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Het maartnummer van De Vrije Ge-
dachte - waarvan hierboven de
voorpagina is afgebeeld - opent met
een fors, maar boeiend en door-
wrocht, artikel van redacteur Jan
Bontje "Is kernenergie heilig?" Hier
ontbreekt de ruimte er meer over te
vertellen, alsook van de rest van dit
28 pagina's dikke nummer. Belang-
stellenden kunnen het opvragen bij
het sekretariaat van de Vrijdenkers-
vereniging "De Vrije Gedachte" (uit-
gever van het blad), Postbus 1087,

3000 BB Rotterdam. lel. 010-192054.
(De Vrijdenkersvereniging zegt te
steunen op beginselen, die een
atheïstisch humanistische levens-
houding behelzen. \vaarbij het
atheïsme centraal staaL)

Voor verdere Berichten zie blz. 21.



'Sochorov
lIe voorbeeldige Sovjet-zoon
die verbonnen werd

Wim Heij 3

Jinsdag 20 januari werd de Russi-
,che dissidentenleider en Nobel-
Jrijswinnaar Andrei Sacharov gear-
"esteerd en samen met zijn vrouw
-eJena naar de stad Gorki verban-
len. Gorki ligt ongeveer 400 kilome-
er ten Oosten van Moskou en is één
'aD de, voor buitenlanders, verbo-
Ilen steden in de Sovjet-Unie. Deze
chending van de mensenrechten
'eroorzaakte grote beroering in de
"""lijke wereld.
::VftIrs echter deze Andrei Sacharov?

••atuurkundige

-lp 23 november 1955 vierden een
antal Russische topgeleerden en
lilitairen een feestje ergens aan de
rens met Mongolië. De reden voor
un uitbundigheid was. dat de Sov-
~tseerder die dag met succes hun
orste H-bom tot ontploffing hadden
-ebracht.
ijdens dit feest houdt ook het jong-
e lid van de Akademie voor Weten-
::happen een toespraakje. Deze na-
-lurkundige wordt als een van de
leest briljante geleerden van zijn
nd beschouwd. Samen met de na-

-lUrkundige Tamm heeft hij ontdekt
Je de waterstofbom kan worden
,maakt. Hij spreekt het hoge gezel-
,hap kort toe en besluit met de
eldat het die dag beproefde
~ apen nimmer boven mensen-
)0 en tot ontploffing zal komen.

WIEZWIJOT
.....fiAOMEEPRATEN

INDE USSR.

•WI8niet zwijgt wacbt oog altijd
psJChiatrische inrichting,
pnnpuis, strafkamp.

-iche van Amnesty International in
aar 1975. Helaas nog altijd actueel.

Een oude gereraal vertelt direct
daarop een gelijkenis, waarvan de
strekking ongeveer op het volgende
neerkomt: het ontwikkelen van wa-
pens is het terrein van de weten-
schappers. het gebruik er van dat
.van de militairen.
De bewuste geleerde was Andrei Sa-
charov en zoals hij later eens vertel-
de was deze, hierboven beschreven,
dag zo'n beetje het startpunt van zijn
be",,:"ustwo rdingsp races.

Verzet

In de daarop volgende jaren groeit
het verzet van Sacharov tegen de
voortdurende ontwikkeling van
nieuwe kernwapens. Hij gaat er
steeds meer van gruwen, maar tel-
kens wordt hem te verstaan gegeven
dat hij zich niet moet bemoeien met
de eventuele toepassing van zijn
werk.
Het begin van de naar buiten ko-
mende problemen dateert van
1965/66.wanneer hij de strijd aan-
bindt met de. onder Stalin hoog ge-
klommen. bioloog Lysenko. Deze
openlijke aanval valt in wetenschap-
pelijke kringen slecht. Als hij korte
tijd later, aan de vooravond van het .
congres van de Communistische Par-
tij in 1966. samen met andere weten-
schappers en kunstenaars een mani-
fest aan Brezjnev opstelt, is het hek
van de dam. In dit manifest nemen
de opstellers stelling tegen de straf-
fen die z'.j" opgelegd aan o.a. Daniel.
Sinjavsk~ en Gainsbourg.
In 1968 wordt de breuk kompleet.
Met als titel "Overpeinzingen over
vooruitgang, vreedzame coëxistentie
en intellectuele vrijheid" brengt hij
een rapport uit over de schending
van de mensenrechten en de onder-
drukking van de vrije weten-
schapsbeoefening in de Sovjet-Unie.
Voor de autoriteiten is de maat nu
vol en Sacharov wordt gedwongen
zijn wetenschappelijke aktiviteiten te
staken. Hij is dan 47 jaar.

Dissident

De geleerde, die altijd een be-
schermd leven had geleid, komt nu
in aanraking met andere dissidenten .
Zijn reputatie, nationaal en interna-
tionaal, maakt hem lange tijd wat
minder kwetsbaar voor overheidsin-
grijpen dan de meeste anderen.
Toch had ook Sacharov de nodige
problemen. Met erg veel moeite wist
hij in Moskou een woning te krijgen;
zijn telefoon werd.afgeluisterd en

veelvuldig afgesloten; hij verbleef
vele malen op het politieburo. Hij
kreeg in 1975 geen uitreisvisum om
zijn Nobelprijs in ontvangst te kun-
nen nemen. -Toen zijn vrouw Jelena
aan een oogziekte leed, was geen en-
kele arts in Rusland bereid haar te
opereren. Het echtpaar Sacharov
ging in hongerstaking. Nobelprijs-
winnaars (o.a. Heinrich Böl) voerden
aktie en 'uiteindelijk wist men toe-
stemming te verkrijgen voor operatie
in het buitenland.
Voor dissidenten valt tegen dit soort
pesterijen en onderdrukking weinig
te doen, want de politie en andere
autoriteiten laten zich wat dil! betreft
weinig aan de wet gelegen liggen.
Hèt is juist deze .,wetteloosheid",
waar Sacharov en andere dissidenten
keer op keer tegen protesteren en
waar ze de Sovjet-leiders mateloos
mee irriteren.

Het lijkt er op dat de Russen met de
arrestatie en verbanning van Sa.
charov hun tweede blunder in korte
tijd hebben gemaakt. De eerste was
de militaire interventie in Afghanis.
tan, waardoor ze grote delen van
vooral de Derde Wereld tegen zich
innamen.
Met het oppakken van Sacharov
hebben ze vooral in het Westen gro-
te verontwaardiging gewekt. De
verbanning van Sacharov is een
ontmoediging voor degenen die,
binnen en buiten de Sovjet-Unie, ij-
veren voor nakoming van de ak-
koorden van Helsinki.
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Geen derde wereldoorlog

Wel leren leven in een woelige wereld

Rien Robijns

Na de Russische inval in Afghanistan zijn we volgens president Car-
ter van Amerika beland "in de ernstigste crisis sinds 1945." Sinds
die uitspraak zijn er van alle kanten reacties gekomen. De Duitse
oud.bondskanselier Brandt waarschuwde voor het "gevaar dat we
een derde wereldoorlog binnenglijden." De Italiaanse premier Perti-
ni zag "oorlogswolken aan de horizon." Het gezaghebbende Franse
dagblad Le Monde meende dat "de Sovjet-stoot naar de Perzische
Golf en de confrontatie als gevolg daarvan met Amerika kan leiden
tot de derde wereldoorlog." Door 48 percent van de Duitse bevolking
wordt zo'n oorlog waarschijnlijk tot zeer waarschijnlijk geacht, al-
dus een enquête in het weekblad Der Spiegel.
Amerika heeft een graanboycot ingesteld en zal, evenals talloze an-
dere landen, waarschijnlijk de Olympische Spelen in Moskou boy-
cotten. Joegoslavië wordt - na de dood van Tito - als een nieuwe
brandhaard gezien. Zijn we op weg naar een derde wereldoorlog? De
vroegere minister van Buitenlandse Zaken Henry Kissinger zei op
een managementsymposion van 500 internationale topondernemers
in het Zwitserse Davos dezer dagen: "De wereld kijkt aan tegen een
nieuwe periode van koude oorlog, het einde van de ontspanningspo..;
Htiek en misschien zelfs een nieuwe wereldoorlog."
Op datzelfde congres sprak ook de 42-jarige Christoph Bertram, di-
recteur van het bekende Internationale Instituut voor Strategische
Studies in Londen. Bertram gaf een verhelderende analyse over de
dreigende internationale situatie. EGO drukt deze rede hierbij vrij-
wel integraal af.

Terug naar chaos
De Pax Americana is ten einde. De
Verenigde Staten hebben de wil en
wellicht ook de macht verloren om
dat internationale systeem van af-
spraken - de verdragen, de bondge-
nootschappen, de Verenigde Naties
etc. - te handhaven, dat aan de na-
oorlogse periode zijn stabiliteit heeft
gegeven. En daarmee keren we te-
rug. naar wat men zou kunnen noe-
men, de gebruikelijke chaos.
We hebben dat eerder meegemaakt.
In Europa zelf heeft eeuwenlang
chaos geheerst. Hetzelfde geldt voor
de tegenwoordige D.erde Wereld
voordat het kolonialisme zijn intrede
deed. En daarna weer voordat Ame-
rika het vacuüm opvulde dat de ko-
loniale mogendheden hadden nagela-
ten.

Er is echter een belangrijk verschil
met vroeger. Het is veel moeilijker
geworden conflicten te isoleren. Dat
is het duidelijkst te zien in het Mid-
den-Oosten en het gebied rond de
Perzische Golf, waar zwakke regimes
van levensbelang zijn voor de ener-
gievoorziening van de industriële
wereld.
Kleine veranderingen daar kunnen
enorme gevolgen hebben. Kijk naar
Iran, waar een staking van enkele
maanden op de olievelden voldoende
was om het regime van de Sjah ten
val te brengen. Kijk naar Afghanis-
tan. Een eeuw geleden hadden de
twee Afghaanse oorlogen die Groot-
Brittannië voerde, weinig invloed op
de wereld. De Russische interventie
heeft dit wel degelijk.

Meer conflicten
Dat betekent nog niet dat ieder
conflict deze gevolgen zal hebben. De
oorlog die nog steeds in Indo-China
woedt, blijft, althans tot nu toe, een
locaal probleem omdat Rusland er
niet di rect bij betrokken is. Maar de-
ze uitzondering bevestigt de regel
voor de tachtiger jaren: er zullen
meer conflicten zijn en ze zullen
grotere gevolgen hebben.
Dit betekent niet dat de wereld op
weg is naar datgene waar de
publieke opinie zo bang voor is: een

~ Derde Wereldoorlog. Een grote oor-
..J log is onwaarschijnlijk.
e:
~ Ten eerste omdat in het atoomtijd-
perk oorlogen tussen grote mogend~

g heden zeer snel tot een kernoorlog
W zullen leiden, wat sommige defensie~
4 kundigen daarover ook mogen bewe-

ren. Dit dwingt de grote mogendhe-
den tot zeer grote voorzichtigheid,
zoals we trouwens de afgelopen der-
tig jaar hebben gezien. Er is geen re-
den te bedenken waarom die voor-
zichtigheid in de tachtiger jaren niet
in acht zou worden genomen.
Bovendien is het onjuist en zelfs ge-
vaarlijk alle conflicten in het keurs-
lijf van de Oost-West-verhouding te
persen. Onjuist omdat die conflicten
vaak in het geheel niets te maken
hebben met de wedloop tussen Oost
en West. En gevaarlijk omdat men in
de verleiding kom., harde standpun-
ten in te nemen in zaken die men

niet in de hand heeft en vervolgens
tegenmaatregelen te treffen die niet
werken,

Joegoslavië

Waar het gevaar van een atoomoor..
log bestaat, is het gevaar van een
Amerikaans-Russische botsing het
minst. Dat geldt ook voor Joegosla-
vië, dat zegt tot geen van beide kam-
pen te behoren. Ingrijpen in Joego-
slavië zou te gemakkelijk tot een ech-
te oorlog tussen Oost en West leiden.
Het voornaamste gevaar voor Joego-
slavië komt niet van buiten maar van
binnen: het gevaar dat de staat uit-
een zal vallen in een aantal ethnische
minderheden. Het grootste gevaar is:
niet een Russificatie maar een Bal-
kanisatie van Joegoslavië,
De speculaties in het Westen dat
Joegoslavië wel eens het volgende
land op het Russische lijstje zou
kunnen zijn, zijn gevaarlijk omdat ze
suggereren dat Joegoslavië eigenlijk
voor meer dan de helft binnen de
Russische invloedsfeer is gelegen. En
dat is in feite een bevestiging van de
Breznjev-doctrine, die Rusland het
recht geeft in te grijpen in commu-
nistische landen,

Geen aanval op Westen
Het gevaar ligt dus niet in een ge-
plande Sowjet-aanval op het Westen
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EGO: zonder stag of stoot

Christoph Bertram

Rusland ên Amerika agressiever
Het ijzeren gordijn zal in Oost-Euro-
pa weer worden neergelaten. Zelfs
de geringste vormen van vrijheid en
uitwisseling met het Westen zullen
waarschijnlijk het slachtoffer worden
van de nieuwe Russische koers om
het socialistische kamp tot een uni-
forme eenheid te smeden. En ten
aanzien van de Derde Wereld zal
Rusland weer terugkeren naar het
standpunt "Wat slecht is voor het
Westen, is goed voor het Oosten".
Sommigen zullen zeggen dat kort na
de inval in Tsjecho-Slowakije de ont-
spanning toch weer snel op gang
kwam en dat op het hoogtepunt van
de crisis in het Midden-Oosten Kis-
singer naar Moskou kon vliegen om
een oplossing te zoeken ..
Maar het verschil met toen is dat de
Russische leiders nauwelijks meer
geïnteresseerd lijken in ontspanning.
Misschien wachten ze op de Ameri-
kaanse presidentsverkiezingen. Maar
het gaat in feite niet om een tijdelij-
ke, maar meer blijvende verandering
in de Russische politiek. Het uitblij-
ven van vruchten van de ontspan-
ningspolitiek, de .vrees voor omsin-
geling, de bezorgdheid voor wat er
aan zijn grenzen gebeurt. Dit alles
wijst op een meer wantrouwend, in •••.

