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EGO: maakt zich zorgen 
voor de dag van overmors  
gen 

Ten geleide 
Op 21 augustus 1980 schreef het hoofdbestuur van het Humanistisch 
Verbond een teleurgestelde brief aan de minister van defensie. 
Waarom? 
Het betrof de ergerniswekkend trage behandeling van een aanvraag 
van 20 april 19'79 om uitbreiding van het aantal humanistische 
raadslieden in de krijgsmacht. Om die uitbreiding werd gevraagd, 
omdat de blijvende strukturele onderbezetting van de dienst Huma-
nistische Geestelijke Verzorging — in absolute en relatieve zin — het 
in toenemende mate onmogelijk begon te maken aan de grote be-
hoeften aan humanistische geestelijke verzorging bij buitenkerkelij-
ke militairen te voldoen. Na bijna anderhalf jaar korrespondentie 
tussen Verbond en ministerie is men geen stap verder gekomen. In-
tegendeel: de dienst HGV kampt met steeds meer ziektegevallen 
tengevolge van overbelasting, waardoor aan het toch all voortdurend 
toenemende beroep dat op raadslieden wordt gedaan nog minder 
kan worden voldaan. 
Het is intussen geenszins overdreven te spreke➢n van een ernstige 
noodsituatie, waarvan vooral (ook potentiële) niet-godsdienstige 
deelnemers in de krijgsmacht de dupe worden. Gez➢ en de veronacht-
zaming van deze ➢noodsituatie heeft het HV-hoofdbestuur tegelijker-
tijd de Vaste Kamercommiss➢ e voor Defens➢ e van de problematiek 
op de hoogte gesteld. Dit geschiedde ➢-middels een notitie, die EGO op 
de volgende pagina's - sterk ingekort - publiceert. 
Hoewel het ministerie op enkele andere beleidspunten steun heeft 
verleend (o.a. een toekomstige subsidieverhoging voor een ver-
nieuwd Coornherthuis), is de huidige situatie voor het Humanistisch 
Verbond niet meer aanvaardbaar. Op de meest essentiële punten van 
de humanistische geestelijke verzorging - de individuele begeleiding 
van en het groepswerk met niet-godsdienstige mensen - kan het H V 
de daarom vragende militairen niet langer i➢n de steek laten, door de 
genoemde zware onderbezetting van de dienst nog langer te laten 
voortduren. Thans onbezette posten moeten spoedig weer worden 
bezet en in veel te grote rayons dienen meer raadslieden te worden 
ingezet. Om die reden zijn dan ook - na 1'12 jaar deze zaak „binnens-
kamers" te hebben gehouden -- nu de eerste stappen gezet op de par-
lementaire weg en wordt deze problematiek tevens aan een breder 
publiek bekend gemaakt. 

Frank Spoelstra 



Coornherthuis . . . enige lichtpuntje? 

Minister van defensie... 
"rktie gang!! 
Kneishuatie liumanisten kll krijgsmacht 
Een globale situatie-schets 
Op 1 september 1964 werd de dienst 
Humanistische Geestelijke Verzor-
ging (HGV) toegelaten tot de Neder-
landse strijdkrachten. Jaren lang was 
het recht op toelating bevochten. De 
weerstanden van kerkelijke, parle-
mentaire en ambtelijke zijde waren 
sterk geweest. De dienst HGV startte 
met vijf raadslieden die hun werk 
verrichtten onder zeer moeilijke om-
standigheden. 
Uiteindelijk werd per 1 september 
1967 de dienst HGV definitief toege-
laten. Vanaf dat moment breidde het 
aantal werkzaamheden zich onder 
dienstplichtigen, maar ook steeds 
meer onder vrijwillig dienenden, 
steeds verder uit. De behoefte aan 
HGV bleek echter veel sterker toe te 
nemen dan de toegestane groei van 
het aantal raadslieden. Tot halverwe-
ge 1975 was dit aantal gegroeid tot 
14. Heden, augustus 1980, bestaat de 
dienst HGV uit 19 raadslieden, waar-
bij inbegrepen de hoofdraadsman, 
alsmede de stafraadsman op het cen-
traal bureau. 17 raadslieden verrich-
ten derhalve de uitvoerende HGV 
voor Landmacht (KL), Luchtmacht 
(KLu) en Marine (KM). 

Deze situatie is schrijnend in absolu-
te zin als men bedenkt dat: 
— via sociaal onderzoek is gebleken 
dat 19% van de Nederlandse bevol-
king zich humanistisch noemt; 
— de HGV de enige GV is die voor 
buitenkerkelijken een gelegenheid 
tot niet-godsdienstige GV aanbiedt; 
— de behoefte aan HGV in de laatste 
vijf jaar, mede door een versneld 
procesvan ontkerkelijking, zeer is 
toegenomen; 
— door de krijgsmachtorganisatie het 
beroep op de HGV (ook struktureel) 
sterk is vergroot. 

Deze situatie staat ook in relatieve 
zin verre van een meer gelijkwaardi-
ge verdeling van geestelijke verzor-
gers over de vier geestelijke stro-
mingen: de Rooms-Katholieke, de 
Protestantse, de Joodse, en de Hu-
manistische. Dit blijkt uit onder-
staande gegevens: 
— de RK en Prot. diensten GV be-
schikken bij de KL over élk 75 for-
matieplaatsen (de RK hebben een 
toenemend aantal onvervulde vaka-
tures) waartegenover bij de KL 14 
raadslieden grote rayons moeten be-
strijken; 
— de RK en Prot. diensten GV be-
schikken samen bij de Klu over 44 
en bij de KM over 40 formatieplaat- 

sen, waartegenover de dienst HGV 
beschikt bij de KLu over 2 raadslie-
den en bij de KM over 1 raadsman. 
-- de RK en Prot. diensten GV be-
schikken per dienst en per krijgs-
machtdeel over een eigen hoofd van 

'dienst. Tegenover deze 6 hoofden 
van dienst verricht de humanistische 
hoofdraadsman zijn taak voor de drie 
krijgsmachtdelen samen. 

Verzoek tot uitbreiding van het aan-
tal raadslieden 
Tegen de achtergrond van boven-
staande situatie werd in de loop van 

1978 door de hoofdraadsman een 
taakbelastingsonderzoek binnen zijn 
dienst ingesteld. De resultaten van 
het onderzoek waren verontrustend 
en werden verwerkt in een brief van 
het hoofdbestuur van het Humanis-
tisch Verbond aan de minister van 
defensie. Deze brief (een uitvoerig 
dokument van 13 pagina's) werd op 
20 april 1979 verzonden. 
De brief bevatte — zeer kort samen-
gevat — de volgende gegevens, tevens 
dringende argumenten voor het aan-
stellen van meer raadslieden: 

a. Algemene faktoren: 
— een signalering van maatschappe-
lijke ontwikkelingen, met name de 
gemeten toename van de buitenker-
kelijkheid; 
— de relatie tussen de kwalitatieve 
veranderingen binnen de krijgs-
macht en de daarmee samenhangen-
de toegenomen behoeften aan GV en 
in het bijzonder de HGV; 
— een rechtvaardig registratie-
systeem heeft de HGV bij het minis-
terie van justitie, afdeling gevange-
niswezen, 27,4% van de formatie-
plaatsen opgeleverd, terwijl dat bij 
defensie slechts 8,9% bedraagt. Dit 
als gevolg van een onjuist registratie-
systeem. 

b. Interne faktoren: 
— de uitbreiding van het takenpakket 
van de raadsman door: 
• intensivering van het groepswerk; 
• verzwaring van de individuele be-
geleiding; 
• toename van de multidisciplinaire 
hulpverlening bij en strukturele pre-
ventie van dysfunktioneren van mili-
tairen, in het bijzonder bij de KL; 
• sterk toegenomen beroep op de 
raadsman door vrijwillig dienend 
personeel, mede in relatie met de ge-
zinsproblematiek; 
• toenemende betrokkenheid van de 
raadsman bij de GV aan de oplei-
dingsinstituten voor dienstplichtigen 
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en vrijwillig dienenden. 
- de niet langer te verantwoorden 
taaklast welke, behalve door het bo-
venstaande, wordt verzwaard door: 
• enorme tijdsdruk en inspanning 
vanwege het, door de rayon-struk-
tuur, veroorzaakte zeer hoge aantal 
reisuren; 
• voortdurende keuze-problemen bij 
een dagelijkse overmaat aan vraag 
naar GV en hulpverlening; 
• onregelmatigheid van werktijden 
en werkobjekten; 
• problemen van dislokatie en taak-
afstemming op andere (confessione-
le) geestelijke verzorgers; 
• vernieuwingen in de methodiek 
van de GV; 
• tekort moeten schieten in een aan-
tal wezenlijke taken als: deelname 
aan oefeningen, studie, deskundig-
heidsbevordering, beleidswerk van 
de dienst HGV. 
- de lichamelijke en psychische ge-
volgen die dit voor de raadsman 
heeft, met als direkt gevolg daarvan 
de toegenomen druk op gezonde 
kollega's om „bij te springen" in die 
rayons waar door ziekte de gaten 
vallen. 

c. Het verzoek tot uitbreiding. 
Op grond van de hierboven kort, 
maar in de brief van 20 april 1979 
uitvoerig en gedokumenteerd, be-
schreven faktoren, verzocht het 
hoofdbestuur de minister om uit-
breiding met 19 raadslieden. 
Deze 19 toekomstige raadslieden 
zouden in drie fasen dienen te wor-
den aangesteld, te weten: 7 in het 
eerste halfjaar van 1980 (4 bij de KL 
en de Klu en 3 bij de KM), 6 in 1981 
en 6 in 1982. 
Tevens werd verklaard „ ...dat deze 
ogenschijnlijk forse uitbreiding door 
ons uitdrukkelijk als een strikte mi-
nimumaanvraag wordt beschouwd. 
Zelfs bij volledige honorering ervan 
kan zonder meer worden gesteld, dat 
nog slechts sprake zal zijn van het 
ten dele inlopen van een lang be-
staande en steeds schrijnender ge-
voelde achterstand van onze dienst."  

Wijze van behandeling door het mi-
nisterie van defensie 

Nadat was gebleken dat de minister 
geruime tijd niet reageerde op de 
aanvraag van 20 april 1979, verzocht 
het hoofdbestuur op 18 september 
1979 de minister om een antwoord. 
Op 22 oktober 1979 deelde de minis-
ter mee dat hij bereid was „ 
overleg te doen voeren over de om-
vang van het korps humanistische 
raadslieden". De minister kondigde 
derhalve aan „ ...een werkgroep in te 
stellen met vertegenwoordigers van 
het ministerie en de krijgsmachtde-
len. In het kader van haar werk-
zaamheden zal deze werkgroep ook 
overleg met het Humanistisch Ver-
bond voeren". 

Op 19 november 1979 antwoordde 
het hoofdbestuur dat de hoofd-
raadsman op ambtelijk vlak en zui-
ver informatief bij de arbeid van de 
werkgroep kon wordén betrokken. 
Tevens werd de minister verzocht tot 
een spoedige beslissing te komen, 
omdat „ ...de personele problemen 
binnen het corps van humanistische 
raadslieden zich inmiddels hebben 
geïntensiveerd". Er werd een over-
zicht gegeven van het aantal psy-
chisch en lichamelijk tijdelijk of voor 
langere tijd uitgeschakelde raadslie-
den: het waren er vijf, van wie twee 
in Duitsland en drie in Nederland! 
Ook werd medegedeeld dat de dienst 
HGV - gezien de permanente onder-
bezetting - zich gedwongen zou zien,  

nadat de derde raadsman zijn werk 
bij Unifil in Libanon zou hebben 
beëindigd per zomer 1980, haar deel-
name aan Unifil vanaf dat moment 
op te schorten. 

De staatssecretaris stelde in januari 
1980 de hierboven bedoelde werk-
groep in. De werkgroep werd opge-
dragen vóór 1 mei 1980 haar advies • 
uit te brengen. De opdracht van de 
werkgroep was om de aanvraag tot 
uitbreiding van het Verbond te be-
handelen los van de meer algemene 
problematiek van de omvang en sa-
menstelling van de diensten GV in 
het algemeen. Er diende te worden 
gekozen voor een oplossing op korte 
termijn voor het vraagstuk van de 
raadslieden, weliswaar inpasbaar 
binnen het kader van de beleidsont-
wikkeling op lange termijn. 
Op 10 en 26 maart alsmede op 15 
april 1980 gaf de hoofdraadsman aan 
de werkgroep uitvoerig toelichting 
op de aanvraag tot uitbreiding. 

Op 7 mei 1980 heeft het hoofdbe-
stuur, in de vaste veronderstelling 
dat én het advies van de werkgroep 
aan de minister was uitgebracht én 
de minister zijn beslissing nu zeer 
binnenkort zou nemen, een laatste 
beroep op de minister gedaan zijn 
beslissing mede te baseren op de 
meest recente situatie-schets van de 
dienst HGV. Deze gaf aan, dat: 
• 2 raadslieden hun werk onder blij-
vend medisch toezicht mochten her-
vatten; 
• inmiddels 6 raadslieden voor meer 
of minder lange tijd waren uitge-
schakeld; 
• de opschorting van de deelname 
aan Unifil per juni 1980 zijn definitief 
beslag moest krijgen. 

