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\\'je EGO Jc.est J('('ft Janger

Geen nieuwe kernwapens

Op 2n oktober a.s. zal in Den Haageen grote demonstratie worden gehouden
tegen de plaatsing van nieuwe kcrn\vapens in Europa. Een demonstratie \vaar
wij achterstaan. WaaI'Om?

Aan de vooravond van de kernbewapeningsdebatten in de Tweede Kamer
(december 197n) gaf de Humanistisch Geestelijke Verzorging in de krijgsmacht
een verklaring uit, waarin zij zich uitsprak tegen de plaatsing van nieu\ve
kernwapens (kruisvluchhvapens en Pershing lI's). De overwegingen tot deze
voor een dienst GV niet gebruikelijke politieke stellingname, waren:
a De toenemende bewapeningbedreigt het voortbestaan van de mensheid;
b Uitbreiding en technische verfijning van de kernbewapening maakt het

gebruik van deze wapens waarschijnlijker;
c Een verdere nuklearisering van de Europese bewapening doet de kans op

vernietiging van Europa alleen maar toenemen i.p.v. de veiligheid te ver-
groten;

d Bij het thans bestaande niveau van bewap('ning worden beschouwingt'n
0\'('1' militaire krachtsverhoudingen steeds minder zinvol;

e De strategie van "bewapenen om te ontwapenen" heeft in het verleden
reeds eerder gefaald;
Met de plaatsing van 572 nieU\ve middellange afstandsraketten doet een
onomkeerbare fase zijn intrede, waardoor het denken en spreken over
terugdringen van de rol der kernwapens haar zin dreigt te verliezen:

g Het is de hoogste tijd een daad testellen die duidelijk maakt dat terugdrin-
ging van de rol van de kernv ..'apens ons ernst is.

Daarom drong, naast vele anderen, ook de HGV cr bij de regering op aan het
niet plaatsen van nieuwe kernwapens bij de NAva te verdedigen.

We zijn nu enkele jaren verder. Wat is erin die tussentijd gebeurd'?
Op 21 november 1nSl \\'a5 Nederland getuige van de grootste demonstratie uit
haargeschiedenis: ongeveer-lOO.OOOmensen demonstreerden in Amsterdam
tegen de plaatsing van nieuwe kernwapens.
De Tweede Kamer heeft cr vele debatten aan gewijd en nog steeds hangt er een
groot mistgordijn ovcr het standpunt van de regering en over dat van de
Kamer. PlaatSIng van de nieuwe kernwapens in Nederland is nog steeds zeer
wel mogelijk.
Tegelijkertijd neemt de onrust onder de burgers van met name West-Europa
over de eventuele plaatsingvan de nieuwe kernwapens alleen maar toe. Dat
een meerderheid van de Nederlandse bevolking achter de IKV-leuze (..DE
KERNWAPENS DE WERELD UIT, TE BEGINNEN UITNEDERLAND")
staat, weten we al sinds begin Ul79.
Veel opmerkelijker is echter nog dat nu ook, zoals recentelijk bekend is gewor-
den (NRC-II, 2-1-8-83). driekwart van de West duitsers zich uitspreekt tegen de
plaatsing van Amerikaanse kernraketten in de Bondsrepubliek, zelfs als het
overleg tussen de grootmachten in Genève geen resultaat oplevert. Slechts 20,-1
procent is het eens met de officiële plannen van de \Vestduitse regering om eind
dit jaarovel'te gaan tot de plaatsing, ook als er in Genève dan nog geen akkoord
is geboekt.

Deze toenemende verontrusting van de burgers in \Vest-Europa heeft zonder
twijfel te maken met het steeds sterker wordend besef, dat \Vest-Europa wel
eens het slagveld zou kunnen worden bij een nukleaireconfrontatie tussen de
beide supermachten. Voor de regering Reagan zullen de \Vestduitse onder-
zoeksresultaten een slag in het gezicht zijn geweest. Immers kort daarvoor
v('rklaarde dl' Amerikaanse onderminister voor Europese zaken Richard Burt
nog erop te vertrouwen, dat de Europeanen het plan van de nieuwe raketten
zullen steunen pn dat de NAVO de strijd om deopenbare meninggewonnen
heeft. liet tegenovergestelde blijkt het geval te zijn.

