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Humanistisch
jongerenweekend
in kasteel Weil in Noord-Limburg
Een groeiende groep jongere1l voelt zich aangesproken door de gedachten-
uitwisseling over humanistische ideeën. Dit blijkt uit de belangstelling voor
de jongerenweekends in het met vele mogelijkheden uitgeruste, romantische
kasteel Weil. Alweer het zesde(!) weekend komt eraan: op 20. 21 en 22 maart
zu.llen weer vele tientallell jongeren elkaar kunnen ontmoeten op deze sfeer-
volle plek in Noord-Limburg.
De kosten bedragen ca. J 60,- per persoon. Meer informatie volgt in het
mua rtnUTnmer van EGO.

Wie gelooft nog in de rechtsstaat?
Onder deze titel verscheen een bundeling van een eerder in het weekblad De
Groene verschenen serie artikelen. interviews en diskussiebijdragen over de~
mokratie. recht en geweld. Een diskussie die men een paar jaar geleden nog
voor onmogelijk zou hebben gehouden. Dit Groene-Cahier 2 kunt u bestellen
door tien gulden over te maken naar giro 72880 van de Groene. Amsterdam.
vermeld ..Rechtsstaat ".
De Groene-Cahiers zijn ook in een aantal boekwinkels verkrijgbaar.
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Een soldaal die z'n EGO voor 'I laalsl had
En heel stil in een hock naast z'n maat zat
Kreeg op eens 't idee
Ik wordt abonnee,
Waarna hij \'t'eer plotseling praats had.
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EGO heeft slechts 1 kern-
taak

Wie zich nu abonneert. krijgt - zo lang de voorraad strekt - onze jaar-
boekjes van de laatste vier jaren als welkomstgeschenk. Stort f 12,- op
postgiro 480414 t.n.v. Hoofdraadsman Humanistische Geestelijke Ver-
zorging te Driebergen, onder vermelding van ..nieuwe abonnnee".
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In het decembernummer 1980 van
EGO werd al gewezen op het ver-
schijnen van het boekje "Vredesver-
wachtingen" van de directeur van
het Zweedse instituut voor vredes-
onderzoek. SIPRL dl'. "'rank Barna-
by. In dit nummer willen we nog \vat
uitvoeriger aandacht besteden aan
dit boek. Dit lijkt ons niet overdre-
ven. omdat het een uitzondering ge-
noemd mag worden dat de complexe
problematiek van de bewapening en
de invloed die daarvan uitgaat in een
zo kort bestek toch helder en lees-
baar wordt weergegeven.

Iets over de inhoud
Het boekje. van in totaal 96 pagina's.
is onderverdeeld in acht hoofdstuk-
ken, met daaraan toegevoegd een na-
schrift van prof. dl', E. Boeker over
de Nederlandse situatie. Het voor-
\voord is van Mient Jan Fabel'. secre-
taris van het IKV.
De eerste zeven hoofdstukken van
het boekje zijn gewijd aan de be-
schrijving van hetgeen er aan de
hand is met betrekking tot de kern-
bewapening. Barnaby beschrijft
waarom een kernoorlog steeds dich-
terbij komt. Hij geetl aan hoeveel
geld er aan bewapening wordt uitge-
geven in de wereld en hoe desastreus
dit met name uitwerkt voor de ont-
wikkelingslanden en de werkgele-
genheid.
Ook komt aan de orde hoe juist door
de verdergaande verspreiding van
kernwapens de kans op een wereld-
wijde atoomoorlog toeneemt. Veel in-
formatie is er te vinden over de in
gebruik zijnde kern\ ••..apensystemen
en over de nieuwe kernwapens voor
Europa. Over dat laatste zal in Ne-
derland dit jaar ongetwijfeld nog een
hartig woordje gesproken worden.
De afschrikkingstheorie. \'.'aarover
veelal zeer warrig gesproken \••..ordt.
krijgt ook in een hoofdstuk een hel-
dere bespreking.
Het meest schokkende deel van het
boek. in mijn beleving. is het hoofd-
stuk waar uitgebreid beschreven
wordt welke de gevolgen zijn van
een kernoorlog. In dit gedeelte zijn
ook ooggetuigeverslagen opgenomen
van mensen die, althans in eerste in-
stantie, de kernexplosie op Hiroshi-
ma overleefden. De vrij zakelijke be-
nadering van de rest van het boek
wordt hier, naar mijn mening te-
recht, aangevuld met persoonlijke
belevenissen, waardoor de lezer zich
misschien een heel klein beetje kan
voorstellen wat het zou betekenen als

de hele wereldbevolking aan zo'n ka-
tastrofale ramp wordt blootgesteld.
Het laatste hoofdstuk van het boek
draagt, als het boek zelf. de titel vl'e-
desverwachtingen. Op dit hoofdstuk
willen we iets uitvoeriger ingaan.

Vredcsverwach tingen
In dit hoofdstuk stelt Barnaby dat
\ve onverbiddelijk op een kernoorlog
afstevenen. Willen \ve dat nog ver-
mijden dan zal er heel wat moeten
gebeuren. puntsgewijs samengevat:
- Het militaire onderzoek moet wor-
den aangepakt.
- Kernwapenarsenalen moeten op
een zodanige wijze worden ver-
kleind. dat ieder land zich veilig blijft
voelen. Daartoe moet er een samen-
hangend programma voor wapenbe-
heersing en -beperking komen. Dit
programma moet ook beperking van
conventionele wapens omvatten.
- Er moeten regels komen om de
wereldwijde \\'apenhandel te beper-
ken.
- Een der eerste stappen moet zijn

de ratificatie van het SALT~II ver-
drag; verder onderhandelingen over
een sluitende regeling rond de kern-
bomproeven en een verdrag tegen de
chemische wapens.
- De publieke opinie is, in tegenstel-
ling tot wat velen menen, in staat om
invloed uit te oefenen op de huidige
tendens in de richting van een we-
reldwijde atoomoorlog. Zij zou druk
moeten uitoefenen op de politici om
het beleid te wijzigen.
- Ten aanzien van de rol van de we-
tenschap: in de eerste plaats moeten
beroepsorganisaties van natuurkun-
digen. ingenieurs. technici, etc. hun
leden informeren over de gevolgen
van militair onderzoek. Ten tweede
moeten universiteiten zich ervan
verzekeren dat de beginnende stu-
denten wordt verteld welke de ge-
volgen zijn van de toepassingen van
de takken van wetenschap en tech-

nologie die ze kiezen.
- De vakbonden moeten zich gaan
inzetten voor wapenbeperking. De
toenemende vo,'apenindustrie leidt tot
meer inflatie en grote werkloosheid.
Beperking van militaire uitgaven is
derhalve een eerste zorg voor de
vakbonden.
- Voor de kerken zou een belangrij-
ke taak liggen in het leggen van een
relatie tussen ontwapening en verbe-
tering van de situatie in de derde
wereld. Ze zouden de aandacht moe-
ten richten op de immorele verspil-
ling van menselijke hulpbronnen
voor militaire activiteiten.
- De massamedia hebben de taak om
de juiste informatie over de wapen-
race en de noodzaak van ontwape-
ning aan een zo groot mogelijk
publiek door te geven en ook dege-
nen die de publieke opinie vormen
van deze gegevens te voorzien.
- De kleine landen moeten druk uit-
oefenen op de supermachten om hen
ertoe te bewegen tot ontwapening
over te gaan. Deze kleine landen
zouden daarbij zelf het goede voor-
beeld kunnen geven middels een ge-
degen pakket van maatregelen. Uit-
eindelijk zou het best eens zo kunnen
zijn dat de kleine landen bepalen of
een nucleaire ondergang wel of niet
plaatsvindt.

In deze punten ligt voor Barnaby de
hoop opgesloten een kernoorlog te
voorkomen.
Naast veel sombermakende informa-
tie dus ook hoopgevende aankno-
pingspunten voor ons eigen hande-
len.
Al met al een boek om niet over te
slaan.

Joost de Vries

Dr. Frank Barnab)-': "Vredesverwachtingen".
Uitli:".Meulenhoff. Amsterdam. Prijs f 17.50.
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Een tussentijds overzicht

Knelsituatie humanisten
in de krijgsmacht

In een brief van het hoofdbestuur
aan de staatssecretaris van 12 sep-
tember 1980werden alle stappen
vermeld die het hoofdbestuur (in en-
kele gevallen de hoofdraadsman) had
gezet, resp. zou zetten. Deze brief
eindigde als volgt:
"Gezien de ernst van de kwestie van
de uitbreiding van het aantal raads-
lieden (zowel om redenen van abso-
lute en relatieve achterstelling als
vanwege de personele problemen die
daarvan het gevolg zijn), zijn wij
thans helaas gedwongen bovenstaan-
de stappen te zetten.

Wij doen dit niet van harte. maar
achten, nadat wij hebben getracht
gedurende anderhalf jaar met U in-
tern een regeling voor onze proble-
men te treffen. geen andere moge-
lijkheid voorhanden en spreken
nogmaals de hoop uit dat wij bin-
nenkort met de Minister tot nader
overleg kunnen komen."
Van deze en andere voornemens
werden tussentijds ook de andere
diensten GV (Rooms Katholiek,
Joods. Protestants) op de hoogte ge-
steld.
Hartversterkend waren intussen het
begrip. de bijval en de toezeggingen
voor steun van o.m. parlementariërs,
diverse belangenverenigingen van
militairen.

Schijnbare kentering
De op gang komende actie van het
hoofdbestuur. in wisselwerking met
de dienst HGV, begon langzamer-
hand duidelijk te maken dat het de-
mocratisch belang van een
rechtvaardige verdeling van over-
heidsgelden voor de geestelijke ver-
zorging met de wijze van behande-
ling van de aanvraag tot uitbreiding
van de humanistische GV niet ge-
diend was.
Op 25 augustus ontstond het eerste
teken van heroriëntatie bij het depar-
tement, toen de hoofdraadsman in
een gesprek met de staatssecretaris
personeel de toestemming kreeg om
terstond over te kunnen gaan tot
vervroegde werving ter vervanging
van twee reeds geruime tijd uitge-
schakelde raadslieden. Deze toezeg-
ging werd door het hoofdbestuur en
de dienst HGV gezien als in ieder
geval een eerste symptoom van een
alsnog kenterend begrip voor de
problemen van de humanistische
GV.

den ingeschakeld om ook de Neder-
landse samenleving duidelijk te ma-
ken wat er in feite met de positie van
de humanistische GV gaande was;
- de belangenverenigingen van mili-
tairen (dienstplichtigen en beroeps)
werden van de problematiek in ken-
nis gesteld en verzocht. vanwege het
belang van een deel van hun leden.
dit vraagstuk ernstig te nemen;
- leidinggevende militaire adviseurs
en hulpverleners werden deelgenoot
gemaakt van de gevoelens van het
hoofdbestuur.

Elke belangstellende kan dit kleine
informatieve boekje aanvragen bij de
dichlstbijzijnde raadsman of het Bu-
reau hoofdraadsman in Driebergen.

Zoals begrijpelijk kón en mócht het
hoofdbestuur van het Humanistisch
Verbond het niet aanvaarden. dat de
enige niet-godsdienstige GV-dienst
binnen de krijgsmacht op de be-
schreven manier werd teruggewezen.
Niet uitsluitend vanwege het feit dat
de dienst HGV echt in gevaar bleek,
maar in het bijzonder omdat daar-
mee de dienstverlening aan de
groeiende groep hulpvragende mili-
tairen (dienstplichtigen en beroeps)
definitief in het verdomhoekje dreig-
de terecht te komen.

Het hoofdbestuur ondernam dan ook
het volgende:
- de politieke leiding werd in kennis
gesteld van de diepe teleurstelling
alsmede van de eerste stappen die
zouden worden gezet;
- er werden mondelinge en schrifte-
lijke contacten gelegd met het par-
lement. Een uitvoerig document in-
zake de positie van de dienst HGV
alsmede van de wijze van behande-
ling door het ministerie van het ver-
zoek om meer raadslieden. werd op-
gesteld en verstrekt aan de Vaste
Kamercommissie voor Defensie-aan-
gelegenheden. (zie ook Ego, oktober
1980);
- de pers en de andere media wer-

Het vervolg
Omdat de Ego-lezers recht hebben

o op het vervolgverhaal. wordt hieron-
S der een overzicht van de belangrijk-
4 ste ontwikkelingen nadien gegeven.

Na }112 jaar geen resultaat
In het oktobernummer 1980van Ego
werd uitvoerig stilgestaan bij de
heersende noodsituatie van de dienst
Humanistische Geestelijke Verzor-
ging bij de Strijdkrachten (HGV). Er
werd niet alleen verslag gedaan van
een toen anderhalf jaar durende cor.
respondentie met het departement
over de aanvraag van meer raadslie-
den. In dat verslag kwam ook naar
voren op welke trage wijze het reële.
erg noodzakelijke en goed onder-
bouwde verzoek tot uitbreiding van
het aantal raadslieden (met negentien
nieuwe formatieplaatsen) in de pe-
riode van 20 april 1979 tot dan was
behandeld.
Diep was - tegen de achtergrond van
zowel de ernstige personeelsproble-
men binnen de dienst HGV, als de
door de politieke leiding gedane be-
lofte om ons probleem te behandelen
los van de op komst zijnde discussie
over de totale omvang van de dien-
sten GV - de teleurstelling over de
afloop van dit lange proces. Op 21
juli 1980 kwam immers de genade-
slag: de minister schortte zijn toege-
zegde beslissing over ons verzoek op
tot "later". Dat "later" zou dan
(toch!) betekenen: nadat een brede
commissie van alle diensten GV.
resp. hun zendende instanties, samen
met het departement de totale om-
vang van de vier diensten GV had
bestudeerd.
Die beslissing zou niet alleen als een
mokerslag inwerken op de dienst
HGV en haar problemen van dat
moment. Ze zou ook tegen alle belof-
ten in, de van-het-kastje-naar-de-
muur-ervaring op een andere nog in-
grijpender manier vervolgen. Het
Humanistisch Verbond voelde zich
daarom ook te kort gedaan, omdat
eind juni 1980 - kort voorafgaand
aan de afwijzende brief van de minis-
ter - een speciale commissie een ad-
vies aan de politieke leiding had uit-
gebracht (mede n.a.v. een drietal uit-
voerige informatiegesprekken met
ondergetekende) waarin O.m. werd
aanbevolen vijf raadslieden toe te
kennen van de zeven voor de eerste
fase van de aangevraagde uitbrei-
ding.

~ Verontrust is er derhalve o.m. in het
ex: oktobernummer van Ego gereageerd.
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Ongewijzigd beleid
Echter. in de Defensiekranl van 16
september 1980 bleek dat het beleid
van het departement inzake onze
problemen in feite nog ongewijzigd
was. Onder de kop: "RK en Prot.
krijgen opper-GV-ers" werd melding
gemaakt van het nu op komst zijnde
gemeenschappelijk overleg met de
zendende instanties over" ... de om-
vang van de verschillende korpsen
geestelijke verzorgers." ( ... ) "Het
verzoek van het Humanistisch Ver-
bond tot uitbreiding van het aantal
raadslieden zal bij de studie worden
betrokken." Daar moesten we het
kennelijk mee doen!