De konsekwenties van deze situatie 
werden in de brief van 7 mei aan de 
minister voorgelegd, waarbij o.m. 
werd gesteld: 
„Met behoud van alle argumenten 
voor uitbreiding zoals wij die in onze 
uitvoerig gedocumenteerde brief van 
20 april 1979 aan U voorlegden, wil-
len wij thans, met name rekening 
houdend met de ernst van de perso-
neelsproblemen bij het corps raads-
lieden, alsmede met het feit dat de 
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toestemming tot aanstelling van 
nieuwe raadslieden met een jaar is 
achtergeraakt, onze aanvraag aan-
passen. 
Wij verzoeken U dan ook dringend 
toestemming te verlenen dat de wer-
ving van 10 humanistische raadslie-
den binnen korte tijd kan aanvangen, 
terwijl de principe-toestemming voor 
toekomstige werving van nog eens 9 
raadslieden daarbij zou dienen te zijn 
inbegrepen. 
Vervolgens werd aangegeven bij 
welke krijgsmachtdelen de gevraag-
de eerste 10 raadslieden dienden te 
worden aangesteld in 1980/1981, kort 
samengevat: 5 bij de KL, 2 bij de 
KLu en 3 bij de KM. 

De brief van 7 mei 1980 eindigde als 
volgt: 
„Het zal IJ, Mijnheer de Minister, 
duidelijk zijn dat deze brief, op de 
valreep van Uw beslissing op ons 
verzoek tot uitbreiding van het aan-
tal raadslieden, enerzijds uit nood 
geboren is. Dit laatste rechtstreekse 
beroep onzerzijds op Uw toestem-
ming tot uitbreiding, getuigt echter 
ook van onze vaste ovèrtuiging dat 
ons verzoek redelijk is en voor U. 
aanvaardbaar moet kunnen zijn. 
Het Humanistisch Verbond, dat zich 
als enige niet-godsdienstige levens-
beschouwelijke organisatie in Ne-
derland heeft belast met een op-
dracht tot geestelijke verzorging, ook 
binnen de krijgsmacht, doet derhalve 
dit laatste beroep op U vanuit met 
name twee overwegingen: 
- het recht van een sterk toegeno-
men aantal militairen op geestelijke 
verzorging door humanistische 
raadslieden dient te worden gereali-
seerd in overeenstemming met de 
gegroeide, behoeften; 
- hét corps raadslieden dient zo te 
worden uitgebreid dat het genoemde 
recht op humanistische geestelijke 
verzorging werkelijk kan worden 
waargemaakt, zonder dat dat ten 
koste mag gaan van het welzijn en de 
gezondheid van humanistische  

raadslieden. 
Vanuit deze overwegingen die tevens 
legitieme kriteria zijn, willen wij Uw 
beslissing over onze aanvraag tot 
uitbreiding tegemoet zien en vervol- 
gens beoordelen. 
In afwachting van Uw - kan het zijn 
spoedige - antwoord, 
hoogachtend, 
namens het hoofdbestuur 
van het Humanistisch Verbond, 
w.g. drs. R. A. P. Tielman, 
algemeen voorzitter." 

In een brief van 4 juli 1980 verzocht 
de staatssecretaris, zonder enige 
melding te maken van het overeen-
gekomen bilaterale overleg tussen 
Verbond en politieke leiding inzake 
de uitbreiding van het aantal huma-
nistische raadslieden, het hoofdbe-
stuur vertegenwoordigers aan te wij-
zen voor een overleg over de omvang 
van de korpsen geestelijke verzor-
gers. 
In een brief van 21 juli 1980 deelde 
de secretaris-generaal, in opdracht 
van de minister, het hoofdbestuur 
mede: 
• dat het advies van de werkgroep 
inmiddels is uitgebracht; 
• dat de minister het nog niet moge-
lijk acht tot een beslissing te komen; 
• dat de minister het nodig acht met 
een beslissing te wachten tot het 
overleg over de omvang van de 
korpsen geestelijke verzorgers (brief 
4 juli 1980 van de staatssecretaris) tot 
resultaat heeft geleid. 

Humanistisch Verbond, 
Utrecht, augustus 1980. 

EGO: je maandelijkse oefening 
van geloof, hoop en liefde 

dienst: net doen alsof 

mess: leidingwaterwingebied 

GV: jongens alle heil en zegen 
komt van boven 

'n driesterrengeneraal kent er 
echt wel meer 

de laatste slag gaat tussen twee 
computers - Schwejk en Killroy 

hopelijk is onze lieve Heer straks 
in de finale op tijd - voor de af-
trap 

EGO: 't meest gefotocopieerd 

chemie: dag en nacht voor u pre-
paraat 

keurturnster: hormonatoetje 

dienst: wachten op Godot 

zelfs het woordje rupsband heeft 
iets vlinderachtigs 

staf: een ei hoort erbij 

gv-er: kraam verzorger 

uniform: oefenstof 

tucht: slagorde 

onderhandelaar onderhands: zeg 
die knop - bij ons kan er niemand 
meer bij 

EGO: gebed zonder end 

humanisme: 't blijft men-
senwerk 



In 1855 sprak het Indianen-opperhoofd Seattle de Amerikaanse rege-
ring toe bij de overdracht van het land van de daar wonende Du-
wamish-stammen. Zijn woorden zijn na 125 jaar nog steeds een in-
drukwekkende waarschuwing om landschap, natuur, water en lucht 
goed te beheren. Deze verbijsterend actueel aandoende toespraak 
van de wijze Chief Seattle inspireerde Lies Wiegman tot een fotore-
portage, waarin zij de tekst van de oude redevoering als het ware il-
lustreert met een zestigtal beelden, maar dan in situaties uit onze 
eigen omgeving en uit deze tijd. 
De foto's en de volledige tekst van de rede, voorafgegaan door een 
inleiding van Lies Wiegman over Seattle, werden in een boekje op-
genomen door de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in 
Nederland. Het boekje is uitgegeven in het kader van het thema 
„Het behoud van de groene ruimte", waar Natuurmonumenten ter 
gelegenheid van zijn 75-jarig bestaan in 1980 aandacht voor vraagt. 
Natuurmonumenten doet dit fraaie boekwerk cadeau aan ieder, die 
een nieuw lid aanbrengt in dit jubileumjaar (ook kan het worden be-
steld voor f 14,- bij de Vereniging in 's Graveland). Met dank voor de 
verleende toestemming publiceert EGO hier een aantal gedeelten uit 
de toespraak van opperhoofd Seattle. 

„Het grote Opperhoofd in Washing-
ton heeft gesproken: hij wenst ons 
land te kopen. 
Het grote Opperhoofd heeft ook 
woorden gesproken van vriendschap 
en vrede. Dat is zeer goed van hem, 
omdat we weten dat hij onze vriend-
schap niet nodig heeft. Maar wij zul-
len over uw aanbod beraadslagen, 
want wij weten dat als wij ons land 
niet verkopen, de blanke man met 
zijn geweren komt en het in bezit 
neemt. 
Hoe kun je de lucht, de warmte van 
het land kopen of verkopen? Dat is 
voor ons moeilijk te bedenken. Als 
wij de prikkeling van de lucht en het 
kabbelen van het water niet kunnen 
bezitten, hoe kunt u het van ons ko-
pen? 
Wij zullen hierover op onze tijd een 
beslissing nemen. Zoals het Opper-
hoofd Seattle zegt: Het grote Opper-
hoofd in Washington kan vast op ons 
rekenen, zoals onze blanke broeders 
kunnen rekenen op de terugkeer van 
de seizoenen. Mijn woorden zijn als 
de sterren. Zij verdwijnen niet. Elk 
stuk van dit land is heilig voor mijn 
volk. Iedere spar, die glanst in de 
zon, elk zandstrand, elke nevel in de 
donkere bossen, elke open plaats, el-
ke zoemende bij is heilig in de ge-
dachten en herinnering van mijn 
volk. Het sap dat in de boom opstijgt, 
draagt de herinnering van de rode 
man. 
Een dode blanke man vergeet het 
land van zijn geboorte als hij zijn 
tocht naar de sterren begint. Onze 
doden vergeten dit prachtige land 
nooit: het is de moeder van de rode 
man. 
Wij zijn een deel van de aarde en de 

aarde is een deel van ons. De geu-
rende bloemen zijn onze zusters, het 
rendier, het paard, de grote adelaar 
onze broeders. De schuimkoppen in 
de rivier, het sap van de weidebloe-
men, het zweet van de pony en van 
de man, het is allemaal van hetzelfde 
geslacht, ons geslacht. 
Als dus het grote Opperhoofd in 
Washington laat zeggen dat hij ons 
land wil kopen, vraagt hij wel veel 
van ons." 

„Als wij u ons land verkopen, moet u 
bedenken en aan uw kinderen leren 
dat de rivieren onze broeders zijn en 
dat u voortaan net zo vriendelijk 
moet zijn voor de rivieren als u voor 
uw broeders zou zijn. De rode man en

  E
G

O
 •

  O
K

T
O

B
E

R
 1

9 8
0  

Bewaar het land natuurbehoud 
nóódzaak 

NI natuurmonumenten 

heeft zich altijd teruggetrokken voor 
de oprukkende blanke, zoals de ne-
vel in de heuvels vlucht voor de zon 
in de morgen. 
Maar de as van onze vaderen is hei-
lig. Hun graven zijn gewijde grond, 
zo ook deze heuvels, deze bomen. 
Dit deel van de aarde is voor ons 
heilige grond. Wij weten dat de bleke 
man onze manier van leven niet be-
grijpt. Voor hem is het ene stuk 
grond gelijk aan het andere, want hij 
is een vreemde, die in de nacht komt 
en van het land neemt wat hij nodig 
heeft. 
De aarde is niet zijn broeder, maar 
zijn vijand. En als hij die veroverd 
heeft, trekt hij verder. Hij trekt er 
zich niets van aan. Hij vergeet het 
graf van zijn vader en het erfdeel van 
zijn kinderen. Hij behandelt zijn 
moeder, de aarde, en zijn broeder, de 
lucht, als koopwaar, die hij kan uit-
buiten en weer verkopen als goed-
kope bonte kralen. Zijn honger zal 
de aarde kaal vreten en slechts een 
woestijn achterlaten. 
Ik begrijp het niet. Onze wegen zijn 
anders dan uw wegen. Het zien van 
uw steden doet pijn aan de ogen van 
de rode man. Maar misschien komt 
dat omdat de rode man maar een 
wilde is, die niets kan begrijpen. 
Er is geen plaats om uit te rusten in 
de steden van de blanke man. Geen 
plaats waar je het openspringen van 
de knoppen in het voorjaar kunt ho-
ren of het geruis van vliegende vo-
gels. 
Maar misschien komt het omdat ik 
een wilde ben en dom. Het lawaai 
schijnt alleen maar bestemd om de 
oren pijn te doen. En wat heeft het 
leven voor zin als een man niet meer 
de eenzame kreet van de nachtuil 
kan horen of het praten van de kik-
kers rond het meer in de avond? Ik 
ben maar een rode man en dom. De 
indiaan houdt van het zachte ruisen 
van de wind over het water van het 
meer en de geur zelf van de wind, 
gezuiverd door de middagregen of 
meedragend de reuk van de pijnbo-
men. 



De lucht is kostbaar voor de rode 
man, want alles deelt dezelfde lucht -
de dieren, de bomen, de mensen, al-
les heeft deel aan dezelfde lucht. De 
blanke man heeft geen aandacht voor 
de lucht die hij inademt. Als een man 
die al vele dagen stervende is, zo is 
hij gevoelloos voor kwade dampen. 
Maar als we u ons land verkopen, 
dan moet u bedenken dat de lucht,  
voor ons waardevol is, dat de lucht 
zijn adem meedeelt aan al het leven 
dat het in stand houdt. De wind, die 

mijn grootvader zijn eerste adem-
tocht gaf, neemt ook zijn laatste 
zucht in ontvangst. En de wind moet 
ook onze kinderen de levensgeest 
geven." 

„Ik ben maar een wilde en ik begrijp 
het niet. Ik zag duizend rottende buf-
fels in de prairie, achtergelaten door 
de blanke man die ze-neerschoot uit 
een rijdende trein. Ik ben maar een 
wilde en ik kan niet begrijpen hoe 
het rokende ijzeren paard belangrij- 

pappie zal 't jouw tijd 
nog duren 
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ker kan zijn dan de buffel, die wij 
alleen maar doden om in leven te 
blijven. Wat is de mens zonder die-
ren? Als al de dieren weg zijn, zal de 
mens sterven aan een gevoel van 
grote eenzaamheid. Want wat er ge-
beurt met de dieren, gebeurt spoedig 
met de mens. Alle dingen hangen 
samen. 
Wat er met de aarde gebeurt, gebeurt 
met de kinderen van de aarde. U 
moet uw kinderen leren dat de grond 
onder hun voeten de as van onze 
grootvaders is. Leer ze eerbied voor 
de aarde, vertel uw kinderen dat de 
aarde vervuld is van de levens van 
onze voorouders: dat de aarde onze 
moeder is. Wat er gebeurt met de 
aarde, gebeurt met de kinderen van 
de aarde. Als een man op de grond 
spuwt, spuwt hij op zichzelf. 
Dit weten wij: de aarde behoort niet 
aan de mens. De mens behoort aan 
de aarde." 