"Fort" Rusland
Het is nog steeds een raadsel waar-
om Rusland Afghanistan is binnen-
gevallen. Ik sta zeer sceptisch tegen-
over de gedachte dat Rusland via de-
ze aanval de Indische Oceaan pro-
beert te bereiken of het gebied rond
de Perzische Golf in handen pro-
beert te krijgen. Als dat laatste de
bedoeling is, is de bezetting van Af-
ghanistan onlogisch. Rusland had ten
slotte al een grens van 2.000 km met.
Iran.
Maar een feit blijft dat een succes in
Afghanistan de Russen zou kunnen
verleiden tot soortgelijke acties in
Iran als dat uit elkaar zou dreigen te
vallen.
Nog verontrustender dan de Sovjet-
leugen dat ze door de Afghaanse re-
gering zijn gevraagd om in te grij-
pen, is de andere rechtvaardiging die
president Brezjnev zelf voor de inva-
sie heeft gegeven. Die was dat de
ontwikkelingen in Afghanistan een
bedreiging vormden voor de veilig-
heid van Rusland zelf en dat daarom
actie was geboden.

Het is tragisch dat de op zichzelf be-
grijpelijke reaktie van de Amérika-
nen deze' wending in de Russische
politiek eerder zal versterken dan
haar zal tegengaan. Tenzij de invasie
van Afghanistan een complete mis-
lukking wordt, kunnen we verwach.
ten dat Rusland zijn militaire macht
zal gebruiken langs haar lange gren~
zen: Iran, Turkije, Pakistan en China.

Dit betekent een gevaarlijke wen-
ding in de Russische politiek: wég
.van het vertrouwen in internationa.
Ie overeenkomsten en terug naar het
wantrouwen van het "fort" Rusland
en naar het bouwen op eigen mili-
taire kracht,

Willy Brandt

of zijn bondgenoten. Het werkelijke
gevaar is dat we niet weten wat er
gaat gebeuren en dat we er weinig
invloed op kunnen uitoefenen. Een
revolutie in Iran. Een opstand in
Oost-Europa. Het uiteenvallen van
Pakistan of Iran. Een burgeroorlog
in Zuid-Afrika. Dat zijn de onzeker-
heden waarmee we in de jaren tach-
tig moeten leven.
De normale militaire problemen van

•
NAVO kunnen we oplossen met

d, technologie en mankracht.
Maar die zijn van weinig nut om de
gevaarlijke ontwikkelingen in de
'Derde Wereld onder controle te krij-
gen. En als dat niet kan, dan bestaat
het gevaar in een oorlog te geraken.
Veiligheidspolitiek in de jaren tach-
tig betekent niet het verdwijnen
van conflicten. Met conflicten zullen
we moeten leren leven maar we zuI-
len ernaar moeten streven de geva-
ren ervan te verminderen.
Een eigen militaire aanwezigheid in
die gebieden kan wel eens nuttig
zijn, maar we moeten er niet te veel
van verwachten. Een uiterst indruk-
wekkende Amerikaanse vloot ligt al
twee maanden in de Arabische Zee,
maar dat heeft noch de vrijlating van
de gijzelaars in Teheran kunnen be-
werkstelligen, noch de Russen van
een invasie in Afghanistan kunnen
weerhouden.
., moeten ook leren begrijpen wat
Wflitair kan en niet kan. Conflicten
in de Derde Wereld hebben gevolgen
voor alle geïndustrialiseerde landen.
Dat Rusland die moeilijkheden pro-
beert uit te buiten, maakt een oplos-
sing nog moeilijker.



zichzelf gekeerd, minder liberaal en
militair agressiever Rusland in de
tachtiger jaren.

De Verenigde Staten worden na een
periode van twijfel aan zichzelf een
meer nationalistisch land. De stem.
ming in Amerika was al aan het ver.
anderen maar is definitief omgesla-
gen na de gijzeling in Teheran en de
inval in Afghanistan. Maar het enige
resultaat tot nu toe is een vaag gede-
finieerde veiligheidsgarantie voor het
gebied rond de Perzische Golf, meer
geld voor de defensie en een grote
bereidheid Amerikaanse troepen in
te zetten in landen waarmee Amerika
geen duidelijke verdragen heeft.
Het zou verkeerd zijn hierin een te-
rugkeer naar de Koude Oorlog te
zien. De wereld is volkomen veran~
derd.
Amerika zal in de tachtiger jaren wel
meer bereid zijn militaire macht te
gebruiken bij het verdedigen van zijn
belangen en vooral minder geneigd
zijn zich door anderen daarbij te 1a- .
ten beïnvloeden.
Het gevaar dreigt dat de Westelijke
solidariteit zal worden ondermijnd
door wederzijdse frustraties aan bei-
de kanten van de Oceaan. De tradi-
tionele bondgenoten van Amerika
zullen worden teleurgesteld, doordat
Amerika minder rekening zal hou-
den met hun belangen en Amerika
zal klagen over het gebrek aan steun
van zijn bondgenoten.
Dat wordt geïllustreerd door de gang
van zaken na de invasie van Afgha-
nistan. De regering-Carter heeft
daarop wel gereageerd maar geen
strategie ontworpen. De Europese
landen hebben zelfs het eerste nau-
welijks gedaan.
Wanneer ze achter de maatregelen
staan die Carter heeft genomen, is
dat niet omdat ze het met die maat-
regelen eens zijn maar omdat ze we~
ten dat ze van Amerikaanse be-
scherming afhankelijk zijn.
De Westeuropese regeringen zullen
de Amerikaanse boycot van de
Olympische Spelen wel steunen. Niet
omdat zij ervan overtuigd zijn dat
dat een wijs besluit is, maar omdat
zij geheel terecht de Amerikaanse
politieke reacties vrezen wanneer zij
wel deelnemen aan de Spelen. Dat is
een hachelijke basis voor een bond-
genootschap.

Derde Wereld
Veiligheid in de tachtiger jaren bete-
kent niet alleen militair evenwicht
met Rusland, maar omvat nu ook de
beschikbaarheid van grondstoffen en
energie. Een Russisch overwicht in
raketten en tanks zou wel eens min-
der gevaarlijk kunnen zijn dan een
opstand van de oliearbeiders in Sa-

o oedi-Arabië. En l'uist hierdoor komt;~ het Westerse bondgenootschap onder
:! grote druk te staan. Want het is vrij! gemakkelijk om een gemeenschap~

pelijke politiek tegen een duidelijk
g herkenbare militaire vijand te ont-
w wikkelen, maar het is heel wat moei-
6 lijker om tot een gezamenlijk beleid

te komen wanneer het gaat om on-
voorziene en ingewikkelde conflicten
in de Derde Wereld.

Om het maar eens heel duidelijk te
zeggen, wat er in de tachtiger jaren
op het spel staat is het voortbestaan
van het Atlantisch bondgenoot-
schap. Een meer nationalistische
Verenigde Staten, een zich afslui-
tend Europa, een Sovjet-Unie die
verdeeldheid probeert te zaaien, een
Derde Wereld die de verschillen

Henri Kissinger

binnen het Westen nitbuit, al deze
krachten dreigen onze eenheid te
verstoren. En er kan in dat geval
geen enkele twijfel bestaan over wie
de verliezer is: West-Europa.
Voor de Derde Wereld moeten we
een systeem ontwikkelen om tot op-
lossingen van die conflicten te ko-
.men. De gang van zaken in Rhodesië
toont aan dat rampen vermeden
kunnen worden. Wanneer eenzelfde
oplossing voor Zuid-Afrika zou wor-
den gevonden, zou dit zeer belang-
rijk zijn voor onze veiligheid.
Hetzelfde geldt voor het Arabisch-Is-
raëlische conflict. Indien dit zou
worden opgelost. zou niet alleen het
oorlogsgevaar in het Midden-Oosten
verminderen maar ook de politieke
druk in de staten rond de Perzische
Golf verlicht worden. Daarom ver-
dient het Camp-David-compromis
steun.
Het is tot nu toe de enige mogelijk-
heid, afgezien van oorlog, om tot een
oplossing voor de Palestijnse
problemen te komen. Niemand van
de critici van president Sadat heeft
tot nu toe zoveel bereikt als hij.
Het wordt dan ook hoog tijd dat Eu-
ropa zijn afwachtende houding laat
v~ren en Amerika steunt bij zijn po-
gmgen Israël zo ver te krijgen dat
het bereid is Palestijns zelfbestnur
te aanvaarden.

Wel onderhandelen

We moeten ook onze pogingen voort-
zetten met de Sovjet-Unie tot een
akkoord te komen en niet alleen hun
macht indammen. Want wanneer we
alleen het laatste doen, dan krijgen
we te maken met een gevaarlijk
Rusland, want niets is zo gevaarlijk
als een wereldmacht die zich in de
hoek gedreven voelt. Daarom moeten
we ook doorgaan met het voeren van
onderhandelingen en sluiten van
?vereenkomsten als dit in ons belang
IS.
Hieruit volgt dat de ontspanning in
de wereld wel degelijk "deelbaar" is.
De gedachte (door Kissinger geuit)
dat de ontspanningspolitiek ondeel-
baar is, is om twee redenen onjuist.
Ze gaat niet op in een zo verscheurde
. wereld waarin wij thans leven. Bo-
vendien bindt zij onze handen in de
Derde Wereld zonder dat de handen
van de Russen zijn gebonden.
Het meest effectieve antwoord op de
inval in Afghanistan is dan ook ge.
graanembargo of het uitspelen van
de Chinese kaart, maar het steunen
van het verzet tegen de Russische
aanwezigheid daar en in dat wereld-
deel.
Tenslotte zouden we de landen in de
Derde Wereld moeten stimuleren om
met elkaar veiligheidsafspraken te
maken. Westerse steun daarbij kan
een zekere waarde hebben om agres-
sie van buiten te voorkomen maar
het is géén oplossing voor de belang-
rijkste bedreiging in deze landen:
binnenlandse onrust.
Zichtbare afhankelijkheid van Ame-
rikaanse bajonetten zal de regimes in
de Arabische wereld eerder ver-
zwakken dan versterken. Wanneer
president Carter nu dreigt met mili-
taire actie, dan is dat wel een gevolg
van zijn eigen politiek in de afgelo~
pen drie jaar in het gebied rond de
Perzische Golf. Ook Europa zal ee.
minder egoïstische en meer aktiev.
rol moeten spelen.

Thuis beginnen
Echte veiligheid begint thuis. Dat
ge~dtzowel voor de militaire veilig-
heId als voor de veiligheid op het ge-
bied van energie en grondstoffen.
Een beter beheer van grondstoffen
zuiniger gebruik van energie, kern:
energie en voorraadvorming zijn
nog nauwelijks aan de orde geweest.
Dat toont aan dat we de situatie
niet ernstig genoeg nemen.
Gaan we door zoals we nu doen, dan
zetten we onze geloofwaardigheid op
het spel. Zelfs als Rusland in de
Derde Wereld aan invloed zou verlie-
zen, dan nog zouden we er geen baat
bij hebben. We kunnen niet blijven
klagen over de gevaren die ons van-
uit de Derde Wereld bedreigen, als
we niet tegelijkertijd aan de ant-
woorden werken. Ook al staat vas(
dat oplossingen moeilijk zijn en dat
we zullen moeten leren leven met
onrust.

Christoph Bertram
(vertaling Rien Robijns)



Overplaten-piraten en ska-muziek

Popmuziek blijft een merkwaardig
verschijnsel. Radio en televisie pre-
senteren wekelijks het beeld van
een niet te stuiten stroom nieuwe
hi ts en rages. Het meest recente
voorbeeld is de invasie van Britse
ska-groepen zoals The Specials en
The Selecter, die in de meest letter-
lijke zin de indruk wekken dat de
popmuziek springlevend is. Maar
van de andere kant komen er re-
Amatig 'llarmerende berichten dat
~een droog brood meer te verdie-
nen is in de muziekhandel.

Klagende platenhandel

Steen en been klagen de platenbazen
en de beschuldigende vinger wordt
vooral geheven naar de platen-pira-
terij; het illegaal kopiëren van
grammofoonplaten neemt toe en als
deze diefstal in de toekomst niet ver-
hinderd wordt zullen we het weldra
zonder muziek moeten stellen, zeg-
gen de heren. En voor het gemak
worden onder de dieven niet enkel
de professionele maffia van valsper-
sers gerekend, maar ook de eenvou-
dige bezitter van een cassette-recor-
der, die wel eens een plaat van zijn
buurman opneemt zonder onmiddel-
lijk percenten te storten in een fonds
voor noodlijdende plaatproducenten.

a Boudewijns, direkteur van de
~PI. een belangenvereniging waar-
bij vrijwel alle Nederlandse grammo-
foonplatenmaatschappijen zijn aan-
gesloten. voert bij deze aanklacht
annex klaagzang het hoogste woord.
Wie er f 45.- voor over heeft kan het
hele verhaal nog eens breed uitgeme-
ten terugvinden in een boek van zijn
hand, dat onlangs verscheen in een
pretentieuze uitvoering en dito titel:
,,'n Hele kunst, notities over de Ne-
derlandse platenwereld" (De Gooise
Uitgeverij). De overheid moet ingrij-
pen, krijst Boudewijns en zwaait
daarbij uitvoerig met de Rechten van
de mens, het Verdrag van Rome en
wat dies meer zij.
Nu is er zeker iets voor te zeggen om
de illegale uitwassen van professio-
nele vervalsers een halt toe te roe-
pen. Maar het is op zijn minst hypo-
criet dat de platenindustrie nû roept
om wettelijke maatregelen. Toen er
indertijd sprake was van een ander
soort piraten, de commerciële radio-
zenders Veronica en Noordzee, ston-
den de platenmaatschappijen nu niet

-bepaald te dringen om regeringsin.
grijpen te bevorderen, al bestond Het
Verdrag van Rome toen ook al. Maar

•

- The speciaL,>.

in dat geval had men dan ook enkel
voordeel van de piraten in de vorm
van gratis reclame.