Nu parlement en regering nog steeds niet bij machte zijn een standpunt te
bepalen en de onrust onder de burgers eerder toe- dan afneemt, zet de vredes-
beweging het offensief tegen de nieuwe raketten voort. Omdat vooronsde
bovengenoemde overwegingen van december 19ï9 onverminderd van kracht
zijn gebleven zeggen wij, met de demonstranten van 29 oktober a.s., ,.Geen
nieuwe kernwapens in Europa".

Reduktie
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Robert Long "Niets wat ik zou kunnen bedenken is
zo erg en zo pervers als wat er feitelijk
in de wereld gebeurt"

Geen taboe is voor hem heilig, noch veilig. Het lijkt wel of Robert Long cr bcha",en in
schept om niets en niemand te ontzien in zijn gezongen tirades tegen vooroordelen,
onverdraagzaamheid, onrecht en machtsmisbruik. Niet dat hij de illusie heeft dat hij
de wereld er veel doorzat veranderen: "de revolutie breekt niet uit door de kunsten
van een artiest, misschien zal het op den duur wat minder stinken op de wereld." Veel
hoop heeft hij niet. Daarvoor is hij ook niet artiest. Hij hrengt niet Z01.ccrccn
boodschap, hij koelt simpel zijn woede en drijft dodelijke spot met wat hij als slecht
oordeelt. Maar het is niet alleen woede die in zijn teksten doorklinkt. Ook andere
emoties als liefde, verdriet en ontroering beheersen zijn liedjes.
Een gesprek met een superindividualist die \'indt dat hij nog lang niet ver genoeg gaat
in zijn woede. Want niets wat hij zou kunnen hedenken "is zo erg en zo pervers als wat
er feitelijk in onze wereld gebeurt".
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Groepsdenken eng

"Mijn ethiek?Tja, die zit 'm in elk geval
niet in christelijk of humanistisch denken
ofwat voor soort denken dan ook. Het is
eigenlijk heel simpel. Elke dag ervaar ik
dingen als goed of slecht en ik oordeel
daarnaar. Ik wil meook nietonderwer-
pen aan een christelijke of een humanisti-
sche ethiek. Je moet zelf uitmaken of je
iets goed of slecht vindt en iets wel of niet
wil. Dat magen kan een groep niet voor je
uitmaken. Groepsdenken is trouwens al-
tijd eng. In een groep wordt een individu
steeds maar ondergeschikt gemaakt aan
het groepsbelang of aan het groepsden-
ken. Het zit ook vaak zo dicht bij het ge-
zonde volksgevoel. En daar krijg ik
diarrhee van."

Zo, we weten meteen waar we zitten. Ro-
bert Long heeft er geen moeite mee om in
de intro van het gesprek meteen op scherp
te gaan staan. Wewerpen tegen dat het
soms nodig is om je in een groep of insti-
tuut te organiseren om iets voor elkaar te
krijgen. Je kanje toch niet steeds onttrek-
ken aan samenwerking als je een bepaald
doel wilt bereiken? Je kan toch niet alles
alleen doen? En in de teksten van Robert
Long horen wij ook over toestanden die
moeten worden verbeterd en de scherpe
kritiek die hij heeft op onrechtvaardige
zaken in de samenleving. Pakt hij die nu
allemaal in z'n eentje aan?