„Het is zo moeilijk te begrijpen voor 
ons. Hoe kun je de lucht kopen of 
verkopen, de warmte van de aarde — 
de snelheid van de antiloop? Hoe 
kunnen we die dingen aan u verko- 
pen-en hoe kunt u dat kopen? Is de 	wil, hoe ook verschillend van het le-
aarde van u om er mee te doen naar ven van zijn broeder. Wij hebben 
goeddunken, alleen omdat de rode 	weinig gemeen. Wij overwegen uw 
man een stuk papier tekent en het 	aanbod ons land te kopen. Als wij in- 
geeft aan de blanke man?" 	 stemmen, zal dat zijn om het reser- 

vaat veilig te stellen dat u ons hebt 
„Wij zouden het misschien kunnen 	beloofd. Daar zullen wij misschien 
begrijpen als we wisten wat het is 	onze weinige dagen nog doorbren- 
waar de blanke man van droomt. 	gen, zoals wij dat willen. Als de laat- 
Van welke hoop en verwachting hij 	ste rode man zal zijn verdwenen van 
zijn kinderen vertelt in de lange win- deze aarde en als de herinnering aan 
teravonden. Welke visioenen hij gra- hem nog slechts de schaduw is van 
veert in hun harten, zodat zij verlan- een wolk boven de prairie, dan zul- 
gend uitzien naar de dag van mor- 	len nog deze stranden en deze bossen 
gen. Maar wij zijn wilden. De dro- 	bewoond worden door de geesten 
men van de blanke man zijn voor ons van mijn volk. Want wij hebben dit 
verborgen. En omdat ze verborgen 	land lief, zoals de nieuwgeborene zijn 
zijn, zullen wij onze eigen weg gaan. moeders harteklop lief heeft. 
Want boven alles eerbiedigen wij het Als wij ons land verkopen, bemin het 
recht van elke man, te leven zoals hij .dan zoals wij het hebben bemind. 

Zorg ervoor zoals wij ervoor hebben 
gezorgd. Bewaar in uw hart de her-
innering aan het land, zoals het is op 
de dag waarop u het in uw bezit 
neemt. En met alle kracht van uw 
geest en hart, bewaar het voot uw 
kinderen en heb het lief ..." 

„Geboren in een eenzaam gebied, zag ze de hele ontwikkeling van de 
moderne 'beschaving aan zich voorbij trekken. De eerste hut van de 
blanke pionier, het gevecht om het bestaan, het vellen van omen, 
het werk van de houtzagerij, het verzet van de oorspronkelijke be-

WOnerS, 

de groei van de enkele hut tot een complete nederzetting 
van dorp tot stad. Waar eens een handvol hutten had gestaan, zag ze 
een stad groeien van 60.000 inwoners. In plaats van kano's zag ze een 
vloot van zeeschepen. Ze zag stadsstraten verlicht door elektriciteit, 

ze zag telefoons, liften en vele andere „wonderele." 

In haar inleiding over Chief Seattle citeert Lies Wiegman boven 
staand hoekfragment over diens oudste dochter Angeline (die haar 
geld verdiende met het doen van de was voor de blanken in Seattle

)  

en zegt dan vervolgens: Na het lezen van zulke informatie word je je pas goed bewust van 
het onbegrip dat er voor de levenswijze van de Indiaan moet zijn 
geweest. Ook realiseer je je hoeveel we van hen hadden kunnen le 
ren en nog kunnen leren. Je vraagt je dan ook af of er nog wel een 
weg terug is en ernaar we naar toe gaan als alles zo doorgaat zoals het 

nu gaat. 



W.oningnu• 232 Ilpgelost 
dom lizï LiAn aVfieen 

Gekraakte appartementen aan de Prins Hendrikkade in Amsterdam 

Het recht op wonen, op goed wonen, 
lijkt opnieuw ontdekt. Koortsachtig 
hebben regering, parlement, vak-
bonden en andere groeperingen zich 
er de laatste tijd op gestort. Prima 
natuurlijk. „Wonen" is heel belang-
rijk. Het betekent niet alleen „een 
dak boven je hoofd". Het is ook „be-
schutting" en „bescherming". Een 
woning is een plaats waar je je zelf 
kan zijn. Alleen of met anderen. Een 
vergelijking met veel diersoorten 
doemt op. Daar waar een dier geen 
nest, geen hol, geen schuilplaats, 
geen overwinteringsgelegeuheid 
heeft is het bijna reddeloos verlo-
ren. „Wonen" is niet zomaar wat: 
het is een bijna natuurlijke behoefte 
waar niemand buiten kan. 

Recht op wonen 

De kraakbeweging  heeft de laatste 
jaren het recht op wonen op een 
overduidelijke wijze naar voren ge-
bracht. Daarbij zijn wel allerlei vra-
gen naar voren gekomen. Is „wonen" 
belangrijker dan „eigendom"? In 
hoeverre is kraken het recht van de 
sterksten? Waar liggen de grenzen 
tussen geweldloosheid en geweld? 
Verhitte discussies voldoende, af en 
toe afgewisseld met fors lichamelijk 
geweld. Toch is gelukkig het kern-
punt van alle actie, het recht op 
huisvesting, altijd boven water 
gebleven. 
Met de aandacht die het recht op 
wonen nu heeft gekregen zijn we er 
helaas nog lang niet. Het is in feite 
maar een eerste stap. Werkelijke op-
lossingen voor de woningnood zijn 
nog nauwelijks in zicht. De zaak ligt 
heel moeilijk. Alle eisen op spandoe-
ken zijn niet zonder meer te realise-
ren. Veel, heel veel heeft met bou-
wen, wonen en volkshuisvesting te 
maken. We gaan maar eens een lijstje 
van punten langs. 

Versleten wijken 
Veel wijken in de grote steden in ons 
land zijn versleten. Ze staan soms in 
bouwkundig opzicht op instorten. 
Vooral met de 19e-eeuwse wijken is 
dat het geval. Ze zijn aan het eind 
van de vorige eeuw heel snel, heel 
slordig en heel compact gebouwd. 
Veel eigenaren nemen nu nauwelijks 
meer de moeite de vaak 80 á 100 jaar 
oude huizen op te knappen. De ge-
meenten hebben lang niet altijd vol-
doende geld om een grondige reno-
vatie te financieren. De wijken ver-
vallen langzamerhand en veel men-
sen willen er niet meer wonen. 

Tal van gezinnen verhuizen als ze er 
de kans toe zien naar nieuwere bui-
tenwijken; of naar kleinere plaatsen 
in de provincie (de overloop). De 
openvallende plaatsen in de oude 
wijken worden als regel opgevuld 
door minder draagkrachtigen (waar-
onder jongeren, gastarbeiders, Suri-
namers). De sfeer in de buurt veran-
dert daardoor. Dit-geeft soms een 
nieuwe impuls aan de nog gebleven 
oorspronkelijke buurtbewoners te 
vertrekken. Alleen de ouderen blij-
ven veelal. Ze kunnen vaak moeilijk 
meer weg. Zo ontstaat er een 
sneeuwbaleffect waar niemand op uit 
is, maar dat iedereen voor z'n ogen 
ziet gebeuren. 
Een aantal wijken staat aldus niet 
alleen in bouwkundig, maar dok in 
sociaal opzicht op instorten. 

Gezinsverdunning 

Er is al jaren sprake van gezinsver-
dunning. Al tientallen jaren is er 
sprake van een toename van de be-
volking. De laatste tijd lijkt die toe- 

name af te nemen. Maar veel soelaas 
op de woningmarkt geeft dat niet. 
Een aantal ontwikkelingen zijn hier-
van de oorzaak. 
Vroeger waren bijvoorbeeld de ge-
zinnen hechter dan tegenwoordig. 
Men bleef als regel lang bij elkaar. 
De kinderen gingen vaak pas bij hun 
trouwen het huis uit. Een overgeble-
ven dochter nam niet zelden de ver-
zorging van de bejaarde ouders voor 
.haar rekening. 

Tegenwoordig is dat anders. Jonge- 

vrede: eindeloos wacht-
woord 
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Renovatie van vooroorlogse woningen in Schiedam 
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ren willen sneller het huis uit. Ze 
komen soms al heel vroeg op de 
huisvestingsmarkt en nemen deel in 
de slag om de weinige beschikbare 
woonruimte. Plaats lijkt er echter 
steeds minder snel vrij te komen. 
Bejaarden blijven bijvoorbeeld lan-
ger in hun woning. De tijd dat het 
mode was om ze zo snel mogelijk na 
hun 65e in een tehuis te loodsen is 
voorbij. Gelukkig maar. Maar wel 
bezetten de bejaarden soms alleen of 
met z'n tweetjes heel grote wonin-
gen, die beter voor gezinnen met 
kinderen bestemd zouden kunnen 
worden. 
Dan zijn er nog de gescheiden men-
sen. Hét aantal echtscheidingen 
neemt sterk toe en één van de part-
ners meldt zich na de scheiding als 
regel (met of zonder kinderen) op de 
huisvestingsmarkt. 

Jongeren, bejaarden, gescheidenen: 
alles bij elkaar gaat het hier om een 
zeer grote groep één- of tweeper-
soonshuishoudens waarvoor weinig 
geschikte woonruimte is. Sommige 
politieke partijen dringen er sterk op 
aan vooral aan het bouwen van klei-
ne wooneenheden te gaan werken. 
Andere voelen daar niet zoveel voor. 
Misschien omdat daar het gezin nog 
steeds als enig zaligmakend te boek 
staat? 

Geldkwestie 

Het oplossen van de woningnood is 
vooral een financiële zaak. De over-
heid is slechts in geringe mate bij 
machte geld voor de volkshuisves-
ting vrij te maken. De grote particu-
liere beleggers (pensioenfondsen, 
verzekeringsmaatschappijen enz.) 
stellen zich tot taak de aan hun toe-
vertrouwde gelden zo goed mogelijk 
te beheren. Men tracht van het aan-
wezige kapitaal een zo hoog mogelijk 
rendement te halen. Dat rendement 
is in de woningbouw de laatste tijd 
maar moeilijk te vinden. Daardoor 
komen er de laatste jaren ook maar 
weinig grote woningbouwprojecten 
los. 
In een aantal politieke partijen gaan 
nu stemmen op de beleggers te 
dwingen een deel van hun gelden in 
de woningbouw te steken. De grote 
werkloosheid in de bouw kan dan 
tegelijkertijd worden teruggedron-
gen. 

Praktijksituatie 

Het recht op wonen wordt natuurlijk 
al lange tijd in praktijk gebracht. We  

zien dit o.m. aan de huursubsidies 
die aan tallozen worden verstrekt. 
We zien het ook aan het distributie-
beleid van tal van gemeenten. Daar-
bij wordt rekening gehouden met de 
belangen van allerlei minder weerba-
re groepen. 
Zo krijgen bejaarden en invaliden 
bijvoorbeeld sneller benedenwonin-
gen toegewezen. Zo krijgen immi-
granten óók een huis. Dat laatste is 
een heel goede zaak. Wie bijvoor-
beeld gastarbeiders in zijn samenle-
ving en economie opneemt, heeft, ook 
de plicht de betrokkenen een eigen 
levenssfeer te bieden. Daar hoort o.a. 
een goede huisvesting en het over-
komen van het gezin uit het buiten-
land bij. 
Zo zien we dat in de grote steden 
steeds meer Marokkaanse en Turkse 
gezinnen een woning toegewezen 
krijgen. Hetzelfde geldt voor de zeer 
vele Surinaamse gezinnen die de 
laatste jaren naar Nederland zijn ge-
komen. 
Toch betekent een en ander uiter-
aard wel dat de druk op de woning-
markt wordt vergroot, met name in  

de-  sector van de meer goedkope wo-
ningen. 

Het hierboven aangegeven lijstje 
geeft mogelijk iets aan van de inge-
wikkeldheid van het probleem van 
de woningnood in ons land. Een en 
ander is niet zomaar op te lossen 
door het kraken van een paar pand-
jes meer of minder, door het tonen 
van weer nieuwe spandoeken of het 
opwerpen van barricades. Was het 
maar zo! Ook de oplossing van de 
leegstand kan slechts een bescheiden 
bijdrage leveren aan de woningnood. 

Ruimtelijke ordening 

Toch is dat nog niet alles. In ons 
volle Nederland is er ook nog iets als 
ruimtelijke ordening. Met een heel 
ingewikkeld stelsel van regels, voor-
waarden en bepalingen wordt daarin 
getracht de spaarzame ruimte in ons 
land zo goed mogelijk te benutten. 
De woningbouw speelt hierbij uiter-
aard wel een rol, maar er zijn zeker 
ook andere belangen. Die van de 
landbouw bijvoorbeeld, die van de 



..,.• 	• 
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recreatie, van de natuurbescherming, 
van de industrie etc. Al die sectoren 
zeggen ruimte nodig te hebben. Dat 
is in zekere zin ook wel zo. Maar 
ruimte is er in ons land juist zo wei-
nig en daarom is de afweging wat nu 
wel en wat niet kan zo moeilijk. 
Niet overal kan dus worden ge-
bouwd. Een probleem is dat een aan-
tal steden eigenlijk totaal vol zijn. 
Den Haag is daarvan een voorbeeld, 
maar ook voor bijvoorbeeld Rotter-
dam en Utrecht geldt dat. Maar moet 
dan nog meer groene ruimte in ons 
land worden opgeofferd aan nieuw-
bouwwijken of complete nieuwe ste-
den? Voor de bewoners van het 
drukke westen van ons land ook 
weer niet zo'n leuk idee. 
Het groen in de naaste omgeving van 
de stad bijvoorbeeld dan maar spa-
ren en de overloop verder stimule-
ren? De Rotterdammers naar weste-
lijk Noord-Brabant of de Zuidhol-
landsé eilanden, de Amsterdammers 
naar noordelijk Noord-Holland of 
naar de Flevopolders? Dat betekent 
weer extra woon-werk-verkeer, extra 
wegen, een hoger energieverbruik. 
Om van het ontstaan van slaapsteden 
en het kweken van „groene wedu-
wen" maar niet te spreken. 