Als het minder goed gaat met de pla-
tenindustrie (voorlopig is er hooguit
sprake van een minder grote omzet.
stijging dan in voorgaande jaren),
dan heeft dat waarschijnlijk minder
met piraten te maken en meer met
de structurele chaos die kenmerkend
is voor deze branche. Met name in de
popmuziek heersen concu rrentie-
verhoudingen waarbinnen een car-
rière "van plugger tot miljonair" nog
steeds tot de mogelijkheden behoort.
(Voor het merendeel van de deelne-
mers betekent het avontuur uiter-
aard teleurstelling en armoede.)

Kleine maatschappijtjes
Ondanks intensieve investeringen en
moderne marketing. technieken blij-
ken de grote platenmaatschappijen
nauwelijks in staat tot een degelijke

lange-termijn-planning. De langlo-
pende contracten waarmee al1iesten
worden gebonden. zijn een blok aan
het been wanneer er zich nieuwe
muzieksoorten aandienen. Door de
steeds grotere omloopsnelheid van
muziek. idolen en symbolen blijft er
ruimte voor kleine. onafhankelijke
maatschappijtjes om op de markt
binnen te dringen. Zij worden daar-
bij geholpen door de omstandigheid.

~
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De "bijna-opstond"
van Oost-Groningen

tenslotte is het nuttig om te onthou-
den voor een volgende keer.

OKTO: de druppel die de emmer
deed overlopen
Een ifonische speling van het lot
maakte de kartonfabriek OKTO tot
aanleiding en tot symbool van de
uitbarsting in Oost-Groningen. Een
splinternieuw en hypermodern be-
drijf voor de produktie van vouwkar-

Laatst trof ik Albert Nuismer uit
Finsterwolde weer. Op één of ande-
re protestbijeenkomst in Winscho-
ten. Demonstratie tegen het gebrek
aan werk in Oost-Groningen. Jantje
Bolland, zijn vrouw, was er ook. Hij
bleek nog even weinig spraakzaam
als altijd, maar wel opgewekter. Bij
een ontmoeting eerder had hij de
sombere conclusie getrokken:

"Een arbeidersmens voelt zich in de-
ze omstandigheden als een werktuig.
Meer niet. Het initiatief is je uit han-
den geslagen. Je hebt geen keus
meer. En dat is wel het moeilijkste
punt voor mij, dat je niks anders
kunt dan af te wachten wat anderen
beslissen." (Zie het februari-nummer
van EGO: "De Nuismers uit Finster-
wolde".l

Nû lag dat even anders. Oost-Gro-
ningen gloeide. Zouden de Oost-
Groningers hun lot in eigen handen
nemen? Even leek het- erop. De lezer
kent inmiddels de voorlopige afloop.
Midden maart debatteerde de Twee-
de Kamer met de regering over Oost-
Groningen. Op het moment dat ik dit
schrijf valt het preciese resultaat
daarvan niet te voorspellen, noch de
Oostgroninger reacties daarop. Wel is
het mogelijk om iets te zeggen over

'"dat de eerste productiekosten van
een grammofoonplaat relatief gering
zijn. Met een paa r duizend gulden
kom je een heel eind. De problemen
komen natuurlijk wanneer zo'n plaat
op grote schaal verspreid en gead-
verteerd moet worden: dat zijn de
twee terreinen waarop de grote
maatschappijen hun monopolie-posi-
tie kunnen doen gelden.

Door deze voortdurende concurren-
tiestrijd zijn de grote maatschappijen
dan ook niet in staat hun beleid te
concentreren op een beperkt aantal
titels, dat via supermarkten en wa.
renhuizen een miljoenenoplage be-
reikt. Dat komt wel eens voor: Tra-
volta is het voorbeeld waarbij iedere
platen-producent zich verlekkerd de

; lippen aflikt. Maar de dagelijkse
~ werkelijkheid is, dat slechts 6 à 7
~ percent van alle uitgebrachte singles
c de hitlijsten bereikt. en bij LP's ligt

dat percentage zelfs nog lager. Voor
g het opsporen van nieuw talent zijn
W de grote maatschappijen vaak aan-
8 gewezen op de veel flexibelere kleine

-

het verloop van de "bijna-opstand"
in dit gewest. En dat is ook best zin-
nig om te doen, omdat het de maat-
schappelijke reactie weergeeft op
acute sociaal-economische crisisver-
schijnselen. Ten tweede levert het
een klassiek voorbeeld van afhande-
ling in een parlementair stelsel. En

labels. Nu worden de grote maat-
schappijen ook daar niet bepaald
slechter van: voor de verspreiding
zijn de "onafhankelijke" maatschap-
pijtjes op hen aangewezen en de
minste distributie-overeenkomst be-
draag! nog altijd 20% van de op-
brengst.
Het meest recente voorbeeld van een
klein platenlabel dat de markt ver-
overd heeft is het Two-Tone-Iabel uit
het britse Coventry. Tot voor kort
hadden alle singles die dit label uit-
bracht - van The Specials. Madness,
The Selecter en The Béat - ook de
hitlijsten bereikt. Maar met het suc-
ces bleek tevens de beperking van de
kleine organisatie: om aan de grote
vraag tegemoet te komen was de
groep The Specials verplicht een dis-
tributie-deal te sluiten met grote
broer Chrysalis, en de groep Mad-
ness verhuisde naar Stiff-records.
Zowel Chrysalis als Stiff zijn beide
zelf ooit als "onafhankelijk" begon-
nen. Maar wie zich wil handhaven in
de concurrentiestrijd zal wel zijn
idealen moeten prijsgeven.

Bert Brounts

- De bedrijfsbezetting van OKTO

ton. Het was in 1976 met schallend
vertoon geopend en de streek gepre-
senteerd als bewijs van geloof, ver-
trouwen in de potentie van het ge-
bied. Oost-G roningen is het land van
de karton. dus dat leek allemaal niet
zo gek. Toch zullen er heel wat
rechtgeaarde Pekelder kartonarbei.,.
ders geweest zijn. die in boze dro-.
men stilletjes hoopten op een grote
fik in OKTO.
De ultra-eigentijdse Winschoter fa-
briek zou met het grootste gemak
een handvol kartonbedrijven uit zijn
omgeving kunnen wegconcurreren,
als hij dezelfde kartonsoort zou gaan
maken die de anderen ook produ-
ceerden, namelijk massiefkarton.
Slechts een papieren overeenkomst
tussen regering, vakbonden en kar-
tonwerkgevers (twee concerns)
moest dat tegenhouden en pinde
OKTO vast op het vervaardigen vim
vouwdozenkarton. Een tweede ele-
ment dat OKTO tot een vreemde
eend in de bijt van de Oostgroninger
karton maakte. was de samenstelling
van het 260 mensen tellende perso-
neelsbestand. Tamelijk streng gese-
lecteerd. hoger geschoold en slechts
voor een minderheid afkomstig uit
Oost-Groningen, en aanmerkelijk
minder georganiseerd in de vakbe-
weging. Juist dit OKTO werd
plotsklaps het kristallisatiepunt van
de "bijna-opstand".

De aanleiding mag bekend heten.
OKTO kon zijn kwaliteitskarton niet



Economische crisis? En dus maatschappelijke crisis? Markeert het
begin van de jaren tachtig een omslagpunt? Als dat zo is, dan leve-
ren de randgebieden van Nederland de duidelijkste bewijzen daar-
van. Dergelijke streken zijn altijd het meest afhankelijk geweest van
de heersende conjunctuur. Zakt die in, dan vallen de zwakke regio's
door de bodem.
Oost-Groningen is zo'n gebied. En het kwam bijna in opstand. Na
"Het Noorden: Ierland van de Lage Landen" in het januari-nummer
en "De Nuismers uit Finsterwolde" in het februari-nummer van
EGO, bijgaand het derde deel in deze reeks door Sietse van der
Hoek.

tegen een redelijke prijs afzetten op
de Westeu"ropese markt. Er moest
voortdurend geld bij - van de rijks-
overheid tot nu toe een kleine 200
miljoen gulden. De tijding dat minis-
ter Van Aardenne van Economische
Zaken daarmee wilde stoppen. deed
de kruik barsten. In alle hevigheid
gold bij OKTO de gemeenplaats van
,.de druppel die de emmer van be-
drijfssluitingen deed overlopen".

Iwel niemand in redelijkheid de
elijkst bij passing van 600.000 .

g den voor OKTO (zo verliesgevend
was het Winschoter bedrijf voor de
gemeenschap) als iets vanzelfspre-
kends zou kunnen verdedigen, kwam
sluiting van deze geavanceerde fa-
briek zo absurd en onvoorstelbaar
over, dat Oost-G roningen zich dat
inderdaad niet kon voorstellen. Wat
was er de voorbije jaren al niet ver-
keerd afgelopen? Verdwijning van
het ene bedrijfje en bedrijf na het
andere. In de confectie, in de metaal,
in de scheepsbouw. in de karton.
Toen kwam Philips met sanerings-
plannen, die er ook in Oost-Gronin.
gen inhakten. En toen kwam OKTO.

De hooibroei sloeg in vlammen uit

Actieleider Fré Meis, voormalig
CPN-Tweede Kamerlid, werd nog
meer vraagbaak dan hij historisch al-
•. al was in zijn geboortestreek. De
~ is als geen ander in staat de
emotie van Oost-Groningen te ver-
woorden. En de mensen weten, dat
openlijk beleden aanhang aan Fré
Meis elders (Den Haag, politiek
rechts en zelfs ook bij de concurre-
rende PvdA) schrik-effect sorteert.
Dan moet er wel iets aan de hand
zijn, denken heel opportunistisch
verantwoordelijke bestuurders en
bonzen op zo'n moment. Je ziet in

\

\

I
-I -k .-::'

- De kartonfabriek OKTO in Winschoten

bepaalde publiciteitsorganen dan ook
ogenblikkelijk ziekelijk aandoende
belangstelling voor de enkele per-
soon Meis. Je proeft er de burgerlij-
ke vermoedens van naderende re-
voluties, van samenzweringen in.
Terwijl Meis alleen maar zijn plicht
doet, als Groninger en natuurlijk ook
als CPN-er, en sinds wanneer heet
dat schandelijk?

Oost.Groningen begon te hoop te lo-
pen. Provinciale Staten van Gronin-
gen besloten (heel uniek) het volks.
vertegenwoordigende werk neer te
leggen en de contacten met Deri
Haag op te schorten. De FNV de-
monstreerde luidruchtig en in forse
taal - gedwongen door de Oostgro.
ningse achterban. "Gaskraan dicht",
klonk het op demonstratieve bijeen-
komsten. Er zou maar eens een ge-
wiekste volksmenner in het gebied
zijn opgestaan, die er niet voor zou
terugdeinzen om echt de boel in het
honderd te schoppen, hij zou een
tamelijk grote bijval en medewerking
hebben gekregen. Zo was de stem-
ming wel.
En zo'n stemming hoeft niet te ver-
bazen, als de buitenstaander zich
even probeert te verplaatsen. Want
ga maar na, in tijden dat grote gaten
vallen in het sociaal-economische be-
staan, in tijden dat van de centrale
regering weinig aandacht blijkt, ter-
wijl Oost-Groningen wel vanuit die
schat van een aardgasbel 's lands
huishouding op gerieflijk peil houdt,
in zulke ,~,'len moet Oost.Groningen
zich vertrouwd maken met het voor-
nemen van de regering om in zijn
bodem radio-actief afval op te bergen
en rekening houden met de inrich-
ting van zijn oostelijk deel tot mili-
tair oefenterrein. Twee vooruitzich-
ten waar - ook in meer florissante

omstandigheden - de overgrote
meerderheid van. de Oostgroningers
mordicus tegen is.
Wie kan dan verbaasd zijn, dat de
veenbrand zich plotseling boven- .
gronds openbaarde de eerste maan-'
den van dit jaar.

Nieuwe hoop door landelijke be-
langstelling en poli tieke acties

Albert Nuismer en Jantje Bolland uit
Finsterwolde kregen wat meer hoop
in de wereld om hen heen. De arbei-
ders hadden hun lijdzaamheid van
zich afgeschud en dwongen de poli-
tieke en vakbondsbestuurders tot
stennis en actie. Zouden politiek en
vakbeweging (in dit geval vooral
PvdA, CPN en FNV) de Oostgronin-
ger beroering niet tot de hunne ge-
maakt hebben - en vooral PvdA en
FNV waren daar maar net op tijd
mee -, dan zouden de onrust .en de.
woelingen zich buiten de vertegen-
woordigende kaders om hebben
geuit in zogenaamde wilde acties.
Niet dat daar wat mij betreft princi-
piële bezwaren tegen zouden be-
staan, maar ons parlementaire stelsel
kent nu eenmaal andere spelregels.
De FNV verhief "Oost-Groningen"
tot onderdeel van de landelijke vak-
bondsoppositie tegen het loon~en
werkgelegenheidsbeleid van het ka.
binet.
De Partij van de Arbeid maakte van
"Oost-Groningen" een item in het
geheel van de oppositionele stormlo-
pen tegen de CDA/VVD-regering.
De CPN - veel dichterbij het verzet
aan de basis - had uiteraard tegen
deze parlementaire wending geen
bezwaar. Niet dat deze partij daaraan
evenveel waarde hecht als bijvoor-
beeld PvdA en de vakcentrales; par-
lementaire voortzetting van de direc-
te actie ziet de CPN als één van de
mogelijkheden.

Zo heeft dan de Oostgroninger "bij-
na-opstand" voorlopig zijn beslag
gekregen in het parlement. Uit de
aard der zaak was het resultaat ta-
melijk teleurstellend voor de direct.
betrokkenen en bij lange na niet
beantwoordend aan de gedurende
korte tijd doorleefde euforie, Om
werk ging het in de eerste plaats,
En om zinnig werk gaat het. Wat
kunnen mensen als de Nuismers en
de Bollands nog aan werk verwach-
ten in de jaren tachtig? Een poging
tot antwoord in het volgende EGO-
nummer.

Sietse van der Hoek
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De bloosbom, een kernwapenlje

De ..blaasbom" is een der nieuwe
uitvindingen op het gebied van de
atoomwapens. Wat is die blaasbom,
wat is zijn uitwerking, is er kans op
invoering ervan?