Veelzijdig artiest
Robert Long werd g:ehoren in Utrecht op 22
oktober 1943 als Bob Len'rhlan. De artiesten-
nnam Robert Long ontstaat eind zt"stiger jaren
als hij bij de pop~roep Unit Gloria als zangl'r
meermalen de hitparade haalt. Zijn lengte is I
meter92.
Eind 1971 maakte Lon~ een opzienbarende
ommezwaai van de EngelstaIi,ge popmuziek
naar het Nederlandstalige luÎs(erlil'd. Het glit.
terend(' vooruitzicht van een roemrijkc inter-
nationale c"urière lapte hij aan zijn laars.
("Nee, \-'oor mij geen sportauto's en s\\'ingende
meiden"),

"Ik wil helemaal niks aanpakken. Als ik
zing of zeg dat me iets niet zint, hoef ik
toch niet meteen de straat op. Ik heb ook
helemaal niet die behoefte. Natuurlijk
vindt ik dat organisaties zoals Amnesty
International en ook het Humanistisch
Verbond goeie dingen doen. Maarik hoor
er niet bij en ik wil erook niet bijhoren. Ik
doe dingen op mijn manier en wil geen
spreekbuis zijn van dezeof gene groep."

liet stinkt minder

"Heb je inje eentje op het toneel dan wel
invloed zodat je dingen kunt veran-
deren?"
"Wie zegt dat ik iets wil veranderen? Dat
zegt men ja, maar dat komt bij mij niet op.
Trouwens, de revolutie breekt niet uit
door de kunsten van een artiest. Je veran-
dert niet daadwerkelijk iets. Hooguit kun
je het proces van mentaliteitsverandering
beïnvloeden. En dan nog heel langzaam.
Als je honderd jaar dood bent, zeggen ze
misschien: nou. die mijnheer Long, die
heeft toch wel bereikt dat mensen in
plaats van twee keer nog maar één keer
per maand in hun broek schijten, het
stinkt nu toch wel minder.
Meer is er niet bij denk ik. En ik hoef ook
niet aan anderen te gaan vragen ofik nu
wel genoeg doe aan dit of aan dat. Dat
bepaal ik gewoon zelf."

Zijn l'erste elpee" Vrol',gl'r of later" \'{'rschijnt
in april197 4 en is l'en doorslaand sukscs. In de
jan'n daarop ,'crsl'hijnen nog solo-elpees als
.•Levenslang" (hekroond met een Edison in de
kategorie "luistl'r1il'd") en "lIomo Sapil'us".
e"eneens ondl'rschl'iden m(-'t1'(-'11 Edison in dl'
kategorie "theater en c",haret".
In 19811s,..hrijft Robert Long het theatersukses
..duidelijk 'lo!'!" dat hij twee j ••ar lang samen
met Leen JonJ.:l'waard "oor uit"erkochte zall'n
op de planken zet. I)e samenwerking met
Jongewaard wordt HlOrtgl'zet in het cabaret.
programma "Tot hiertoe hedt dl'lIl'l're ons
gehoillen". Deze show leidde "ooral in christe-
lijke kring tot luide protesten en zl'lfs tot t.'cn

Is dat nou niet onmaatschappelijk, zo'n
houding?
"Ja hoor, als jedat vindt mag je dat rustig
opschrijven. Ik pieker niet over wat
"men" van mij vindt. Als men mij on-
maatschappelijk vindt, dan vinden zedat
maar. Ik weet dat ik 't niet ben. Ik ben niet
onmaatschappelijker dan vele anderen.
Waar meet je trouwens mee? Voorde link-
sc club ben ik niet links, dusonmaat-
schappelijk in hun ogen. Voor midden en
rechts ben ik wel weer links, dus ook on-
maatschappelijk. Bij De Volkskrant doe
ik nooit goed, het is trouwens ook een
vervelende krant. Bij de VPRO zou ik niet
eens op het scherm komen, al was het
alleen maar om een telefoonnummer te
annonceren.
En dan weet ik ook precies waarom ik
niet van groepsdenken hou. Ik doe in ons
programma dingen waar mensen onbe-
vooroordeeld naar toe komen omdat ze
amusement willen, want daargaat het
om. Ik ben geen dominee of Mient-Jan
Fabel', ik ben gewoon een meneer die
amusement bedrij ft. En daar probeer ik
dan nog iets onder te stoppen waarvan
mensen zullen zeggen: ja, zo kan het ook.
Of: hé, zo heb ik het nog nooit gezien. Als
dat lukt kan dat wel 's meer effekt hebben
dan een vereniging vangelijkge-
stemden".