Stadsvernieuwing en renovatie 

Planologen en stedebouwers denken 
nu in de richting van het toch gezond 
maken van de (grote) stad. Toch een 
keuze voor stadsvernieuwing, inclu-
sief een grootscheepse aanpak van de 
renovatie van oude woningen. 
Een nieuw idee is ook de verdich-
tingsbouw. Dat betekent dat men in 
de open plekken in de stad, waar 
mogelijk, zoveel mogelijk woningen 
wil gaan neerzetten. In sommige ou-
de havengebieden die hun oorspron-
kèlijke functie verloren hebben is dat 
zeker wel mogelijk. Maar ook in na-
oorlogse nieuwbouwwijken zou aan 
verdichtingsbouw moeten worden 
gedaan. In sommige stukken park 
bijvoorbeeld die naar de mening van 
de deskundigen wat te breed en te 
ruim zijn uitgevallen. 
De eerste protesten van buurtbewo-
ners zijn al weer opgegaan. Men acht 
de eigen, meest directe woonomge-
ving bedreigd. En laat bij die eerste 
dreiging alvast maar z'n tanden zien. 
Territoriumverdediging. 

Frits Maas 

ONTHEEMD: GEEN HEEM, GEEN HUIS 

Scheepshutten, kloostercellen,  wachtloka-
len, kazernekamers, de meesten van ons 
zullen zich er wel nooit helemaal thuisvoe-
len. Ook al is het verblijf nog zo vrijwillig 
en tijdelijk. De omgeving waarin we plot-
seling moeten verblijven is te anoniem, te 
onpersoonlijk. Eigen accenten in de aan-
kleding ontbreken, de mogelijkheden ze 
aan te brengen zijn beperkt. Hoe sterk de 
behoefte is zich een eigen omgeving te 
scheppen zien we in de gevangenis. Als het 
kan, en als het mag, schept vooral de lang-
gestrafte er zijn eigen wereld. Hij plakt fo-
to's uit weekbladen aan de muur, laat het 
bezoek een plantje meebrengen en schikt 
tafel, stoel en bed in de door hem gewenste 
opstelling. Zelfs in de meest barre omstan-
digheden wordt iets persoonlijks aan de 
gevangeniscel toegevoegd: een tekst op de 
muur, geschreven, gekrast, ingegrift. 

We moeten het belang van de eigen omge-
ving niet onderschatten. Verloofden kun-
nen urenlang met elkaar dagdromen hoe ze 
„het huis" zullen inrichten. De doe-het-zelf-
woede die al jaren door ons land gaat, 
richt zich bij voorkeur op hei. eigen huis. 
Gescheiden mensen die zijn „vertrokken" 
kunnen heel goed over het belang van een 
eigen omgeving meepraten. Bejaarden die 
in een tehuis moeten ook. Gastarbeiders 
tussen de stapelbedden eveneens. Ont-
heemd zijn, geen heem, geen huis meer 
hebben, dat is het. 

Zelfs veel mensen die gewoon maar ver-
huizen ondervinden dat ontheemd zijn aan 
den lijve. Er is het gevoel dat je in het 
nieuwe huis nog een vreemde bent, dat al-
les eigenlijk nog niet op z'n plaats staat, 
het huis nog moet gaan „leven". Ook de 
nieuwe buurt speelt een rol. Andere win-
kels, andere verbindingen, andere buren, 
andere straatgeluiden. Zo'n heel complex 
kan mensen knap uit hun evenwicht bren-
gen. Maar eenmaal gewend wil men het 
houden zoals het is. Vandaar dat veel men-
sen zo aan hun straat, hun buurt, hun dorp 
gehecht zijn. En dan doet het er niet zoveel 
toe wat die omgeving te bieden heeft. Een 
grauwe wijk onder de rook van fabrieks-
schoorstenen wordt door de bewoners even 
fel verdedigd als het meest lommerrijke 
villadorp. 

Planten en dieren kunnen niet protesteren 
als hun verblijfplaats wordt aangetast, hun 
meest geschikte woonomgeving overhoop 
wordt gehaald. Planten verdwijnen, wor-
den soms door andere soorten verdrongen 
of komen in ieder geval in veel minder 
grote hoeveelheden terug. Dieren zijn vaak 
iets mobieler, vooral de grotere soorten. Ze 
schrikken op, trekken zich terug. Soms 
zoeken ze een duidelijk andere omgeving. 
Maar niet zelden is het daar behelpen. Er 
is net iets ander voedsel, net iets minder 
beschutting, net iets meer onrust. Dat 
maakt voor de meeste de overgang moei-
lijk. De voortplanting stagneert bijvoor-
beeld, de soort loopt in aantal achteruit. 

Het verdwijnen van individuele dieren is 
als regel voor de soort geen ramp, het ver-
dwijnen van de biotoop, de meest geschik-
te leefomgeving daarentegen wel. Zelfs 
voor mensen is dat het geval. Zie de ont-
bladerde delen van Vietnam, zie de door de 
woestijn belaagde gebieden in een groot 
aantal Sahellanden. 



Roy Scheider als Joe Gideon, die zich in het ziekenhuis nu niet bepaald als 
een ernstige hartpatiënt gedraagt. 

All that jazz 

Een film als een h@wsoonlijkine'Ll:, 
In de gesprekken die links en rechts over de film „All that jazz" worden 
gevoerd valt op, dat de mensen die de film niet goed vinden een zekere 
persoonlijke irritatie tentoonspreiden, alsof de film ze wat gedáán heeft. 
Alsof het om iemand gaat, inplaats van om zoiets abstracts als een film. 
De voorstanders krijgen een warme blik in de ogen alsof ze praten over 
een geliefde figuur uit hun kennissenkring. Wie de film heeft gezien, zal 
ontdekken dat die dit soort gevoelens oproept, omdat het zo'n duidelijk 
persoonlijke visie is op één man in al zijn doen en laten, dat je er inder-
daad toe neigt aan de man zelf een hekel te krijgen of sympathie voor hem 
op te vatten. Dat is niet zo gek, want de film wordt algemeen gedoodverfd 
als de autobiografie van regisseur Bob Fosse, die in „All that jazz" zich-
zelf aan zijn publiek voorstelt. 

bekende nummer „Bye bye love" 
rijdt hij door een smalle gang de 
dood, in de gedaante van een prach-
tige vrouw in het wit, tegemoet. 
Schokkend-reëel is dan het volgende 
shot, waarin we een hand zien die 
een plastic hoes dichtritst, waarin het 
lichaam van Gideon is verpakt. 
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In een artikel zag ik „All that jazz" 
aangeduid als „Bob Fosse's 81/2" en 
de vergelijking tussen deze autobio-
grafie van Fellini met Marcello Ma-
stroianni als de verpersoonlijking 
van de regisseur, en „All that jazz" 
met Roy Scheider als Bob Fosse is 
gemakkelijk te trekken. 
Fellini is een bezeten filmer, Fosse is 
een bezeten showman. We zien aan 
het begin van de film een shot van 
een man die duidelijk aan het begin 
van de dag staat. Hij zet een band 
met klassieke muziek aan, druppelt 
zijn ogen in, slikt een paar tabletten, 
gaat onder de douche, kijkt zichzelf 
dan in de spiegel aan en zegt: "It's 
showtime, folks". Deze shot komt 
nog een paar keer in de film terug, 
maar telkens zijn er meer oogdrup-
pels en meer tabletten nodig om de 
held op de been te krijgen. 

Hoofdpersoon Joe Gideon is een re-
gelrecht bezeten mens, in meer dan 
één opzicht. Hij is choreograaf en re-
gisseur van grote Broadway-shows, 
maar maakt daarnaast ook films, die 
hij 's nachts bekijkt, en talloze malen 
opnieuw monteert. Want hij is een 
perfectionist. Naast al deze bezighe-
den heeft hij een levendige belang-
stelling voor vrouwen, voor zijn ex-
echtgenote die de hoofdrol in zijn. 
nieuwe show speelt, maar ook voor 
zijn vriendin die daar eveneens in 
meewerkt, en ook voor aankomende 
danseressen en actrices, die via zijn 
bed maar al te graag het stapje naar 
het grote succes willen wagen. En 
tenslotte is hij de vader van een lie-
ve, talentvolle dochter, die pas twaalf 
is en haar vader wel meer zou willen 
zien dan zijn werk, of hij zelf, toe-
staat. Het is duidelijk dat het bestaan 
van deze man overbeladen is, en zijn 
pillen slikt hij dan ook niet voor 
niets. 
Hoewel hij in de gaten heeft, dat hij 
op moet passen, doet hij dat niet en 
de hartaanval doet zich dan ook snel 
voor. Hij houdt zich echter helemaal 
niet aan de voorschriften van zijn  

Het leven van Bob Fosse heeft er 
vrijwel uitgezien als het leven van 
Joe Gideon met dit verschil natuur-
lijk dat hij het wél kan navertellen: 
na zijn operatie herstelde hij en vier 
maanden later kon hij weer aan het 
werk. Wat Fosse heeft willen doen, 
volgens mij, is gewoon de bezeten-
heid aantonen van mensen die in die 
harde, maar betoverende wereld van 
Broadway leven. De mensen in de 
directe omgeving van Gideon wor-
den allemaal mede het slachtoffer 
van zijn dood: de producenten van 
de show, de danseressen en actrices 
die onder zijn regie hopen uit te 
groeien tot figuren die meetellen in 
de showbusiness, de vrouw van wie 
hij is gescheiden maar die nog altijd 
van hem houdt, zijn vriendin die 
hem aanbidt en wier hart breekt, tel-
kens als hij weer een meisje versiert. 
En zijn dochter, die gefascineerd is 
door haar bruisende vader en net zo 
wil worden als haar moeder en de 
vriendin van haar vader samen. 

Door de hele film duikt de witte 
vrouwenfiguur op, wier rol aanvan-
kelijk niet zo duidelijk is wanneer 
Gideon samen met haar zijn herinne-
ringen ophaalt, maar in wie we al-
lengs de dood herkennen. Maar geen 
afschrikwekkende dood, een dood 
als een engel, een dood aan wie Gi-
deon zich, naar het schijnt, graag wil 
overgeven. Liever althans, dan voor-
zichtig te leven en zich in acht te 
nemen. 't Is niet bepaald een sympa-
thiek zelfportret, dat Bob Fosse hier 

arts. Want een ziekenhuisbestaan, los 
van de werkelijkheid, maar half le-
vend, constant voorzichtig, is een le-
ven dat deze Joe Gideon niet aankan. 
Hij ontvangt veel te snel veel te veel 
mensen aan zijn bed, organiseert 
hele parties en lonkt zelfs naar een 
mooie fysio-therapeute. Inplaats van 
snel op te knappen wordt hij getrof-
fen door weer een aanval en hij moet 
geopereerd worden. In een laatste 
opflikkering van wanhopig leven 
rukt hij zich los van zijn slangen, 
wankelt door het ziekenhuis en ont-
moet een oude negerverpleger die 
samen met hem een lied uit een ne-
ger-opera zingt. Dan krijgt hij weer 
een hartaanval, en in een adembe-
nemende laatste scène, waarbij 
schijn en werkelijkheid dooreenlo-
pen in een fantastisch nummer dat 
„Bye bye life" heet, in variatie op het 



Ettore Scola, die na zijn laatste suc-
cessen een van de meest vereerde 
regisseurs van Italië is geworden, 
vergt met „La Terrazza" wel erg veel 
geduld van zijn kijkers. Bijna drie 

Marcello Mastroianni en Vittorio 
GaSsman als twee ouder wordende 
intellectuelen in „La Terrazza".  

uur laat hij zijn figuren de revue pas-
seren, waarbij hij in een serie por-
tretten telkens één paar of één per-
soon alleen naar voren haalt. Mar-
cello Mastroiani, Jean-Louis Trintig-
nant, Vittoria Gassman, Ugo Tognaz-
zi, Stefania Sandrelli, Carla Gravina 
en Serge Reggiani spelen allemaal 
leden van een intellectueel vrienden-
groepje. De vrouwen komen er zeer 
gunstig af, zien er prima uit voor hun 
leeftijd en werken hard en in 
boeiende betrekkingen. De mannen 
zijn kleintjes, met zichzelf en hun 
vorderende leeftijd bezig, niet zo erg 
geslaagd in hun eigen ogen en bieden 
met hun moeilijkheidjes een hoop 
herkenningspunten voor mensen in 
soortgelijke omstandigheden. Een 
aardige, ironische film, die m.i. ech-
ter de helft korter had kunnen zijn 
en dan waarschijnlijk meer vaart had 
gekregen en geestiger was geweest.. 

In de film „Fame" zit een aantal 
overeenkomsten met „All that jazz", 
zoals de audities en de balletscenes, 
maar waar Bob Fosse ons binnen-
voert in de wereld van de min of 
meer geslaagde, althans vergevor-
derde showbusiness, daar staat ie-
dereen in „Fame" nog aan het prille 
begin. „Fame" speelt op een kunst-
academie in New York en we zien 
een handvol eerzuchtige en tegelijk 
doodsbange kandidaten overblijven 
na langdurige audities om tot de 

Een van de vele aanstekelijke 
scènes uit de film „Fame". 

school te worden toegelaten. De ach-
tergronden van deze kandidaten ko-
men langzaam maar zeker aan het 
licht, en we zien ze in de loop van 
vier jaar uitgroeien tot gevormde 
persoonlijkheden, voor wie de toe-
komst open ligt. Althans dat geloven 
ze zelf. Een hartveroverende film, 
niet in de laatste plaats door de ver-
schrikkelijk goede casting, en na-
tuurlijk door de muziek. Alan Parker 
deed de regie en David da Silva en 
Alan Marshall de produktie, naar een 
scenario van Christopher Gore. 
Warm aanbevolen! 