Wapenresearch

In de Ver. Staten (en ook in de Sov-
jet Unie) worden enorme bedragen
uitgegeven aan wapenresearch, en
niet het minst aa"nwetenschappelijk
onderzoek op het gebied van
nucleaire wapens. Tenslotte geldt: .
wie de beste wapens bezit. heeft
macht. Het bezit van macht is in de
wereld van het grootste belang.
De wapentechnologie heeft zich se-
dert de uitvinding van de atoombom
met vlijt toegelegd op de verdere
ontwikkeling van de kernwapens.
Men ging zwaardere atoomwapens
maken voor vliegtuigen, atoomkop-
pen om met raketten te verschieten,
atoomwapens voor gebruik ter zee
en zogeheten atomie demolition mi-
nes, dat wil zeggen landmijnen met
een atoomlading.

Behalve deze kernwapens werden
ook kleinere atoomwapens ontwik-
keld met een veel geringer uitwer-
kingsvermogen, zodat deze konden
worden gebruikt voor kleinere doe-
len en op betrekkelijk geringe af-
standen. Dat waren de gevechts-
veld wapens, die konden worden ge-
bruikt ten dienste van vechtende
troepelleenheden. Reeds lange tijd
beschikken zowel het Oosten als het
Westen over zulke wapens en wor-
den militairen opgeleid in het ge-
bruik ervan. Dit betreft de nucleaire
artillerie en de mobiele raketten zo-
als de Honest John.

Neutronenbom
De ontwikkelingen gingen echter
verder. Op het gebied van de
nucleaire gevechtsveldwapens slaag-
de men erin om bepaalde effecten
van kernwapens te veranderen.
Kernwapens hebben - zoals bekend
- in hoofdzaak drie soorten effecten,
namelijk de hitlewerking. de radiatie.
en de luchtdruk. In oorlogstijd kan
het van belang zijn om de. soldaten* van de vijand uit te schakelen, maar

..J daarbij zo min mogelijk schade te
ei: veroorzaken aan huizen, fabrieken,
~ bruggen e.d. Denk maar eens aan

een mogelijk gevechtsterrein in
g Westduitsland, waar het van belang
W kan zijn om een aanvaller uit te
10 schakelen, maar daarbij zo min mo-

gelijk schade toe te brengen aan de
eigen (Duitse) gebouwen. Zo'n
atoomwapen is uitgevonden: de neu-
tronenbom, waarin de radiatie of uit-.
straling van neutronen (die dodelijk
zijn voor mensen) is versterkt.
We kennen allen de reakties tegen de
invoering van de neutronenbom.
Door de massale protesten hiertegen
is deze er (nog) niet gekomen. Hoe-
wel dit zuiver gezien een "nuttig"
wapen is, zijn de politieke nadelen
van de invoering ervan echter zeer
groot.

RRR-blaasbom

Een andere uitvinding is een atoom-
wapen waarbij de explosieve wer-
king het voornaamste is, dus de
luchtdruk. Men spreekt over de
RRR-bom (RRR = Reduced Residual
Radiation) met een verminderde uit-
straling van neutronen, waarbij de
hittewerking en de luchtdruk als de
belangrijkste effecten overblijven.
Deze kernwapens zullen daardoor
wèl een grotere uitwerking hebben
op huizen. fabrieken en dergelijke.
De muren en daken daarvan worden
ingedrukt en zij zullen in brand vlie-
gen. Ook op "los materieel", zoals au-
to's en lopende mensen, is de uit-.
werking groot.
Het militaire voordeel is, dat na ge-
bruik van zo'n RRR-wapen het ge-
bied waarin het-wapen neerkomt,
weinig of niet radio-actief besmet zal
zijn, zodat een aanvaller dit gebied
snel kan binnentrekken .

Op het eerste gezicht is het dus een
typisch aanvalswapen, in tegenstel-
ling tot de neutronenbom, die voor-
delen heeft bij de verdediging. Van-
daar misschien dat de NAVO (die
een verdedigende strategie heeft)

. meer waarde hecht aan het neutro-
nenwapen dan aan het RRR-wapen.
De.ze geperfectioneerde atoomwa-
pens voor gebruik op het gevechts-
veld hebben ongetwijfeld grote mili-
taire voordelen. Maar tegelijkertijd
hebben ze - zoals gezegd - grote po-
litieke nadelen. Het gevaar bestaat,
dat bij invoering van deze gevechts-
veldwapens, vanaf het begin van de
vijandelijkheden reeds atoomwapens
worden gebruikt, waardoor al in een.
zeer vroeg stadium bij een gewapen
conflict de kernoorlog is geïntrodu-
ceerd. Wat een oorlog met kernwa-
pens is, weten we allemaal: de moge-
lijkheid van het doden of verminken
van miljoenen mensen in Europa, de
Sovjet Unie en de Ver. Staten. of
misschien wel het einde van de men-
selijke beschaving op deze wereld.
Een risico dat we beslist niet mogen
nemen.

Risico's atoomoorlog beperken

Het is dus van het uiterste belang.
dat elke aanleiding tot een atoom-
oorlog wordt voorkomen. Een niet-
atomaire oorlog (conventionele oor.
log) is al erg genoeg, maar mag in
beginsel niet direct escaleren tot een
algemene kernwapenoorlog. De in-
voering van kleine nucleaire ge-
vechtsveldwapens zou erg gevaarlijk
zijn. Dit geldt voor het neutronen- •
wapen (dat als nucleair wapen dui-
delijk herkenbaar is), maar ook voor
het RRR-wapen (de "blaasbom")
waarbij de herkenbaarheid ten op-
zichte van de conventionele wapens
niet zo groot is.
Op het ogenblik wordt er niet meer
gesproken over de invoering van de-
ze kleine, maar uiterst gevaarlijke
atoomwapens. Ook niet bij de "mo-
dernisering" van de kernwapens,
waarover zoveel te doen is geweest.
Het blijft echter van groot belang,
dat er blijvend op wordt gelet, dat de
risico's van een atoomoorlog zoveel
mogelijk worden beperkt.

Daarom moeten we ons blijven ver-
zetten tegen elke invoering van
nieuwe kleine nucleaire wapens bij
troepeneenheden. Het is tè gevaar-
lijk.

Karel Bloema



OlDwapening of onlwapening?

"Er moet iets anders komen in de
plaats van het huidige veiligheids-
systeem,"
"Er moet een nieuwe strategie ko-
men."
"Onze veiligheid mag niet langer op
kernwapens berusten."
"De wereld moet ontwapenen te be-
ginnen bij Nederland."

Dit zijn zo enkele geluiden, die nu al
.a...enlang worden vernom~n als reak~
_op de enorme bewapening die er
lieden ten dage in de wereld is, en
die vooral door de aanwezigheid van
grote arsenalen atoomwapens tot een
onbevredigende en gevaarlijke situa-
tie in de wereld leidt.

Vele vragen

Wanneer nu iedereen - of velen - de-
ze situatie gevaarlijk vindt, kan er
dan niets aan worden gedaan om dit
te verbeteren? .
Kunnen we het niet zonder kernwa~
pens stellen, of zijn juist de kernwa-
pens de beste garantie voor machts-
evenwicht en vrede?
Als we wel de kernwapens hebben
maar ze niet willen gebruiken, kan er
dan toch nog internationale politiek
worden bedreven via diplomatie,
handel (olie, graanleveranties e.d.),
wetenschap (uitwisseling van tech-

•
Ogieën) of cultuur (sport, boycot

mpische spelen)?
Of kunnen we alleen gerust zijn als
de atoomwapens werkelijk zijn ver-
dwenen?

Is daarmee ook de kennis om toch
weer - als het nodig zou zijn - op-
nieuw atoomwapens te fabriceren
verdwenen?
Is er niet een internationaal controle-
systeem nodig om na te gaan of ie-
dereen zich ook houdt aan eventuele
internationale afspraken?
Zou zo'n controlesysteem niet in-
breuk betekenen op de souvereiniteit
van landen en staten?

Sociale verdediging

Maar ook onder degenen, die denken
dat vrede alleen is gewaarborgd als
alle kernwapens zouden zijn opge-
ruimd, bestaat verschil van mening.
De ene groep wil echte ontwapening
(disarmament), dat wil zeggen de
kernwapens de wereld uit. Anderen
gaan verder en vestigen de aandacht
op de noodzaak tot ontwapening of
transarmament.
Voorstanders van een geweldloze
verdediging willen wel geweldloos-
heid, maar toch ook een verdediging.
Verdediging door middel van een
ànder systeem, dat niet is gebaseerd
op wapengeweld maar op de mentale
kracht van de bevolking, zoals het
voeren van geweldloze akties, het
niet-gehoorzamen aan een bezetter,
enz.
Voor zo'n alternatieve verdediging
zou dan een heel systeem moeten
worden opgezet en voorbereid. Het
zou er dan niet om gaan simpelweg
te ontwapenen, maar in de plaats van
de huid;, wapens een stelsel te
stellen met àndere - mentale - wa-
pens die niet gewelddadig zijn ...

.Ontwap.ening onrealistisch?
Een belangrijke vraag is, of in deze
wereld de macht van het geweld
werkelijk is weg te denken. Er zijn
nog nooit zo veel wapens geweest als
in deze tijd en elke staat:" de super-
mogendheden voorop - spant zich in
om over de nodige tanks, vliegtuigen
en schepen te beschikken om hun
belangen te verzekeren. Is geweld-
loosheid niet een àl te theoretisch
denkbeeld, dat bij voorkeur aanhan-
gers heeft in een land als Nederland,
dat te klein is om machtspolitiek te
voeren?

Of is het streven alleen al de moeite
waard, het voortdurend blijven wij-
zen op de gevaren van de enorme
bewapening, op de noodzaak tot in-
ternationale ontspaning, op ontwa-
pening of - zo men wil - om-wape-

ning? Ook al weet men, dat de kans
op realisering van volledige disar-
mament of transarmament zeer ge-
ring is, het blijven denken daaraan is
een goede zaak. Al is het alleen alom
niet in de tredmolen van het machts-
denken terecht te komen.

Want wie alléén maar aan macht en
wapens denkt, loopt grote kans
vroeg of laat toch als enige oplos-
sing bij meningsverschillen terug te
vallen op het gebruik van de wa-
pens. Dus oorlog. En dan is de el-
lende niet te overzien.

Karel Bloema
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Al Pacino (rechts) als de advocaat Kirkland. die met een vriend zijn collega ovennees-
tert, die een inzinking heeft gekregen.

Kritiek op Amerikaanse rechtspraak

"And jusliee lor 011" een schande, en is verbijsterd als hij
ontdekt dat ze ook zijn gangen na-
gaan.
Een gehate rechter wordt dan door
een jong meisje beschuldigd van
verkrachting en mishandeling, de-
zelfde rechter die Kirkland een klap
had verkocht. Uitgerekend door deze
rechter wordt hij als advocaat ver-
langd. Eerst wil hij weigeren, maar
later denkt hij er voor zijn jonge
verkeersovertreder nog voordeel uit
te kunnen slepen. De rechter, die te-
genover zijn slachtoffers een zeer pa-
troniserende houding aan pleegt te
nemen en bepaald niet wakker ligt
van de moeilijkheden die iemand tot
een misdaad kunnen brengen, geeft
onder vier ogen aan Kirkland ge-
woon toe dat hij het meisje inder-
daad heeft verkracht en mishandeld.
Achter de schermen wordt er af.
schuwelijk gekonkeld over deze
zaak, omdat bepaalde groepen gebaat
zijn bij de veroo rdeling van de rech-
ter en weer ande"re bijzijn vrij- •
spraak. '
Kirkland kan zich niet meer inhou-
den als de zaak dient en terWijl hij
zijn vernietigende woorden aan het
adres van de rechter uitspreekt (de
jonge verkeersovertreder is inmid-
dels, na de halsstarrige weigering
van de rechter, bij een wanhopige
gijzelingsactie om het leven geko-
men), stromen de tranen van_woede
en verontwaardiging hem over de
wangen. De enige normale.
rechtvaardige en betrokken man in
dit gekkenhuis loopt zich stuk op
zijn omgeving. Hij wordt verwijderd,
en het is de vraag hoe ver hij het na
dit incident nog zal schoppen in de
wereld van de rechtspraak.

Natuurlijk zijn de situaties overdre-
ven en bestaan er heel wat meer ad-
vocaten en rechters die net zo te
werk gaan als Kirkland in deze film.
Maar dat er mensen zijn die "dit be- •
roep alleen maar voor het gewin uit-
oefenen en zich niet voortdurend
bewust zijn van het feit, dat ze met
menselijk geluk en menselijke ellen-
de te maken hebben, is ook waar.
"And justice for all" is een uitermate
geloofwaardige film geworden, on-
danks de zwart/wit tekening van de
hoofdfigu ren.

De hoofdrol wordt gespeeld door Al
Pacino, en de schrijvers van het sce-
nario, Valerie Curtin en Barry Le-
vinson, hadden hem al in gedachten
toen ze aan het werk gingen. Pacino
is in nog geen tien jaar uitgegroeid
tot een van de belangrijkste onder de
intelligente en gevoelige acteurs van
Amerika, van het kaliber Dustin
Hoffman. Zijn eerste rol speeldehij
in "Panic in Needie Park", en daar
maakte hij al direct indruk mee. In-
drukwekkend ook was hij in "The
Godfather", evenals in "Dog Day Af.
ternoon". Zijn enige echt romanti-
sche rol, in "Bobby Deerfield", deed
in Amerika niet echt veel, maar liet
bij mij persoonlijk een onuitwisbare
indruk achter. Pacino, die lang heeft
moeten knokken voor hij de status •••

roofd. De vriend kan deze situatie
niet aan en wordt tijdelijk ontoere-
keningsvatbaar. Als hij, na een af-
schuwelijke scène waarbij hij in het
gerechtsgebouw alle borden stuk-
gooit naar wie hem probeert te nade-
ren, tenslotte n(U\reen ziekenhuis
wordt gebracht, vergezelt Kirkland
hem. Voordat hij vertrekt. drukt hij
een collega op het hart de zaak tegen
de zwarte travestiet voor hem waar
te nemen en een paar zeer belangrij-
ke gegevens aan de rechter door te
spelen. De collega vergeet dit echter
en de travestiet wordt tot drie jaar
gevangenisstraf veroordeeld. Wat la-
ter zien we Kirkland als een razende
tegen de auto van de, bewuste collega
staan beuken: de travestiet heeft zich
opgehangen, en Kirkland vergeeft
zijn collega diens nalatigheid niet.