Geen hoodschap

Long is weer Long. De ingehouden woede
van de artiest is dezelfde als van de mens
erachter. Maar hoe zit het dan met de
boodschap die hij heeft? En wat is die
boodschap precies?
"Boodschap? Ik heb geen boodschap. Ik
ben artiest en ik laat in mijn werk merken
dat ik een heleboel dingen afkeuren dat
ik me eraan erger. Mijn teksten gaan niet
over tijdgebonden maatschappelijke za-
ken. Dat is alleen devorm. Ik heb het over
de grote menselijke emoties zoals liefde,
nijd, verdriet, jaloezie, hebzucht. Daar

rel'htszaak die ,'oor het duo goed afloopt.
De nieuwe cuhan'(slww ,'an de heide artiesten
gaat dit najaar in I)remit'rl' onder de titel "En
het hleef nog lang onrustig in de stad". Robert
Long wil er nog weinig (I\-'crkwijt. maar kon-
di,gt de show 'lel[ aan als een toppunt in de
n~eks ,Jrogramma's die tot nu toe door hl'm op
toneel zijn gezet. 1)('show zal een jaar lopen,
daarna stol)pt.'n Long en Jllllgc\\-'aard (tijdelijk)
hun samenwerking ("We willen J.:eenSnip pn
Snal) worden"). Long gaat daarna alleen op
t"urnel' met oude en nieuwp lipdjes. Ook hl'd(
hij planllen 0111 el'n hoek te schrij\-'ell .
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vord je mee geboren en ze blijven je hele
even. Zo is de eenzaamheid van ccn homo
'ven belabberd als de eenzaamheid van
'cn hetero. De kulluuren de tijd bepalen
-ic vorm van de emoties.
"l"eemnou zo 'n liedje waarin iemand op
Jczoek komt en zegt: goh, wat woon jij
1ier leuk, blablabla. De andere persoon
Jegint te huilen. Dan schrijft ccn mc-
rrouw mij dat ze het zo goed begrijpt oro-
lat ze ook pas gescheiden is! Maar het
iedje gaat helemaal niet over scheiding.
1et gaat gewoon over ecn gevoel. Iemand
comt op visite en slaal met z'n bek vol
anden cn lult maar wat. De ander wordt
)Vermeesterd door ccn gevoel van een-
~aamhcid en begint te huilen. I-lLt is een

-scvoel en meer niet. \Vic maakt nu de
Joodsehap? Ik niet."

lecht van spreken

-Deo7lgewonefelheid en de rauwe manier
'..Vooropde RK-kerk het moet ongelden,
'Jerbaast ons een beetje. Je bent zelfniet
rooms opgevoed en zelf nooit de dupe ge-
weest van de morele opvattingen en voor-
schriften van die kerk.
"Dat klopt. De hypocriete opvattingen
van de kerk raken mij toch wel. Rooms-
-katholiek of gereformeerd of wat dan
ook. Ze hebben het allemaal over dezelfde
!f5oden ze laten hem allemaal dezelfde
vreselijke dingen doen. De RK-kerk raakt
mij het meest als het gaat om de seksuele
moraal. Op het moment dat de Simonisen
en de Gijsens hun grauwe bek opentrek-

ken en daar komt dan zo'n vieze muffe
walm uit, waarin ze beweren dat alles dat
met seksualiteit te maken heeft vies is en
ze gaan dat ook nog eens op mij van toe-
passing verklaren. terwijl ik geeneens lid
ben en nog homoseksueel ook. dan heb ik
recht van spreken. Als vanuit de kerk
wordt gezcgt dat abortus niet mag omdat
het leven heilig is tenvijl aan de andere
kant miljoenen kindertjes sterven omdat
diezelfde kerk zegt: fok maar raak \'.:ant
god wil 't zo. dan trek ik mijn bek open.
De moraal van de kerk is in dat opzicht
misdadig en ik mag daartegen flink van
leer trekken."