Naar en angstig word je van de film 
„Mourir a tue-tête", die hier rouleert 
onder de titel ,De grote vernede-
ring". Centraal staan twee vrouwen 
die een film maken over een ver-
krachting, als aanklacht tegen dit 
kwaad in de hele wereld. Vergelij-
kingen worden getrokken met oor-
logsgeweld en afschuwelijke besnij-
denis-rituelen bij vrouwen. De ver- 

Het slachtoffer is zojuist door haar 
belager overmeesterd in „De grote 
vernedering". 

krachting wordt in al zijn huivering-
wekkendheid getoond en de knak die 
het meisje in kwestie krijgt en niet 
meer te boven komt, wordt zeer le-
vensecht gespeeld. Canadese film 
van Anna Claire Poirier, naar een 
scenario van Marthe Blackburn en 
de regisseur. 

Niet echt aanbevolen, maar als curio-
siteit de aandacht waard is de Ne-
derlandse produktie „Bekende ge-
zichten, gemengde gevoelens", onder 
regie van de jonge cineast Ate de 
Jong. De toneelgroep Baal speelde 
het gelijknamige stuk vorig jaar op 
de planken. Het stuk werd geschre-
ven door de jonge Duitser Botho 
Strauss en gaat over drie echtparen 
en een vrijgezel, op velerlei wijzen 
met elkaar verbonden, die zich allen 
in een bouwvallig hotel bevinden. 
Persoonlijk kan ik geen chocola ma-
ken van modern toneel, en spreken 
de figuren met hun zwaarwichtige 
teksten me absoluut niet aan. Toch 
ademt de film wel een bepaalde 
sfeer, die enigszins doet denken aan 
het franjeloze realisme uit de films 
van Rainer Werner Fassbinder. Hans 
Dagelet speelt een mooie rol als helft 
van een ballroom-danspaar. Afijn, 
bekijk het zelf maar. 	L. v. 0. 

Hans Dagelet speelt de rol van een 
ballroomdanser in de nieuwe film 
ban Ate de Jong. 

je hart luchten: in de 
Klokkenberg zeker 

>schetst, maar wel een eerlijk portret 
en je kunt als kijker, afgezien van de 
persoonlijkheid van de hoofdper-
soon, zeker waardering opbrengen 
voor de fantastische dingen die hij 
uit mensen weet te halen. En zelf-
kennis kan hem ook niet worden 
ontzegd: hij weigert zijn vriendin te 
trouwen vanwege het rotleven dat ze 
met hem krijgen zal. 

De balletten in de film zijn adembe-
nemend; op dat gebied staat Amerika 
toch wel op zeer grote hoogte. Bob 
Fosse werd indertijd écht wereldbe-
roemd met zijn film „Cabaret" met 
Liza Minelli en Michael York in de 
hoofdrollen. Een heel ander soort 
film waar hij ook veel succes mee 
had, was „Lenny", over de vroeg 
overleden cabaretier Lenny Bruce, 
met Dustin Hoffman in de titelrol. 
Acteur Roy Scheider, die Joe Gideon 
speelt, werd direct verliefd, op het 
script en maakt van de rol een heel 
aannemelijke figuur, misschien niet 
echt hard genoeg, daarvoor is zijn 
gezicht te vriendelijk. Hij werd be-
roemd door de afgrijselijke. Spiel-
bergfilm „Jaws" maar speelde naar 
mijn smaak een veel mooiere rol als 
de broer van Dustin Hoffmán in 
„Marathon man". 

Fosse maakt elke film met een in-
tensiteit: „alsof het zijn laatste z©u 
kunnen zijn". Het is natuurlijk niet 
te hopen, maar als afsluiting van 
een carrière zou „All that jazz" een 
prima figuur slaan. 

Leo van Opzeeland 
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De „vreiespoidieie van Amerik 

In de Verenigde Staten staan de 
presidentsverkiezingen voor de deur 
(in november a.s.). Een goede gele-
genheid om eens te kijken naar de 
denkbeelden die de voornaamste 
kandidaten, Jimmy Carter en Ro-
nald Reagan, er op na houden m.b.t. 
de vraagstukken van oorlog en vre-
de. 

Jimmy Carter 

Jimmy Carter is niet alleen „zittend" 
president, maar bovendien kandidaat 
van de democraten. Vier jaar geleden 
nog wierp hij zich op als voorvechter 
van de mensenrechten en de vrede. 
Ten aanzien van de mensenrechten 
heeft Carter al snel heel wat water 
bij zijn wijn gedaan: veiligheids-
overwegingen wogen zwaarder dan 
mensenrechten en corrupte regiems 
ontvingen forse wapenhulp. Zo ont-
vingen bijvoorbeeld de Filippijnen, 
waar het regiem van Marcos zich 
schuldig maakt aan het folteren van 
politieke gevangenen, in 1979 voor 80 
miljoen gulden aan wapens en 120 
miljoen gulden aan economische 
hulp. 
Ook met het streven naar vrede is 
het gedurende Carter's regeringspe-
riode slechter gelopen dan hij zich 
had voorgenomen. Enkele voorbeel-
den daarvan: 
1. Het Salt II verdrag is nog steeds 
niet goedgekeurd door de Senaat; 
2. Het MX-plan (een vele tientallen 
miljarden guldens kostend project 
met verrijdbare raketten, om opstel-
ling in kwetsbare silo's te vermijden) 
is in volle ontwikkeling; 
3. De Amerikanen hebben ondub-
belzinnig met oorlog gedreigd wan-
neer, waar ook ter wereld, vitale 
Amerikaanse belangen geschaad 
worden (denk vooral aan de olie aan-
voer). Ze hebben daartoe een paraat 
leger opgezet van 110.000 man, dat 
snel kan optreden. 
M.a.w. het rijkste land ter wereld 
verklaart zich bereid ieder minder 
rijk land te vernietigen, wanneer dit 
de rijkdom van de V.S. zou schaden; 
4. De modernisering van de kernbe- 
wapening (middellange afstands-ra- 
ketten voor Europa) kreeg de goed-

?, keuring van de NAVO-partners. 
1" 5. De stijgende defensie-uitgaven 
iu gaan in de V.S. in toenemende mate 
o ten koste van o.a. onderwijs- en ar- t-. moede bestrijdingsprogramma's. 

o • Ontwikkelingen 

14 Vlak voor de verkiezingen door de 

beide partijen, in augustus van dit 
jaar, kwamen daar nog twee ontwik-
kelingen bij: 
6. De Amerikaanse minister van de-
fensie, Harold Brown, verklaart dat 
het niet is uitgesloten, dat de V.S. als 
eerste tactische nucleaire wapens zal 
inzetten om een grote conventionele 
Russische aanval op West-Europa te 
keren. Hiermee werd nog eens be-
vestigd, dat de Amerikanen bereid 
zijn als eerste een conventionele 
oorlog om te zetten in een kernoor-
log. Zij zijn dus, voor wie dat nog 
niet wist, afgestapt van de theorie 
van de „second strike capability" (de 
mogelijkheid om pas na een aanval 
met kernwapens van de Russen, ook 
met deze wapens terug te kunnen 
slaan). 
7. De regering Carter heeft inge-
stemd met een wijziging van de 
Amerikaanse nucleaire strategie: 
voorrang bij de keuze van doelwitten 
zal worden gegeven aan het militair-
industrieel complex en de politieke 
leiding van de Sovjet-Unie, vóór 
massale vernietiging van Russische 
steden en ondernemingen. Door de 
precisie en kracht van de raketten 
die hierbij ingezet zouden worden 
(o.a. de verplaatsbare MX-raket en de 
nieuwe, in Europa opgestelde, mid-
dellange afstandsraketten) zou bij 
een eerste aanval van de V.S. het te-
rugslaan van de SU zeer bemoeilijkt 
of onmogelijk kunnen worden. 
Tegenstanders van deze nieuwe stra-
tegie zijn van mening, dat zij de kans 
op een oorlog tussen de V.S. en de 
SU groter maakt; bovendien zou bij  

een gewapend conflict eerder naar 
de nucleaire wapens gegrepen wor-
den. Voorstanders zijn van mening, 
dat de Russische leiders voor een 
aanval zullen terugschrikken als zij 
ervan doordrongen zijn, dat de V.S. 
in staat zijn en de intentie hebben de 
dingen die voor de Sovjets het meest 
van waarde zijn te treffen. 
Hoe men dit lijstje ook beoordeelt, 
Carter is er in ieder geval in geslaagd 
om de bewapeningswedloop een for-
se stimulans te geven. De verkiezin-
gen gaven hem aanleiding te tonen, 
dat hij niet de zwakkeling is waar-
voor Reagan (en een groot deel van 
de Amerikaanse publieke opinie) 
hem aanziet. Vandaar waarschijnlijk, 
dat in augustus deze stoere taal werd 
geuit. 

Ronald Reagan 

Ronald Reagan, de belangrijkste te-
genspeler van Carter bij de verkie-
zingen (alleen een wonder kan John 
Anderson nog op de presidentiële ze-
tel doen belanden), heeft zich ook 
niet onbetuigd gelaten. Het parade-
paardje van de Republikeinen (en 
enkele machtige Amerikaanse, 
grootindustriëlen die hem sponsor-
den) wil graag waar maken, dat hij 
de sterke man is waar de Amerika-
nen al jaren op wachten. In augustus 
van dit jaar deed hij opmerkelijke 
uitspraken met betrekking tot de rol 
van de Amerikanen in Vietnam. Hij 
keurde de betrokkenheid van de V.S. 
zonder meer goed en noemde deze 
„een edele zaak". „Vietnam is een les I> 



DE VERNIETIGING VAN 

Iliroshinu 	uur geleden 

Zes augustus was het 35 jaar gele-
den dat de eerste atoombom werd 
afgeworpen op Hiroshima. De bom, 
die een kracht had van 20.000 ton 
TNT (dynamiet), luidde het einde in 
van de Tweede Wereldoorlog in het 
Verre Oosten. 
Twee amerikaanse journalisten 
Gordon Thomas en Max Morgen-
Witts stelden een boeiend dokument 
samen over deze gewelddadige ge-
beurtenis, die de aanblik van de we-
reld zo ingrijpend heeft veranderd. 
Dit artikel geeft een samenvatting 
van dit meest betrouwbare Hiros-
hima-boek. 

Ten grondslag aan de aanmaak van 
een atoombom, door de VS, lag in 
feite een brief van de grote natuur-
kundige Albert Einstein. Deze 
schreef op 2 augustus 1939 de ameri-
kaanse president Roosevelt een brief 
waarin hij waarschuwde, dat in Hit-
ler-Duitsland en elders het onder- 

Al met al zijn de ontwikkelingen in 
Amerika, voor wat het streven naar 
vrede betreft, weinig hoopgevend. 
De Amerikanen lijken langzaam 
bijgekomen van de klap van Viet-
nam en klaar te staan om hun lei-
derspositie in de wereld weer 
krachtdadig te hernemen. Het ver-
kiezingseircus heeft ons dit weer 
eens ingepeperd. De tijd van vreed-
zame geluiden van presidentskandi-
daten, McGovern (1972) en in min-
dere mate Carter (1976), lijkt voor-
goed voorbij. Het valt te vrezen dat 
de wereld zich voor de tachtiger ja-
ren moet gaan opmaken voor een 
ongekende bewapeningsrace. 

Joost de Vries  

zoek naar atoomsplitsing kon leiden 
tot het stadium waarin „buitenge-
woon krachtige bommen van een 
nieuw type kunnen worden vervaar-
digd. Een enkele bom van dit soort, 
vervoerd per schip en in een haven 
tot ontploffing gebracht, zou zeer 
waarschijnlijk de hele haven en ook 
een deel van het omliggende gebied 
kunnen vernietigen. Dergelijke 
bommen echter zouden weleens te 
zwaar kunnen zijn voor vervoer per 
vliegtuig." 
Na enig aandringen besliste Roose-
velt, dat een en ander onderzocht 
diende te worden. Dit werd het begin 
van het Manhattan-projekt, de kode-
naam waarmee de hele operatie werd 
aangeduid. 

Manhattan-projekt 

In het diepste geheim werd in het 
centrum van het Manhattan-projekt, 
in Los Alamos in de woestijn van 
New Mexico, gewerkt aan de ver-
vaardiging van een atoombom. In dit 
nukleaire laboratorium vertoefden 
6000 wetenschappers, technici, en 
hun vrouwen en kinderen tussen ho-
ge prikkeldraadafzetting. De leiding 
van dit centrum was in handen van 
Robert Oppenheimer, bijgestaan 
door een aantal wereldberoemde ge-
leerden o.a. Fermi, Teller en Niels 
Bohr. 
Een groep van vijftien bommenwer-
perbemanningen werd in september 
1944 ter beschikking gesteld van ko-
lonel Paul W. Tibbets, om daaruit de 
uiteindelijke mensen te selekteren 
die de eerste atoombom moesten 
gaan gooien. 
Als geschikt vliegtuig voor de opera-
tie koos Tibbets een onttakelde B-29. 
Dit type, zonder bewapening en be-
pantsering, kon een hoogte halen van 
meer dan 10.000 meter en dus onbe-
reikbaar voor luchtdoelgeschut. 
Eind december 1944 had men al zo-
veel vorderingen gemaakt, dat men 
het waagde te stellen, dat rond 1 au-
gustus 1945 de eerste atoombom 
voor gebruik gereed zou zijn. 