Twee weken later - om precies te
zijn op 2 oktober - bleek de intussen
verbrede stroom van stemmen, die
zeiden dat de humanistische GV wél
en dan op korte termijn geholpen
moest worden, een eerste effect te
sorteren. Op die datum vond een ge-
sprek plaats tussen de staatssecreta-
ris en een delegatie van het hoofdbe-
stuur. Het gesprek resulteerde in een
toezegging van de staatssecretaris,
dat drie nieuv•...e raadslieden mochten
worden aangesteld. Het aanbod werd
gekenschetst als een "voorlopige uit-
breiding", hetgeen door het hoofdbe-
stuur enerzijds in overweging werd
genomen maar tegelijkertijd, gezien
de behoefte en het gevraagde, als een
veel te laag bod werd beschouwd.

Te geringe tegemoetkoming
De aanbeveling van de adviescom-
missie (vijf raadslieden toekennen
van de eerste zeven gevraagden)
werd immers niet overgenomen, laat
staan het perspectief geopend op
toekenning van de gevraagde negen-
tien nieuwe formatieplaatsen. In de
Defensiekrant van 16 oktober werd
uitvoerig verslag gedaan van dit ge-
sprek, de resultaten ervan en de
voorlopige perspectieven. Eerst op
20 oktober, na een afgesproken be-
denktijd, stemde het hoofdbestuur
schriftelijk in met de toekenning van
de drie nieuwe raadslieden en met
een sterk aan voorwaarden gebonden
toezegging om aan de zgn. brede
commissie (die o.m. de omvang van
de diensten GV zal bestuderen) deel
te nemen. Deze voorwaarden wer-
den:
- gezien het feit dat de structurele
onderbezetting van de dienst HGV
met een eerste tegemoetkoming van
drie nieuwe formatieplaatsen nog
lang niet de wereld uit is, mag de
commissie onder geen voorwaarde
-gaan werken als een vertragingsfac-
-tor'
- de commissie zal haar werk dan
ook binnen een jaar dienen te heb-
-ben afgerond;
- de commissie zal een duidelijke
opdracht dienen te krijgen;
- het hoofdbestuur behoudt zich het
-recht voor ..... opnieuw aanvullende
noodvoorzieningen te vragen als de
....gestelde termijn niet wordt gehaald
~n de structurele achterstelling in die
-periode niet fundamenteel aan de

Unijonn van een raadsman met het
embleem van de humanistische g.v.

orde wordt gesteld":
- het werken van de commissie mag
daarbij tevens geen hinderpaal gaan
vormen voor noodzakelijke korte
termijn voorzieningen.
De staatssecretaris reageerde op deze
brief en voorwaarden op 10 novem-
ber en stelde daarbij o.m.: "Het ligt
in mijn bedoeling dit overleg op kor-
te termijn in gang te zetten. Ook ik
acht het, zoals ik ook op 2 oktober
heb gezegd, van belang dat dit over-
leg met voorvarendheid wordt aan-
gepakt en tot een goed einde wordt
gebracht".
Voor de toegekende formatieplaatsen
werden direct nadien kandidaten
geworven, die, als dit artikel ver-
schijnt, al geruime tijd bij de minis-
ter als raadsmanfraadsvrouw zijn
voorgedragen.

Kamercommissie voortvarender
Op 13 november besprak de Vaste
Kamercommissie met de staatssecre-
taris diens beleidsvoornemens inzake
de toekomst van de geestelijke ver-
zorging.
(Dit punt stond al op de agenda van
23 oktober. maar moest toen worden
opgeschort LV.m. de met spoed in-
gelaste bespreking van de "kernwa-
penbrief' van 14 oktober van minis-
ter De Geus).
Dat het parlement de noodsituatie
van de humanistische GV inmiddels
niet bleek te zijn ontgaan, kwam tot
uiting in de wijze waarop deze GV-
stroming (en ik beperk me daar nu
ovenvegend toe) daar aan de orde
werd gesteld. Ik noem de belangrijk-
ste vragen en opmerkingen:
- aangedrongen werd op een snelle
start van de brede commissie;
- gevraagd werd de commissie niet
langer dan een jaar te laten werken;
- er werd gewezen op het belang van
zowel de maatschappelijke relevantie
van een geestelijke stroming als de
wijze waarop de GV-registratie is
georganiseerd en zou dienen te wor-
den geregeld. Er werd aan toege-
voegd dat bij toepassing van een
volwassen registratie-systeem, zoals
dat elders gebeu rt, het aantal raads-
lieden veel hoger zou moeten uitko-
men;
- de noodsituatie van de dienst HGV
werd onderkend, terwijl tevens werd
gewezen op de verhouding tussen de
taaklast en de veronderstelde taak-
opdracht van raadslieden;
- er werd enerzijds gevraagd waar-
om de dienst HGV er drie formatie-

plaatsen had bijgekregen, terwijl an-
derzijds dit gebaar overwegend werd
gezien als een "startweg", een "voor-
schot":
- er werd beklag gedaan over het
feit dat het advies van de ambtelijke
commissie (zie boven) alsmede het
hele rapport niet vooraf aan de Vaste
Kamercommissie ter beschikking
waren gesteld. Daarbij werd tevens
de vraag gesteld waarom er slechts
drie Lp.v. de vijf geadviseerde formaw
tieplaatsen waren toegekend. Er
werd op aangedrongen snel ook die
andere twee geadviseerde plaatsen
ter beschikking te stellen;
- de achterstelling van de humanis-
ten werd in zijn geheel als "niet lager
acceptabel" gekenschetst;
- de vraag werd gesteld waarom de
procedure van beantwoording en af-
handeling van het verzoek van het
Humanistisch Verbond om meer
raadslieden (20 april 1979!) zolang
moest duren. "Aan de indruk van
bewuste trainering kan ik niet ont-
komen. Dat kan eigenlijk niet als er
bij een GV-dienst zulke problemen
zijn", stelde een van de fractie-
woordvoerders.
- er werd tevens op aangedrongen
om de gedachte (van de staatssecre-
taris) te laten varen, dat het overstel-
pende werk van de raadslieden bin-
nen de krijgsmacht voor een deel zou
kunnen worden opgevangen door
"burgerlijke" geestelijke raadslieden.
Voo r wat betreft de humanisten
wordt zowel op principiële als op
pragmatische gronden gewaar-
schuwd op deze gedachte door te
gaan.

Conclusies
Als dit artikel - een tussentijdse ba-
lans dus - uitkomt, is het februari
1981. Bijna twee jaar nadat het
Hoofdbestuur van het Humanistisch
Verbond een gedocumenteerd ver-
zoek tot uitbreiding met negentien
raadslieden (binnen 3 jaar en in 3 fa-
sen) indiende.
Wat er tussen toen en nu is gebeurd.
is zowel in Ego van oktober 1980 als
in bovenstaand verhaal te lezen. De
volgende conclusies kunnen thans
worden getrokken:
- Hoewel een eerste tegemoetko-
ming met drie formatieplaatsen aan-
vaard werd, heeft dit noch de struc-
turele personeelstekorten bij de
dienst HGV opgelost en evenmin
voldoende bijgedragen aan de beslist
noodzakelijke noodvoorzieningen op
korte termijn. Er zal door het hoofd- ~
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I-, lezers
schrijven

Hopelijk kunt u ons helpen en verblijf ik met de meeste hoogachting.W. J, M, Vermeu
1Jzerstraat 3
Tilburg

Het kontaktadres luidt: Werkgroep "Straling en Gezondheid". p/a Heuvel-

straat 33, Breda.

Al deze gedachten willen wij samen met anderen zoveel mogelijk direct naar de
mensen brengen om ze in te laten zien, dat hnn gezondheid wordt bedreigd en
dat we daarom met z'n allen iets moeten doen. Daar is ons inziens geen politiek
voor nodig. maar een duidelijke informatiestroom naar de mensen toe, opdat zi
hun keus kunnen maken: voor hun gezondheid of niet.Wij denken dat als wij meer desknndigheid krijgen. meer informatie en meer
steun. wij misschien die duidelijkheid knnnen uitdragen. Daar is bekendheid
voor nodig. hnlp van artsen en andere deskundigen. documentatie.literatuur-

lijsten. etc.

J. Streven naar behoud van het milieu. waarin mensen. dieren en planten le-

ven.2. Streven naar stopzetting van aktiviteiten die I"t mitien overbelasten en I"t
ICl"n bedreigen (in lLetbijzonder die aktiviteiten die radioaktieve strating tot

gevolg tlebben).De milieuproblemen die ons bedreigen zijn zo gigantisch. dat ze allen aangaan.
De gezondheidsgevaren voor de mens zijn zo groot, dat sommigen waarschuwen
voor een finale epidemie. De ziekten die dan ontstaan zijn ongeneeslijk. daarom
is er maar één oplossing: preventie. Artsen dragen zorg voor de gezondheid van
de mens. daarom is voor hun een taak weggelegd voor wat betreft die preventie.

Voor een informatiedag in de stad vroegen we bijna 80 artsen om hun deskun-
digheid of hun bezorgdheid noor voren te brengen. En wat gebeurde: niemand
Iwd tijd! Uiteindetijk hebben we met 2 biologen I"t thema in een forumdiskussie
laten be/wndelen. Er waren die dag bijna 200 mensen en een arts werd erg ge-

mist.Wewillen alsnog een soortgelijke dag organiseren. waar doktoren en andere
deskundigen ons gewone volk uitleggen wat straling is. wanueer het niet ge-
vaarlijk is en wanneer wel. Documentatie en hulp van andere werkers uit de
gezondheidszorg zijn welkom. Wij denken n.l. dat alles wat er fout kan gaan
met een bom. een reaktor of u'at dan ook straling produceert. gevolgen heeft die
opgeknapt moeten worden door de werkers in de gezondheidszorg. zou:el artsen .
verpleegkundigen als de schoonmaakafdeting. En omdat wij een tipje van de
sluier zien opge/icht van de ziekte die je oplooPt. denk ik dat wij dan ook een
halt toe moeten roepen aan dit proces. Onze doelstelling is daarbij:

Dit is mijn derde leesjaar van UW blad en het lezen ervan heeft mij nog nooit

verveeld.Na mijn diensttijd ben ik in een ziekenhuis een opleiding als ziekenverpleger
begonnen. En vanuit het ziekenlwis zijn we met een aantal colleg

a
'
s
een werk-

groep gestart. die de naam ..Straling en Gezondl"id" draagt. De gedaclLte dat
er binnen de ziekenhuizen onherkenbaar veel met st rating wordt gewerkt bracht
ons op het idee. om de werkers ermee eens te laten vertellen wat straling nu ei-

genlijk doet aalt je body,

Tilburg, 5 januari 1981

Geachte redaktie,

Aan het verzoek tot 're~laktiegraag. \Vi' tlaatsmg van onderstaande ," ,
;~,enstPlichtige) a~ts~~~n dat er onder de vele E~~i'lets bekort. voldoet de
oorthelpen. een dantal zullen" . - ezers - waarondZIJn,die de werkg . " er ookloep WIllen

"Straling en Gezondheid"

de druk op de knop
neemt toe

•..besluur dan ook 0?en voortgegaan onver'droten Waf.
Inlopen van de st p e weg van het
termijn personeers~CLurcle en korte
_ De Nederlandse e orten.
parlement b 1 samenleving, het
van militaire~ ~nger:t.vcr~nigingen
ge:~'ordenvan h':i ~IJ.nzl~h~ewust
kl:lJgsmacht de . ~lt,~at binnen de
sllge GV-dienst ~mgemet-godsdien-
moet achter bLr' og .steeds ernstig
verlening. IJven In haar dienst-

- De toegenomen s' .
de achterstand v ~~nnmgtussen
enerzijds en de ~~ Ie.nstverlening
bewustv.'ording g groeide bredere
van en behoefte ~~trcnt de noodzaak
GVanderzijds n humanistische
leiden tot de op71Oe,t vroeg of laat
ning. ossmg van die span.

Of de brede commissi .
een tweetal hoofdb e. waann zowel
ondergeteke destuurSleden als
b n e zullen 'tt"en. die laatstgen Zl mg heb-
opheffen zal nau ~:md~spanning zal
volgd. De voo v-.edUflg worden ge-
(zie boven) zufIwaar en tot deelname
toetsstenen ;i'ne~de belangrijkste
het belang vaJ ~~or de vraag wat
dT~lijkzal wor~e~e deelname uitein-
Nlet alleen de I -'in 1981 van onz~~rs .van Ego zullen
overwegingen in kevm.dingen en
steld. Het gaat im ennIS worden ge-
vraagstuk dat on~:ers or:: een
locatie, een b;eed nks zIJn beperkte
gaat namelijk 0 p,unt raakt. Het
der d I" m mets meer of '. an ge IJkberecht" . mm-
c:atlsch principe N" 19,m

g
als demo-

zIchzelfs wil . let alleen om
g
d . maar met naeedoelmatige d' me vanwe-

mensen in een Ienstverlening aan
tie: de Nederla PJoble~atische situa.n se kflJgsmacht.

Joos Sinke
hoofdraadsman
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Leden van de bluesband Flavium (v.l.n.r. boven): Nico Groen, Anne-Geert
Bonder, Jos Veldhuizen. (en onder) Eric Bagchus en Hans Driesten.

Apeldoornse bluesband
In gesprek met Hons Driesten
von Flovium
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Bezetting:
Jos Veldhuizen - zang: Anne-Geert Bon-
der - Gitaar; Hans Driesten - piano, gi-
taar en zang: Eric Bagchus - bas: Nico
Groen - drums.
Elpres: Bad Luck - Ivory Tower; Chalk
Farm - Ivor}' Tower; Pluggin in your
Soeket - Ivory Tower: Flavium - Ivory
Tower: No Kiddin - Polydor; A Night
Life - Pol)'dor.
Single: Nightlife - PolydoT.

leen muziek maar ook een manier
van leven. Bestrijd jij deze zienswij-
ze?
Nou. nee. Want voor iedereen die
muziek maakt geldt: het kan helpen
je problemen te verwerken en te ui-
ten. Je komt ergens overheen. Mu-
ziek beluisteren kan volgens mij het-
zelfde effect hebben.

Kan jij van het muziekmaken leven?
Nee. Dat kunnen alleen bands als
B.Z.N., George Baker en Golden
Earring. maar de laatste is dan ook
om belastingredenen in België gaan
wonen.
Laten we het gunstigste geval ne-
men. Wij treden 2 à 3 maal in de
week op. Daar houd ik f 800,- in de
maand aan over. Met een paar hits
kun je het misschien een jaar vol-
houden. Onze laatste live-elpee heeft
tot nu toe 6000 verkochte exempla-
ren opgeleverd. Van de voorlaatste
zijn er 10.000 verkocht. Maar van el-
ke elpee houden wij een paar
kwartjes over. Dat bedrag moet ver-
deeld worden over 8 man. Nederland
is te klein voor popgroepen.

Is het publiek veranderd de afgelopen
jaren?
Er is veel veranderd. Vroeger kwa-
men de \\'at oudere mensen. Je had
de nasleep van Cuby and the Bliz-
zards. Nu komen de jongeren van 16,
17 en 18 jaar. Toen ik begon was ik
de jongste. nu de oudste in de zaal.
(Hans is dertig en speelt sinds tien
jaar bij Flavium).
Je begint feitelijk opnieuw. Het
publiek is verwend. Het visuele as-
pect is belangrijker geworden.