Maar dat doe je dan op zo'n manier dat
gelovigen zich gekwetst voelen. Door de
grofheid waarmee je uitpakt. zien ze niet
meer watje wilt zeggen.
.,Als je praat over een groep mensen die al
schrikken bij het \voordje kut, dan is voor
hen 80'}';, van dat programma niet goed.
Dat zijn mensen die best nageven gecho-
queerd mogen worden. Als Reagan mor-
gen zou zeggen: ik heb genoeg van dat
geneuk met die nucleaire troep en nu
druk ik op die kutknop. dan zeggen die
mensen alleen dat Reagan neuken en kut
heeft gezegd. Als je zo narro\'.;minded
bent dan heb je nog wel een lange weg te
gaan. "

!\lensen kwetsen

.,Ik vind trouwens helemaal niet dat ik
mensen kwets. Ik denk \vel eens dat ik nog

lang niet vcr genoeg ga in mijn woede.
Niets \vat ik zou kunnen bedenken. is zo
erg en zo pervers als wat cr feitelijk in
onze \vcreld gebeurt.
Ik zeg bijvoorbeeld op toneel klootzak.
tenvijl ze een paar honderd kilometer
verder mensen bommen op hun hoofd
gooien. En dat nog wel in naam van het
christendom of wat voor god dan ook. Ik
ben nÎet half zo pervers als deveroorza-
keTSdáárvan. Trou\",'ens ik bepaal \••.at ik
op het toneel doe en alleen ik ben daar
verantwoordelijk voor."

IIet lijkt alsof je voor gelovigen geen res-
pekt hebt. Alsof je afkeurt dat ze über-
haupt zets geloverl.
"Ik ben bezig waar ik mee bezig wil zijn.
Of dat nu overeenkomt met opvattingen
van christenen of humanisten of homo-
fielen ofwie dan ook, is niet belangrijk
voor mij. Ik heb geen boodschap. Ik ben ••..
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6 Robert Long in de theaterproduktie ,.Tot hiertoe (heeft de Heere ons geholpen)"

èn ecn bcetjechristco èn CCD beetje huma-
nist èn homoseksueeL Maar in de eerste
plaats ben ik mens, ben ik een individu. In
deecrsle plaats ben ik Robert Longdie
zelf nadenkt en zelf beslissingen neemt.
Ik ben christelijk opgevoed en dus ben ik
m '0 hele leven bezig met het christendom
tcvcrwcrpcn. Als anderen geloven vind ik
dat best. Maarzemoeten mij erbuiten
laten. Ik heb er geen bezwaar tegen als
wordtgezcgd: wij vinden dit cn dat. Maar
zodra men gaat zeggen dat iedereen zo
moet denken, dan ga ik d\varsliggen. Als
gelovigen hun geloof baseren op zul kc op-
vattingen van het instituut kerk dan ver-
dienen ze ook grof teworden benaderd en
dan zullen ze zich ook wel gekwetst voe-
len door mijn teksten."

Godslastering

Je bent buitenkerkelijk. Geloofje nog
wel?
,,Ik denk niet datje kunt zeggen dat ik
atheïst ben. Daarvoor ben ik toch teveel
mystiek gekieteld. Het is een soort elasti-
schemystiek. Ik bedoel, als morgen
iemand zou zeggen dat de bomen in mijn
tuin een bepaalde straling bezitten die
een bepaalde invloed op me hebben vind
ik dat niet meteen onzin. Maar misschien
komt datook \••..el weeromdat ik toen ik
klein was zoveel onzin heb moeten aan-
horen. Mensen die niet meer christelijk
zijn of beweren te zijn, zijn toch altijd
bezig om ervanaf te komen. Dat zal voor
mij ook wel opgaan. Zo iser bijvoorbeeld
geen liedje of tekst van mij waarin niet op
een of andere manier god of z'n familie
aan bod komt. Maar ik ben niet bezig met
god of een bovennatuurlijk wezen omdat
ik toch iets zou willen geloven."