Uiterste geheimhouding 

Slechts een zeer beperkt aantal men-
sen was op de hoogte van wat er ach-
ter het Manhattan-projekt schuil 
ging. Het Congres was buitengewoon 
gesloten, zelfs de sub-kommissie 
voor openbare bestedingen - de 
waakhond van het Congres over het 
uitgeven van de staatsgelden - werd 
nog in maart 1945 niets verteld over  

de bijna twee miljard dollar, die al in 
het Manhattan-projekt waren gesto-
ken. Veiligheidsoverwegingen! 
Het enige wat de voorzitter van de 
kommissie kon doen was verzuchten, 
dat „het Congres meteen na de oor-
log een diepgaand onderzoek naar 
het projekt zou instellen". Niet alleen 
werden de Amerikanen zelf van in-
formatie buitengesloten, ook de En-
gelsen werden niet ingewijd in de 
amerikaanse atoomgeheimen, on-
danks het feit dat Roosevelt het 
Churchill had beloofd. Dat konden 
de politici wel overeenkomen, maar 
het waren de militairen die de lei-
ding hadden en deze voelden daar 
helemaal niets voor. Het bondgenoot-
zijn had zijn grenzen. 
Geheimhouding was het allerbelang-
rijkste. Congres en Senaat mochten 
slechts zo weinig informatie krijgen 
als nodig was om geld toe te wijzen, 
was de opvatting. Op 12 april 1945 
overleed Roosevelt en op dezelfde 
dag nog werd Truman de nieuwe 
president van de V.S., hetgeen tevens 
inhield dat hij de politieke verant-
woordelijkheid droeg voor het Man-
hattan-projekt. Hij wist nauwelijks 
wat het inhield. Ook de vice-presi-
dent van de V.S. had, tot dan toe, na- 

>voor ons allen. Als we worden ge-
dwongen om te vechten, moeten we 
over de middelen en de vastbeslo-
tenheid beschikken om te overwin-
nen. Amerika's fout in Vietnam was 
niet dat het zich in de oorlog meng-
de, maar dat het er niet in slaagde 
deze te winnen". 
Reagan is dan ook geen voorstander 
van een machtsevenwicht, maar van 
een situatie waarin Amerika veruit 
sterker is dan de SU. Daarom zal 
Reagan, mocht hij gekozen worden, 
de defensie-uitgaven fors verhogen. 
Ook Reagan weet ons gedurende de 
verkiezingscampagne duidelijk te 
maken, dat hij geen „slappeling" is. 
Zijn beleid zou, nog meer dan dat 
van Carter, de bewapeningswedloop 
verder stimuleren. 

bewapening: de wereld 
paf laten staan 
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6 augustus 1945: gezagvoerder Tib-
bets in de Enola Gay vlak voor de 
start. 

genoeg niets te horen gekregen. 

Proef 

Op 16 juli 1945 werd de eerste van de 
drie gemaakte atoombommen in de 
woestijn van New Mexico uitgepro-
beerd. Op een 35 meter hoog plat-
form van konstruktiestaal werd de 
atoombom tot ontploffing gebracht. 
De aanwezige wetenschappers en 
technici waren verbijsterd door een 
mengeling van angst en ontzag voor 
het enorme spektakel. De militaire 
leider van het projekt, generaal Gro-
ves, deed na afloop de navolgende 
voorspelling: „De oorlog is voorbij. 
Een of twee van deze dingen en Ja-
pan is er geweest." • 
De bom was klaar. Als Japan op de 
allerlaatste voorwaarden, de Procla-
matie van Potsdam, niet wenste in te 
gaan zou het nieuwe wapen gebruikt 
gaan worden. Ondanks dat de japan-
se keizer en zijn minister van bui-
tenlandse zaken Togo deze voor-
waarden in principe aanvaardbaar 
vonden, besloot de japanse regering, 
eind juli, anders. Men koos voor 
doorvechten, mede omdat er in de 
voorwaarden met geen woord gerept 
werd over de positie van de keizer, 
voor de Japanners de „Goddelijke 
Keizer". 

(Of de vrede met Japan nog slechts 
met atoombommen kon worden af-
gedwongen is, 35 jaar na de oorlog, 
nog even omstreden als in 1945. Ook 
toen al werd er zeer verschillend 
over geoordeeld. Toen Eisenhower 
tijdens de konferentie van Potsdam 
hoorde dat men van plan was de 
bom te gebruiken zei hij, dat hij ge-
loofde dat dat „volledig overbodig" 
was of, zoals hij het later stelde, „het 
was niet nodig om ze met dat ver-
schrikkelijke ding te raken". Volgens 
sommige historici is de amerikaanse 
wens de Russen voor te zijn - Rus-
land had immers in Yalta toegezegd  

uiterlijk begin augustus '45 Japan de 
oorlog te verklaren - zeker ook van 
invloed geweest. Anderen menen dat 
de beslissende faktor was dat de 
bornmen, nu ze er waren, gebruikt 
moesten worden. W.H.) 
De atoombom werd in stelling ge-
bracht. 
Ondertussen was, in het diepste ge-
heim, bekend geworden welke Ja-
panse steden in aanmerking kwamen 
voor het afgooien van de eerste 
atoombom. Vooral Hiroshima was 
erg geschikt. Door de verschillende 
waterwegen was het uitgesloten dat 
men zich in de stad kon vergissen, 
bovendien was Hiroshima door vlieg-
tuigen vanuit alle richtingen te bena-
deren. 

Vertrek 

Op 1 augustus maakte kolonel Tib-
bets de samenstelling van de beman-
ningen voor de diverse vliegtuigen 
bekend. De weersvoorspelling kreeg 
men 5 augustus vanuit Noord-China 
overgeseind op bevel van Mao-Tse-
Toeng. Dezelfde dag werd de laatste 
pre-nukleaire vlucht gemaakt. Van 
een hoogte van 10.000 meter werd 
een loze, met beton gevulde bom bo-
ven de oceaan afgeworpen. Ondanks 
dat niet alles geheel volgens schema 
verliep werd vastgehouden aan het 
• oorspronkelijke plan. 
Kolonel Tibbets, die zelf als gezag-
voerder zou optreden liet een nieuwe 
naam op het vliegtuig schilderen: 
Enola Gay (de naam van zijn moe-
der). Z'n moeder had hem eens ge-
zegd, wat er ook in z'n leven gebeur-
de, „jij het wel redt". Tibbets voelde 
de behoefte om die zekerheid mee te 
nemen naar Japan. 
In de namiddag van de vijfde augus-
tus werd de atoombom aan boord 
van de Enola Gay getakeld waarna, 
in een ontspannen sfeer, geposeerd 
werd voor een officiële groepsfoto. 

Rond middernacht werd de beman-
ning uitgenodigd om te eten: ze kon-
den kiezen uit een ontbijt, diner of 
souper met alles erop en eraan en 
wel uit dertig maaltijden. Speciaal op 
verzoek van Tibbets waren een 
enorme hoeveelheid ananasbeignets 
gemaakt, waarvan vooral Tibbets zelf 
er behoorlijk wat verorberde. Voor 
velen was de gedachte aan voedsel 
ongenietbaar. Ze lagen op hun brit-
sen en dachten aan hun dierbaren, 
werden wat sentimenteel en ver-
drongen hun heimwee en angst met 
slokken klandestien verkregen whis-
ky. Een paar sliepen. 
Vlak voor het vertrek, in de vroege 
morgen van de zesde augustus, sprak 
veldprediker Downey de bemanning 
toe. Hij twijfelde er niet aan of het-
geen Tibbets en z'n mannen gingen 
doen was juist. Hoewel hij het doden 
verafschuwde was het in oorlogstijd 
zo „dat het doden erbij hoort; wie 
dat niet aanvaardt, moet bereid zijn 
het alternatief te aanvaarden: de ne-
derlaag." Met gebogen hoofden luis-
terde de bemanning naar het speciale 
gebed, dat Downey voor deze gele-
genheid had geschreven: 
,Leid en bescherm hen, vragen wij, „Leid 

zij de hen opgedragen vluchten 
maken. ( ...) Wij vragen u dat het 
einde van de oorlog spoedig mag 
komen, en dat wij wederom vrede op 
aarde mogen kennen. 
Mogen de mannen die vannacht vlie-
gen veilig zijn in Uw hand en mogen 
zij veilig tot ons terugkeren. ( ...) In 
de naam van Jezus Christus. Amen." 

Hiroshima 

Eerst vertrokken de drie meteo-toe-
stellen met bestemming Hiroshima, 
Kokura en Nagasaki. Zou het boven 
Hiroshima toch minder goed weer 
zijn, dan zou alsnog de keus op een 
van de andere steden vallen. 
Een uur later vertrok de Enola Gay. 



Het vertrek van Tibbets en zijn man-
nen voltrok zich in een werkelijk 
krankzinnige ambiance. In een sfeer 
die de opname van een heldenfilm 
waardig was werd door filmploegen 
en fotografen een komplete Holly-
wood-première weggegeven. 
Even over half drie begon de Enola 
Gay aan zijn ruim vijf uur durende 
tocht: bestemming Hiroshima. 
Alle drie de meteo-vliegtuigen rap-
porteerden goede weersomstandig-
heden boven de drie steden, hetgeen 
inhield dat Hiroshima het eerste te 
bombarderen doel bleef. Om 07.31 
werd in Hiroshima, nadat het meteo-
toestel was vertrokken, het „alles 
veilig" signaal weer gegeven. 
Bijna drie kwartier later verscheen 
Tibbets met z'n Enola Gay 10.000 me-
ter hoog boven de stad en werd er, 
om 08.14, wederom groot alarm ge-
geven. 
Een minuut later klapten de bomlui-
ken van het vliegtuig open en, zon-
der dat iemand nog iets hoefde te 
doen, stortte de eerste atoombom ter 
wereld naar beneden. De Enola Gay 
schoot bijna drie meter omhoog nu 
hij plotseling vijf ton lichter was. 
Veertig sekonden later, 630 meter 
boven de grond, kwam de atoombom 
boven Hiroshima tot ontploffing. 

Gevolgen 

Een fraktie van een sekonde daarna 
breidde een speldeprik purperachtig 
rood licht zich uit tot een gloeiende 
vuurbol van honderden meters 
grootte. De temperatuur in het cen-
trum van deze vuurbol was 
25.000.000°C. Zelfs op de grond be-
reikte de temperatuur ettelijke dui-
zenden graden Celsius. 
Tachtig duizend mensen werden op 
slag, gedood; 62.000 gebouwen (van 
de totaal 90.000) werden vernield; de 
waterleiding brak op meer dan 
70.000 plaatsen; 180 van de 200 artsen  

in Hiroshima werden gedood of ge-
wond; van de verpleegsters 1654 van 
de 1780. 
Op grote afstand van het epicentrum 
werden bij mannen de petten op de 
schedel geëtst, bij vrouwen de patro-
nen van hun kimono's op hun li-
chaam gedrukt en bij kinderen hun 
sokken ingebrand op hun benen. 
In het getroffen gebied joeg een wer-
velwind van glas en woedde een 
enorme brand. Uit een gebied van 
meer dan anderhalve kilometer be-
gon een reusachtige, zinderende 
massa van rood en purper op te stij-
gen naar de hemel; de kolom zoog bij 
de basis oververhitte lucht aan die 
alles wat brandbaar was in vlammen 
zette. Daarna werd het donker boven 
Hiroshima toen de grote paddestoel-
wolk, drie kilometer dik en één ki-
lometer hoog, het daglicht verdrong. 

Reakties 

De radardeskundige aan boord van 
de Enola Gay had, tijdens de terug-
tocht, de reakties van de beman-
ningsleden genoteerd. Die varieerden 
van „Wat een opluchting dat hij 
werkte" tot „Mijn God, wat hebben 
we gedaan." 
Kolonel Tibbets en z'n mannen wer-
den bij terugkomst door een enthou-
siaste menigte opgewacht. Tibbets 
kreeg ogenblikkelijk door een gene-
raal het „Distinguished Service 
Cross" op z'n overall gespeld. Er 
werd ook nu weer uitgebreid gefilmd 
en gefotografeerd. 
De rapportering door Tibbets en z'n 
bemanning vond plaats in een ont-
spannen, informele sfeer, mede door 
de royale glazen whisky en de gratis 
sigaretten, daarna begon er op de ba-
sis een groot gratis-bier feest. 
President Truman sprak die morgen 
de volgende woorden tot het ameri-
kaanse volk:.  
„Zojuist heeft een amerikaans vlieg- 

Tibbets gedecoreerd direkt na de 
atoomvlucht, 6 augustus 1945. 

tuig een bom gegooid op Hiroshima 
dat daarmee nutteloos is geworden. 
De bom is krachtiger dan 20.000 ton 
TNT. De Japanners zijn de oorlog in 
Pearl Harbour begonnen. 't Is ze 
veelvuldig betaald gezet. 't Einde is 
nog niet in zicht. Door deze bom is 
de vernietigingskracht op revolutio-
naire wijze uitgebreid." 

Op 9 augustus 1945 gooiden de Ame-
fikanen hun tweede en, hoewel de 
Japanners dat niet wisten, laatste 
atoombom op Nagasaki. Tachtigdui-
zend mensen werden gedood. 
Op 14 augustus gaf Japan zich over. 

Met de komst van de atoombom 
brak een episode aan in de geschie-
denis van de mensheid, die dreigen-
der is dan ooit tevoren. Weliswaar 
betekende de atoombommen op Hli-
roshima en Nagasaki het einde van 
de Tweede Wereldoorlog. Tegelij-
kertijd echter was het de start van 
de aanmaak van een hoeveelheid 
vernietigingswapens die nu, teza-
men, onze wereld vele malen kun-
nen verwoesten. 
Die waanzinnige vernietigingswed-
loop gaat, 35 jaar na de bommen op 
Hiroshima en Nagasaki, nog steeds 
onverminderd voort. 

Wim Heij 

„De vernietiging van Hiroshima" door Thomas 
en Morgan-Witts werd uitgegeven door Bruna te 
Utrecht. Prijs ƒ 29,90. 
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De afgetreden president Ferrier 

Hoe echt is de revolutie in Suriname? 