Is de sfeer tijdens de concerten ook
sterk veranderd?
De laatste jaren wordt er meer ge-
vochten tijdens de concerten. Wij
spelen geen agressie oproepende
snelle rock-muziek. Dus bij ons heeft
zich dat vrij laat geopenbaard. Ze
komen in groepjes met leren jassen
aan en gaan gezellig wat tikken uit-
delen. 't Is ook het enige wat ze heb-
ben. deze vorm van risico lopen.
Ze hebben niets te verliezen. Vaak
geen baan. geen redelijk toekomst-
perspectief. En er wordt veel meer
gezopen als bijv. vijf jaar geleden.
Dat bevordert natuurlijk bij velen
agressief gedrag.

Toekomstplannen. Hans?
We gaan in januari de studio weer in
om een single op te nemen. Dit keer
wordt het een bestaand nummer.
Clapton heeft het ook op de plaat ge-
zet: Nobody knows you when you're
down and out.

Ooit heb ik gelezen: Blues is niet al-

man met een gitaar./ Veel negers zijn
in de jaren dertig tijdens de grote
werkloosheidsperiode in Amerika
naar het noorden getrokken. Voor-
namelijk om spaken te gaan zetten in
de wielen van Ford-autoos. Ze heb-
ben hun cultuur meegenomen en de-
ze langzaam aangepast aan de stad.
o.a. met elektrische instrumenten en
door met meerdere mensen te gaan
musiceren.
De Mississippi-blues heeft daar een
evolutie ondergaan.
Bijna elke popgroep grijpt terug
naar de muzikale stntktuur van de
blues. Vanuit blues ontstond soul. De
soul bracht funk voort. Daarna
kwam de disco. Blues blijft dus be-
langrijk.
Dat bedoelde ik ook, toen ik het had
over de vooringenomenheid ten op-
zichte van deze muziekvorm.
Blues is ge\\'oon een toonladder.
Normaal heb je do, re, mi. fa. enz.
Dat is ons westers tonensysteem. De
negers uit Afrika hebben hele andere
intervallen. Er zitten zwevende noten
in. Als extra accent krijg je dan nog
de vaak hartverscheurende teksten.

De Apeldoornse groep Flavium is de enige blueshand in Nederland die na-
tionale bekendheid geniet. l\Iuziekkrant Oor schreef naar aanleiding van
hun laatste elpee (A Night Life): een groep die wederom bewijst over in-
ternationale klasse te beschikken. Een reden om eens te praten met de
componist van de groep, Hans Driesten. EGO-redakteur Jacques van den
Blink - zelf uit Apeldoorn - ging hem een aantal vragen stellen.

Wat spreekt jou zo aan in deze mu-
ziekvorm:'
Het is vooral de melodieuze struk-
tuur! Het langzame karakter ervan.

Jullie spelen Chi~ago-blues, Hoe is
deze stroming in de blues ontstaan?
Chicago blues is band-blues. Gitaren,
bas en drums. Dat heeft de beat en
popmuziek gewoon overgenomen.
Rock and Roll is niks anders dan
voortborduren op de blues-struk-
tuur.
Men gaat ervan uit dat de blues is
ontstaan in de Mississippi-delta. Eén

Waa raun denk jij bij blues?
Er bestaat een grote vooringeno-
menheid ten opzichte van het woord
blues. We proberen dat de laatste tijd
te veranderen. We \villen het meer
inhoud geven. Blues wordt altijd met
katoenplukkers en geitenwollensok-
ken geassocieerd. Dat idee moet ont-
zenuv,rd worden.
Er worden mij constant vragen ge-
steld als: Voel je je nu verwant met
die mensen en ben je wel gelukkig.
Wat moet ik daar nu op zeggen. Het
enige \'.,'at ik kan zeggen is je moet er
wel gevoel voor hebben.



Tegenstond inpoldering Morkerwoord

Nu zijn er dus plannen om opnieuw
een groot deel van het nog resteren-
de deel van het Ijsselmeer in te pol.
deren. Is dat eigenlijk wel verstan.
dig? Wordt er niet meer opgeofferd
dan er wordt gewonnen? Al jaren-

Groningen vaak meer water dan
land.
Generaties plannenmakers, dijken-
bouwers. landaanwinners, monniken
en boeren. kooplieden en polderbe-
stuurders hebben sindsdien de han-
den uit de mouwen gestoken. Veelal
met succes.
Aan het begin van deze ecu\\' res.
teerde slechts een klein deel van de
eens zo talrijke inhammen en gaten
in de zeekust. Die kust is sindsdien
weer verder dichtgestopt. gepla-
muurd. bijgeschaafd. gladgestreken.
Wie de oogst van deze ontwikkeling
van de eerste 80 jaar van deze eeuw
bekijkt komt tot het volgende lijstje.
De Braakman in Zeeuws-Vlaanderen
ging in 1952 dicht; het Sloegebied
\vercl al vóór 1940 afgesloten en in de
jaren zestig definitief tot industrie-
gebied bestemd; het Veerse Gat. de
Grevelingen en het Haringvliet gin-
gen dicht in het kader van de Delta-
werken; het unieke zoet\vatergetij-
dengebied van de Biesbosch verloor
door de afsluiting van het Ha-
ringvliet veel van haar bijzondere ei-
genschappen; door de nu geplande
half-open dam in de Oosterschelde
zullen zeker een aantal aspecten van
deze zee-arm verloren gaan; de
Brielse Maas ging in 1950 dicht en
gaat nu helemaal verscholen achter
het industriegebied van de Maasvlak.
te.
Meer noordelijk werd in 1926 het ei-
land Wieringen door een dijk met het
vasteland verbonden; in 1930 kwam
de \Vieringermeer tot stand; de Af-
sluitdijk werd in 1934 gesloten waar-
door de Zuiderzee als Nederlands
kustgebied verloren ging; het Lau.
wersmeer \verd in 1968 afgesloten.

liet IJsselmeer al grotendeels
ingepolderd
Het is duidelijk dat het verlies aan
natuur en landschap niet bij het
gladstrijken van de kustlijn ophoudt.
Achter allerlei nieuwe dijken en
dammen bleken de natuu r en het
landschap meestal in sterke mate te
veranderen. Heel duidelijk was dit
nog maar vrij kort geleden te zien in
vele delen van het Deltagebied in
Zuid-Holland en Zeeland; daar vond
een geleidelijke verandering van een
milieu met zout water naar een mi-
lieu met zoet water plaats. Heel in
het groot deed een dergelijke veran-
dering zich al in de dertiger jaren in
de afgedamde Zuiderzee voor. Het
verdwijnen van vissoorten als ansjo-
vis. spiering en jonge haring \vas er
o.m. het gevolg van. Sinds die tijd
hebben de ontwikkelingen in het
IJ sselmeer niet stilgestaan. De Wie.
ringermeer is er gekomen, daarna de
Noordoostpolder. daarna weer
Oostelijk Flevoland en tenslotte Zui-
delijk Flevoland.

.'

kijken. Dat brokkelige \vas een oude
erfenis uit de Middeleeuwen en lang
daarvoor. Toen was er in het zuid-
westelijke deltagebied, in Noord-
Holland boven het IJ. in Friesland en

Brokkelige kustlijn geplamuurd
Ja, Nederland is bijna klaar. Het
meest duidelijk \vordt dat als we
naar de eens zo brokkelige kustlijn

Ieder land heeft wel iets waar het "trots" op kan zijn. Althans, dat zegt
men. Zwitserland heeft z'n bergen en horloges. Schotland z'n stille kaste-
len en wollen stoffen, Finland z'n uitgestrekte merengebieden en z'n ~rchi.
tectuur. Nederland heeft naam op het gebied van waterbouwkundige wef-
ken: molens, gemalen en polders, dijken en dammen, sluizen en havens. In
het Nederlandse landschap komt men ze bij herhaling tegen. Toch worden
de mogelijkheden om in eigen land op dit gebied nog tot grote prestaties
te komen steeds kleiner. "Nederland is bijna klaar" wordt er wel eens
schertsend gezegd. De aanleg van de Oosterseheldedam is misschien wel
het laatste hoogstandje hinnen de landsgrenzen. Of toch niet? De regering
heeft plannen tot inpoldering van de Markerwaard. Gaan die plannen
door, dan kunnen onz{' waterbouwers toch plotseling weer even vooruit.
:\tIaar er is grote tegenstand tegen die inpoldering, dus zeker is alles nog
allerminst.

Bel nolle horl
von Nederlond
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~ Marken: gaat de eeuwenoude binding tussen de m,ens en het water na de in.
s poldering van de Markerwaard nog verder verloren?



;\Jet naHie in de winter heeft de grote tcuteropperv/okte VOII her IJsselmeer
eeH ÇJrote w1ntrekkingskracht op vogels die uit /tel ,worden van Europa ko-
men (foto's Jan van de Kam).
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lang \\'ordt cr tegen de plannen tot
inpoldering van de Markerwaard ge-
protesteerd. Het zijn met name de
natuur. en milieubeschermers die
hun stern laten horen. Wat zijn hun
argumenten'?
De grote Nederlandse wateren zijn in
het winterhalfjaar van levensbelang
voor enkele tientallen vogelsoorten
uit het hoge noorden. De Waddenzee
is dat voor steltlopers zoals bijvoor-
beeld scholl'ksters en kluten. het
Deltagebied bovendien voor ganzen
en zwemeenden en het Ijsselmeer
vooral voor duikeenden. zoals het
nonnetje. zaagbekken, kuif-, topper-
en tafeleenden. Een groot dpel van
de Nederlandse aalscholvers. o.a. dic
uit het Naardermeer, is eveneens
aangewezen op het Ijsselmeer.
Het is niet vreemd dat de natuurbe-
scherming juist om de vogels het
Ijsselmeer open wil houden. Maar
ook de recreatie wordt door inpolde-
ring geschaad. evenals de beroeps.
visserij. Bovendien vervult een open
IJssl'imeer een belangrijke rol in de
waterhuishouding (waaronder de
drinkwatervoorziening in ons land).

Uitwerking plannen vaag
Wat wil de regering nu eigenlijk met
de Markerwaard gaan doen? Dat is
niet duidelijk. In de regeringsplan.
nen wordt geen uitgewerkt voorstel
gedaan voor de inrichting van de
voorgestelde polder. Heel in het al-
gemeen wordt gesteld dat ruim de
helft van het gebied een landbouw-
kundige functie zal k rijgen: de rest
zal worden verdeeld tussen woning-
bouw. recreatie. bosbouvv' en natuur.
Tevens zou ruimte moeten worden
gereserveerd voor onder meer een
tweede nationale luchthaven en een
groot militair oefenterrein.

Het spreekt vanzelf dat natuurlief-
hebbers dat allemaal minder leuk
vinden. Het IJsselmeer. en juist het
gebied waar de Markerwaard is ge-
dacht. heeft zich ontwikkeld tot een
natuurgebied van internationale be-
tekenis. Het is met name van belang
als voedsel- en rustgebied voor de
vogels. Dit geldt zO\\'cJ voor de vo-
gels uit het Naardermeer, de Oost-
vaardersplassen en uit Waterland. als
voor de vogels die op hun trekroute
van cle poolgebieden naar het verre
zuiden langs de Nederlandse kustwa-
tergebieden vliegen. Dit op zich is
voor de natuurbeschermingsorgani-
saties al voldoende reden om zich te-
gen de inpolderingsplannen te ver-
zetten. Een natuurgebied in de pol-
der kan dit verlies niet goed maken:
het gaat om onvergelijkbare groot-
heden.

Nog andere argumenten ook
Maar er is meer. Verstedelijking \'an
een deel van de polder gaat in tegen
allerlei ideeën hoe \ve met z'n allen
ons land moeten inrichten. Vrij al-
gemeen pleit men voor woningbouw
in en bij de grote steden en in de be.
staande groeikernen. De bou\v van

nieuwe groeisteden op grote afstand
van de werkgebieden zal leiden tot
energie- en ruimteverslindende ver-
voersstromen naar het noordelijk
deel van de Randstad. Bovendien
zullen als de inpoldering doorgaat.
pas op zijn vroegst omstreeks het
jaar 2000 de eerste woningen aldaar
kunnen \vorden opgeleverd. Dat
biedt dus in het geheel geen oplos.
sing voor de problemen van nu en
van de komende tientallen jaren. Het
geld dat men voor de inpoldering
denkt uit te geven kan beter aan \\"ll-
ningbouw op kortere termijn worden
besteed.
Ook bij de aanleg van landbouw-
gronden kunnen vraagtekens worden
gesteld. Is cr in Nederland, gezien de
Europese overschotten, behoefte aan
een uitbreiding van de landbouw-
produktie'?
Nee. bepaald niet! Daarnaast is het
duidelijk dat een Markerwaard met
20.000 ha landbouwgrond geen op~
lossing kan vormen voor de terug-
gang van de werkgelegenheid in deze
sector. Ook vormt de polder geen
compensatie voor het toenemende
ruimteverJies waarbij ruim 10.000 ha
landbouwgrond per jaar \\'ordt op-
geofferd aan stedebou\v, industrie en
verkeer. Zo'n polder is een druppel
op de gloeiende plaat.

Geen cowboy-planologie

Wie het geheel overziet merkt weId ra
dat de regering met de inpoldering
van de Markerwaard allerlei proble-
men op .,het oude land" tracht op te
lossen. Dat zal waarschijnlijk hele-
maal niet lukken. Die problemen zijn
er te groot voor en de mogelijkheden
van een ingepolderde Markerwaard
zijn veel te klein. Wat mogelijk straks
\\!ordt opgeofferd (natuur. een weids
landschap, \verkgelegenheid voor de
IJsselmeervissers etc.) komt nooit
meer terug. De Vereniging tot Be-

houd van het IJsselmeer spreekt
OVel' de rvlarkerwaardplannt'n als
over een ..cowboy-planologie" van
..pakken-wat-je-pakken-kan." Zullen
we met z'n allen toch maar wijs wor-
den'?

Frits Maas

~.7••IJsselmeervereniging
De Vereniging tot Behoud van
het IJsselmeer, Postbus I, 1135
ZG Edam, zet zich bijzonder in
voor het behoud van een open
Ijsselmeer. Voor nadere inlich-
tingen over de acties tegen de
Markerwaardplannen kan men
deze vereniging schrijven. Tot
15 april 1981 kan iedereen rea-
geren op de door de regering
uitgebrachte nota "De ontwik-
keling van het Markerwaardge-
bied." Er is dus nog tijd om,
individueel of samen met de
IJsselmeervereniging. op de
zaak te reageren.

cv: vaderlandsrhapsbe-
scherm i ngsed !ikat ie
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Humanisme, ethiek en politiek

Wanneer het Humanistisch Verbond zich gaat bezighouden met zaken die
ook in de praktische politiek spelen, zoals het milieu- en energieprobleem,
roept dat onmiddellijk vragen op over de relatie tussen ethiek en politiek.
We gaan ervan uit, dat het HV geen politiek wil bedrijven, en zich tot de
ethische kant van problemen wil beperken, Toch heeft zo'n ethische stel.
lingname natuurlijk ook consequenties voor politiek handelen. Gaat het
HV daarmee dan niet toch - en misschien ongewild - het pad op van de
politiek?