Kunjij je voorstellen dat de kerk of gelo~
vigen veel moeite hebben met de manier
waarop je soms over god spreekt of zingt
en dat ze van godslastering spreken?
"Het is gek dat je als niet-gelovige van
godslastering beschuldigd kan \vorden.
Dat kan ook eigenlijk niet. Het is dus hun
probleem en niet de mijne. Maar ja. hun
god is makkelijk te lasteren, omdat het
een kleine knijpekont is. Hun god zit bo-
ven op een stoel en kijkt de hele dag naar
beneden om te zien of Jantje een koekje
jat of aan z'n plassertje zit. Hun god is net
zo bekrompen als zezelf zijn en dus ver-
dient hij niet beter dan gelasterd te wor-
den. Een echte god zou iemand zijn die
door alle wollen geverfd is en niet k, ••..ets-
baar is. Kortom, een heel grote vader of
moeder."

Niemand hc\'oordelen

De rechtszaak die de politieke partij SGP



~()b{'rl 1.0119 samen met Leen J01lg{'waard

"Ik voel een sterke sympathie voor kleine
clubjes die het goed bedoelen"

ben tegen zo'n uitzonderingspositie, ,.

Seksuele nijheid

"Is het eigelljk nog wel nodig dat je zo
hard tegerl de kerk of het christendom
schopt? Er is toch nu veel meer vrijheid
danjaren geleden en de irlV!oed j,'an de
kerkcnneemt toch sterk af.
"Ik betwijfel of we vrijer worden. Na-
tuurlijk zijn bepaalde dingen nu wel mo-
gelijk. Maar neem nou de seksuele vrij-
heid waaroverzoveel ophef wordt ge-
maakt. Dat is toch helemaal niet zoals het
eruit ziet. Heel veel mensen (ook jonge-
ren) hebben al de remmingen en frustra-
ties die hun zijn aangepraat en die nog
lang niet zijn overwonnen. En dan moetje
niet aankomen met de VIVA-vrijheden.
Het zoenen van mannen door mannen,
homo en hetero. Dat zijn toch kroegtrucs.
Doe dat nou's thuis als het vrouwtje erbij
zit. Heerlijk hoor dat zoenen, verrukke-
lijk. Maar ik geloof er geen flikker van."

Gratis advertentie voor UV

Je zei het al, organisaties en aktiegroepen
hoeven er niet op te rekenen dat Robert
Long als hun spreekbuis fl1.nktioneert,
Toch heb je het I-Jllmanistich Verbond een
gratis advertentie aangeboden in het pro-
grammaboekje bij de nieuwe show. Hoe
dat zo?
"Omdat ik het een zinnige club vind. Al
was het alleen maarvanv,,'cge hun oproep
om eindelijk eens orde op zaken testellen
in de persoonsregisters van de gemeenten
doornaar het stadhuis te lopen en te zeg-
gen dat die loze vermeldingvan gods-
dienst er maar eens uit geschrapt moet
worden. Dat zijn akties die het Verbond
moet plegen. Daar hebben mensen \'.:at
aan. En daar komt nog bij dat ik een ster-
kesympathie voel voor kleine clubjes die
het goed bedoelcn."

Pa ui Cllsters en Aus Sillen

(O\'Crgenornen uit Humanist, sept, 'X:q

ad aangespannen tegen teksten in het
'rogramma .. Tot hiertoe (heeft de Heere
1IS geholpen)" is voor jou en Leerl Jon-
eU,'QQrdgoed afgelopen, Toch had het
ok allders klom en uitpakken en hadden
/LUie veroordeeld kunnen worden we-
ens godslastering. Vindje niet dat het
~meel, het cabaret een bepaalde vorm van
nschendbaarheid zouden moeten heb-
en, L'ergelijkbaar met de onschetldbcwr-
eid van kamerleden?