De ontwikkelingen gaan de laatste weken snel in Suriname. Presi-
dent afgezet. Nieuwe regering. Tegencoup van linkse militairen. Vi-
sumplicht voor Nederland. Een versnelde leegloop van het land. Een 
analyse van de gebeurtenissen in augustus, die tot de „Tweede Re-
publiek Suriname" leidden, door Rien Robijns. 
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„Tenzij er zich speciale gebeurtenis-
sen voordoen zullen we eind 1982 
verkiezingen hebben," sprak de 
nieuwe Surinaamse president Henk 
Chin A Sen enkele weken geleden, 
nadat een nieuwe militaire ingreep 
de „Tweede Republiek Suriname" 
definitief had gemaakt. Maar wan-
neer zullen zich in Suriname geen 
speciale gebeurtenissen meer voor-
doen? Achter elke deur van een ho-
telkamer kan weer een nieuwe te-
gencoup ontdekt worden, als de 
ontwikkelingen in het land nopen 
tot ingrijpen, omdat de voortgang 
stagneert. Zo is de situatie thans in 
de oude kolonie, die snel leegloopt. 

De fut eruit 

De tegencoup van de oud-leden van 
de Nationale Militaire Raad Sital, 
Mijnals en Joeman, die volgens de 
legerleiding op 28 augustus zou heb-
ben plaatsgevonden, kwam in ieder 
geval niet slecht uit om voor de 
tweede maal na de staatsgreep van 
25 februari orde op zaken te stellen 
met het buiten werking stellen van de 
grondwet en een noodtoestand en al. 
Waarschijnlijk was legercommandant 
Desi Bouterse een maand later toch 
wel naar Chin A Sen toegestapt met 
het verzoek in te (mogen) grijpen. 
Want na het elan van de revolutie 
van begin dit jaar was de fut er na 
zes maanden al weer aardig uit in 
Suriname. De ambtenaren, gelooid 
onder het oude regiem, werkten te-
gen, de economie stagneerde, er was 
onrust aan het loon- en prijsfront en 
de oude garde, verdacht van corrup-
tie, was door de Justitie vrijgelaten 
en stookte driftig achter de scher-
men. Als klap op de vuurpijl liepen 
ook nog onderhandelingen met mi-
nister De Koning mis, waardoor alle 
ambitieuze plannen weer voor enkele 
maanden de ijskast in moesten. De 
ferme houding van Suriname over de 
waardevastheid van de ontwikke-
lingsgelden, begin juli, deed het pri-
ma om het volk enthousiast op de 
been te krijgen in protestdemonstra-
ties, maar het beleid stagneerde. 

Mager beleid 

Toen president Chin A Sen een week 
na de nieuwe ingreep werd gevraagd 
wat er de eerste zes maanden van 
zijn bewind nu eigenlijk was bereikt, 
was het nogal magertjes („hoewel in-
tern veel werk is verzet") wat hij op- 

somde: een verhoging van de alge-
mene ouderdomsvoorziening (wel 
erg belangrijk), het afbouwen van 
volkswoningen „op kleine schaal", de 
regeling van de watervoorziening in 
Paramaribo en het inrichten van een 
paar politieposten. 
Het werd in ieder geval steeds dui-
delijker dat het zo niet kon doorgaan 
en dat een nieuw ingrijpen onver-
mijdelijk werd. Maar hoe? 
Toen werd ineens een nieuwe tegen-
coup ontdekt onder leiding van Sital 
en wilde president Ferrier, al maan-
den als een hinderpaal gezien, plots 
het zo vermaledijde parlement een 
begroting aanbieden. Dat ging alle-
maal te ver. 

De rol van Sital 

Voordat bekend werd dat Sital de 
tegencoup zou hebben beraamd, had 
hij al voor de nodige opwinding ge-
zorgd. Na een reis naar Nicaragua, 
eind juli, verklaarde hij in het open-
baar met Fidel Castro, Yasar Arafat, 
Maurice Bishop, de president van het 
eiland Grenada en vertegenwoordi-
gers van Polisario te hebben gespro-
ken. Hij meldde dat Fidel en Arafat 
zich zeer enthousiast hadden be-
toond over de Surinaamse ontwik-
kelingen, zoals hij die had uitgelegd. 
„Fidel," aldus Sital, „zei zeer blij te 
zijn. Hij gaf ook de wens te kennen 
betrekkingen met ons land te willen 



President Chin A Sen van Suriname 
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aanknopen, iets waar de NMR al veel 
langer om heeft gevraagd, maar er 
zijn hier nog teveel mensen met een 
kommunistische nachtmerrie. Fidel 
heeft ons gewaarschuwd voor 
rechtse krachten en zijn advies was 
te zorgen voor rust en het vergroten 
van het nationale leger. En Yasar 
Arafat was ook zeer enthousiast." 
Zoiets is in het Caraïbisch gebied al-
tijd voldoende om vrijwel iedereen 
de stuipen op het lijf te jagen. En dat 
gebeurde temeer, toen hij daarbij be-
toogde dat het in Suriname in zijn 
ogen weer steeds beroerder ging en 
geestdriftig pleitte voor een model 
als in Nicaragua. „Er is mij toege-
zegd," zei hij, „dat men in Nicaragua 
op elk moment bereid is Surinaamse 
leiders op te leiden in elke sektor, 
waarbij men zich dan aanpast aan de 
Surinaame situatie." 

Daarvoor had Sital ook al eens en-
kele filosofieën ten beste gegeven 
over het functioneren van een leger 
in het algemeen. In alle ontwikke-
lingslanden, meende hij somber, ma-
ken legers zich los van de basis en 
werpen zij zich in handen van on-
dernemers. „En dan worden de vak-
bonden verbeten. Zo wens ik niet 
meer mee te doen." Om die reden 
stelde de man, die voor de staats-
greep van 25 februari „tot vervelens 
toe was blijven ouwehoeren over de 
vakbonden, terwijl wij alleen nog 
maar aan een coup dachten" (Bou-
terse), zich geen kandidaat meer voor 
de militaire raad. Vervolgens wei-
gerde hij ook een positie als direc-
teur van het militair hospitaal. Hij 
legde uit dat hij de revolutie inder-
tijd niet was begonnen „om persoon-
lijk gewin", wilde zich ook niet laten 
bevorderen om die reden (waarmee 
hij de legertop, die zich inmiddels 
wel had laten klimmen op de militai-
re ladder, danig op het hart trapte) 
en zei er de voorkeur aan te geven 
„gewoon" als sergeant-majoor het le-
ger te blijven dienen. Een paar dagen 
daarna werd zijn tegencoup ontdekt 
en werd hij met enkele anderen, 
waaronder burgers van de Revolu-
tionaire Volkspartij, gearresteerd. 

Ferrier af, Chin A Sen op 

Diezelfde dag trad Ferrier af en werd 
de ministerraad „afgeslankt." 
„Wij zijn een vrijheidslievend en 
menslievend volk. Wij willen geen 
importrevoluties. Wij gaan nu een 
beleid maken, waarvan elke maand 
de progressie zichtbaar zal worden," 
aldus president Chin A Sen daarna. 

„En zo," werd ons die dagen in Pa-
ramaribo gezegd, „kun je er natuur-
lijk wel altijd speciale omstandighe-
den bijhalen om bepaalde demokra-
tische ontwikkelingen of verkiezin-
gen tegen te houden. Dat weet je 
niet. Het beroerde is alleen dat al die 
dingen het land er niet aantrekkelij-
ker op maken voor de investeerder. 
Ik vrees dat het weer maanden zal 
duren voordat iemand één koperen 
cent in Suriname gaat steken." 

Drie stromingen 

Na de militaire staatsgreep van 
25 februari heeft ruim zes maanden 
de onderhuidse strijd om de macht 
gewoed. Ruwweg waren er de laatste 
maanden drie stromingen, die de 
zaakjes probeerden te regelen. 
De eerste - onder leiding van Bou-
terse en zijn manager Chin A Sen - 

Van onze verslaggever 	d 
go 

AMSTERDAM De Vrije Volk-
journalisten Geert-Jan Laan en I 
Rien Robijns hebben dit jaar de 
gekregen voor n  hu wekelijkse ru-
briek „Dossier op donderdag." In 
deze rubriek brengen zij vaak diep 
uitgespitte onthullingen, voor een 
groot deel op financieel terrein. De dam rijs ui tg 

wer
e 
 d donderdag ia Amster-d
reikt tijdens de jaarverga-

dering van de Nederlandse Dagblad-
pers (NDP), die de prijs jaarlijks beschikbaar stelt. 

Volgens de jury, die onder voor-
zitterschap stond van Tweede Ka-
mervoorzitter Dolman, 

Worden de artikelen van Laan en Robijns ge-
kenmerkt door vakmanschap en en- 

1 gagement. De vaak minutieuze in-
formatie wordt in een onderhou- 

r Bende stijl gebracht, aldus het jury-t 
rapport. Soms ontkomen de artike- 
len niet aan een zekere eenzijdig- 
heid, maar die is moeilijk te vermij- 

s den en werkt in dit geval niet sto-rend. 

Met gelukwensen van de EGO-
redactie voor haar vaste medewer-
ker Rien Robijns! 

wilde de oorspronkelijke jongens-
droom uit de Memre Boekoekazerne 
waarmaken door ijverig en zelfbe-
wust het corrupte Suriname weer 
gezond te maken. 
De tweede groep, waarvan Sital en 
Mijnals en hun uiterst linkse raadge-
vers de vertegenwoordigers waren, 
ging dat allemaal niet snel genoeg en 
kozen voor maatschappijmodellen 
la Cuba. Hun invloed kon groeien 
dankzij het nog voortdurend onder-
gronds stoken van de derde groep: 
het establishment van voor de revo-
lutie, dat klaarstond de stellingen 
opnieuw te betrekken en in ieder ge-
val de huidige regering weg wilde 
hebben. 

Half augustus werden in Suriname 
ultra-links en rechts voorlopig ef-
fectief op een zijspoor gerangeerd. 
Maar wat gebeurt er als van de am-
bitieuze nieuwe plannen in een 
leeglopend Suriname, dat een vol-
strekt gebrek aan kader krijgt, weer 
op korte termijn niets terecht komt? 

Rien Robijns 
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Fernand Khnopfl, droom en verbeelding 
II III 

In tijden, die in het kunstgebeuren weinig kreatief of vernieuwend zijn, 
gaat men vaak terugblikken op wat geweest is. Dan komt men tot de ont-
dekking dat kunstenaars die in hun eigen tijd geen of onvoldoende aan-
dacht kregen, met enkele regels in de kunstgeschiedenis werden genoemd, 
zeker hergewaardeerd kunnen worden en de moeite om hen de lof te ge-
ven die ze toekomt, waard zijn. 
Zo gebeurt het dat in de jaren '70, die voor de kunst in het algemeen een 
periode van stagnatie betekenden, een golf van herwaardering voor de 19e 
en het begin van de 20ste eeuw, losbarstte. Denk aan bijvoorbeeld de gro-
te tentoonstelling „Het symbolisme in Europa", die in Rotterdam, Brussel, 
Baden-Baden en Parijs honderdduizenden bezoekers(sters) trok. De ten-
toongestelde werken waren veelal doordrenkt van een zeldzame, decora-
tieve romantiek, waarin droom en verbeelding hand in hand gingen. 
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Een schilder die sterk de aandacht 
trok en met 7 werken de Rotterdam-
se tentoonstelling opluisterde was de 
Belgische kunstenaar Fernand 
Khnopff. Eind vorig jaar kreeg deze 
in 1921 gestorven kunstenaar zijn 
eerste retrospectieve tentoonstelling 
in Parijs, daarna in Brussel en ten-
slotte in de Kunsthalle van Hamburg. 
Ook voor deze exposities was de be-
langstelling enorm groot. Er waren 
150 kunstwerken bijeengebracht, 
schilderijen, pastels, tekeningen, 
beeldhouwwerken en foto's. 

Brugge 

Op 12 september 1858 wordt Fer-
nand Khnopff geboren in het kasteel 
van zijn grootvader van moeders 
kant te Grembergen bij Dendermon-
de in Vlaanderen. Het gezin woonde 
in Brugge, waar zijn vader de substi-
tuut van de procureur des konings 
was. Deze stamde uit een rijke patri-
ciërs-familie, afkomstig uit Heidel-
berg. Vandaar de Duits aandoende 
naam. 
Hoewel Fernand nauwelijks 7 jaar 
was toen de familie Brugge verliet, 
heeft het ingetogen en dromerige 
klimaat van deze middeleeuws uit-
ziende stad hem diep en definitief ge-
tekend. Als de Khnopffs zich in 1865 
in Brussel vestigen, hebben zij 3 kin-
deren, 2 jongens Fernand en Georges 
en een meisje Marguerite. 

In de Belgische hoofdstad bezoekt 
Fernand het Koninklijk Atheneum, 
de zomervakanties bracht het gezin 
door in het domein van Fosset, een 
prachtig stuk natuurschoon in de 
Ardennen. Omdat vader Khnopff 
rechter was lag het voor de hand, dat 
Fernand als oudste zoon en als telg 
van een juristengeslacht rechten zou 
gaan studeren. Maar zoonlief had zijn 
hart verpand aan de schilderkunst. 
Tijdens zijn korte rechtenstudie be-
zocht hij vele malen het atelier van 
de schilder Xavier Mellery, die een  

demie van Schone Kunsten te Brus-
sel, een definitieve keuze voor het 
kunstenaarschap. Een jaar later ver-
blijft hij in Parijs, waar hij musea en 
salons bezoekt. Hij komt sterk onder 
de indruk van het werk van Dela-
croix, doch ook Rubens, Giorgione, 
Tintoretto, Titiaan en Ingres worden 
door hem bewonderd. Bij een vol-
gend bezoek aan Parijs volgt 
Khnopff een cursus van Jules Lefeb-
vre en bezoekt vaak het atelier van 
Julian. We kunnen wel zeggen dat 
Khnopffs vorming zich vnl. in Parijs 
voltrok, waar hij in het bijzonder ge-
troffen werd door de literair getinte 
schilderkunst van Gustave Moreau, 
die dikwijls in zijn schilderijen met 
figuren in fantastische kleding in de 
wereld van het onbegrijpelijke 
trachtte door te dringen. 