Kernenergie en -wapens
De situatie ligt bij het milieu- en
energieprobleem ongeveer gelijk als
bij het vraagstuk van de kernwapens.
Ook dat is een vraagstuk met duide-
lijke ethische aspecten: in hoeverre
is het nog moreel verantwoord, mo~
derne wapens te gebruiken of zelfs
maar te bezitten, nu die zo'n mens-
onterende werking hebben? Op de-
zelfde manier: in hoeverre is het nog
verantwoord tegenover de Derde
Wereld en generaties na ons, om de
grondstoffen op te gebruiken. het
\vereldklimaat te verstoren en de
mensen van de toekomst op te sche-
pen met afval dat nog niet, en mis-
schien wel nooit verwerkt kan wor-
den? In beide gevallen, kernwapens
en energie- en milieuprobleem, heeft
elke uitspraak van het HV (of zelfs
het zich onthouden van een uit-
spraak) consequenties voor politiek
handelen.

Laten we wel onder ogen zien: het
Verbond begeeft zich met ethische
uitspraken al in vele gevallen op po-
litiek terrein. Wanneer wij het heb-
ben over de vrijheid van meningsui-
ting. over privacy of abortus, wan-
neer wij waarschuwen tegen discri-
minatie en onredelijk ge\\'eld, betre-
den wij evenzovele keren een terrein
waarop ook politiek wordt bedreven.
Toch bestaat tegen uitspraken over
deze zaken binnen het HV nauwe-
lijks weerstand; wèl wanneer het
gaat om hete hangijzers als kernbe-
wapening en kernenergie, thema's
die zowel in het Verbond als in de
politiek controversieel zijn. Dan
wordt de relatie tussen ethiek en po-
litiek opeens belangrijk. Het moet
ons er in elk geval niet van weer-
houden. de ethische problemen bloot

lZl te leggen die vraagstukken als kern-
cr> bewapening, milieu en energie op-
a: roepen. De betekenis van de ethiek
~ zou pas echt worden miskend als wij
~ dit door politieke meningsverschillen
~ zouden nalaten!

o
~ Drie benaderingen
10 In dit vraagstuk van ethiek en poli-

tiek zie ik drie mogelijke benaderin-
gen:

1. Het HV moet zich onthouden van
uitspraken als het zich daarmee op
politiek terrein begeeft.

2. Het HV moet zich over maat-
schappelijke kwesties uitspreken
wanneer dit moreel vereist is, en zo'n
standpunt zien als een absolute. door
de ethiek getrokken grens die huma-
nisten in de politiek niet behoren te
overschrijden.

3. Het HV moet zich over maat-
schappelijke k\vesties uitspreken
wanneer dit moreel vereist is. en zijn
ethische stellingname als een uit-
gangspunt zien van waaruit elke hu-
manist op zijn eigen manier politiek I

handelen afleidt.

1. In de eerste benadering komt een
strikte scheiding van ethiek en poli-
tiek naar voren: ethiek betreft situa-
ties tussen mensen. politiek heeft te
maken met structuren. Als het HV
zich zou uitspreken over politieke
kwesties, betekent dat in deze visie
dat de politiek op het terrein van de
ethiek binnendringt. Het gevolg zou
zijn dat iedereen zijn politieke stok-
paardjes naar hartelust zou kunnen
laten galopperen op het terrein van
de morele waarden. Om dit te voor-
komen zou het HV zich moeten ont-
houden van standpunten in politieke
kwesties. En dus een duidelijke
scheiding van politiek en ethiek.

2. Ook de tweede benadering bepleit
een strenge scheiding tussen ethiek
en politiek. Ook volgens deze visie
zouden ethische overwegingen niet
verontreinigd mogen worden met
politieke standpunten; maar hier
wordt het gevaar van de politiek
vooral gezien als bron van compro-
missen en van het begrip .,haalbaar-
heid". eerder dan als bron van stok-
paardjes. Ethische standpunten die-
nen in deze benadering zonder
overwegingen van haalbaarheid tot
stand te komen; als ze zo zuiver mo-
gelijk zijn gevormd. moeten ze wèl
het politieke handelen totaal bepalen:

als eenmaal uitgesproken is dat
kernwapens onaanvaardbaar zijn.
dan zou ook in de praktische politiek
niet met minder dan een totale. com-
promisloze afwijzing genoegen ge-
nomen mogen worden.
Het opvallende is. dat beide sland-
punten dezelfde vooronderstelling
blijken te hebben. hoewel ze in de
praktijk vaak tegenover elkaar staan.
De één zegt: ethiek is beslist niet op
politieke kwesties van toepassing. de
ander: ethiek is juist \vel op politieke
kwesties van toepassing, maar dan
ook totaal en compromisloos; beiden
leggen een waterdichte scheiding aan
tussen ethiek en politiek. Uiteraard
zijn beide standpunten hier wat toe-
gespitst weergegeven, om ze helder
te kunnen beschrijven en het ge-
meenschappelijke element naar vo-
ren te halen: het zuiver houden van
de ethiek door deze ver boven de
politiek te verheffen.

Scherpe scheiding onmogelijk
3. Ik meen dat zulke waterdichte
scheidingen niet mogelijk zijn. en
neem dan ook het derde standpunt
in: ethische uitspraken zijn een uit-
gangspunt voor politiek handelen;
wanneer politieke visies verschillen
(en dat is onder humanisten regel).
zal ook de vertaling van dat stand-
punt in politieke visies en compro-
missen anders zijn. Nodig is een
steeds voortgaande wederzijdse be-
vruchting van ethiek en politiek,
waarbij vanuit de ethiek de vraag
wordt gesteld of de politieke doel.
einden en middelen verantwoord
zijn, en vanuit de politiek de vraag of
de ethische maatstaven wel tot prak-
tisch realiseerbare oplossingen lei-
den. en of ze niet in strijd zijn met
andere waarden.

Doordat in het derde standpunt geen
strikte scheiding meer tussen ethiek
en politiek aanwezig is. is het in be-
paalde opzichten een veel moeilijker
standpunt dan de eerste tv.ree. De
grens tussen ethiek en politiek moet
wel degelijk worden getrokken. maar
plaats en inhoud daarvan moeten van
geval tot geval en in voortdurende
dialoog worden vastgesteld. De
ethiek kan wel algemene uitgangs-
punten leveren voor de politiek,
maar voordat deze in politieke
standpunten worden vertaald komt
er nog heel wat om de hoek kijken,
waarbij ook het ethische uitgangs-
punt weer op de korrel kan wprden
genomen.



Doel en middelen
De verhouding tussen ethiek en poli-
tiek lijkt zo sterk op de verhouding
van doel en middelen. Door ethiek
kan een doel van politiek handelen
worden bepaald. Maar over de mid-
delen waarmee dat doel moet wor-
den bereikt, kan ethiek niets zeggen
behalve dat zij niet in strijd mogen
zijn met het doel. en met algemene
ethische (in ons geval humanistische)
waarden zoals menselijke gelijk-
waardigheid. Wanneer echter blijkt
dat een doel alleen kan worden be-
reikt met onethische middelen, dan
moet ook het doel weer ter discussie
kunnen worden gesteld.

Meer precies zouden \ve kunnen zeg-
gen, dat ethiek betrekking heeft op
de verantwoordelijkheid van ieder
mens voor zijn handelingen, een ver-
antwoordelijkheid die hij heeft door-
dat hij met rede begaafd is. Elke
handeling van ieder mens dient
daarom, naar humanistische overtui-
ging. verantwoord te kunnen wor-
den. óók handelingen die in functie
\vorden verricht in politieke organen
of in het bedrijf.

Belangen en behoeften
-Politiek is het nastreven van maat-
schappelijke doeleinden vanuit per-
soonlijke belangen, en vanuit een vi-
sie daarop. Belangen zijn niet iets
slechts of minderwaardigs: ze kun-
nen materieel zijn of immaterieel, ze
-kunnen betrekking hebben op de
hoogte van het inkomen, op de wens
ie kinderen humanistisch vormings-
Jnderwijs te laten genieten, of op de
Jehoefte aan een rustige, niet door
lutolawaai verstoorde slaap. Belan-
----senkomen voort uit het feit dat de
nens behoeften heeft. en dus eerder
lit de natuurlijkheid dan uit de re-
Jelijkheid van de mens.

-foch heeft die redelijkheid wel de-
-~elijk invloed op onze behoeften en
Jelangen. Behoeften komen bijna
100it zonder meer voort uit onze li-
;hamelijke gesteldheid, (of we moe-
en wel tot een erg beestachtig ni-
reau zijn teruggebracht); bijna altijd
s onze rede betrokken bij het for-
nuleren van die behoefte en van het
)elang dat daaruit voortkomt. Dat
~eldt al bij onze behoefte aan voedsel

-hoeveelheid, soort, plaats, tijdstip),
aat staan bij veel meer ..ontwikkel-

-Ie" behoeften als die aan vrije me-
lÏngsuiting en cultuur. Bij het con-
Tetiseren van behoeften en belangen

De kerncentrale te Dodewaard

is de rede dus vrijwel altijd betrok-
ken. en dáárom is een redelijke ver-
antwoording van politiek handelen
dan ook mogelijk en vereist.

In de ethiek worden dan de maatsta-
ven ontwikkeld waarmee dat politie-
ke handelen verantwoord moet \\.'01'-
den. Maar we moeten wel in de gaten
blijven houden dat ethiek zich op een
ander vlak beweegt dan de politiek.
In onze maatschappij komt een ge-
dachtengang op waarbij al het men-
selijk handelen in de sfeer van de
politiek wordt getrokken ("alles is
politiek". "iedereen doet alles alleen
maar omdat hij er belang bij heeft"),
die afgewezen moet worden. In de
ethiek gaat het erom, dat wij los van
onze belangen ons de vraag stellen.
of onze handelingen in overeen-
stemming zijn met onze waarden.

Persoonlijke verantwoordelijkheid
Het bestaan van de mogelijkheid. ons
zo'n vraag te stellen. is een groot
goed. Door de werking van het eco-
nomisch systeem en van de interna-
tionale politiek dreigt onze \vereld in
een catastrofe te raken. Door de ge-
combineerde werking van belangen
dreigen milieurampen en kernoorlo-
gen. en het is in het geheel niet dui-
delijk of er ook tegenbelangen zijn,
voldoende sterk om deze catastrofes
te voorkomen. Verantwoordelijk
handelen van de mensheid kan dan
eigenlijk alleen nog maar ontstaan,
wanneer velen zich persoonlijk af-
vragen of hûn handelingen nog wel
in overeenstemming zijn met wat zij
als menswaardig beschouwen.

Maar juist omdat ethiek losstaat van
belangen en teruggaat op de rede-
lijkheid van ieder mens, moet deze
ook op ieder mens betrekking kun-
nen hebben. De door humanisten
ontwikkelde ethiek moet óók de hu-
manistische bevelhebber kunnen in-
spireren. die zich afvraagt of hij

manschappen te velde moet inzetten
of een wapen dat de inleiding kan
vormen tot een wereldramp; en óók
de humanistische president-direc-
teur, die zich afvraagt of hij het mi-
lieu moet vervuilen dan wel arbei-
ders ontslaan. Wanneer humanisten
daar rekening mee houden. wijken
zij allerminst uit voor het onhaalba-
re, maar erkennen zij juist het eigen
recht van de ethiek tegenover de po-
litiek. Maar wanneer zij op zulke
"praktische" terreinen geen ethiek
formuleren, schieten zij tegenover
hun mede-humanisten tekort.

Wat zal er dus gebeuren met uitspra-
ken van het.Humanistisch Verbond
over een leefbare toekomst? Huma-
nisten in allerlei maatschappelijke
functies kunnen verwachten, dat zij
door het hoofdbestuur geregeld aan
zulke ethische uitgangspunten wor-
den herinnerd. Een uitspraak in con-
crete politieke kwesties, zoals bijv. in
de vraag of de kerncentrale Dode-
waard nû dicht zou moeten, mag
men van het HV echter niet hopen -
of vrezen.

Erik van der Hoeven
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Stordusl Memories:

Woody Allen legt zijn ziel weer bloot

Woody Allen en Charlotte Rampling als Sandy en Dorrie in Stardust Memo-
ries

Woody Allen stelt nooit teleur. Bij een film van zijn hand kun je met een
gerust hart onderuitzakken en dat uiterst breekbare gevoel van "dit
wordt genieten" een kans geven: je geniet altijd. Gesteld natuurlijk dat je
ontvankelijk bent voor de persoonlijkheid van Woody Allen. voor zijn ge-
dachtengangen, zijn nuances, zijn grappen en zijn weemoedige zelfspot.
Hoewel hij in al zijn vorige films al heel veel van zichzelf stopte, is "Star-
dust Memories" een regelrechte autobiografie geworden; welis\,,"aar heet
de persoon die hij in de film speelt Sandy Bates. maar dat maakt niets uit.
Alleen bij de recensent van de Haagse Post las ik de vergelijking met Fel-
IinÎ's 8112, terwijl die vergelijking zich bij het zien van deze film gewoon-
weg opdringt. \\'oody speelt, nee is, de geteisterde filmmaker, wiens hoofd
omloopt van alles wat zich voordoet naast zijn werk, dat hem eigenlijk al
helemaal beheerst: vrouwen, fans, kritiek, loftuitingen, onzekerheid. Het
verschil is natuurlijk, dat cr bij Woody Allen formidabele grappen in
verwerkt zijn, wat ik me van Slfz (die ik zo'n vijftien jaar geleden zaK, hou
me dus ten goede) niet herinner.

