be-
spreking van kon maken, [i,'1dl'
eindredal"trice weren dat hl,t een
hele paginJ mocht worden als ik
iets passends had voor het no-
vembeTllummer met hl't thema
normen, wacuden en zingeving.
En tegelijkertijd viel de hiervoor
gl'clteerde (;roene in dl' hus.
TlIC\'al?

Onder de kop 'De surreali>ti,che
heb' \erschel'n in hl't weekblad
Dl' Groenc Am,rcrdamml'r \'an
24 sl'premtwr jJ. l'en grom arti-
kel van .\tichel DidkT mcr ,Ie
kunstenJJr en dichrer \1ercr
Oppenheim (191]-1985). Deze
lOnler dceldl' de nonl'tmfurmisti-
,che 0rpenheim een expositie in
de 1{ottadanlse KUllsthal met de
tWTOemdefOlograaf .\\;m Ra~'en
nog lUl en mer 23 november a.s.
is veel \wrk van h,lar te zi<;nin
bet :\tuseUlll VJn \toderne
Kumt in Arnhem. Didias stuk
u"er deze L1,cinerenJe HouW
eindigde als \'ulp: 'In 1984 voor-
,pelde ze een jJar hner te zullen
,rerven, omdat ze op zesender-
tigiarige leeftijd een druum h;ld
gl'had m'a een zandloper, Ze
legdl' de droom uit als dat ze op
de helft I'an haar leven was, Op
15 nowmhl'T 1985 u"erlced ze,
vlak na het wrs-t:hijnen van haar
1.1,Hstebock. Ze was 72 jaar.
\X''iehet !e\'l'll in de h'lnd heeit.
zet ouk de dood naar zijn hand'.
De ene lezer zalzo'n mededl'ling
schouderophalend langs /.Ich
heen bten gaan, een ,mder zal
zich wenkbr;luwfromend afvra-
gen 'Tul'val?', een dade piekert
nog een poosje duor over dl'
Shakespeariaanse benll'rking dat
cr to<;hmeer is tussen hl'mel en
,urde dan HorJtiu van kon dro-
men en een -meer welen<,<.:happe-
lijk ingeslelde - vierde kan er
;unlciding in linden rOfverdere
studie, ieirenverl'lmeiingl'n
dit'pgaalld vergdijkf'nd onder-
zoek. TOl die laatste c,negorie
mag. lijkt mij, I1ja~h;;o worden
gerekend, hoog!er,ur weten-
schapsfilosofie. methodologie en

24 - FGO I NOVEMBER 1997



o ejaagd
I lol' schrijft men een spannende
thrilkr? .\Iet een gOt'J pint komt
men een eind. maar als hel daar
hij f>lijft laM her verhaal uitein-
delijk wch te wen,en over. Dat
overkwam mij hij h"'l lezen van
ho:tnnek Op!tcjaagJ van Nancy
Taylor Rosl."nnerg.
Huofdpersoun in her hock is
Stella Cltaloni, een ~m:ccw<ll
aanklager. Zo su<.:ccsvo]Jat het
dl;' jaloc7.ie oproept v,m collega's
die haar voorhij zien gaan op Je
maal-;çhappeliikc ladder. Als
Stdla \\lordt ,\;\ngcklaagd voor

de dood
van haar
ouders.
l'en ge-
beurtenis
die al in
n;lar kin-
dertijd
ha;1ft
plaatsgc-
vondcn,
is nl<'[ Je
[e/t"T al

duidelijk dal er icr~ stinkt, maar
w:n? Wie heeft her gedaan?
Stella zoekt het uit o:n wordt op-
geiaagd door mensen dil."het
sltxhr met haar voor hehben.
Een goed vcrh:ul, alleen jammer
dat dt" t"lnoties van d..,aeterl.nde
figurt"n zo oppefl'1akkig worden
neergezt"t. Het hedt het niveau
\'an een doordeweekse
Veroni,afilm: Onderhoudend,
maar plat in p'ychologi"he lino
Nanq' Taylor Ro~enberg:
0p!,:ciaagd. De fnrltein h,'.,
Baarn 19%. Paperback 286 hlz.
(j,\hL}