Symbolistisch karakter 

Na tenslotte te hebben deelgenomen 
aan enkele tentoonstellingen schil-
dert Khnopff omstreeks 1883 zijn 
eerste doeken met een symbolistisch 
karakter. Opvallend is direct al „De 
beproeving van St. Antonius" naar 
het boek van Gustave Flaubert. De 
stijl herinnert geheel aan die van 
Moreau. Vele andere werken zullen 
volgen, verdeeld over 3 decennia van 
grote kreativiteit. 
Een uiterst fijn schilderijtje uit 
Khnopffs beginjaren vind ik het 
,Portret van mejuffouw Van der 

Hecht". 
Zijn moeder staat aan het begin van 
zijn schilderscarrière model. Khnopff 
portretteert haar zittend in een stoel 
in de muziekkamer, het gezicht in de 
holte van haar hand en luisterend 

grote bewondering had voor de En-
gelse pre-raphaëlieten, een broeder-
schap vormende schilderschool. 
In 1876, op 18-jarige leeftijd, gaat 
Fernand Khnopff de teken- en schil-
ders-cursussen volgen van de Aca- 
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naar muziek van Schumann, zijn lie-
velings-componist. 

Al spoedig verschijnt zijn zuster 
Marguerite in zijn werk. In een 
vraaggesprek zegt hij, dat de mooiste 
van alle namen Marguerite is. 
Khnopffs 6 jaar jongere zuster blijft 
zijn model, in haar projekteert hij het 
beeld van de vrouw. Door middel 
van een groot aantal fotografische 
voorstudies komt hij in 1889 tot 
„Memories": Zeven vrouwen ieder 
met een tennis-racket, steeds Mar-
guerite in andere kleren en opstel-
ling, een aangrijpend beeld van ver-
vreemding en isolering. 

De voelbare sfeer van de „Stilte" er-
varen we in een pastel op papier, dat 
in 1890 vervaardigd werd, Een 
kunstcriticus schreef in 1913: „De fi-
guren van Khnopff schijnen in het 
leven te staan als tussen onwrikbare 
haakjes. Een ook in grafisch opzicht 
slaagt hij erin, hen in een ogenblik 
vast te leggen, of liever buiten elk 
ogenblik." 
Een van de bekendste werken is zijn 
doek „Strelingen" uit 1896, dat vele 
malen is tentoongesteld. We zien een 
vrouw wier lichaam van een sfinx is, 
en een jonge man, knap, met prach-
tige lichaamsvormen. Een mysterieus 
gegeven. De pers in Engeland, waar 
het schilderij voor het eerst tentoon-
gesteld wordt, spreekt van een zeer 
boeiend symbool van de strijd tussen 
het verlangen naar een beheersing 
van het aardse en die naar de over-
gave aan het genot. 

Poëzie 

Khnopffs werk is niet alleen met de 

1. Portret van mejuffrouw Van 
der Hecht, 1883. 
2. Memories, 1889. 
3. Een verlaten stad, 1904. 
Pastel en potlood op papier, 
verdoekt. Hans Memlincplein 
van Brugge, monument van 
voetstuk gehaald, zee spoelt 
binnen. 
4. Strelingen, 1896. 

Copyright foto's A. C. L. Brussel. 

schilderkunst maar veel meer met de 
poëzie van het symbolisme verbon-
den. De dichters Emile Verhaeren en 
Maurice Maeterlinck stonden 
Khnopff zeer na. Georges Rodenbach 
inspireerde hem het boek „Bruges-
la-morte" te illustreren. Als publicist 
was Khnopff verbonden aan het toen 
toonaangevende tijdschrift The Art, 
waarin hij o.a. zijn bewondering uitte  

voor de Engelse ontwerper, schilder 
en tekenaar Walter Crane en de Bel-
gische beeldhouwer Constantie 
Meunier (over deze beide kunste-
naars schreef ik reeds eerder in Ego). 

Wie droom en schoonheid waar-
deert, kan hij Fernand Khnopff veel 
vinden wat hem boeit! Jan Kooijman 

route national 1980: surf-
plankgas 
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UITGAVE 

't kan anders 

lu clivia 

Kamerhuren 

Gedwongen door de woningnood 
moeten honderdduizenden een- en 
tweepersoonshuishoudens genoegen 
nemen met het wonen op een kamer. 
Meestal laat de kwaliteit van zo'n 
kamer te wensen over en daarmee 
het woongenot. 
Huren van f 300 en f 400 zijn geen 
uitzondering. Toch worden deze prij-
zen grif betaald, want er zijn kamer-
zoekenden genoeg. Soms betalen 
mensen bijna de helft van hun inko- 

men aan woonkosten. Voor huursub-
sidie komen kamerbewoners deson-
danks niet in aanmerking. De parti-
kuliere kamermarkt kenmerkt zich 
door misstanden zoals huisjesmelke-
rij, zwarte huren, brandgevaar, sleu-
telgeld en allerlei vormen van inti-
midatie. 
Reden genoeg voor de Landelijke 
Organisatie Belangengroepen Más-
vesting (LOBH) een zwartboek uit te 
geven met als titel „Kamerhuren —
noodzaak". Het zwartboek gaat voor-
al over de problemen op de partiku-
liere kamermarkt en de huurprijs-
vaststelling. 
De brochure is voor f 2,50 te bestel-
len bij LOBH, Henri Polaklaan 12B, 
1018 CS Amsterdam. 

Energie 

„Energie, groei en ekologie" is een 
nieuwe uitgave van „'t Kan Anders", 
de werkgemeenschap voor pacifisme, 
ekologie en socialisme. De brochure 

! behandelt de problematiek van de  

groei, het energiegebruik en of de ei-
sen van het milieu al dan niet kun-
nen worden ingepast in ons huidige 
maatschappelijke stelsel. Centrale 
vraag is: is een ekologische politiek 
mogelijk en wat zijn de konsekwen-
ties hiervan? De bijdragen zijn van 
de bioloog Pieter Schroevers en de 
politikus Bram van der Lek. 
„Energie, groei en ekologie" is te be-
stellen bij 't Kan Anders", Postbus 
385 te Amsterdan. Prijs f 3. 

Alcohol (1) 

De Stichting Wetenschappelijk On-
derzoek Verkeersveiligheid (SWOV) 
heeft een brochure uitgegeven met 
als titel „Alcohol in het snelverkeer." 
De brochure pleit voor een herbe-
zinning op dit vraagstuk nu het ef-
fekt van de „Alcoholwet" aan het 
verdwijnen is. Gekonstateerd wordt  

dat de enige effektieve maatregel te-
gen onder invloed rijden een ver-
hoogde politiekontrole is. 
Te bestellen bij de SWOV, Postbus 
71. 2270 AB Voorburg. 

Alcohol (2) 

Vorig jaar december zond de NOS 
een programma uit over alcoholisme. 
Tegelijkertijd verscheen een map 
met aanvullende informatie. Kort 
geleden verscheen de tweede druk 
van deze gedegen brochure. De arti-
kelen besteden zowel aandacht aan 
de medische als aan de psychische 
en sociale aspekten van overmatig 
alcoholgebruik. Een tijdig herkennen 
van dit probleem is noodzakelijk. De 
moeilijkheid die zich daarna voor-
doet is: hoe praten we er over? 
Het verschil in de meningen die tot 
uiting komen in de verschillende ar-
tikelen dwingen de lezer zelf alles op 
een rijtje te zetten. De map „Alcohol 
en alcoholisme" is te bestellen door 
overmaking van f 5, op giro 810270 
van de Federatie van Instellingen 
voor Alcohol en drugs (FZA) te Bilt-
hoven. 

De werkgroep Bolivia heeft een in-
formatiemap samengesteld over de 
staatsgreep in Bolivia van 17 juli i.l. 
Titel van de uitgave is „Bolivia in 
verzet". 
In deze brochure veel foto's, brieven 
en getuigenverklaringen over de 



EGO heeft spuug zat 

staatsgreep. Daarnaast vooral aan-
dacht voor Domitila, een Boliviaanse 
mijnwerkersvrouw, die op het vrou-
wenkongres in Kopenhagen opriep 
tot solidariteit met het verzet van het 
volk in Bolivia. 
„Bolivia in verzet" is een gezamenlij-
ke uitgave van de NOVIB, X-Y be-
weging, Solidaridad, Alerta en de 
werkgroep Bolivia. 
Te bestellen door overmaking van f 5 
op giro 4350500 van de werkgroep 
Bolivia te Arnhem. 
Sociale verdediging 

In oktober 1977 besloot de regering 
een begeleidingsgroep in te stellen 
met als opdracht ,het ontwerpen van 
een samenhangend'  programma van 
onderzoekprojekten" m.b.t.. het the-
ma geweldloze conflictoplossing. 
Onder voorzitterschap van de pole-
moloog Prof. dr. J. Niezing uit Brus-
sel begon deze begeleidingsgroep 
zijn werkzaamheden. Kort geleden 
verscheen in brochurevorm een pro-
grammavoo rstel inzake prioriteiten 
en organisatie, waarmee het vooron-
derzoek werd afgesloten. De begelei-
dingsgroep adviseert de volgende 
twee studies ter hand te nemen: 
le hoeverre is een geweldloos sys-
teem toepasbaar en wat zijn de kon-
sekwenties van de invoering van zo'n 
systeem; 
2e wat is de afschrikkende werking 
van een geweldloos verdedigings-
systeem. 
„Het onderzoek naar geweldloze 
conflictoplossing en sociale verdedi- 

ging"; deel I: „Programmavoorstel 
inzake prioriteiten en organisatie" 
werd uitgegeven door de Staatsuit-
geverij te Den Haag. Prijs f 6,90. 

Geweldloze weerbaarheid 

In oktober 1979 organiseerde Kerk 
en Vrede een werkdag 

'
,Geweldloze 

weerbaarheid" met als thema 
„Schuilen is voor jou te laat ...". Het 
verslag van die werkdag laat zien hoe 
je geweldloze weerbaarheid aan 
mensen kunt verduidelijken. Hoe je 
mensen gevoelig kunt maken voor 
wat geweldloze weerbaarheid is, wat 
de mogelijkheden en beperkingen 

zijn. Ook hoe je kunt reageren op het 
geweld, dat in onze samenleving zit. 
Aan te bevelen voor iedereen die 
geïnteresseerd is in dit onderwerp. 
De brochure kan besteld worden 
door overmaking van f 5 (inkl. porto) 
op giro 435382 t.n.v. Kerk en Vrede, 
Utrechtseweg 159, Amerfoort. 

Wim Heij 

Vergelijkingen 
Platenbonnen voor goede oplossin-
gen van de visitekaartjes-puzzie in 
het juni/julinummer gaan naar: Dpl. 
sld. Henry Klaversma, Waterweg 58, 
3731 HL De Bilt (f 25). 
R. Uitslag, Uitslagsweg 42, 7556 LR 
Hengelo (0v.) (f 15). 
G. A. J. Veldhuis, Luteijnstraat 1, 
8331 AZ Steenwijk (f 10) 

In dit nummer weer eens een aantal 
vergelijkingen. De prijswinnaars 
worden bekend gemaakt in het de-
cembernummer. De oplossingen die-
nen binnen te zijn uiterlijk 5 na 
vember a.s. bij: EGO-redaktie, 
Coornherthuis, Hoofdstraat 84, 3972 
LB Driebergen. Vermeld je voorkeur 
voor boeken- of platenbon! 

Zet van de volgende woorden alle 
letters voor het =teken in een andere 
volgorde. Doe hetzelfde met de let-
ters na het =teken. Je krijgt dan vijf 
vergelijkende woordparen (dus bij-
voorbeeld: specifiek= bijzonder of 
parabel = gelijkenis). 

ier + dop + tuk = draag + ving + 
vier 
rem + el + en = neg + men 
set + nis + ere = bles + nel + galg + 
tin 
net + mom = log + eb + kin 
bes + el + rus = wig + vond + ren 

BLIJF EGO LEZEN 
Als dit nummer (bijna) het laatste is, dat je krijgt toegestuurd, omdat 
je binnenkort afzwaait, overweeg dan eens een abonnement. Vond je 
EGO het afgelopen jaar de moeite waard, help ons dan zo door te 
kunnen gaan. Het aantal abonnees is groeiende, maar we kunnen er 
heel wat meer gebruiken. Voor slechts f 12,- krijg je EGO tot eind 
1981 (en in december gratis het jaarboekje)! 
Wie zich nu abonneert, krijgt - zo lang de beperkte voorraad nog 
strekt - onze jaarboekjes van de laatste drie jaren als welkomstge-
schenk. 
Stort f 12,- op postgirorekening 480414 t.n.v. Hoofdraadsman Huma-
nistisch Geestelijke Verzorging te Driebergen, onder vermelding van 
„nieuwe abonnee". 

WORDT ABONNEE 
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K) natuurmonumenten 

Bewaar het land 

Fotoboek van Lies Wiegman 
met beelden over het gebruik van onze groene ruimte, 
geïnspireerd op de toespraak van Chief Seattle, 
opperhoofd van de Duwamish-stammen 
bij de overdracht van hun land aan de 
Amerikaanse regering in 1855 

liffew Merover op bit. 6 