De film begint met een uitermate
Italiaans aandoende scène in een
trein vol sombere doemdenkers.
waar Woody tussen verzeild is ge-
raakt. Tegenover zijn trein staat een
andere trein, vol met aantrekkelijke
feestvierende mensen. Als Woody
wanhopige pogingen doet om zijn
trein te verlaten teneinde in de ande-
re te stappen. rijdt deze weg. Later
komt hij hetzelfde feestvierende ge-
zelschap tegen op een enorme vuil-
nisbelt. waar ook zijn eigen gezel-
schap is terechtgekomen.
Tussen de bedrijven van de film door
krijgen we voortdurend commentaar
van critici te zien. die deze film in de
film van Woody Allen/Sandy Bates
beoordelen. Woody speelt namelijk
een filmmaker die bezig is aan een
film en die daardoor voortdurend in
de clinch ligt met zijn producenten.
die dit anders willen en dat anders
willen. Sandy houdt ook lezingen en
wordt dan met vragen bestookt door
studenten. De antwoorden die hij
geeft zijn altijd subliem in hun een-
voud. helemaal Woody Allen; waar-
schijnlijk doet hij het in het echt ook
zo. Hoewel \Voody Allen in een in-
terview heeft gezegd, dat Stardust
Memories niet autobiografisch is.
lijkt het me stug dat de maker al die
situaties die zo persoonlijk zijn, niet
een klein beetje aan den lijve zou
hebben ondervonden. Met dit ver-
schil dan misschien, dat hij met zijn
producenten geen moeilijkheden
heeft: zij drongen er zelfs bij hem op
aan om "Interiors" te maken, de zeer

~ gevoelige ernstige film waarmee
Woody Allen zich kon scharen bij de

ii:<: reeks grote regisseurs. all-round. niet
~ alleen maar komisch.
ffi Woody Allen blijft met zijn subtiele
1.1. grappen. zijn hele houding van co-
o median, eigenlijk altijd buiten schol.
ffi Door zelfs op de meest serieuze vra-
12 gen een komisch antwoord te geven.

v.,.'urmthij zich uit onder die vragen
\\'aar hij eigenlijk geen antwoord op
weet. Hij is een typische zoeker. die
van dat zoeken een stijl van leven
heeft gemaakt. en een stijl van \\'er-
ken. waarin zich alle andere zoekers
voortdurend herkennen. Daarom
heeft Woody Allen voor mijn gevoel
een zeer eigen publiek. waaronder
zich niet veel twijfelloze. zelfbewuste
mensen zullen bevinden, die de \\'ijs-
heid in pacht hebben, maar hele
drommen kind gebleven volwasse-
nen, die het leven ook maar bar
moeilijk vinden.
In het leven van Sandy zijn er voort-
durend vrouwen \vaar hij zijn aan-
dacht tussen verdeelt. op de bekende

half-wanhopige \vijze die we van
Woody Allen zo goed kennen. Daar is
de mooie maar neu rotische Dorrie.
Met Dorrie wordt het niks. ze be-
landt in een gekkenhuis. na wat
analyses van Sandy over haar relatie
tot haar vader. Haar ziekelijke ver-
mageringsdrift wijst eigenlijk al in de
richting dat er iets niet pluis is met
haar. Geen aardige rol van de mij
onsympathieke Charlatte Rampling.

Dan is daar Isobel, een Française
met twee kinderen, die haar man
heeft verlaten omdat Sandy zo aan-
drong, maar die hem in grote verle-
genheid brengt als ze daadwerkelijk
met haar koffertje voor zijn neus
staat. Isobel wordt gespeeld door
Marie-Christine Barrault en zij past
volgens mij nog minder in de Waody-
Allen-atmosfeer dan Charlolte
Rampling. Het dichtste daarbij komt
de derde vrouw. Daisy. een aantrek-
kelijke violiste. die Sandy steeds
meer gaat intrigeren naarmate hij er-
achter komt wat voor gecompliceerd
wezen zich achter dat koele. fraaie
uiterlijk verbergt. Wij missen na-
tuurlijk voortdurend smartelijk de
aanwezigheid van Diana Keaton in
deze film, een vrouw die in zeer veel
van Woody Allens films is opgetre-
den en die eigenlijk onverbrekelijk
met hem verbonden is.



Om nog even terug te komen op het
verhaal: Sandy is in een impasse ge-
raakt. weet niet goed meer hoe hij
verder moet in zijn \verk. Als hij met
de violiste is verdv ...aald en terecht-
gekomen bij een clubje mensen dat
in UFO's gelooft en zich in een wei
heeft verzameld teneinde iets te zien
overvliegen. stuit natuurlijk Sandy
achter een bescheiden bosje op een
drietal wezens uit de ruimte. aan \vie
hij vraagt wat de zin van zijn leven is
en wat hij verder moet doen. Dezen
raden hem aan gev,'oon stug door te
gaan met het maken van grappige
films omdat hij daar nu eenmaal het
beste in is. Tenslotte wordt Sandy
door een fan neergeschoten, Dat het
gaat om een film in een film in een
film. blijkt pas aan het eind. als twee
van de vrouwen van Sandy een gea-
nimeerd gesprek beginnen over zijn
kleverige. irritante manier van kus-
sen. Een frappant slot van een heer-
lijke tiJm. anders dan we gewend
zijn. maar niettemin heerlijk.

Leo va H Opzeelalld
Typerend plaatje uit de llieutoste film van Picha.
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de kernwapens zijn als
de dood voor ons

Kirk Douglas als kapitein Yelland.
die het commando heeft over de Ni-
lil itz

is de Nimitz weer terug in het hedell.
Een frappant slot zorgt nog voor eni-
ge lichte sensatie. maar al met al is
het toch alleen maar een knap ge-
maakt onzin verhaal geworden.

maakt. en de hoofdrol v..'ordt heel ac-
ceptabel gespeeld door Eric Clerckx.
Geen must. wel een aanrader.

Wie de vorige films van de Belgische
tekenaar Picha kent, zal graag naar
"The missing link" gaan kijken. In
dit subliem getekende verhaal vertelt
Pieha ovcr de oorsprong der tijden.
toen de mensheid nog maar net
kwam kijken. Tussen alle gedrochten
die wreed met elkaar omgaan. wordt
er opeens een \•...ezentje geboren V,laar
niemand \veg mee weet: ene O. die er
uitziet als een echt klein mensje. niet
als een gedrocht. De kleine 0 wordt
verstoten en begint een grote reis op
zoek naar zijn identiteit, zoals we het
dan maar zullen noemen. Vergezeld
van een trouwe brontosaurus en een
soort grote vogel maakt hij een hele-
boel mee. Het verhaal is niet zo sim-
pel te volgen maar dat doet er eigen-
lijk weinig toe: wie alleen voor de
plaatjes gaat komt toch al ruim aan
zijn trekken.

De lïlm "The final countdown". hier
ten onrechte vertaald als: Terug naar
de hel. vertelt van het vliegdekschip
.,Nimitz" waarover kapitein Yelland
(Kirk Douglas) gezagvoerder is. Voor
deze reis wordt Warren Laskv (Mar-
tin Sheen. uit Apocalyps no\ •..=) aan de
crew toegevoegd: hij moet voor de
maatschappij die een grote rol heeft
gespeeld bij de bouw van het enorme
schip. waarnemingen doen aan
boord. Het schip komt terecht in een
merkwaardige. hevige electrische
storm en als die weer is gaan liggen,
blijkt langzamerhand dat de tijd te-
rug is gedraaid: het is 6 december
1941. de dag vóór de aanval op Pearl
Harbour. Yelland komt in een groot
cont1ict: hij zou die aanval kunnen
verhinderen. maar zou dan ingrijpen
in de geschiedenis. Als hij denkt te
weten wat hij moet doen. steekt er
opnieuw zo'n storm op en naderhand

•IR
Naar de bekende roman .,D(~Witte"
van Ernest Claes maakte Robbe de
Hert. toonaangevende Vlaamse fil-
mer. een mooie sfeervolle film. De
Witte heet eigenlijk Louis. maa r
vanwege zijn witte stekel kop heeft
hij deze bijnaam gekregen. De Witte
heeft een hard leven: de schoolmees-
ter is streng. zijn vader een bullebak,
een boer waar hij in zijn vrije tijd
moet gaan \verken een uitgesproken
beul en uitbuiter. Toch maakt de
\Vitte er voor zichzelf wat van: hij is
een meester in het bedenken van
rotgeintjes en heeft nergens eerbied
voor. Toch is De Witte een dromerig
kind. dat volledig meegesleept \",'ordt
door boeken. of door dc sfeer van
een abdij waar hij toevallig iets moet
afgeven. De lïlm is met liefde ge.

Beeld uit de klas waarin De Witte
(midden. Eric Clerckt:) bezig is een
van zijn streken uit te halen.



Wal humanisme is,
weel ik niel (I)

,.Raadsman, vertel me eens: wat preekt nu eigenlijk een raadsman?" Een
vraag indertijd. tocn ik nog raadsman was, van een sergeant [ in de ka-
zerne in Grave. Mijn antwoord: ••Nou, eigenlijk niet meer dan dit ene:
denk zelf, kies zelf en beslis zelP',

De vraag was heel duidelijk; een originele variant op de vraag, die in de
g.\'.-uren altijd weer wordt gesteld, dikwijls al bij de eerste ontmoeting,
waarbij de raadsman zich voorstelt en vertelt, wat hij in de kazerne doet.
De vraag namelijk: nrat betekent dat woord ... humanisme? Het is al weer
een tijdje geleden. dat in EGO een artikel is verschenen over het huma.
nisme. Daarom ben ik vall plan er een aantal artikelen aan te wijden en
dat ondanks de titel, die hier boven staat. Ondanks? misschien ook wel ...
omdat! Er had ook boven kunnen staan: wat is humanisme'! Maar dat zou
de verwachting hebben gewekt, dat ik dat even in een paar woorden klip
en klaar uit de doeken zou doen. Welnu, dat kan ik niet. Daarom hou ik
me maar bij mijn niet weten.

Beginselverklaring
Hel huntanisme is de levens.
overtuiging die probeert leven
en wereld te begrijpen uitslui-
tend met menselijke vermogens.
Het acht wezenlijk voor de mens
zijn vermogen tot onderschei-
dend oordelen, waarvoor niets
of niemand buiten hem verant.
woordelijk kan worden gesleld.
Het humanisme wordl geken-
merkt' door:
1. de voortdurende bereidheid
zich in denken en doen naar
normen van redelijkheid en
zedelijkheid te verantwoor.
den;

2. de helpende zorg voor de me-
demens om hem in staat te
stellen zich te ontplooien tot
een volwaardig bestaan in
zeljbestemming:

3. het streven naar een samen-
leving waarin vrijheid. ge.
rechtigheid. verdraagzaam-
heid. eerbied voor de mense-
lijke waardigheid en medp.
menselijkheid centraal
slaan.

Beginselverklaring
Natuurlijk zou ik met de beginsel-
verklaring van het Humanistisch
Verbond op de proppen kunnen ko-
men. Daar staat een prachtig gefor.
muleerde omschrijving in. Maar dat
lijkt me niet zo'n goed begin. Wel is
deze verklaring in een kadertje bin-
nen deze tekst opgenomen. Dan kan
iedereen me kontroleren. Dat huma-
nisme \•....ordt daarin nader verklaard
met begrippen als redelijkheid, vrij-
heid en gerechtigheid. Dat zijn hoog-
gestemde \\tQorden. Ze klinken zelfs
wat hoogdravend, maar mijn groot-
ste bezwaar is. dat elk van die woor.
den minstens evenveel vragen op.
roept als het woord humanisme zelf.
V/ie vóór het lezen van zo'n verkla-
ring niet weet wat humanisme is.
Vleet het daarna net zo min.
Ook wekt zo'n tekst de indruk. nog
meer door de vorm dan door de in-
houd. dat je te doen hebt met iets
wat het humanisme beslist nooit mag
v,'orden: een soort ideologie met een
strak omschreven leer. Een leer,
waaruit rechtlijnig kan worden af-
geleid. wat waar, mooi en goed is:
\••..at mensen behoren te denken en
wat ze binnen de staat, de maat.
schappij en het gewone daaglijkse
leven hebben te doen en te laten. Die
indruk wil ik graag vermijden en ook
daarom hou ik me maar bij mijn niet
weten.

Socrates
g: Dat niet weten is niet zomaar toeval.
ct lig. maar integendeel heel fundamen-
et teel. Dat heb ik ontleend aan Socra-
~ tes. een oude Griekse wijsgeer. ver in
~ het verleden van het humanistische

denken.
o Van hem wordt verteld, dat hij een
S eigenaardige manier had om mensen

14 vragen te stellen. Daarmee bracht hij

ze aan het t\vijfelen, zelfs degenen.
die alles met grote zekerheid meen-
den te weten.
Het orakel van Delphi antwoordde
eens op de vraag. wie de wijste man
in Athene was zonder om\ •....egen:
..Socrates". Bijna altijd waren de
antwoorden. die het orakel gaf dub-
belzinnig. maar deze keer niet.
Socrates zelf twijfelde er wel aan en
trok op onderzoek uit. Na een aantal
dagen kwam hij tot de konklusie:
Het orakel kon toch wel eens gelijk
hebben. In Athene ben ik blijkbaar
de enige, die weet. dat hij niet weet.
Later werd hij veroordeeld tot het
drinken van de gifbeker: ..Hij bederft
de jeugd, ondermijnt het geloof in de
goden en brengt de orde in de sa.
menIeving in gevaar". zo luidde de
beschuldiging. Toch voelen humanis-
ten zich bij Socrates uitstekend
thuis.

Humanisten zijn ook principiële twij-

felaal's en dwarsliggers. Alle ant-
\".'00 rden. eens doo I' mensen gegeven.
blijven voor hen onderhevig aan kri-
tiek en mogen altijd weer opnieuw
op hun houdbaarheid worden onder-
zocht.
Wie zekerheid verlangt en een hou-
vast in het leven. die kan bij het hu.
manisme maar weinig van zijn ga-
ding vinden.
Humanisme is leren leven met de
voortdurende twijfel en ... met de
onzekerheden van het menselijk be-
staan. En dat zonder duizelig te wor.
den of er onder gebukt te gaan.
Een bevriende dominee van ortho.
doxe huize. die met vakantie was.
stuurde mij eens uit Parijs de hierbij
afgedrukte ansichtkaart. Het is een
reproduktie van een aquarel van
Folon. Hij vond die kaart heel toe-
passelijk voor een humanist. Een
klein mensje, dat een heel groot
vraagteken torst. Ik geloof terecht.
Hoe terecht, hoop ik in de volgende
artikelen duidelijk te maken. De do-
minee gaf er later nog het volgende
kommentaar bij: ..En het gekke is.
hij gaat er niet onder gebukt."

Wat humanisme niet is
Mijn antwoord aan de sergeant I in
Grave: Denk zelf, kies zelf en beslis
zelf sluit wel een aantal dingen uit.
Namelijk alle gedachten. meningen,
politieke systemen. \••..ereld- en le-
vensbeschouwingen. die VOOI' dat zelf
denken, zelf kiezen en beslissingen
geen ruimte laten.
Fascisme bijvoorbeeld is in al zijn
verschijningsvormen volkomen strij-
dig met humanisme. Élke vorm van
diktatuur trouwens. Diktatuur bete-
kent immers altijd, dat de leider. de
heerser denkt, kiest en beslist voor



allen,
Ook het militarisme is met het hu-
manisme onverenigbaar, \\'al1t dikta-
tuur en militarisme horen bij ('Ikaar
als k ruis en munt; het zijn twee kan-
ten van dezelfde penning,
Tegen fasdsme. diktatuur en milita-
risJlw zuliPn humanisten zich altijd
hevig \"erzetten, Anders zOll{lenze
zichzelf ontrouw worden. Evellzo te-
gen onderdrukking. slavernij. uitbui-
ting, marteling. censuur en discrimi-
natie in welke \"orm ook, Eigenlijk
altijd tegen situaties waar mensen
hun overmacht gebruiken Oll)ande-
reil van hun \Tijheid te beroven.

i

Seine van de Bell

Humanisme en godsdicnst

Er ligt ook een scheidslijn tussen
humanisme en godsdienst. Huma-
nisme is geen godsdienst. Het Hu-
manistisch Verbond geen kerk. Voor
opperdakkige waarnemers lijkt het
er soms op dat het wel zo is, Dat
komt omdat het H.V. zich op dezelf-
de terreinen beweegt en ten behoeve
van niet-godsdienstige mensen een
aantal taken heeft opgepakt. die de
kerken sinds jaar en dag voo!' hun
gemeentp en paroehieleden \'l'rvul-
len.