Naar zijn uitbarstingen in de rechts-
zaal wordt door een commissie een
onderzoek ingesteld. Een jonge ad-
vocate, die lid van deze commissie is,
wordt de vriendin van Kirkland,
maar ook met haar ligt hij regelmatig
in de clinch. Hij vindt de commissie

Een toegewijde, jonge advocaat, nog onschuldig genoeg om te gelo-
ven in schuld en onschuld, zo staat de figuur van Arthur Kirkland
omschreven in de productie-informatie van de maatschappij die de
film "And justice for aU" heeft uitgebracht. En zo is het ook precies:
Arthur Kirkland is een integere man, die de verantwoordelijkheid
van zijn werk heel goed beseft en die juist door deze eigenschappen
voortdurend stukloopt op zijn collega's en zijn meerderen. Aan het
begin van de film zit hij een korte straf uit, omdat hij een rechter
een klap heeft verkocht, aan het eind is hij de rechtszaal uitgesme-
ten, omdat hij huilend van verontwaardiging een rechter ter ver-
antwoording heeft geroepen.

Als de film begint, wordt Kirkland
juist vrijgelaten uit de gevangenis,
waar hij was opgesloten omdat hij
een rechter had geslagen. Hij heeft
dan een jonge cliënt, die al vele
maanden vastzit voor een vergrijp
dat hij niet heeft gepleegd. Hetwas
alleen maar een verkeersovertreding.
Kirkland heeft dat uitgezocht en de
'bewijzen in handen, maar het lukt
hem niet de rechter ertoe te bewegen
zijn vonnis te herzien. Kirkland
wringt zich in bochten en probeert in
de tussentijd zijn cliënt voor totale
afstomping te behoeden.

Hij heeft nog meer cliënten: de jonge
zwaJ1e travestiet, die voor'een roof-
overval wordt gepakt, en die zo bang
is voor de gevangenis. Hij belooft de
jongen dat hij hem vrij krijgt.

~ Complicaties beginnen zich te mani-
~ festeren als een vriend van Kirkland
g hem op een avond laat op komt zoe-
~ ken. Die vriend heeft een jaa I' gele-

den een man, die beschuldigd was
g van moord, vrijgekregen en heeft
w zojuist vernomen dat dezelfde man
12 nu een kind van het leven heeft be.



Dustin Hoffman en Justin Henry als Ted en Billy. vader en zoon in "Kramer versus
Kramer',
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allerlei punten in de stad. Eerst op
levenloze dingen, maar als hij daar.
mee niet de publiciteit haalt waarop
hij hoopte, Vlorden het steeds ge-
waagder mikpunten, Het geheel
mondt uit in een drama, \•.....aarvan de
journalist. evenals de scherpschutter,
het slachtoffer worden, Bijzonder
mooi van opgevoerde spanning, en
zeer herkenbaar in zijn probleem-
stelling. deze film.

!
!,
I

Ba Derek aL<;Jenny in ',10',

Jens Okking in 'De scherpschutter'.

scherpschutter), geregisseerd door
Tom Hedega rd. In deze film gaat het
om een journalist, die voor de televi~
sie een fel pleidooi houdt tegen
kernenergie en stelt, dat elk middel
geoorloofd is als protest tegen deze
centrales. Een jonge zwemleraar vat
deze mening zeer letterlijk op, ver-
v.'acht steun van de journalist in zijn
strijd, en begint te schieten vanuit

Een prima Amerikaanse komedie
van Blake Edwards draait momen-
teel in ons land met de titel ..10". De-
ze film behandelt een al even actueel
onderwerp als de hvee voorgaande,
namelijk de crisis in het leven van
een man die begin veertig is. George
(Dudley Moore) is een succesvol
componist van lichte muziek, en
heeft alles wat een mens maa I' wen-
sen kan: een mooi huis, een dure au-
to, een lieve vriendin (Julie An-
drews). Maar als hij eenmaal de jon-
ge bruid Jenny (Bo Derek) heeft ge-
zien, kent hij geen rust meer voor hij
_nis met haa r heeft gemaakt. De
'~Hstelling is groot: Jenny is een
eigentijds, weinig romantisch meisje,
en George voelt zich opeens ontred-
derd, en vlucht terug naar zijn ver-
trouwde Sam. Prima gespeeld, vol
heel goede grappen. \Varm aanbevo-
-Jen.

-Uit Denemarken komt een eveneens
<eer actuele film. Skytten <De

•
van acteur bereikt had, is iri deze
nieuwste film de verpersoonlijking
van betrokkenheid en goede trouw,
eigenschappen die je vaak lelijk
=kunnen opbreken, of het nu in het
wereldje van de rechtspraak is of el-
jers in de samenleving,

lIIIII()eregie van de film was in handen
van Norman Jewison, die ook be-
roemde films als ..The Thomas
:::rown Affair", "The Russians are
~oming'" en "Jes us Christ superstar"

.......-Jfleverde.De bijrollen zijn zorgvul-
-lig geselecteerd en wo rden allemaal
roortreffelijk gespeeld. Een prima
ilm!

Leo va n 0 pzeela nd

Overladen met onderscheidingen
kwam de film "Kramer versus Kra-
mer" naar Nederland, en hij schijnt
zijn triomftocht hier voort te zetten.
De film. geregisseerd door Robert
Benton, vertelt het verhaal van Ted
(Dustin Hoffman) en J oanna (Meryl
Streep). die uit elkaar gaan. Aanvan-
kelijk blijft zoon Billy (Justin Henry)
bij zijn vader. maar als de moeder
haar evenwicht weer heeft terugge-

Iden, komt ze haar kind alsnog
.sen. De vader heeft inmiddels

e ter zo'n hechte relatie met zijn
zoon opgebouwd, dat zijn wereld
dreigt ineen te storten. Een bijzonder
gevoelige film over een actueel on-
derwerp, met glansrollen van de drie
hoofdrolspelers.

•In



Grenzen aan
de groei?

Het gaat niet goed met onze econo-
mie, zegt men. Als je gewoon 'om je
heen kijkt lijkt dat sterk overdre-
ven, want het ziet er allemaal wel-
varender uit dan ooit tevoren. Maar,
zegt men, de groei is er ui t. En dat
is een ernstige zaak, want groei is
voor de economie de graadmeter
voor gezondheid.

jaren van de grote economische cri.
sis, de werkloosheid, armoede, wan-
hoop, fascisme, Hitler ... OORLOG.

Het is dus begrijpelijk, dat men alles
wil doen om de werkgelegenheid in
stand te houden, want nietwaar,
werk is voor de mens de basis van
het leven. Het werk, dat hij doet be-
paalt zijn inkomen, zijn maatschap-
pelijke status, zijn zelfwaardering.
Het geeft de zin aan het bestaan.
Daarom zal men het recht op arbeid
hebben opgenomen in de Universele
Verklaring voor de Rechten van de
Mens. Maar het zal steeds moeilijker
worden dit waar te maken in de sa-
menleving, omdat het strijdig is met
een veel ouder en fundamenteler
streven. Zolang er mensen zijn heb.
ben ze hun hersens gepijnigd met de
vraag hoe ze zich konden bevrijden
van het zware, geestdodende, verve.
lende en vuile werk. Hoe kun je met

minder moeite meer resultaat berei-
ken? Kan het niet vlugger, gemakke-
lijker, beter, efficiënter, economi-
scher? Dat heeft ons het wiel, de
hefboom, de windmolen, de stoom-
machine, de auto, de dragline en de
computer opgeleverd.
De machines en de apparaten nemen
ons het werk uit handen. Die ont-
wikkeling gaat door. Onweerstaan-
baar. Daarop zullen we ons moeten
instellen. Ik heb het gevoel, dat het
één van de grootste maatschappelijke
operaties van alle tijden gaat worden.

Bezuinigen. maar waarom precies?
Omdat tweederde deel van de wereld
nog armoede lijdt en we dus meer
moeten afstaan?
Nee, daar gaat het niet om. We moe-
ten onze concurrentiepositie verbete-
ren, wordt gezegd.
Door onze hoge lonen, de goede sa.
ciale voorzieningen en door de hoge

Wat is er aan de hand?
Wel, we hebben zo langzamerhand
van alles bijna genoeg en van een
aantal dingen te veel.
We dreigen te verdrinken in de melk-
en de wijn plassen; begraven te wor-
den onder de boter-en appelbergen
en staalvoorraden. Winkels en maga-
zijnen puilen uit van de duizenden
artikelen, waarmee we ons leven
veraangenamen. Sommige daarvan
behoren tot de noodzakelijke levens-
behoeften. Van een groot aantal kan
men zeggen, dat ze nodig zijn voor
een menswaardig bestaan. Maar er is
ook veel pure luxe en zelfs zijn er
veel spullen te koop, die ronduit
schadelijk zijn voor de mensen en
het milieu. Het kost de grootste
moeite om nog een gaatje in de
markt te vinden. Dan moet je met
iets heel nieuws komen, bijv. kleine
voetbalshirt jes om achter in een auto
te hangen.
Gevolg: het is dringen op de markt.
Zwakke bedrijven gaan ten onder.
Ze gaan failliet of ze worden opge-
slokt door de groten en daarna gere-
organiseerd of geherstructureerd.
Daar bestaan allerlei mooie namen
voor, maar waar het op aan komt is,
dat er met veel minder mensen meer
wordt geproduceerd, om beter te
kunnen concurreren. En dat is nodig,
want onze betalingsbalans slaat om
naar de verkeerde kant. We kopen op
het ogenblik meer dan we verkopen.

Werkloosheid

Nu zegt die betalingsbalans de mees-
te mensen niet zo veel. Veel bed rei-
gender is de werkloosheid. Die is al
gestegen tot boven de 200.000, daarin
niet meegeteld de tienduizenden, die
weggestopt zijn in de ziektewet en de
WAO. En ook niet meegeteld de

:i vrouwen, die graag een baan zouden
~ willen hebben, maar zich niet bij hetg arbeidsbureau "aanmelden, omdat er

~ ~~~kr~~~h~~~~sV~~~rh~ija~d~eo1.
a Alleen het woord werkloosheid al
~ roept een herinnering op aan de af-
14 schuwelijke jaren voor de oorlog, de



J. M. Keynes 1883-1946

belastingen. zo zegt men, worden de
producten, die we naar het buiten-
land willen exporteren, te duur. We
prijzen ons zelf uit de markt en blij-

Inmet die producten zitten. We
ten proberen goedkoper te wor-

n, goedkoper dan anderen. Dan
kunnen we weer orders naar ons toe
trekken, de productie weer uitbrei-
den, investeren in nieuwe p roduc-
tiemiddelen en de werkgelegenheid
neemt weer toe.
Dat is een theorie, die ons al eens
eerder radicaal in de vernieling heeft
geholpen. Die gaat n.l. slechts op als
alleen wij zo slim zouden zijn. Helaas
is dat niet het geval. Onze concurren-
ten redeneren op dezelfde wijze. Dan
ontstaat er een wedstrijd, wie onder
wie door kan duiken, met als gevolg
dat we armoede gaan lijden naast on-
ze rijkdommen ..

De dertiger jaren

Net als in de jaren '30, toen bezuini-
ging en loonsverlaging als het top-
punt van wijsheid werd beschouwd.
~ederland onder de regeringen
_jn tot het bittere einde. In andere
landen - Zweden, België, de Ver-
enigde Staten - had men de raad van
een Engelse econoom J. M. Keynes
ter harte genomen, met opmerkelijk
resultaat. Zorg, zei Keynes, dat de
koopkracht van de mensen in even-
wicht blijft met de productie, zodat
men kan kopen wat er wordt gepro-
duceerd. .
De staat zou daar voor moeten ZOf-

=gen, door openbare werken te laten
-uitvoeren in tijden van laag-conjunc-
-tuur. Maar dat betekende, dat de
staat zich ging bemoeien met de eCD.

-nomie. In die tijd werd dat be-
schouwd als een aanslag op de

.-:rondslagen van de maatschappij.
lIHet Plan van de Arbeid (1935) van
SOAP en NVV, waarin de theorie
\fan Keynes werd toegepast op de

-Nederlandse situatie, werd gene:-
~eerd.We gingen door met armoe
ijden tot de oorlog ons overviel.

-ln Duitsland had men de ideeën van
-{eynes op specifiek Duitse wijze
.oegepast. Openbare werken in de
form van wapenfabrieken en de
verklozen moesten soldaat worden.

-Vaar kwam het geld vandaan om dat

te betalen? Dat begreep alleen een
zekere Dr. Schacht.

Na de Tweede Wereldoorlog

De oorlog veranderde alles. Daarna
lag Europa in puin: Niets was er
meer. Geen voedsel, geen gereed.
schappen, alleen geld, veel te veel en
dus waardeloos, want geld is waard,
wat men er voor kopen kan.
Toen kwamen de Ver. Staten met het
Marshallplan te hulp. Er kwamen
schepen met voedsel en gereed-
schappen. We konden nieuwe ma-
chines kopen, bulldozers en dragli-
nes. De havens werden hersteld, ook
de spoorwegen. De zaak begon weer
te draaien. Ee-rst langzaam, maar al-
lengs sneller op de weg naar Herstel
en Vernieuwing.
Met de herinnering aan de jaren voor
de oorlog in het achterhoofd zorgde
men ervoor, dat de koopkracht de
productie bijhield. Ook mensen, die
niet meer konden werken, moesten
toch kunnen kopen, dus een inko-
men hebben. Drees ontwierp zijn
noodwet voor een oudedagsvoorzie-
ning, later omgezet in de AOW. Dat
was het begin van een heel stelsel
van sociale voorzieningen, met als
sluitstuk de algemene bijstandswet.
Dit alles volgens het principe: Wie
niet werkt moet wel eten en wel
meedelen.