Alleen-zijn
In de handzalnl', gebunden
hockje~m'eb in zakformaat die
Scrvire uitl,:eeft van dl' p,y,ho-
therapeut en yogalcrares Sun
van \lcilel, vers,heen deze 10'

nwr het dertiende deel in tien
jaar. Eerder werd in dUl' rllbriek
met grote wa;H<kring ges,hre-
wn ol'er dl' hm'kies Contact
/IIakell en AI1g5t 1'11 liefde, \'an-

wege hun
eenH>ud,
lll~ldcr
taalge-
hruik,
grote her-
kenbaar-
heid en
praktis,h..,
hruik~
baarheid
in hell,:t:-
WOlll' da-
l,:dijbe le-

ven. Delt gddt opnieuw \"()or dit
deeltjt' uver ALEEN-ZIJ;-';, wat
niet hetzelfde is als eenzaam zijn
of alleenstaan.
In haar inleiding fet de auteur
uitt'en hoe en wa<lrum 'de ziel'
een kernhegril' is in h,lar boek.
Het gaat d'IJrhij om het proces
,'an in ons/elf leren herkennen
V:ln de oorspronkelijke zil"len de
vt'rnlrmde ziel die onlosmake-
lijk met elkaar verhonden zijn:
"\Vr kunnen niet volledig Il'wn
zol;ll1g we ~~n van beid.., ontken-
nrn." In <LHherkenning,proces
speelt voor iedert't'n \'an tijd tot

tijd alleen-z.ijn een noodzakelijke
rol. Dit wordt daarna uitge-
werkt in vier delen. Deel [ be-
schrijft het afscheid nemen van
dt:nkheelden en verlanl,:ens die
het oorspronkelijke 1.ielencon-
tact in de wel,: sta:ln. Daarhij
komt onze wrhuuding tot ande-
ren aan de orde: de familie (ou-
ders, I'lroers en zussen), een part-
ner, kinderen_ ,-rienden en culle-
ga'5. Het is van belang te Iercn
bl'wust en liefdevol ruimte \'oor
jezelf in te nemen, a'ticf te hij-
vcn. Dl.elll gaal o\'Cr het ruimte
genu aan creatie\'C kr,Kht van
onze oorsprunkelijke ziel. tloe
.lelt kan wordt in een reeks hClsis-
antwoorden loegdichr. In deel
111wordt aangq~even dat alleen-
zijn een noodzakelijke voor.
w,l;\rde IS om samen te kunnen
zijn. En det'IIV vat tot slol sa-
men wat alken-lijn hetekent in
om dagelijkse lewJl.
Weer l'l'n prettig keshailT en
leerzaam hoekje.
Sun van Meijel: Alle.'n-zijn.
Sen-i re, Ulrech, 1997. Geb. IS!
blz. B2,SO. (FS)

Peter', Zeurkalender 1998

Onlangs was hij in h..,t ;-':OS.juurnaal in wrhand
me! dl' opening van een grote tentounstelling vCln
zijn \wrk in het Gemeentemuseum van Bt'r~wnop
Znom: de meest produktit"H tekenaarls..:hrijwr
van i\ederland, Peler van Slraaten ([935).
Op de na,lg of hij ooi! wel eem een dag wnder in-
,piratie had, kwam het vloue antwoord:~ ~ee,
echt nooit, heel vroeger wel os, maar al j,lren niet
mt'er. De ideeën komen steeds weer, elke dag. Ik
weet ook niet hoc dal kom!, maar zo is 't ge-
\\'oon~. En nadat d,'camer,l nugal rap langs het
geëxpuseerde werk zwenkte, kwam een psycholo-
ge nog even vertellen dat mannen er in I'eter's
prenten meestal vrij bl,kaaid vanaf komen.
Vrouwen worden dan Jfgebeeld met uitspraken
waaruit blijkt dat ze mannen va,lk saai, belachelijk
en eigenlijk owrhodig \-indl'n. ,\1 voegde de dJ me
t:r troostend Clantoe dat ze ook weer niet z()l1dl'T
elka;\f kunnen. Tja. ook de grote schrijfster
Virginia \X-'oolfvroeg het zich al af: "\'X'aarom zijn
\Tuuwen zov•.••.1hoeirnder voor nunnen dan om-
gekeerd?~
Hoc dan uok, evenals in voorgaande jelren s<:henkt
EGO opnieuw aandacht aan de wrschijning van
Peter's Zeurkaknder. DCle hcr niet op één p'lgi-
na. maar verspreid door dit hele nü\'cmhernum-
mer. Vorig jaar mdddt: ik !Ot slot van een zeer
wa,lTdl'rend stllkje over Van Snaaten's fenomenale
inle"inl,:svermogen in mensen in het algemeen en
in Houwen in het bijwnder, hocleer ik elke dal,:
van 1996 had geno!en I'an zijn psychologi"he
mee~tt'rs~'hetsje~. En dat geldl voor dit jaar om-er-
minderd. De kalender hangt bij mij naa,t het aan-
recht en elkc anJ11d laat ,'oor het li..:ht uitdoen mag
het kleilw s..:heurriweel pLl:ltS\'inden en de nieuwe
tekening grinnikend nf sch'ltt"rend worden he-
grot:t. Dm dOl' het ook: niet leuren. maar (je be)
scheuren!