"Zeker niet. Politici en artiesten en \vclke
groep dan ook hebben geen enkel recht
om voor hun ui tlatingen in een onschend-
bare positie te zitten. Ze dragen allemaal
de verantwoordelijkheid voor \vat ze
doen. Als ik iets zeg dan weet ik ook dàt ik
het zeg en dan heb alleen ik daar alle
verantwoordelijkheid voor. Het is fout als
je een groep mensen zou bcvoordelen
doordat zij iets mogen zeggen wat de man
of vrouw op straat niet mag zeggen. Ik

hier staak ik
ik kan niet <lIJders
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LH-er in West-Duitsland

"Toen ik hoorde dat ik in Duitsland geplaatst wl'rd. haalde ik vreselijk." "Toen ik
hoorde dat ik in Duitsland g:cplaatst werd, was ik hest tevreden." Deze antwoorden
en alles wat daartussen ligt worden gegeven, als raadsman Frits van de Kolk aan
verschillende LR-crs (militairen van de Luchtmacht Bewakingsdienst) vraagt hoc ze
reageerden op hun plaatsing in de BRD. zoals \Vest-Duitsland hier kortweg wordt
genoemd.

Wordt er veel gedronken door jullie?
Rcné; Ik weet \vel zeker, toen ik in dienst
kwam dronk ik alleen in de weekends een
glaasje,ofmeer ... haha ... nudrinkik
elke avond meer dan vroeger in een hele
maand.
Jan: Ik ben altijd al een stevige drinker
geweest, maar hier is het elke avond raak.
Ben: Je moet wel, er is hier verder niets te
beleven, en als jeniet meedoet sta je al-
leen.
Jo: Ik ben hier met roken en drinken be-
gonnen.

Is er dan geen andere ontspanning hier?
Bijv. clubs e.d.
Hen: Als LB-er val je overal buiten, dat
komt door onze onregelmatige dienst. Je
kunt je nergens als groep bij aansluiten,
en een groep moeten wc blijven.

Het werk van de LR-ers in de BUD is niet voor iedereen hetzelfde. Bijv. in Vörden.
SchüppingclJ en tot voor kort in Horgclshauscn is het hoofdzakelijk tllfCnW<lcht: cen
kwartier op de toren staan, dan doorlopen tot dc volg-cnde toren (cr zijn vier torens),
daarna een uur rust. In Rheine (Bentlage) is het hOllfdzakelijk poortwacht en
patrouille lopen. En hij de :Ie en 5e groep geleide wapens (3 + 5 GG\V) in Blomberg: en
Stolzenau is het hoofdzakelijk patrouille lopen.
Dit artikel gaat overde dienstplichtige LU-ers van Vördcn (12 GG\V).
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Wat vonden jullie van de plaatsing in de
BRD? En hoe zijn jullie daarop voorbe-
reid?
Jan: Op de LIMOS in Nijmegen vertellen
ze sprookjes over de situatie in de BRD,
bijv. erzou een vliegveld zijn, je mocht
weleens mee vliegen, parachute springen
kon je, enz.
Maar er is hier geen vliegveld, de enige
vliegtuigen die ik bij de luchtmacht heb
gezien zijn de laagvliegende straaljagers
over de site. Parachute springen kun je,
maar niet hier in de buurt, en vraag niet
wat dat kost.

De andere jongens knikken instemmend.
René relativeert bovenstaande een beetje,
hij vindt dat de meeste jongens de LI-
MOS-tijd als erg kinderachtigervaren).
Hoe zit dat met die opleidingstijd?
René; Je wordt behandeld als een stel
kleine kinderen, je hebt niets te vertellen.
Daarom komt de meeste informatie die je

daar krijgt ook niet over. Je wordt eron-
mondig gemaakt. Daarom is de overgang
ook zo groot als je dan in de BRD aan-
komt. Ineens moet je alles zelf uitzoeken,
het gebouw waar je slaapt, je kamer enz.
Daarbij weet je niet eens bij \vie je op de
kamer komt.
Jan; Dat vond ik het ergste, op de LIMOS
worden de wildste verhalen verteld over
ontgroenen. Ik kwam op een kamer waar
reeds drie "oude" maten sliepen.