Welvaartstaat?

Het principe blijkt goed te werken.
De economen hebben eindelijk een
middel ontdekt, waarmee men de
economie kan besturen. Weliswaar
met horten en stoten, maar het gaat.
De welvaartstaat wordt een feit. De
productie stijgt tot een nog nooit ge-
kend peil, groeit elk jaar met zes of
meer procenten. Het lijkt of de bo-
men van de welvaart tot in de hemel
kunnen doorgroeien. Nog nooit heb-
ben de mensen de beschikking gehad
over zoveel spullen in zo'n verschei-
denheid. En waar is het eind?
Er zijn wel een aantal verontrustende
nevenverschijnselen. De hopen afval
worden zo hoog. De lucht, die we
inademen zit vol CO en S02; de
vroeger heldere rivieren zijn stin-
kende riolen geworden en zelfs de
oceanen dreigen te vervuilen met alle
gevolgen van dien. .
De club van Rome waarschuwde: Zo
kunnen we niet doorgaan. Het
ogenblik komt in zicht, dat al die
omhooglopende lijnen van de statis-
tieken zullen afbuigen naar beneden.
Vervelend is ook, dat de energiebron
voor de welvaart zich bevindt in de
woestijnen van het Midden-Oosten.
Als de sheiks daar de kraan dicht-
draaien zitten we toch wel lelijk te
kijken.
Steeds meer mensen vragen zich'
trouwens af: Betekent meer wel-
vaart, meer spullen, meer electroni-
sc he apparaten ook meer welzijn? Of
kan er een moment komen dat de
dingen, die we uitvinden ons gaan
bedreigen? Er werd gezegd: dat we
wel door moesten gaan met bewape-

nen, omdat anders onze economie in
zou storten!

Geen weg terug

Er zijn mensen, die hieruit de
conclusie trekken, dat we daarom de
weg terug moeten bewandelen. Te--
rug naar de natuur, naar de klein-
schaligheid van vroeger; terug naar
keuterbedrijf en het handwerk, naar
een landbouw zonder kunstmest en
combines en natuurlijk zonder insec-
ticiden. Denk aan De Kleine Aarde
en aan Roei van Duyn. Ik geloof daar

Roel van Duyn

niet in. De weg terug is voor altijd
afgesloten. Wie zou terug willen naar
een leven als van de wever, geschil-
derd door Vincent Van Gogh, die .
zestien uur op zijn weefgetouw zat en
dan nog maar een karige boterham
verdiende? En onze boterham zou
nog kariger worden, omdat we met
zoveel meer zijn.

We zullen vooruit moeten. Doorgaan
met de automatisering, de groot-
schaligheid, de bemoeienis van de'
staat met de economie. Maar wel
zullen we moeten ophouden met de
grenzeloze verspilling en de walge-
lijke weelde. Waar gaan we dan met
elkaar naar toe? Dat is een onder.
werp voor een volgend artikel.

Seine van de Belt
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Arbeiders en machines steeds
weerkerend thema
Een kwart eeuw geleden stierf Fernond Léger
In de zomer van 1969 werd in Biot, nabij het bekende St. Paul de Vence in
het zuiden van. Frankrijk, een museum geopend met een groot gedeelte
van het werk van Fernand Léger. Het museum staat boven op een heuvel.
De kap met zijn sterk tegen elkander afstekende kleuren is tot ver in de
omtrek zichtbaar. Deze kap is een groot mozaïek van stukken marmer en
emaille met een oppervlakte van bijna 400 vierkante meter. Het ontwerp,
dat oorspronkelijk bestemd was voor het station van Hannover, was enige
maanden vóór de dood van de schilder in 1955, gereed gekomen. De hori-
zontale compositie van het mozaïek wordt onderbroken door 2 voorstel-
lingen, één van de mens aan de arbeid en het andere van de mens in de
sport.
Twee thema's die geregeld voorkomen in het boeiende oeuvre van Fer-
nand Léger. dat niet alleen bestaat uit schilderstukken maar ook uit mo':'
zaïek, gepolychromeerd keramiek, gebrandschilderd glas en nog veel
meer.

Nationaal Museum Fernand Léger in Biot

":~.•
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Soci~le roeping
Léger ontdekt de wereld van de ma-
chines en van de arbeiders. Zijn inte-
ressen gaan langzamerhand uit naar
de symbolen van de mechanische
samenleving. Hij was zich ervan be-
wust dat de grote psychologische en
sociale veranderingen, die de 00 rlog
tot gevolg had, de beeldende kunst
en vooral het gebruik van kleuren
enorm zoudenwijzigen. Voor hem
werd de sociale roeping van de kun-
stenaar uiterst belangrijk. Als cul-
tuur-optimist wil Léger de waarden
van een nieuwe maatschappij vertol-
ken. die gedemocratiseerd is door de
techniek.

Fernand Léger, niet alleen in zijn le-
ven maar ook in zijn kunst. Hij werd
gemobiliseerd als hospitaalsoldaat en
in 1916aan het front te Verdun
slachtoffer van een Duitse gifgasaan-
val. Na in een ziekenhuis te zijn op-
genomen, wordt Léger afgekeurd.
Hij schildert in 1917het schilderij
Kaartspelende soldaten, dat in het
Rijksmuseum Kröller-Müller te Ot-
terlo te zien is en dat een grote ver-
andering bctekent in de ontwikke- •
ling va"nzijn gevoelens, "Gedurende
die 4 jaar". schreef hij, "werd ik
abrupt geconfronteerd met een
nieuwe en verblindende realiteit ...
Dat was voldoende om mij de ab-
stracte kunst van 1912.1914 te doen
vergeten. Een volledige openbaring
voor mij als mens en als schilder"",
Een werkelijkheid die ik sindsdien
nooit meer heb losgelaten."

It
".-::.).
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Oorlog
De ee'rste wereldoorlog bracht een
grote ommekeer in het leven van

en. die ontstaan zijn in de periode
1905-1910.Een bezoek in 1907aan de
Cézanne-tentoonstelling in Parijs
maakt een onuitwisbare indruk op
de 26-jarige Léger.
In 1908 betrok Leger een atelier in
het kunstenaars-paviljoen "La Ru-
che" (de bijenkorf) in de Parijse wijk
Vaugirard-Montparnasse. Hier komt
hij in contact met talrijke schilders
in de hoofdstad zoals Chagall. Lip-
schitz en vele anderen. Als Léger
wordt opgenomen in de kunste-
naarskring van de kunsthandelaar D.
H. Kahnweiler leert hij Picasso en
Braque kennen. Hij ontwikkelt zich
meer en meer naar het kubisme,
waarvan hij een belangrijk verte-
genwoordiger wordt.

Opleiding
Fernand Léger werd geboren op 4
februari 1881 in Argentan (Orne). cen
dorp in Normandië. Hij was de zoon
van een bemiddeld landeigenaar. die
zich voornamelijk met de veefokkerij
bezig hield. Zijn moeder was Marie-
Adèle Daunou. In de jaren 1890.1896
studeert de jonge Fernand aan het
College in zijn geboorteplaats en na.
dien in Finchebray. Omdat hij aan-
vankelijk architect wil worden,
brengt hij na de dood van zijn vader
zijn leertijd door bij een architect in
Caen, waarna hij naar Parijs vertrekt
om bij een architect aldaar als teke-
naar in dienst te treden. Na zijn
diensttijd in het leger volgt hij in
1903verschillende cursussen om zich
te bekwamen in de diverse aspecten
van de beeldende kunsten. Onder-
tussen begint hij zijn loopbaan als
schilder. Behalve tekeningen vernie-
tigt Lèger naderhand veel schilderij.

o
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Kaartspelende soldaten (1917; Rijksmuseum Kröller-Müller in GHerlo)

André de Ridder
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DE LIEFDE KWAM PER RO-
DE FIETS

Op een van zijn wandelingen
door Parijs koopt Simon Car-
miggelt in een antiquariaat een
boekje met herinneringen aan
diverse kunstenaars. Daarin
wordt de Closerie des Lilas ge-
noemd als een café, waar vaak
bekende personen vertoefden.
Sealt FitzgeraLd was er vaste
klant. gelijk vele schilders onder
wie Fernand Léger.
"In mijn pas verworven boekje
lees ik". aldus Carmiggelt in
zijn Kronkel in het ParooLvan
12februari 1980, ,.dat hij er, op
een zomerse middag, buiten een
wijntje zat te drinken, toen zijn
aandacht werd getrokken door
een ongewoon tafereel. Een
meisje, met een witte bruidsjurk
aan naderde, op een rode fiets
gezeten, razendsnel het terras.
Daar aangekomen stapte ze af.
Léger noodde haar aan zijn ta-
feltje. Ze vertelde hem dat ze
Jeanne heette. woonde in een
voorstadje van Parijs en zou
trouwen met een beste brave
jongen aldaar. Als huwelijksca-
deau had ze een fiets gevraagd
en toen ze uit het stadhuis
kwam. maakte ze een proefrit.
Het toeval (afwas I,et Amor)
voerde haar naar Parijs. Naar
de CLoseriedes Lilas. En naar
Fernand Léger. Ze heeft hem
nooit meer verlaten."
Hoewel Carmiggelt dat niet
venneldt, moet dit meisje Jean.
ne Lohy zijn geweest, waannee
Léger op 2 december 1919
trouwde. Ze stierf in 1950.In
1952huwde hij Nadia Khodos-
sevitsch, zijn leerlinge en assis-
tente sedert 1924. Nadia heeft er
o.a. voor gezorgd dat het mu-
seum in Biot tot stand kwam.

J.K.

koffie wilden drinken. was daar in
een muur van het terras een fresco
van Léger aangebracht. Hoe goed
zo'n kunstwerk harmonieert met de
omgeving is te zien op de foto. Het
zou te ver voeren een overzicht te
geven van zijn gehele werk. Daarin
nemen een grote plaats in: turners,
duikers. allerlei soorten muzikanten,
circusacrobaten, arbeiders die zwaar

het ballet was groot. Léger illu-
streerde boeken, ontwierp kleding en
decors voor balletten, voor opera's,
voor films en voor toneel. Hij ont-
wierp affiches, tapijten en op het ge-
bied van keramiek, mozaiek, glas-
raamschildering en vitrine-versiering
was hij zeer actief.
Muurschilderingen van hem vindt
men in de grote UNO-zaal te New
Vork. mozaïeken in het Amerikaanse
herdenkingsmonument in Bastogne
en glas-in-lood-ramen in verschillen-
de kerken. En zo zouden we door
kunnen gaan. Zeer bevriend was hij
met de grote bouwmeester Le Cor-
busier. want ook de architectuur had
uiteraard zijn grote belangstelling.
In het oorlogsjaar 1940 velt rekt Lé-
ger vanuit Marseille naar de Ver-
enigde Staten, waar hij optreedt als
docent aan de Vale-universiteit. On-
dertussen maakt hij ook nog decor-
ontwerp.en voor het Rockefeller-Cen-
ter. Hij onderhoudt relaties met tal
van uitgeweken kunstenaars waar-
onder Zadkine, Ernst, Chagall, Mon-
driaan en Ozenfant.
In december 1945vestigt Léger zich
weer in Frankrijk en wordt aldaar lid
van de Communistische Partij. Tal-
rijk zijn de tentoonstellingen van zijn
werk in musea en galeries. Het aantal
loopt zeker tegen de 200. Over het
grote mozaïek aan de voorgevel van
het museum in Biot vertelde ik al.
Toen we enige jaren geleden in Saint
Paul in La Colombe d'Or een kopje

I
De bouwers (1950; Museum in BiDt)

Het kader van ons leven zou er
anders uitzien, moest Léger er
niet geweest zijn om zijn stem-
pel op de meest verscheiden
manifestaties van onze geeste.
lijke activiteit te drukken.

Veelzijdig kunstenaar

Fernand Léger was een uiterst pro-
duktief kunstenaar. Heel veel heeft
hij geschilderd, zijn doeken zijn over
de hele wereld verspreid. Men zou
.m te kort doen hem alleen als
'-'ilder te beoordelen. Hij was een
kunstenaar voor wie geen deur van
de plastische kunsten gesloten was.
Zijn invloed op de film, het toneel en



Over fascisme, vaderland en
gehoorzaamheid

Van de Amerikaanse psycholoog
Hans Askenasy verscheen onlangs
een opmerkelijk boek in Nederland-
se vertaling: 'Zijn we allen Nazi's?'
De lezer vraagt zich natuurlijk af:
moet ik me dat ook aantrekken? As-
kenasy vindt van wel. En in zijn boek
draagt hij een forse hoeveelheid ar-
gumenten aan om de lezer daarvan te
overtuigen.
De mensheid heeft niets geleerd van
de afschuwelijke gebeurtenissen uit
de Tweede Wereldoorlog en het pro-
ces van Neurenberg, is zijn betoog.

Centraal in Askenasy's boek staat het
in 1963 in de V.S. uitgevoerde ge-
hoorzaamheidsonderzoek van Stan-
ley Milgram, waarbij proefpersonen
opdracht kregen om stroomschok-
ken toe te dienen aan andere
"proef'.personen. Het onthutsende
van dit onderzoek was. dat meer dan
de helft van de deelnemers aan ande-
ren stroom schokken toediende tot
ver over de dodelijke dosering heen.
Wat leert ons dit onderzoek van Mil-

T
werk verrichten en de wijze waarop
de vrije tijd besteed wordt. Geme-
chaniseerde mensen in heldere kleu-
ren op decoratieve wijze op het doek
gebracht en gegroepeerd.

gram? Gewone mensen zijn, onder
speciale omstandigheden, uit gehoor-
zaamheid tot moord op grote schaal
in staat.
Askenasy's boek is zeer overtuigend
geschreven en verplichte literatuur
voor wie niet alleen inzicht wil krij-
gen in fascistisch gedrag, maar ook
in de in ieder van ons aanwezige nei-
gingen daartoe. Ook Askenasy's
analyse van fascistoïde tendensen in
de huidige politiek is verbijsterend,
maar zeer ter zake. De pijnlijke
boodschap van Askenasy wordt ex-
tra inhoud gegeven door de "schitte-
rende" citaten, waarvan hij zijn boek
rijkelijk heeft voorzien. Citaten die
veelal meer zeggen dan uitgebreide
beschrijvingen. Reden waarom wij er
hier een aantal afdrukken.