DONDERDAG
1JANUARI

Peter's Zeurkalender 1991\. De Humonie,
Am~terdam.
f.24,'JO. (FS)

'1 19,a E!JNA- 2000..... .,.
/.Jou Z£C;~4Ei Wltç ME~T E.EVw!JE WEl-

EGO I :'\'OVEI\1BER 1997 - 25



HOMO-CONFERENTIE

5-6-7 december in het Coornherthuis
De Stichting H011losexll;tliteit en Krijgs-
!lucht organiseert al jaren in samen-
werking met de diensten geestelijke WT-
zorging een conferentie waar militairen
en hurgerpersoneel de gelegenheid
wordt gebodell elkaar te ontmoeten, De
wcrenschap billllen Defensie geen een-
ling re zijn en gevoelsgenoren re ontmm'-
ren blijkt telkens weer een belevenis. Er
worden ('rvaringen uitgewisseld. de goe-
de en minder goede, Collt'ga's vertellen
hoc zij thuis en op hun werk met hUil
homosexualiteit omgaan. hoc zij een
modus viVendi hehhen gevondcn. De
één door het stuiten van COlllprOlTIlSSen.

dl' .lnJeT door datJ'uisr niet te doen.
t bast oll~emerkt lei t dit tot het (zo no-
dig) bevorderen van de eigen emandpa-
tic en weerba:trhciJ. De ervaring is dat
hl:! reiken" weer een verademing blil"kr te
zijn om met gcvoe1sgenorcn van gc~ a..:h-
ten ft: kunnen wlsst:lcn over Je dingcn
die ons hezighouden.

Deelname:
Deelname is mogelijk voor hOlllo-
s('xllek. mannen en \Touwen. burgcr of
militair (BOT. BBl'. nadienend), in \'o'Cr-
ke1ijke diensr hij het ,\linistl'rie van

Defensie. De deelname is gratis. Voor
deelname aan deze conferentie kan bui-
tengewoon verlof worden vcrleend op
grond van:
- militairen: A;...lAR, artikel 85, lid IR.
- burgerpersoneel: BAR!), artikel 4 51id I.

Aanmelding:
Schriftelijk of telefonisch voor I decem-
her t 997 hij het Coornhenhuis, Oranje
~assaulaan 71, ,1708 GC Zeist, tel.nr.:
0_~0-69t ~[)60 of via het secretariaar \'an
dl' Stichring SH&K. Postbus 1612.3800
BI' Amersfoort, lel. nr.: O_H-~S65299,
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CRYPTOGRAM KRUISWOORDRAADSEL

OPLOSSINGEN OP PAGINA 18

Verticaal
I vermogen
2 militaire rang
3 vogel
4 zoert' kkkernv
5 Europees land
9 verzet
12 Aliarisch land
13 denkbeeld
14 long<'nsnaalll
17 hloedv<lt

vermogen
h.uiJaandnening
Z1l1
klellTling
tegen de grond werkt,u
nanight'id
deel van een hoom
hert
vernielzuchtige
hogere militair

HorizonraaI
1
(,

7
8

10
11
15
16
l'19

Vcnicaal
1 tc dom voor geluid
2 Ilogm,uls schilderen
3 alles verkoàr
4 ontkennend lot
5 ongedaan over zich

heen laten kOl1len
'} de jas uitgetrokkt'n
12 bogeu voor Iwt geral
13 0,0
14 it' moet hetakn voor dit

speelgoed
17 hemellichaam-reclallu'

Hori:lOnraal
I klossen schoonmaken
6 militair die wel heel erg

re veel is
7 dier dat niel kan lopen
H klinker en dan J
10 allemaal dezelfde k!en.'n
I1 TOJH.Jomijn.'rell jongens
15 heen en terug een jon-

gen
16 Ct'n neus raden
1H geketende reactie
19 van hoven rijk?
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StevenWat l,ind iii ?

mueten de Barberties bange'l.
Maar gaan alle Barberties dan bangm ?
AI die andere uverheidsfunctionarissen.
die lekten, steekpenningen aa,mamen,
op seksueel of ander gebied door de
knieën gingen
tekort scbotm in t'erantwoordefiikheid
in hun fUlictie en in respect voor de an-
dere burgers?

Misstappen zi;n niet goed;
mensen bliiven wel mensen.
Niks te vergeven of te herkansen ?

\ \ ~
...~

Ineens wordt iedereen,
-zo liikt het wel-
heel recht in de leer.
Zelf zomfer u/ekie of blaam.

Niks I'an l'ergeVell of herkansen.
De venmtwaardiging kriigt alle ruimte.