Dil' scheidslijn is niet overal hetzelf-
de. Soms is dil' maar dun en daar-
door niet zo duidelijk. Hij \\'ordt dik-
ker naarmate l'en godsdienst dogma-
tischer en orthodoxer wordt en dus
duidelijker de pretentie heeft DE
weg. DE waarheid en HET leven te
zijn \'001' alle Illensen. Daaraan ont-
leent Zt' dan niet alleen het recht.
maar zelfs de plicht haar geboden cn
verboden aan anderen op te leggen.
Waar dát het geval is. llloeten huma-
nisten zich ook tegen een godsdienst
verzetten.

De verhouding tussen humanisme en
godsdienst is cchter te ingewikkeld
en te fundamenteel Olll hier in een
paar l'('gpltjes af te doen. Ik kom er
in volgende artikelen nog uitvo,--'rig
op terug.

Wat hlijft er over?

Ik heb nu een aantal dingen buiten
de grenzt'n vall het humanisme ge-
plaatst. Dat is nog \'001' uitbreiding
vatbaar. bijvoorbeeld met on\'l'r-
schilligheid en een platvloers realis-
me. een soort levensopvatting. waar-

-bij het alleen maar gaat om het heb-
-ben en houden. Te houden wat je
-hebt en zien te krijgen wat je niet
-hebt ten koste van anderen.
Welnu. als je ook dit uitsluit. wat

-blijft er dan over. wat \"001' humanis-
-ten de moeite waa rd is'?

---Een ruimte van vrijht'id

-Een ruimte, die iedereen voor zich-
~elf kan in. en opvullen door zelf te
:lenkcn. zelf te kiezen en zelf te be-
,lissen. Een ruimte van vrijheid,
,\"aarbinnen iedereen zoveel mogelijk
~ichzelf kan zijn samen met alle an-
:leren. die dezelfde rechten hebben.

Het llumanistiseh Verbond heeft
zich tot taak gesteld dil' ruimte uit te
breiden en \\'el in twee richtingen;
1. Naar de kant van de samenleving;
de situatie. waarin mensen moeten
le\'t'n.
Dat betekent strijd tegen maehtcn.
tradities. wetten. die onderdrukkend
in plaats \'al1 bevrijdend werken.
2. Naar de kant van de mensen zelf.
als ze in hun ontplooiing worden ge-
remd en gehindf'rd door angsten.
vooroordelen. te grote goedgelo\'ig-
heid. onwetendheid, meegaandheid
en (lflderdanigheid.
In Eindhoven, waar ik woon. heeft
lange tijd op een groot muur\'lak \'an
de mensa van de Technische Hoge-
school in groteske letters deze beha 1'-

iL'nswaardige spreuk gestaan:

Gelukkigt. slavcn zijn de grootst(.
vijandt.'n van de vrijheid:

Een uitspraak. waar ik me geheel in
kan vinden.

Geestt.'lijk(' verzorging

Mt,t behulp van het bovenstaande
kan ik nu ook zeggen wat ct'n
raadsman. cen geestelijk verzorger
doet.
Geestelijke verzorging is het schep-
pen \'af1 ruimte. waarbinnen menst'n
hun bewustzijn - van dl' hen omrin.

gende wereld en van hun eigen
plaats daarin - kunnen \'erruimen.
verdiepen. verrijken en ordenen: de
ruimte scheppen. waarbinnen mt'n-
scn zichzelf kunncn zijn of \",'orden in
denken en doen.
Daarmee is tegelijk duidelijk, dat
geestelijke vcrzorging het me<,st
noodzakelijk is op die plaatsen. waar
die ruimte juist heel beperkt en ook
nog het meest bed reigd is, zodat
mensen cr volkomen in de vernieling
kunnen raken. Bijvoorbeeld in ku-
zt'rnes en andere militaire verblijf ..
plaatsen. maar ook in ziekenhuizen,
gevangenissen. bejaardencentra en
\'e rpIeegtehuizen.
In het \"olgende artikel wil ik het
hebben o\'er de plaats van het hu-
manisme temidden van andere le~
\'ensopvattingen.

hUlIlal/isme: 110ge1'l'-
ma eh tsvergel ijki Hg
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Raadslieden op de barricaden? (slot)

De falende overheid

In dit artikel, het laatste van de drie op basis van een gesprek met raads-
man Wil Gerants en zijn schriftelijke stuk, komen we terug op de voor-
oordelen die in deel één werden behandeld. En daarbij kijken we ook eens
buiten de "kleine kring" van het leger. Want ook daar leven die vooroor-
delen te~en de humanistische I:eestelijkc verzorging en vorming in de
krijgsmacht.

"Als militairen zeggen: het maakt geen bal uit of je naar de aalmoezenier,
de dominee of de raadsman gaat. dan is er toch iets fout. En als er niet
iets fout is. waarom zijn cr dan nog aalmoezeniers, dominees en raadslie-
den?" zo vroeg Wil Gerards zich aan het eind van het vorige artikel in de-
ze reeks af. Het onderscheid tussen de verschillende vormen van geeste-
lijke verzorging werd in dat stuk uit de doeken gedaan. Conclusie was,
dat de raadslieden blijkbaar duidelijker moeten aangeven waarin zij ver-
schillen van hun godsdienstige collega's.

Nogmaals dt.~vooroordelen

Veel van de taken van de geestelijke
verzorging kunnen door het maat-
schappelijk werk worden overgeno-
men. Dat was het eerste vooroordeel
dat \\'e bekeken. Maar de maat.

o
~ Raadsman Wil Gerards
16 (joto Bert Bosch)

schappelijk werker is daarna niet
meer ter sprake gekomen. En dat is
ook logisch. Want het maatschappe-
lijk werk houdt zich uitdrukkelijk
bezig met de concrete problemen
van de mens in zijn maatschappelijke
en sociale verbanden. Problemen dus
met bijvoorbeeld het gezin. het huis.
houden. het werk. het inkomen. De,
met name humanistische. geestelijke
verzorger houdt zich bezig juist met
heel de mens, ten aanzien van alle en
al zijn bestaansverhoudingen. En dat
in een voortdurend pogen zich van
de meest fundamenteel persoonlijke
voorstellingen daarvan bewust te
worden, met als doel voor zich een
zinvol levens plan te ontwerpen; in
een verhouding van principiële ge.
lijkwaardigheid. De krijgsmacht is
slechts de situatie \vaarin die mens
zich bevindt. Gerards in zijn stuk:
,.Zou men bovendien de fout door-
zetten. \vezenlijke geestelijke verzOI'.
gings-functies over te hevelen naar
de maatschappelijk werker, dan zou
het voor de geestelijke verzorging
ook nog catastrofale en onaanvaard-
bare zich voordoen van onder de
krijgstucht geplaatst te zijn."

Het tweede vooroordeel: er is hele-
maal geen behoefte aan geestelijke
verzorging. Tja, al het voorgaande
moet toch wel aangetoond hebben.
dat die behoefte wel degelijk bestaat.
En over vooroordeel nummer drie,
"er is al helemaal geen behoefte aan
humanistische geestelijke verzor-
ging", schrijft Gerards dat zoiets al.
leen nog maar beweerd kan worden
door ..volstrekt naÏeven of kwaad-
willigen".

De krijgsmacht is een gewoon bedrijf
als zoveel andere; dat \vas ons vierde
vooroordeel. Daar is al tegen inge-
bracht. dat die krijgsmacht gebruik
maakt van geweldsmiddelen, docl-

stellingen en een psychische druk
die je bij Philips of Remia niet rap
zult vinden. Integendeel. die ken-
merken maken van de krijgsmacht
een instelling, die meer dan \vaar ook
een persoonlijk-principiële opstelling
vraagt en daarvoor is weer een meer
dan gewoon "bewustzijn der dingen"
nodig.

Totale institutie'?
Nu is de organisatiestructuur van de
krijgsmacht autoritair. met een aan.
tal - aan zo'n grote institutie meestal
eigen - totalitaire trekken. Dat bete-
kent dat alle levensbehoeften binnen
de militaire maatschappij onder mili.
taire controle staan. zelfs de recht.
spraak.
Deze organisatievorm leidt tot ver-
houdingen die de mogelijkheden tot
bezinning en rekenschap afleggen
beperken of zelfs tegengaan. Je hoeft
niet te denken, dat wordt voor je ge-
daan. Geral'ds: .,In feite zou het no.
dig zijn, wil deze samenleving haar
be\',,.'eerde democratische gehalte
waarmaken, dat aan iedere militair
een voortdurend bij hem aanwezig
(vrij) alter-ego wordt toegevoegd.
met als voornaamste taak zonder op-
houden in zijn oren te fluisteren: 'als
mens moet je juist \vel en zelfstandig
denken ....
En hij vervolgt: "De rol van de
geestelijke verzorger is slechts uit-
voerbaar vanuit een voortdurend
meebeleven en aanwezig zijn in die
militaire situatie. Geen 'burger'-pas-
toOI' of -dominee of -raadsman kan
dit. kan niet - staande buiten deze si-
tuatie - in deze problematiek voor
iemand wezenlijk dienstbaar zijn;
zelfs niet, wanneer het hele weekend
ervoor zou worden opgeofferd."

Als we dan tot slot kijken naar de
mens in die militaire samenleving: de
dienstplichtige of vrijwilliger wordt
medeverantwoordelijk gemaakt, mo-
reel althans, voor de effecten van het
voorhanden zijn van die gewelds-
middelen, voor de doeleinden van
het inzetten ervan en voor die inzet
zelf. En die dienstplichtige of vrij-
williger is doorgaans nog jong. Zijn
persoonlijkheid is nog k\•...etsbaar;
zijn persoonsvonning is nog onvolle.
dig. In elk geval is die persoon door
de bank genomen niet in staat om
(zelfs zonder de tegendruk die de or-
ganisatie uitoefent) de zaken te over-
zien en principiële keuzes te maken.
Gewoon bedrijf? Kom nou ...
Kortom, de vooroordelen zijn wat de



dikke Van Dale erover zegt: "Niet op
kennis of redenering. maar op nei-
ging. traditie of navolging berustend
oordeel (mening) omtrent iets of ie-
mand". En ze worden niet alll'en
maar in het leger gehoord.
Volgens Genu'ds schort er ook nogal
wat aan de kennis hieromtrent van
politici, journalisten. lands- en mili-
tai re overheden.

Gehrek aan kennis

Over de politici zegt hij: "Het tragi-
sche is dat die politieke partijen waar
wij op aan gewezen zijn. het laten
afv.'eten. De PvdA zegt: heeft het iets
met geld te maken? Nee? Dan heb-
ben \ve weinig belangstelling. En de
VVD zegt: jullie zijn te kritisch te-
genover die krijgsmacht. Als huma-
nist sta ik achter je. maar ik ben toe-
vallig wel voor beveiliging met
kernwapens. Dus die laten het ook
afweten." (Zie naschrift aan het slot.)

En over de pers: ..In onze strijd voor
een omvang van het corps die rccht
doct aan de behoefte. willen wij twee
wegen bewandelen. Ten eerste naar
de politiek toc. Maar dat ligt dus
moeilijk. De tweede manier is de
pers inschakelen. Maar ook daar le-
ven die vooroordelen."
Een sprekend voorbeeld van dat
laatste is de opmerking die geestelijk
verzorgers. de humanisten dan. nogal
eens te horen krijgen: \Vat zeur je
nou? Je wilt toch in dat leger \ver-
ken? Leg je dan ook neer bij de wet~
ten die daar gC"ldenen klaag niet.

De militaire overheden. Gerards:
"Als de overheid eenmaal heeft ge-
zegd: op grond van grondv.'ettelijke
rechten en op grond van het feit dat
we een democratie zijn: 'je kunt geen
mensen in de krijgsmacht binnen-
vragen (vrijv./illigers) of binnen ver-
plichten (dienstplichtigen) zonder dat
ze kunnen beschikken over vrije
geestelijke begeleiding., dan vind ik
dat die verzorgers ook een eerlijke.
loyale. plaats moeten krijgen. Dan
vind ik dat wij van de krijgsmacht-
mensen een verstandhouding mogen
eisen. die rekening houdt met de we-
zenlijke bedoelingen van de geeste-
lijke verzorging en de plaats die die
verzorgers moeten hebben. Dat ver-
eist inzicht. En dat inzicht ontbreekt,
vaak.'.
Nog maar eens een voorbeeld: "Een
functionaris. officier. zegt bijvoor~
beeld: je krijgt van mij alle ruimte.
maar als je het mij vraagt dan zijn
jullie volstrekt overbodig: als het aan
mij lag: afmarcheren die hap. de
poort uit.
De geestelijke verzorging \\'ordt te
sterk benaderd vanuit de belangen
die de militaire leider heeft. Je moet
niet zeuren. die geestelijke verzor-
ging moet zo functioneren. dat zij er
geen last van hebben. Maar zij heb-
ben er natuurlijk altijd last van. Want
de geestelijke verzorging is gericht
op be\vustwording en de krijgsmacht

-is gebaat bij beperking van die be-
wust\vording."

SIlallni ngs\'erhouding
De functies van militaire leider en
geestelijke verzorger staan dus op
gespannen voet met elkaar. Gerards:
..Zij hebben met dezelfde mensen te
maken en een tegengestelde invloed
op die mensen. Ik vind dat ze pas
goed met elkaar omgaan. als zij el-
kaars functies accepteren. omdat zij
zijn ingesteld door dezelfde overheid.
De officieren moeten erkennen dat
de geestelijke verzorging een legale
plaats in de krijgsmacht heeft en de
geestelijk verzorger moet accepteren
dat die officier daar legaal zit."
Natuurlijk zijn niet alle officieren
over één kam te scheren. Gerards:
"Laat ik het algemeen zeggen: als ik
militaire leiders tegen kom met per-
soonlijkheidseigenschappen die gun-
stig zijn voor dat leidersché.lp. dan
kom ik ook meer ruimte tegen. En
het omgekeerde is ook waa 1': als die
eigenschappen ontbreken dan kom
ik minder ruimte tegen."

Tot slot de landelijke overheid. de
regering. minister De Geus.
Gerards: ..Het recht op een niet-
godsdienstige geestelijke verzorging
wordt puur en alleen maar bepaald
door het feit dat een mens én niet
godsdienstig is én in die krijgsmacht
zit. Dit is wezenlijk. En het is daarom
een falen van de overheid dat zij ac-
cepteert. dat bijvoorbeeld in de ma~
rine dienende militairen zitten. die
niet godsdienstig zijn. zonder dat cr
voor hen voldoende geestelijke vel'-
ZOl'gll1g IS.
De humanistische geestelijke verzor-
ging en vorming in de krijgsmacht.
Eén derde van de krijgsmachtbevol-
king moet \vorden ..verzorgd" door
zo'n l\vintig raadslieden. Er zijn er
dus veel te \\'einig. De minister is
niet erg bereid dat aantal uit te brei-
den. Zijn ze te lastig'?
Ga zelf maar eens na.