Ronald Battes, Wim Heij.
'Zijn wij allen Nazi's?' van Hans Askenasy
werd uitgegeven door Elmar te IUjswijk. Prijs
f 19,90.

werk gestalte te geven.
Artist, architect en ingenieur vormde
voor hem een drie-eenheid. Vijfen-
twintig jaar geleden stierf hij in de
leeftijd van 74 jaar. In zijn oeuvre
samengebracht in zijn museum in

m te lie-
. heeft ltet rec~,t 0

,De regert~ LI te redden.
'gen om ztC ze inister van deren-

D Syh'ester, ondertll
(j\rthur . .
sle.1962)

HA Is ik door het hele land eolle es
ge<ifCYVerhet gehoorzaamh .cts9
~t'[;ent, sta ik altijd stomv:;ba~"lL,.
e studenten ontmoet die ontz~
;:.::.ver het gedrag van de proefpe~_-
zo zou:kr,b:'::J:rden dat zij zieh nooitl
diagen, een paar maan-
df!7l ater moesten ze in militaire
lenst en zonder 9 tdeden d' ewe enswroeging
het Je mgen waarbij vergeleken
kin on er s~roomz~tten van mensen
nie~g;~:~'n~~t ~~~~l:t~~~~~jnZe
mensen die gezag blind I' . andere
zamen en tot inst e mgs gehoor-
nietigende proces:nmdt Van de Ver-
den." aarvan WOT-

(Milgram)

'Biot en in zijn veelomvattende
kunstwerken verspreid over de hele
wereld leeft hij voort. Fernand Léger
was een groot kunstenaar! ,

Jan Kooijma
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.Enkele werken
In 1930 schildert hij de Mona Lisa
met de sleutels. De bouwers is van
1950.Van 1951 is een prachtig Stille-
ven in uitzonderlijke kleuren, dat te
zien is in ons Van Abbe-museum te
Eindhoven. Op de tentoonstelling
van alles wat met de fiets in verband
stond in het Rotterdamse museum
Boymans-van Beuningen zagen we
.indertijd mensen tegen een rode ach-
tergrond afgebeeld, die hun vrije tijd
gebruikten om een fietstocht te ma-
ken. Onder de verzameltitel De grote
parade van circusartiesten heeft Lé-
ger een reeks tekeningen,gouaches
en schilderijen gemaakt, waarvan hij
de elementen tot een compositie van
4 meter lang tezamen heeft gebracht
en dat te zien is in het museum te
BiDt. Jammer, dat niet alles hier in
de felle, harmonische kleuren van
Léger kan worden afgedrukt. U zou
er mateloos van genieten!
Fernand vond de vooruitgang op
technisch en wetenschappelijk ter-
rein bijzonder belangrijk. Hij tracht-
te deze vooruitgang in zijn veelzijdig De grote parade van circusmensen (1953/54; museum in BiDt)



wat is toch de aantrekkingskracht
van de aarde?

dissident: ander woord a.U.b.

vrede: het zal wel met een sisser af-
lopen

EGO: schutblad

er zijn er die de koude oorlog een
warm hur1 toedragen

rang: deknaam

"Wel. natuurlijk wil het volk geen
oorlog. Waarom zou een of andere
anne ~loebe1:op een boerderij z'n le-
ven w~llen ns~erenin een oorlog die
hem ntets te b'eden heeft terwijl hij
alleen ma~r kan hopen dat hij heel-
hUIds Op' ~ n boerderij terugkeert?
Naluu,'I'Jk. hel gewone volk wil geen
oorlog: tn Rusland niet, in Engeland
nzet. en, wat dat aangaat, in Duits-
land ook niet. Dat is duidelijk. Maar
tenslot~e zlJn het de leiders van een
land d,e hel beleid bepalen. en het is
altIjd heel eenvoudig om de mensen
',,!ee te siepert, of het nu een democra-
he betreft, een fascistische dictatuur
een vol~'Ve.rtegenwoordiging of een '
cC!mmu!l~ttsche ~ictatuur ... vrije me-
1ltn.QsUtttng of ntet. je kunt de mensen
alhJd tot geh0.orzaamheid aan leiders
brenpen. Dat ts eenvoudig. Het enige
dat Je moet doen, is ze vertellen dat Ze
aangevallen worden. en dat pacifis-
ten het land in gevaar brengen, door
hun gebrek aan vaderlandsliefde."
(Herman Goering, tijdens het proces van Neu.
renberg. .

HANSASKENASY

liJN WE
ALLEN.,

•

veranderen normale burgers
ingewetenloze sadisten

• wanneer ze
daartoe bevel krijgen??

in tijd van nood mag een ieder dope

leger: welzijnsdienst

ElMAR
vrede: safety match

"Er bestaat een li. .
.,,:,ensen dat je uit 'k,et VOor het aantal
••.unt doden maat of moordlust
_'unt doden 'op ~~rkhet aantal. datje.
nanter van het onvoele, systemC!'!ische"
ehoorzamen mOL" ?DT1.Vaardelzjk te

-erkt.. , !tatre bevel ,. b. ,sone_
eyss.lnql.lart)

• ..k toenr.k eerh)arschijn ') .. werk had
iij was dW~hij alleen zt):~t geaarzeld
ij zet... J..zei dat In) n der naar de
edaan

b.b"':)zijn eigen ~ahem dat was
,Ou he te sturen. aaskamer 0'
1 gedragen. Eichroanl
3P ah Arendt over

. \ I:\ann
tOe soctO oge

"Ten eerste. gedrag is abn~rmaal o:ts
het misdadig is. Toch kan temand tn
de veronderstelling leven dat een
/wndeling gerechtvaard,!!d 's en dat
hij er niet verantw?ordeh]k voor, ~s"
omdat hij ILandelt tn naam:van e~n
of andere autoriteit, instellmg of Ide-
aal. Verantwoordelijk/leid voor e'gen
daden kan niet op iemand C1;nders
worden afgeschoven, en het tS absurd
dat iemand ooit gedacht heeft dat dat
wel mogelijk is. Dit onredel'Jk qeloof
is het eerste aspect van wat tk tn ~et
vervolg maatschappelijke krankzm-
nigheid zat noemen.
Het feit dat de mens zichzelf kan ver-
nietigen, of het nu d(~or ku.:aadaardt-
ge opzet is of door Tn.tsdadt!1e onver-
schilligheid, en op dle manter de .
evolutie van h.et leven op aarde kan
beëindigen. is het tt.t:eede aspe~t v~n
deze maatschappeLtJke krau.kzlnntg:
heid. De mens is het enige dle,,: dat
zich bezig houdt met system.a.t.lsche
moord, de enige soort waarbl] agres-
sie en vernietiging het voortbestaan
bedreigen. Per definitie alleen al
zouden we elke diersoort waarvan de
leden elkaar afslachten tot op het
punt van uitroeiing, al.s 'krankztn-
nig' bestempelen,. .' .
En ten derde, het t5 nlet al.l~en mtS-
dadig maar ook onmenseh).k om be-
paalde daden te begaan; kmderen le-
vend in cn.'1ltatoTta te go~nen, bl)-
voorbeeld. Zo'n pathologtsch onver- ..
mogen om zich bewust te ZlJn van h]-
den is h.etderde asp~ct 'i!an ?flc;~t-
schappelijke krankzmmghe,d.
(:'t1i1gram's antwoord op de vraag: Wat is ab-
normaal gedrag?1

discipline: de maat slaan

wapens: gemeengoed

uniform: maatpak

kruiwagenziek

kernoorlog: iemand voor aap zetten

Nederlandse boycot: van voor- tot
blindganger

seks op schepen: jonkvrouw

1980: luchten kan niet meer

theoloog: rotsvast

Olympische Spelen: bittere ernst

vredesbespreking: een slag om de arm
houden

hyronie: olie .op de golven

EGO: grim-sprookjes voor volwasse-
nen

o
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Opvoeden lol volwassenheid (4)

In een vorig artikel wezen we er op
dat volwassen zijn o.a. betekent in
staat zijn met zich zelf, met de aD.
der en met het "waarom" van de
dingen om te gaan. In het onder-

, staande zullen we ons bezig houden
met het leren omgaan met ons zelf.
Daarbij gaat het om twee belangrij-
ke zaken: a. het verwerven van zelf-
kennis en b. de zelfontplooiing (zelf-
opvoeding).

Ken u zelf
Dat het verwerven van zelfkennis
een belangrijke bijdrage in de vor-
ming van de persoonlijkheid vormt,
was reeds in de oudheid een alge~
meen aanvaard pedagogisch princi-
pe. Socrates is hiervan een bekend
voorbeeld, getuige zijn levensspreuk:
ken U zelven. Ook andere beroemde
filosofen en pedagogen hebben op
het belang van zelfkennis en het zelf-
onderzoek gewezen.
Zeker in onze tijd, die een zo grote
betrokkenheid van iedere burger
eist, is het van belang dit aspect van
de opvoeding nog eens te onderstre-
pen. Onderzoek heeft aangetoond .

. dat verruiming van het weten ten
aanzien van de achtergrond van ons
handelen (waarom gedraag ik me zo-
als ik me gedraag, wat zijn mijn
diepste beweegredenen? enz.) door-
gaans een positieve invloed heeft op
ons actuele gedrag.
O.a. door de hedendaagse psycholoog
Mitscherlich is aannemelijk gemaakt,
dat deze verruiming van zelfkennis
leidt tot een vermindering van agres-
siviteit. Ook dat we door deze betere
kennis omtrent ons zelf beter gewa-
pend zijn tegen teleurstellingen en
frustraties.
Verder is het zo, dat iemand die zich
zelf beter kent ook eerder begrip
voor de tekorten van anderen kan
opbrengen. Het besef dat we zelf ook
met onze zwakheden zitten, maakt
het gemakkelijker de zwakheden van
anderen te begrijpen en tot op zekere
hoogte te accepteren.
Het besef van ons tekort mag ons er
natuurlijk nooit toe brengen dit te-
kort als onvoorwaardelijk te accepte-
ren. Leven betekent niet in de laatste
plaats: het bestrijden van het tekort

; in ons zelf.
..J Denken op lange termijn;r
~ In het algemeen kan men zeggen, dat

degene die zich zelf een beetje heeft
g leren kennen (analyseren) eerder be-
w reid is tot het accepteren van infor-

20 matie. Ook wanneer deze niet bij het

reeds bestaande kennisbestand (me-
ning) past. Tenslotte zal hij beter dan
anderen beseffen, dat er maar een
beperkt aantal menselijke behoeften
op korte termijn (tegelijkertijd) be-
vredigd kan worden. Hij weet, dat
sommige dingen hun tijd moeten
hebben en dat andere beter achter-
wege kunnen blijven. Dit besef noe-
men we wel het denken op lange
termijn. Het is duidelijk. dat dit laat-
ste moeilijk te rijmen valt met het
gedrag en denken van iemand die

.onder invloed verkeert of iemand die
geweld gebruikt. Het kenmerkende
van degenen die zo handelen is juist,
dat alternatieven (andere mogelijke
oplossingen, die meer tijd' en over-
denking vragen) worden uitgescha'
keld. De nadruk van het handelen
ligt hier meer op het moment en op
de eigen groep of persoon. De direc:
te (eigen) handeling wordt hier als
enig mogelijke oplossing gezien. Het
valt gemakkelijk te begrijpen. dat
een dergelijke houding in de huidige
wereld enorme gevaren inhoudt.

Zelfopvoeding
Mede daarom is het de hoogste tijd,
dat op onze scholen (voor voortgezet
onderwijs) plaats wordt ingeruimd
voor vraagstukken, die op het men-

Socrates 469-399 v. Chr.

selijk handelen en op de motieven
achter dit handelen betrekking heb-
ben. Anders gezegd: in de onder-
wijsprogramma's van deze scholen is
duidelijk behoefte aan een stukje
psychologie. Behalve dat hierin he
menselijke handelen in zijn alge-
meenheid aan de orde zou kunnen
komen, zou er ook meer expliciet
aandacht geschonken kunnen wor-
den aan het agressie-verschijnsel
(oorzaken, verschijningsvormen, hoe
te bestrijden enz.). Verder zal de
mens in deze wereld met al zijn
conflicten en tegenstellingen meer
dan vroeger in staat moeten zijn zijn
wereldbeeld (standpunten) open te
houden. Hij zal de verleiding moeten
kunnen weerstaan zich al te spoedig
te conformeren aan het standpunt
van de eigen groep (partij, kerk.
enz.).
Uit het vorige volgt al. dat bij het-
geen we beogen een stuk zelfopvoe-
ding niet kan worden gemist. In de
opvoeding moet voldoende speel-
ruimte bestaan om de unieke kwali-
teiten van elk individu tot ontwikke-
ling te laten komen. Ook moet dit in-
dividu voldoende gelegenheid heb-
ben tot zelfverantwoordelijkheid.
Dit O.a.via inspraak en eigen deel-
name in het opvoedingsproces.
Schijnzelfstandigheid
Een en ander betekent niet, dat een



opvoeding waarin alles mag en niets
hoeft; de beste opvoeding is. In deze
opvoeding moet de opgroeiende
mens namelijk ook die grenzen van.
zijn vrijheid leren kennen. Hij zal,
zoals we al zagen. ook moeten leren
van de bevrediging van bepaalde be-
hoeften of driften af te zien, of deze
uit te stellen. Opvoeding zonder op-
voeders is een onmogelijkheid. In-
nerlijke controle, de enige weg die
tot beheersing van agressie leidt, kan
alleen opgebouwd worden via identi-
ficatie met iemand die men lietbeeft .
of respecteert. Terecht stelde de
"kritische" socioloog Adorno dan
ook, dat mondig worden niet gelijk
staat met mopperen tegen elke auto-
riteit.
Eerder kan men zeggen, dat de op-
groeiende mens een zekere autoriteit
nodig heeft om er zich later van te
kunnen ontdoen. Ook zelfopvoeding
veronderstelt de aanwezigheid van
de'ander, dat wil zeggen een sfeer

I genegenheid en geborgenheid
rin het individu zijn eigen moge-

lIJ heden en grenzen kan leren ken-
nen. Gebrek aan leiding en initiatief
bij de ouders kan leiden tot een
schijnzelfstandigheid van het kind
waarachter grote angsten schuil
gaan. (Het"zeer recente onderzoek
van dr. C. de Monchy en M. J. Kap-
pers onder jeugdige patiënten van
het St. J osephziekenhuis te Eindho-
ven spreekt in dit opzicht duidelijke
taal.)