Niks van mildheid.
misschien kunnen mensen een situatie
wel niet aan. m kan ook een opleiding
dit niet ['oorkomen.
Wellicht gaat altiid een gedeelte vour de
biil, maar kun ie voordien niet zeggen
wie precies.

Ineens wordt iedereen,
- zo liikt /Jet wel.
heel recht in de leer.
Zelf zonder vlekie of blaam,
moeten de Barberties h,mgen.

Niks van genuanceerdheid.
begrip voor de misschien wel heel moei-
liike umstamfixhedell waarin geope-
reerd is:
mensen moetelI dit maar kunnen.

Deze keer:

E/ke keer.

Het vertvart me.
Op twee manieren.

b/ï misstappen van Ol'erIJeidsfunctiuna.
rissen. raak ik ill t'erumrring.

de misdragingen van militairen in
Angula.

Raadslieden - waar en wie
Uureau

Oir",.hm
S<;h;13r,[x,rgen
Den IlelJrr
Steenwijk
Cura\.ao
Oen HelJer
Den HdJ"r
Hilv..-c,um (K.\Ltrl
A,,,,n
BreJaf\'ç eert
Doorn
Schaarshergen
OiTSch"t
Sel.durf
Ermelo
Rheindahlen
Amersfo"rt
Steenwijk
V"lkellDe !'rel
F.Je
Wo<.nsdr<-.:ht
Sredorf
Leeuwarden
RotterdanI

Naam

I.L (Immy) Bcijer
J. (jacques) van den Blink
c.c. (Tineke) l){"kker-tlundlillg
A.B. (Adri) van Dellrzen
'\I.J. (Marias) van Durp
J. (Joopl flnkstra
R. P. (Run} (;e"n<.
J.J. (Jaap) G.'uze
\"/.A. (Itlrt) Hetenrij
C. (Carine) van Hinte
A.H.T.lAd) H"rni~
J.M. (j()"~t) v.1Il Langen
L.LI'. (Loek} d•. Leeuw
B.j.T. (ikn) ~an der Linden
B.M. (Ik-ernoud) 1\1o"jen
j.G.J. (Jan) Kauts
K.S. (Keesl Roza
I'.G. (l'aul) ~mits
G. (GerarJ) Snels
\1. (Marijke~ van de Stil:chc1-\X'ijngaard
J. P. (joke) I.all Stra,Hen
j.W.F. (Jan) ~ulman
G.J. (Gcrrit) Vliet'tra
.\I.c. (Marl) V"gcl~

T elef"on bureau

040-2624697
026-3532781/2776
0223.656820
onl-348194
00-59994637136
0255-516282
0223-652405
055-.H73741
0591-358573
076.5273607 .•.0495.5821111
0343-471210/209/208
026.3.D3377
040.2624697
()04942S 17510. tst. 2285/2286
0341-477723
00-492161551884
033-4606663
0.)21-348750/348754
0493-598872
0318.681258
0164-692977/2654
00.4942817510.!St 2285
058.2]46826
010-4.H9341/lKl

MDTN

• 06 - 549 - 4697
.06 - 564 - 2776
• 06 - 209 - 56820
'06.5]2-1094

'06-219-5282
• 06 - 209 - 52089

'06-541-8-'73

'06-202-764
.06-564-2776
• 06 - 549 _4697
• 06 - 594 - 2285
• 06 - 533 -7723

.06-500-7051

.06-532-87.<;4
• 06 . 509 - 8872
.06.678-1258
'06-504-692-977
• 06 - 594 - 228.~
.06-.î19-6826
.06-213-3411281

Telefoon privé

073.6445711
0575-530937
0299-403525
0522-262273
00-59994658948
072.5747508
0223.644487
03Q-2343235
0516-.i13579
0499-571843
030-29371108
0317-410205
0418-673703
00-494761735711
035-6234907
00.49-24345995
020-6323785
0S21-343384
024-3229069
0318.591675
010-4362192
00-4942818445
0511-472385
0118.629844

030.6914060
030.6914060
030-6914060 "f 6920906 (Egn)
030.6914060

t I<>ofdkrijgsmacht.
raadsman
Plv. iIKR.\1

Cournherlhuis
(raadsman)
(raadsvrouwl
(raadSHnuw)
(ra'ld"'rnllw~

J. 1'. (jn"'tl de Vries
J.J. (joan) l\krens
K. (Klalien) '.all Rrandwijk-Wiltjer

J. (Jan) den Roer
K. (Kar<.n) joachim
l.I'. ([rma) Ouwchand-Jacons
A.S.£. (Anita) Witten

030.6914436
030.6914436

faxnummer: 030-6918998
faxnummer: 030-6918998

026-3519188
026-3629745
via bureau HkR.\1

0321-318934
020.4904824
033.4557722
0343-454645
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