Peter Boss

Naschrift: Met verwijzing naar het
artikel op pag. 4/5 dient te v....orden
opgemerkt. dat zich in de situatie
wat deze politieke partijen betreft
een gunstige kentering heeft \'oorge-
daan. Op 13-11-80 hebben m.n. verte-
genwoordigers van PvdA en VVD in
de Vaste Kamercommissie voor De-
fensie zeer positieve bijdragen gele-
verd t.b.V. de dienst HGV. waarvoor
veel dank. Op dit punt is er dus hoop
op een \\1atbetere toekomst.

EGO ziet de mensen voor vol aan -
tjokvol

Nederland Hl81: arm rijk

de eenzaamheid van de lange a1'-
stands raket

soldaat: een lichtgeraakt persoon

de meeste leiders zijn wel van giste-
ren

kernwapens: het laatste oordeel vel-
len

olievlerk

moderne mens: grensbev.'oner

infanterist: wegmaat

GV: verder kijken dan je neus lang is

EGO schroomt niet om een figuur te
slaan

vrede: \vortel schieten

't nieuv.!ste wapen be\veegt hemel en
aarde

uniformeren: ingepakt worden

wie hoog klimt kan .s winters lekker
naar beneden

op weg naar het einde: vlugger kan
niet meer

luchtje scheppen: met recht

de volgende oorlog wordt er een mC"t
terugwerkende kracht

kernwapen: beperkt houdbaar

EGO: heden is de beurt aan mij -
morgen aan U

rnadsmull: dienstklopper
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Zelfportret (detail uit het Schutters-
stukvan 1639)

Meester-schilder
In 1610 wordt Frans Hals lid van het
Haarlemse St. Lucasgilde. Schaarste
aan positieve gegevens omtrent zijn
leven heen hem tot een dankbaar
slachtoffer gemaakt van hen die zich
gaarne uitleefden in geromantiseerde,
en anekdotisch ingestelde biogra-
fieën. Een dergelijke "geschied-
schrijving" komt vaak voort uit een
vereenzelviging van de manier van
leven van de kunstenaar en de le-
venshouding van degenen, die hij
portretteerde. Van voor zijn 30ste
jaar is geen werk van hem bekend.
Uit ongeveer 300 schilderijen bestaat
zijn oeuvre, men kent slechts één te-
kening van zijn hand.
Voorstudies maakte Frans blijkbaar
bij hoge uitzondering. Zijn schilde-
rijen getuigen van een geheel eigen
visie en spreken een heldere taal. Hij
was uitsluitend een schilder van de
mens. Landschappen. stillevens, die-
ren, christelijke voorstellingen, ge-
schiedenis en naakt-figuren hadden
zijn interesse niet. Het waren in de
regel bijna allemaal mansportretten.

Vooral portretten
Eerst waren het mannen, die, naar
men de indruk krijgt, het leven niet
zo zwaar namen en ogenschijnlijk
niet zoveel problemen hadden. Later
verandert dat. Frans Hals dringt dan
in zijn werk diep door tot de inner-
lijke roerselen van zijn modellen.
Men zegt wel eens dat het gelaat de
spiegel van de ziel is, als dat zo is
dan heeft Frans Hals wel heel diep in
de spiegel gekeken. Bezorgd vraagt
men zich af bij het zien van deze por-
tretten of onze ijdelheid. domheid.
kwetsbaarheid en andere eigenschap-

Gouden Eeuw een der grootsten.
Hij verbreidde de roem van Haarlem
en ons land tot ver over de grenzen.

landen een beroemdheid. Van Man-
der stichtte naar Italiaans voorbeeld
met een tweetal kunstb roede I'S in
1583 de Haarlemse Akademie.
Er bestond in die tijd een voorliefde
voor het klassieke. niet alleen in de
schilderkunst maar ook in de litera-
tuur. In de laatste gaven vooral
Coornhert en Spieghel de toon aan.
De gehele volgende eeuw handhaaf-
de zich deze stroming. Het mag een
wonder genoemd worden dat Frans
Hals. opgegroeid en gevormd in deze
romantisch georiënteerde omgeving,
door de sfeer hiervan niet werd
beïnvloed. Hij werd de baanbreker
van onze nationale schilderkunst en
in de rij der kunstenaars van de

Leerling
Frans wilde schilder worden en werd
toen hij de leeftijd bereikte om zich
de grondbeginselen van dit vak eigen
te maken. leerling van Karel van
Mander, ook een uitgeweken Vla-
ming, een bijzonder ontwikkeld man,
die zich niet alleen als schilder naam
had verWOlven, maar ook als schrij-
ver en dichter bekendheid genoot.
Vooral door "Het Schilderboek", dat
het leven beschrijft der doorluchtige
en hoogduitsche schilders, en in 1604
in Haarlem verscheen (De Wereld-
bibliotheek bracht in 1936een in he-
dendaags Nederlands overgebrachte
uitgave), werd Van Mander in vele

De geboortedatum van Frans Hals is niet precies bekend. Aangegeven
staat meestal 1580.Waarom zouden we op een jaartje eerder of later kij-
ken, als het 4 eeuwen betreft. Daarom deze maand een artikel met de titel:
Vier eeuwen geleden werd Frans Hals geboren. In Mechelen of in Antwer-
pen, dat weet men ook niet precies. In elk geval in de Zuidelijke Neder-
landen, die in die dagen vreselijke tijden beleefden. Moordende en mui-
tende Spaanse soldaten trokken door het land, op brandstapels stierven
duizenden aanhangers van hel calvinisme. Bosgeuzen bestreden de Spaan-
se troepen te vuur en te zwaard.
In de Noordelijke Nederlanden had de reformatie een zekere stabiliteit
bereikt. Geen wonder dat velen naar hel noorden trokken.
Het gezin Hals ontvluchtte de chaos en vestigde zich in Haarlem. Met de
kleine Frans, die voorbestemd was een groot schilder te worden. Vader
Franchois Hals was "droochscheerder en lakenbereider",
Hij voorzag op een bescheiden wijze in zijn onderhoud ..Moeder heette
Adriantgen van Geertenrijck. In 1591werd hen een tweede zoon geboren,
Dirric genaamd en wiens doopakte berust in het Gemeente-archief van de
Spaarnestad.

Viereenwen geleden werd
Frans Bols geboren

o
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pen ook zo duidelijk op ons eigen
gelaat zijn te lezen. Maar portret-
schilders. in dit geval Frans Hals.
zien veelal de vermommingen van
hun te schilderen personen. Daarom
brengt een geschilderd portret vaak
zoveel ontstemming. Een schilder is
nu eenmaal geen fotograaf.

Een van Hals' eerste portretten is dat
van Jacobus Zaffius. Een expressief
gelaat en een prachtige lichtval op de
stoere kop. De losse penseelstreek
duidt op de toekomstige ontwikke-
ling van Frans Hals. "De vrolijke
drinker" uit het Rijksmuseum in
Amsterdam is niet ten onrechte een
van zijn populairste werken. Het
schilderij is een feest van kleur en
daarbij een meesterwerk van een
snel genoteerde expressie. Het gelaat
en de handen zijn voor Frans Hals de
uitdrukkingsterreinen wuar zijn zoe-
kers blik speurt.
"De lachende vrouw" is een bewijs
dat Hals zijn onderwerpen niet altijd
zoekt in meer gegoede k ringen. Deze
vrouw uit het volk zette hij in forse
penseelstreken voor ons neer en zij
kijkt ons lachend en openhartig aan.
Het was Hals altijd te doen om mo-
mentopnamen te schilderen. Ook de
,..Jonge Visser", bij dit artikel afge-
beeld. is daarvan een voorbeeld. Een
fijne knaap. wiens uiterlijk bij je de
wens doet opkomen om hem eens te
ontmoeten en een praatje met hem te
maken. Levensecht. onopgesmukt.
dat is Frans Hals volkomen.
Malle Babbe. een volksvrouw met
een uil op haar linker schouder.
maakte een verre reis en is te be-
wonderen in een New York's mu-
seum. We kunnen haar in brons
ontmoeten in Haarlem in de Bartel-
jorisstraat. Een tikkeltje buiten het
gewone genre is de Kindergroep met
bokkewagen. Hier is de speelse en
vredige vrolijkheid weergegeven van
drie kinderen in vorm. kleur. licht en
leven.

Regenten- en schuttersstukken
Regenten~ en schuttersstukken wa-
ren specifieke schilderijen uit de ze-
ventiende eeuv,'. Men trof ze nergens
elders aan dan in de jeugdige Re~
publiek der Zeven Verenigde Ne~

Jonge visser

De vrolijke drinker

derlanden. Geportretteerd \verden de
regenten of regentessen van een
weeshuis. een hofje of een tehuis van
ouden van dagen en dan meestal om
een tafel verenigd.
Op een schuttersstuk werden de
schutters van een vendel of soms ook
alleen de officieren in een groep bij
elkander gebracht,
Schutters lieten zich gaarne aan de
maaltijd portretteren. Voordien wa-
ren groepen van mensen vaak in fa~
milieverband op altaarstukken \'veer-
gegeven met de schenker of op-
drachtgever in hun midden. Onge.
kende hoogtepunten in het werk van
Frans Hals vind ik "De maaltijd van
officieren van de Cluveniersdoelen".
Elke persoon die afgebeeld wordt is
boeiend, het geheel een portret van
ons volk in een tijd dat de reformatie
een sterk stempel drukte op mens en
samenleving. Realistische beelden
van ruimte. beweging. licht en kleur.
Dan is daar de schokkende voorstel-
ling van 1664. "De regentessen van
het Oudemannenhuis". geschilderd
enige jaren voor zijn dood. Hoe heeft
Frans Hals deze vrouwen doorzien.
Genadeloos heeft hij hen afgebeeld
als wezenloze mummies in portret-
ten. die \\'el karikaturen lijken.

Om Frans Hals te leren kennen be~
hoeft men de grenzen van ons land
niet te overschrijden. In het Frans
Halsmuseum. het voormalige Oude

Mannenhuis. in Haarlem, waar hij de
hierboven genoemde regentessen op
het doek bracht. is een aantal van
zijn werken bijeengebracht. Een
kostbare verzameling van een zeer
groot schilder. die in een lang leven
de mensen trachtte te doorgronden.

Jan Kooijmall

Frans Hals~11luseu11l te Haarlem
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Derde wereld verdient meer hulp

Rel belong VOD informolie

In Nederland. met zijn veertien miljoen inwoners, staat in zo goed als alle
gezinnen wel minstens één radio- of tv-toestel, van elk zijn er in ons land
een vier miljoen. Bovendien worden per dag ruim vier miljoen dagbladen
verspreid. Dit betekent, dal Nederlanders, wanneer ze dat willen, goed
geïnformeerd zijn over wat er in hun eigen land en in hel buitenland ge-
beurt. Ook op het gebied van informatieversehaffing behoort Nederland
duidelijk tot de ontwikkelde landen.
Neem nu eens Venezuela, waar ook ongeveer veertien miljoen mensen wo-
nen. Daar zijn evenveel radiotoestellen als in Nederland, anderhalf mil-
joen tv-toestellen en verschijnen een miljoen kranten per dag. Dat is heel
wat minder informatie per inwoner, zoals je ziet.
En.neem een nog duidelijker voorbeeld, Tanzania. Dit land heeft ruim zes-
tien miljoen inwoners, die met zijn allen tegen de vierhonderdduizend ra-
dio's bezitten. Tv is er niet. De Tanzaniaanse kranten worden dagelijks
gedrukt in een totale oplage van tegen de honderdduizend exemplaren per
dag.

kunnen begrijpen en bepaalde wrij-
vingen kunnen v/orden weggenomen.
Dat kan heel bevorderlijk zijn voor
de stabiliteit in een land.
Informatiedragers zijn dus voor de
ontwikkeling. economie en bestuur-
baarheid van een land erg nuttig.
Vandaar dat de minder ontwikkelde
landen zich veel zorgen maken over
hun achterstand op dit gebied ten
opzichte van de ontwikkelde landen.

Informatie in westerse handen
Nu lijkt een oplossing erg voor de
hand te liggen: transistorradio's zijn
niet zo duur. dus waarom sturen we,
in plaats van landbou\'\I'machines of
autobussen niet een paar honderd-
duizend radiootjes naar een dergelijk
land. zul je je afvragen?
Nou. hierom niet: wanneer een min-
der ontwikkeld land dan al wat beter
voorzien is van informatiedragers.
blijft nog het probleem welke infor-
matie wordt gegeven. Natuurlijk. een
aantal praktische dingen kan door de
pers in dat bepaalde land worden
verzorgd, maar er zijn ook zaken die
ze niet zelf kan doen. Wanneer een
bepaald land tv krijgt. heeft het
daarmee nog geen mensen die tv-
programma's kunnen maken, die tv-
journaals kunnen samenstellen en
die amusementprogramma's kunnen
maken. Hetzelfde geldt natuurlijk
ook voor radio en kranten.
Hoe kom je dan aan programma's en
artikelen wanneer je ze zelf niet al-
lemaal kunt maken? Dan koop je ze
ergens anders. bij de internationale
(ommunicatie- en informatie-indus-
trie. En die industrie zit nu voorna-
melijk in het westen. met als gevolg
dat de minder ontwikkelde landen
vaak worden opgescheept met
nieuws van westerse persbureaus.
dat helemaal niet over hun eigen
land gaat maar over zaken waar men
in het westen belangstelling voor
heeft. Of de arme landen krijgen
voor weinig geld oude tv-series aan-
geboden, zodat de bewoners van een
arm. zwart Afrikaans land op hun tv
series zien die spelen in rijke, blanke
landen. Daardoor krijgen ze de in-
druk dat hun eigen land en cultuur
eigenlijk niets waard zijn en niets te
bieden hebben. Ze gaan zich richten
op de normen van de rijke landen.
met als gevolg dat de eigen economie
en cultuur naar de achtergrond wor-
den gedrongen. Zoiets heet cultuur-
imperialisme. (Niet dat het alleen in
arme landen speelt. het feit dat in
Nederland veel van de populaire mu-
ziek in het Engels wordt gezongen is
er ook een goed voorbeeld van. Mu-
ziekgroepen als Bots. Normaal en
Werktuig kun je eigenlijk besehou-
\'..'en als verzetsstrijders tegen het
Engels-Amerikaanse cultuurimperia-
!isme tegenover Nederland).
Niet alleen overheerst het westen de
informatie- en amusementsvoorzie-
ning in de arme landen, het zijn van.
uit het westen ook nog maar een
paar organisaties die deze industrie
beheersen. Iedereen kent v.'el de af-
kortingen AP, UPI. AFP en de naam

I
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eigen cultuuruitingen bij de mensen
en die dingen heb je nodig wil je een
land opbouwen. Want, om een voor-
beeld te noemen. wanneer de cen-
trale regering van een land door ge-
brek aan informatiedragers de land-
bouwers niet kan waarschuwen voor
komende zware regenval, dan kan
dat leiden tot de vernietiging van een
hele oogst. En op het gebied van de
eigen cultuur kunnen de informatie-
dragers veel doen om bevolkings-
groepen uit verschillende delen van
een land iets over elkaar te \veten te
laten komen. zodat ze elkaar beter

Niet alleen honger
Onderontwikkelde landen zijn niet
alleen landen \vaar de bevolking
nauwelijks in haar levensonderhoud
kan voorzien. waar honger wordt
geleden, het zijn ook landen waar de
mensen verstoken blijven van erg
veel informatie, omdat er bijna geen
informatiedragers zijn. nauwelijks
radio. geen tv en bijna geen kranten.
Is dat dan zo erg? Ja. dat is erg. Want
informatiedragers brengen niet al-
leen nieuws en amusement. ze bren-
gen ook leerzame onderwerpen en
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""Dorpelingen luisteren naar een radio~uitzendinQ in Kola (Nigeria). waar de UNESCO een atjabetiseringspro-
Jramma organiseerde.