Creativiteit

Een andere mogelijkheid tot zelfont-
plooiing bieden het spel(sport) en
andere creatieve activiteiten, Door
vele onderzoekers is op de (zelf) be-
vrijdende werking van het spel ge-
wezen. In elk geval is meer ruimte
voor de ludieke en creatieve elemen-
ten (sport, dans, muziek, enz.) in op-
_ding en onderwijs nodig. Niet al-
~ omdat ze tot de weinig over-
gebleven mogelijkheden behoren om
agressie en andere spanningen op .
een onschuldige wijze af te reageren.
Maar ook vanwege het feit dat ze
kunnen bijdragen tot een meer
evenwichtig en zinvol gebruik van
onze menselijke krachten. Wel moet
hier worden opgemerkt, dat creativi-
teit een grondslag van werken (en le-
ren!) nodig heeft. Alléén maar crea-
tief bezig zijn of alternatief doen
biedt in de opvoeding evenmin een
oplossing als in de politiek.

Steven Derksen

Folk-muziek in het HMT-Havelte

Na de geslaagde folk-avond van vorig jaar, dit jaar wederom Iain Mackin-
tosh in het HMT "de Huneberg" te Havelte op 22 april 1980.
Het was vorig jaar een sfeervolle avond met deze Schotse muzikant, waarbij
hij bij kaarslicht z'n liederen ten gehore bracht en afwisselend speelde op
z'n 5-snarige banjo, de tinwistIe, concertina en de doedelzak. Iedereen, die
er bij was, zal zich zijn prettige en sympathieke wijze van optreden herinne-
ren. Hij spreekt duidelijk Engels, zodat de boodschap uit zijn songs te halen
is, waarin hij onrecht en mistoestanden aan de kaak stelt. Maar hij weet ook
de lachers op zijn hand te krijgen door een uitstekend gevoel voor humor,
dat in veel songs naar voren komt.
Zijn stelregel bij een optreden blijft echter: "Ik hoop dat het publiek van-
avond luistert, maar morgen nadenkt!'~
Naast zijn vele optredens in diverse folk.clubs in Europa, nu dus voor de
liefhebbers in het Humanistisch Militair Tehuis in Havelte, op dinsdagavond
22 april a.s., aanvang 20.30 uur.

SVV-conferentie 'Vrouw in de krijgsmacht'

Op 21 april a.s. organiseert de Stichting Volk en Verdediging tussen 10.00
en 16.00 uur een conferentie over de 'vrouw in de krijgsmacht' in het Jaar-
beurs congrescentrum te Utrecht Voor programma en uitvoerige schriftelij-
ke toelichting even bellen naar het SVV-bureau, Bachmanstraat 1, 2596 JA
Den Haag, tel 070 - 461259. Aanmelding door overschrijving van de deelne-
merskosten àj 15,- (incl. lunch) op giro 479513 t.n.v. de Stichting.

llumanistisch Verbond telt meer dan 16.000 leden!

Met deze prent gaf tekenaar Tom onlangs in de Humanist (het tweeweke-.
lijks orgaan van het HV) duidelijk weer hoe het Verbond begin dit jaar een
historische grens overschreed. Het Humanistisch Verbond groeit - ook met
veel jonge leden - en blijft groeien. Voor informatie of opgave: bel
.030 - 318145 of schrijf naar Humanistisch Verbond, postbus 114,3500 AC
Utrecht.
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Sociale verdediging

Onder redactie van Hylke Tromp ver-
scheen eind vorig jaar een bundel arti-
kelen over niet-militaire verdediging
als alternatief voor geweld politiek en
nucleaire afschrikking.
Volgens de samensteller is er meer dan
één reden om ernstige twijfels te heb-
ben aan de juistheid van het huidige
"veiligheidsbeleid". Dat beleid is een
afschrikkingspolitiek gebaseerd op
het gebruik van kernwapens - en ook
degene die daartegen geen ethische of
morele bezwaren heeft zal op realisti-
sche gronden belang stellen in de mo-
gelijkheid van een alternatief. De bun-
del bevat artikelen van bekende pole-
mologen als Scharp. Galtung. Roberts.
Jochheim en natuurlijk ook Tromp.
"Sociale Verdediging" werd uitgege-
ven bij Xeno te Groningen. Prijs
f 19.75.

Lutuli
Als gezamenlijke uitgave van de Boy-
cot Outs pan Aktie (BOA) en de NOVIB
verscheen begin dit jaar een boek met
artikelen van Albert Lutuli. de eerste
Afrikaan die de Nobelprijs voor de
V rede ontving.
Lutuli was van 1953 tot aan zijn dood in
1967 president van de Zuidafrikaanse
bevrijdingsbeweging African National
Congress (ANC).
De titel van de bundel is: "De mens
mijn broeder". De vertaling is van Ka-
rel Roskam, die tevens een inleiding
schreef. "De mens mijn broeder" is te

DeMens
Mijn Broeder

AlBERT lUTUlI

bestellen bij de BOA, Oude Vest 79 te
Leiden. Prijs f 7,90 (ink!. porto).

Wapenbeheersing
Van de hand van H. J. Neuman ver-
scheen bij het NIVV een boekwerk
(288 blz.) met als titel "Lansen en
snoeimessen".
In grote lijnen wordt een poging ge-
daan de geschiedenis weer te geven
van het internationale overleg, dat tus-

sen 1945 en 1978 is gevoerd om tot wa-
penbeheersing en ontwapening te ko-
men.
Als punt van afsluiting is de tiende bij-
zondere zitting gekozen die de Alge-
mene Vergadering van de V.N. in het
vooIjaar van 1978 aan ontwapening
heeft gewijd. De slot resolutie van deze
vergadering is volledig (in Nederland-
se vertaling) aan dit boek toegevoegd.
Een vaak treffende actualiteit bezitten
de prenten van de. in dit boek opge-
nomen, Franse 1ge eeuwse politieke
tekenaar Daumier.
"Lansen en Snoeimessen" is te bestel.
len bij het NIVV. Postbus 85581. Den
Haag. Prijs f 9.70 (ink!. porto).

Amnesty international

Amnesty International geeft in haar zo
juist verschenen jaarboek 1978-1979
"een overzicht van de stand van zaken
in de wereld wat betreft de positie van
politieke gevangenen". Steeds meer
blijken doodstraf en politieke moor-
den middelen te zijn geworden om po-
litieke tegenstanders uit te schakelen.
aldus Amnesty. En hoewel er in de af-
gelopen jaren in sommige landen grote
aantallen politieke gevangenen zijn

vrijgelaten. is het algemene beeld van
willekeurige arrestaties. politieke de-
tentie. martelingen en doodstraf in de
wereld ongewijzigd gebleven.
Het "Jaarboek Politieke Gevangenen"
kost f 14.- (300 blz.) en is te bestellen
bij Amnesty International. Postbus
61501. 1005 HM Amsterdam.

Kernenergie

De provinciale afdelingen van de PPR
in Groningen en Drente hebben een
boekje uitgegeven "Met kernenergie
geen leven", Het bevat informatie over
de proefboringsplannen, de gebeurte-
nissen in Harrisburg en de komende
brede maatschappelijke diskussie
over kernenergie. Het is te bestellen
door storting vanf 8.40 op giro 1292669
t.n. v. PPR. afdeling Groningen. Coe-
hoornsingel 10 te Groningen.

Tsjechische dichters

Als vijfde in de serie Tsjechische dichA
ters heeft de in Nederland verblijven-
de dichteres Jana Beranová nu ook een
bundel gedichten uitgegeven van Jan
Vladislav.
Ook deze auteur is één van de dichters,
wiens werk door het huidige regiem
wordt doodgezwegen en die noodge-
dwongen publiceert in de niet-officiële
"Edice petlice" (Achter slot en gren-
del) editie.
De bundel "Hij herkende aan de appel
de bloesem" van Jan Vladislav is te be-
stellen via postbus 2903 te Rotterdam.
Prijs f 7,50.

Oost-West

Bij het Studiecentrum voor Vredes-
vraagstukken te Nijmegen verscheen
eind vorig jaar een studie van Nick van
Liere over "Het NVV en de Oost-West
tegenstelling: van koude oorlog naar
ontspanning",
Van Liere analyseert het beleid vanh.
NVV inzake de Oost-West tegenstel-
ling ten tijde van de Koude Oorlog (een
sterke Atlantische oriëntatie) en in de
meer ontspannen fase die daarop is
gevolgd (duidelijk minder scherpe op-
stelling t.O.V. het kommunisme en
Oost-Europa).

Deze studie verscheen als Cahier nr. 15
en is te bestellen bij het Studiecentrum
voor Vredesvraagstukken, Van
Schaeck Mathonsingel 4. Nijmegen.
Prijs f 8.-. (ink!. porto).

Atoomstaat
Werken met atoomenergie zal een
dusdanige controle inhouden van de
mensen die erbij betrokken zijn, dat
dit de burgerlijke vrijheden van de be-
trokkenen zal aantasten. Naarmate
steeds meer mensen erbij betrokken
raken, met de uitbreiding van het aan.
tal atoomcentrales, geeft dit de con-
trolerende instantie, in dit geval de
overheid, steeds meer de gelegenheid
zich te ontwikkelen tot een "bewa-
kingsstaat".
Dit zegt de auteur Robert Jungk in een
rede die hij gehouden heeft op een ma-



nifestatie op 18 februari 1979 in Fal-
kenheim.
Deze rede staat afgedrukt in de bro-
chure "Atoomstaat" en werd uitgege-
ven door het Komitee voor de Rechts-
staat.
Te bestellen door overmaking van
f 3,50 op gironummer 3892396 t.n.v.
Komitee voor de Rechtsstaat, Amster-
dam o.v,v. "Atoomstaat".

.wapening. ontwapening.t Belgische tijdschrift voor politie-
ke vernieuwing, De Nieuwe Maand,
bracht als nr. 9 van de 22e jaargang een
themanummer uit over ..Bewapening
en ontwapening".
Het nummer is geheel gevuld met bij-
dragen van de actieve Werkgroep po-

Voor de enige goede oplossing van
het kruiswoordraadsel in het februa-
rinummer gaat een platenbon van
f 25 naar: Mv. H. Scholten, Stations-
straat 32 in Steenwijk.
Volgens de maker van de EGO- .
puzzles, raadsman Hans Schonk,
valt het met de moeilijkheid van on-
derstaand kryptogram heel erg mee.
Dus puzzelaars, zet 'm op en zorg dat
de oplossingen binnenstromen tot
uiterlijk 6 mei a.s. bij de EGO-
redaktie, Coornherthuis, Hoofdstraat
84, 3972 LB Driebergen. De prijs-
winnaars worden bekend gemaakt in
het juni/julinummer.

Horizontaal
8 zulke klappen zijn niet mis. 9 kent
Rie deze europeaan? 10 alom zit de
vlaktemaat vol lover. 10a als Nol op
z'n kop gaat staan, wordt hij zijn
zusje. 11 Riet eg en geef dan de plan-
ten water! 12 elk telwoord is voor
allen. 14 de zelfkant is wat nauw. 15
schrijf in je boekje wanneer we naar
Ed gaan. 17je vindt ze in dienst, de
zwabbers; dat is een veeg teken. 19
geef hen een gele egel om mee te vis-
sen. 21 stop deze maat maar in het
verhaal. 23 zou de kip voor de lol
rennen? 25 wie is toch die stekelige

. minister? 27 zou deze Europeaan
tennissen? 29 is 't hun man, raads-

Kryplogrom
man? 32 heeft de Italiaanse rivier ge-
tracht weg te gaan? 33 gaat deze man
op reis met 19, dan maakt hij goede
sier. 34 loopt het hert achterstevoren
voor de roem? 35 is dit beestje echt
zo lui?

Vertikaal
1 de vader van deze voetballer is een
gladde kronkelaar. 2 altijd hetzelfde,
daar is geen gein aan, hoor Ton. 3
toen hij hiervan te veel dronk, viel er
een rib uit zijn lijf. 4 hou 't zuiver op
rei:". 5 ho, Don die mag je niet mee-
nemen. 6 het is niet eerlijk om met
deze platte vis te slapen. 7 dag Ed, ik .
ben je vrouw. 13 u moet omkijken en
de grond bewerken. 16 toen Nel de la
opende, vond ze iedereen. 17 vouw
haar niet te ruw, daar kan ze niet te-
gen. 18 werd de munt bestraft? 20
leest u of ik dit blad? 22 Stil, ik leer
een vreemde taal in plaats van stelen.
24 At was erg laat stil en kwam daar-
om helemaal achteraan. 26 die gein is
wel enig maar niet eeuwig. 27 is dit
een noteboom? 28 lees en eet het stel
en pik het dan in. 30 was u vroeger
in Utrecht bij dit verbond betrok-
ken? 31 dit is typerend voor een eu-
ropeaan die op reis is in eigen land.
32 als Rep met pek gooit, gaat hij zo
niet alle, dan toch één ervan tebui-
ten .

. ' '.. , "' .. , 1"/

.1010gie van de Brusselse Vrije Uni-
versiteit.
'n Greep uit de gevarieerde inhoud: ar-
tikelen over internationale arbeids-
verdeling, koude oorlog, internatio-
nale wapenhandel, terrorisme, repres-
sief geweld, sociale verdediging.
"Bewapening en ontwapening" is te
bestellen bij Kritak, Vesaliusstraat 1,
300 Leuven. Prijs BF 150..

Wim Heij
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Voodaar of herfst, zomer of winter? In het Coornherthuis ben je altijd welkom.
Laat dus die paar GV-dagen in je diensttijd niet lopen. Tot ziens in Driebergen!
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