-Reuter. Dit nu zijn persbureaus.
?norme organisaties met vertakkin-
gen in veel landen. zij leveren bij-
wnder veel nÎeu\vs aan tv-stations.
radio-stations en kranten, ook in Ne-
jerland trouwens (zoals je kunt zien
lan het begin van kranteartikelen.
~\'aar wordt gemeld van wie het arti.
{el afkomstig is). Deze persbureaus
Jcpalen in feite het beeld dat veel
nensen van de wereld hebben. en
Jmdat het •..•...cslerse persbureaus zijn.
s dat beeld overwegend op het \'.'es-
,en georiënteerd. Dat is één gebrek
lan die informatievoorziening. Een
lnder manco is. dat het westerse
1Îeuws vaak alleen op spectaculair
lieuws is gericht: rampen. oorlogen.
)ekende personen. en niet op toe~
;tanden die al jaren bestaan maar
liet zoveel aandacht trekken. Wan-
leer tweehonderd boeren in Mali
{ans zien om de voortdurende
iroogte in hun land een beetje op te
rangen door een nieuw soort
Jcvloeiingssysteem dat al jaren goed
verkt. is dat voor de westerse pers~
Jureaus geen nieuws. terwijl het juist
'oor veel luisteraars. kijkers en le-
:ers in andere droge landen wel
;pectaculair is. omdat een dergelijk
Je richt leerzaam voor ze is en ze
lOOpgeeft. Maar omdat Mali geen in-
ernationaal \verkend persbureau
leeft. en omdat de andere landen
liet het geld. de middelen en de
nankracht hebben om radio- of tv-
Jloegen naar Mali te sturen. blijft het
'eit in duisternis gehuld.

;ensuur
Iet is duidelijk. er moet iets veran~

deren aan de internationale informa-
tievoorziening. Maar wat precies?
Daarover wordt nu al jarenlang ge-
sproken. vooral in het kader van de
Verenigde Naties, binnen de Unesco.
de VN-organisatie op het gebied van
onderwijs en cultuur. In die discus-
sies botsen de meningen nog al eens.
omdat de westerse landen steeds
naar voren brengen dat journalisten
vrij zijn om te schrijven en te laten
zien en horen \\'at ze \villen. terwijl
de arme landen juist om bepaalde in-
formatie vragen. informatie die nut-
tig is voor hun land. Die eis vinden
de westerse landen lijken op beper-
king van de persvrijheid want. zo
zeggen ze, vandaag vraagt een be~
paald land om nuttige informatie
over zijn eigen situatie. en morgen
schrijft de regering van datzelfde
land precies voor \\'at zij nuttig vindt.
En dat is censuur, vinden we in het
\vesten.

Soms lijkt de discussie eindeloos en
uitzichtloos. vooral omdat er zoveel
verschillende aspecten door elkaar
lopen. Je hebt de enorme technische
achterstand in de arme landen die er
weer toe leidt dat ze zelf weinig kun-
nen doen aan eigen informatiever-
schaffing. waardoor ze overspoeld
\vorden met informatie uit hoogont-
wikkelde landen die voor hun geen
nut heeft. maar als ze die stroom
willen indammen worden ze weer
beschuldigd van censuur. Dat heeft
dan weer tot het gevolg dat de wes-
terse landen zeggen: we helpen jullie
niet met het opzetten van een infor-
matiesysteem dat wordt gecensu-
reerd - zodat de arme landen niet of

nau\\'elijks worden geholpen.

Nog altijd kolonisatie
Een oplossing lijkt nog lang niet in
zicht. hoe\ •....el ik zou zeggen: help die
landen maar. of ze het nu goed of
slecht doen met onze hulp. Ze moe-
ten tenslotte ergens beginnen. Het
hele informatiesysteem in het westen
heeft er tenslotte eeuwen over ge-
daan om te worden zoals het nu is.
dus waarom zou je van de arme lan-
den verwachten dat ze binnen een
paar jaar perfecte informatie- en
communicatiesystemen opzetten.
Die gedachte wordt jammer genoeg
maar zelden naar voren gebracht. in
die zin zijn de westerse landen die
vroeger de nu nog steeds arme lan-
den kolonialiseerden. nog steeds ko-
lonisatoren. maar dan nu op het ge-
bied van informatie. Soms vraag je
je, bijna wanhopig. af wanneer de
arme landen werkelijk bevrijd zullen
worden.

Jan Stoof

oorlog: dat zoeken we op
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Verslaving

Kortgeleden verscheen het authen.
tieke verslag van een jong meisje dat
verslaafd raakte aan heroïne: "Chris-
tiane F. Verslag van een junkie".
Het is het verhaal van een vijftienja.
rig meisje en het werd opgeschreven
door twee Duitse journalisten Kai
Hermann en Horst Rieck. De oor.
spronkelijke titel is "Wir Kinder vam
Bahnhof Zoo" en het \verd vertaald
door Hans van Straalen.
Drs. R. van Amerongen van de Fede-
ratie van Instellingen voor Alkohol
en Drugs raadt, in zijn relativerend
voorwoord, het boek zowel aan voor
jongeren als voor ouders. "Christiane
F. Verslag van een junkie", werd uit-
gegeven bij de uitg. Becht. Prijs
f 24.50.
Vluchtelingen
De afgelopen tien jaar is het aantal
vluchtelingen op de wereld enorm
toegenomen. Met name in het laatste
deel van de jaren zeventig werd de
internationale gemeenschap opge-
schrikt door mensonterende beelden
op de televisie en in de kranten van
Vietnamese bootvluchtelingen. van
half uitgehon-gerde Cambodjanen in
uitpuilende Thaise kampen en van
zieke Ethiopiërs die de strijd in de

Ogadenv.:oestijn waren ontvlucht.
Het zijn slechts enkele voorbeelden
gehaald uit de nieuwe brochure
"Vluchtelingen" van de Voorlich-
tingsdienst Ontwikkelingssamen-
werking.
Deze brochure gaat niet in op de
dieperliggende polîtiek/ckonomische
oorzaken van de afzonderlijke vluch-
telingenproblemen in de wereld.
Daarvoor zou een dik boekwerk no-

~ dig zijn. Wel probeert de brochure
ä: enig inzicht te geven in de aard en
oe( omvang van het vluchtelingenvraag.
~ stuk en de oplossingen waarnaar
ffi moet worden gezocht.
~ ..Vluchtelingen" is te bestellen bij de
o Voorlichtingsdienst Ontwikkelings.
ffi samenwerking, Plein 17, Den Haag.
22 Prijs: gratis.

Oorlog

In de serie ..Gesprekstoffen voor
jongeren" verscheen alweer enige
tijd geleden, he,\ deeltje "Nooit geen
oorlog meer ....

In deze brochu re komen de volgende
onderwerpen aan de orde:
1. Oorlog en oorlog; welke soorten
oorlogen zijn te onderscheiden?
2. We willen nooit meer oorlog en
toch ... moeten we er steeds weer
aan geloven. Welke belangen spelen
een rol bij het ontstaan van 001'10-
gen?
3. Ideologie: hoe gaan we in oorlog
geloven?

4. De staat verdedigt onze veiligheid
en vrijheid; daar heb ik maar in te
geloven.
5. Nederland in vredestijd: hoe
wordt de binnenlandse veiligheid en
orde gehandhaafd'? Hoe te denken
over de defensie van ons land?
Elk onderdeel wordt afgesloten met
gespreksvragen.
.,Nooit geen oorlog meer ... " werd
uitgegeven door de Horstink, Post.
bus 400, 3800 AK Amersfoort. Prijs
f 4.95 (ink!. verzendkosten).
Kernwapens
Met als titel "Kernv ..rapens wie'! wat?
waarom?" verscheen een nieu\v boek
van de hand van Mark Heirman, de
sekretaris van de Vlaamse afdeling
van Pax Christi. Wie beschikt over
kernwapens? Wat is hun strategische
betekenis?
Waarom wordt er mee gedreigd?
Met de hem eigen vlotte pen doet
Mark Heirman alles haarfijn uit de
doeken: feiten en interpretaties, ach-
tergronden en politieke doeleinden,
maar ook met bijzondere aandacht

mark heirman

KERNWAPENS

voor de ethische en morele aspekten
van de kernbe\",rapening. Dit boek is
geen dorre verhandeling maar een
zeer leesbaar relaas. Informatie van
de bovenste plank. Het is te bestellen
bij Pax Christi. Celebesstraat 60. Den
Haag. Prijs f 20.-.

Olieschandaal
Door het Komitee Zuidelijk Afrika
en de werkgroep Kairos werd kort-
geleden het boek ..Het olieschandaal
1965-1980" uitgebracht. Waar het
over handelt geeft de ondertitel dui-
delijk aan. Deze luidt: "Hoe de Wes-
terse regeringen en oliemultinatio-
nals het blanke minderheidsregime
in Rhodesië in het zadel hielpen en
de sancties van de Verenigde Naties
torpedeerden". Het is een bijgewerk-
te en aangevulde vertaling van het
boek "Oilgate" van de Britse journa-
list Martin Bailey.

~,
ç'~p.;-:,cI .., ,,~.•.

Het boek is zeer vlot en boeiend ge-
schreven. De omvang van het hele
schandaal wordt pas duidelijk na Ie.
zing van dit boek.
"Het olieschandaal" kan worden be-
steld door overmaking van f 10,-
(o.v.v. titel) op giro 632686 t.n.v.
Werkgroep Kairos te Utrecht.

Wim Hei



De slagzin wordt gevormd door de letters uit de korresponderende cijfer-
hokjes van de puzzle hieronder nogmaals in te vullen.

6 98 40 49 12 59 97 91 48 87 18 97 39 96 18 50
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einde raad. 10. Blijk, 11. Opberg-
ruimte, 12. Familielid. 13. Zenuw, 14.
Heler, 17. Stil. 20. Buit, 21. Verbod,
23. Tak van sport, 24. Schcur, 27.
Bcp. hoeveelheid, 28. Geslacht, 29.
Samenvoegen, 30. Kleur, 32. Groef,
34. Oevcrgewas, 35. Beroep, 37. Wor-
telstok. 40. Humeurig mens, 41.
Staat, 42. Het beste, 44. Kijken, 46.
Alrede, 48. Lijst, 49. Tegenvaller, 51.
Verv. van eten, 52. Beetje elixer, 60.
Val. 62. Zoogdier, 63. Por, 64. Pro, 66.
Gecn ernst, 68. Lomperd, 70. Op-
stopping, 71. Paar, 73. Soort gcbak,
75. Schittcring, 77. Eur. rivier, 79.
Muurbloem, 80. Kwclling, 82. Niet
vroeg. 84. Meisjesnaam. 86. Jongens-
naam, 88. Plaaggeest, 90. Soort mand,
91. Echtgcnote, 93. Atm. onderdruk
(afk.), 95. Dwarsbalk, 96. Pers vnm.
woord, 97. Prediker (afk.), 98. Leng-
temaat.

"
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Ader. 48, Woede, 50. Borrel. 53. Bui-
tenl. treinvcrb. (afk), 54. Onderne-
ming, 55. Halfaap, 56. Tehuis v. Mil.,
57. Eur. land, 58. Voorzetscl. 59.
Schors. 61. Laatst, 63 Ent, 64. Lor, 65.
Spie, 67. Volgcling, 68. Kwaad, 69.
Weefsel, 71. Senatus Populusque
Romanus (afk.), 72. Ong. vrouw (afk.),
74. Zanggroep, 76. Rekest, 78. Aan-
voer, 81. Laatstlcden, 83. Bcwcrkte
huid. 85. Verbouwcr. 86. Gans, 87.
Voer. 89. Geneesmiddel. 90. VI'. vnm.
\\'oord, 92. Tongbeweging. 93. Vogel.
94. Wat bctrcft, 96. Virgo. 98. Vul-
kaan. 99. Plannenmaker, 100. Ster-
renwichelaar.

Vertikaal:

1. Prediken. 2. Vereniging, 3. Over-
eenkomst. 4. Pausdom. 5. Stelling. 6.
Maat. 7. Europeaan, 8. Bast, 9. Ten
/1$9 ,

.•aatste prijswinnaars van 1980
n het vorige nummer hebben we
Iitecngezct, dat EGO in 1981 door-
~aatmet het plaatsen van puzzles.
naar dat alleen prijzen worden toe.
~ekend bij binnenkomst van mÎn-
tens 25 oplossingcn, Van het kryp-
ogram in het decembernummer
980 ontvingen we 10 oplosssingen.
vaarvan er 8 foutloos waren (22 ver-

-ikaal \vas ..gebakken" en niet .,ge-
lakjes"). De drie prijsjes gaan naar:
-(oeI VcIdwijk in Barendrccht U 25
loeken bon). R. de Graaf in Rotter.
am U 15,- platenbon) en J. C. van
{ijk in Grave U 10, platenbon).

EGO: klasseschrift

:ruiswoordraadsel met slagzin
)e onderstaande puzzle werd dit
eer bij uitzondering niet samengc-

-teld door onze raadsman Hans
chonk. maar door de secretaris van
e raadsman in Steenwijk/Havelte.
e heer G. Wijngaarden, waarvoor
ank!
Ie oplossing van het raadsel dient
lét de slagzin op uiterlijk 9 maart
,s. binnen te zijn bij: EGO-redaktie,
oornherthuis. Hoofdstraat 84, 3972
B Driebergen. En vermeld toch uw
oorkeur voor boeken- of platenbon.
Jor het geval cr meer dan 25 inzen-
ingen binnenkomen en er wel prij-
?n worden verdeeld.

orizontaal:
Winstgevcnd, 8. Kledingstukken,

i. Bijbelse naam, 16. Inhoudsmaat,
I. Zo zij het, 19. Rivier (Sp), 20.
oetbalclub, 22. Getal. 23. Voorzetsel,
i. Opp. maat. 26. Riviertje, 27. Meel-
codukl. 29. Sterk, 31. Fcrrum (afk),
~.Minnares. 33. Riem, 35. Jongens-
lam, 36. Klaar. 38. Rechtsoverwe-
ng (alk), 39. Teken, 41. Omroep-
'I'.. 43. Schep. 45. Doctrine. 47.

~ruiswoordroodsel
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Een den in het Hulshorsterzand op de Veluwe.
Bijna ontworteld houdt hij zieh nog staande.
Voor hoe lang?
Een symbool van onze wereldsituatie,
of althans van de westerse CUltUUl'?
Is er nog hoop?
Ja, zegt Frank Barnaby, maar om vredes-
verwaehtingen te mogen koesteren moet
er wel wat gebeuren!
Lees blz. 3.
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