Je was bang voor het ontgroenen? Wilje
daar iets van vertellen?
Jan: Achteraf is het met mij nog meege-
vallen. Ik moest in het begin enkele keren
onder de douche. En een keer is er recht-
bankje gespeeld, daar werd ik op mijn
"fouten" gewezen en kreeg als straf de
opdracht een meter bier te drinken. (Dat
zijn zoveel glazen naast elkaar gesteld op
een meter lengte; FvdK.)

Waarom?
Jo: We moeten ook samenwerken als
groep, je bent van elkaar afhankelijk.
Door de onregelmatige dienst kun je de
maten van de andere pelotons niet leren
kennen. Wil je niet alleen komen te staan,
moet je je bij je peloton houden.
René: In de zomeris het hier beter, dan
kunje overdag gaan zwemmen, 's winters
is het een saaie boel. Drinken en gokken is
dan het enige wat over blijft. Door het
eentonige en vervelende werk word je
lamlendig en zakkig, je komt helemaal tot
niets, initiatief om iets te ondernemen
heb ik niet meer. Thuis heb ik een race-
fiets, ik kom er niet toe om hem mee te
nemen.

Zoudenjullie teruggeplaatst willen wor-
den naar Nederland?
René: Nee, ik ben gewend aan de andere
jongens, in Nederland moet ik me weer
opnieuw aanpassen. En ik heb hier meer
geld.
(De andere jongens beamen dit.) Ik hoor
jullie zoveel negatieve dingen noemen,
waarom dan toch liever hier blijven?
Jan: In Nederland is het ook niet alles,
daar zijn ook torens, en om de sleur weg te
drinken isdaarveel duurder.

Is het extra geld erg belangrijk voor
jullie?
Allen: Ja wat dan, straks zijn we werkloos
en krijgen wc nog minder, laat ons nu
maar profiteren!
Jo: Ik heb wel werk als ik uit dienst kom,
maar ik wil graag KVV-er/hondengelei-
der worden.

Wievanjullie wilook KVV-er worden?
We willen allemaal KVV-erworden, dan
heb je tenminste zekerheid, goed betaald,
en altijd beter dan niks doen.

Hoe ervaarje het om LB-er te zijn?
René: Voor de meeste andere dienstvak-
ken ben je maar een LB-er. Ik moest bijv.
vorige week naar de wap~nsmid, .,:,oIge.ns
de luitenant moesten er meuwe zlJkap]es
aan mijn wapen. Ik kom daar aan en geef
de boodschap door, ze kijken je niet eens
aan, hetenigewat ze zeggen is dan: laat
degene die je hier naar toe gestuurd heeft
het maar zelf betalen.
Jan; Zo gaat het vaker, als wij iets nodig
hebben laten ze je merken dat je maar een
LB-er bent.
Jo: Maar daar ben je snel aan gewend, we



gaan dan ook meestal met een paar man
ergens op af.

Hoe ervaar je je werk als LB-er?
Jo: Ons werk heeft niet veel nut, cr zi t ten
veel te veel zwakke plekken in de bewa-
king, laten ze het maarclektronisch
maken.
Bcn: Zv.:aar klote, het is eentonig. Je zit
op de toren en je kent elk struikje ornje
heen, je let niet meer op. sommigen vallen
dan ook in slaap, en worden dan door hun
maat of door de "verkeerde" gewekt. dan
zie je wel wat je krijgt.
Rcné: Ik vind de bewaking wel nut heb-
ben. bijv. in de zomer komen er mensen
kijken, die gaan dan zitten pi<:knicken.
als ze niemand op de toren zouden zien
bleven ze zitten. Nu schrikken ze en gaan
weg. De bewaking is een soort afschrik-
king.

Wat vindje van het u.-'apendat jullie be-
waken?
Jo: Zegt me niets, ik heb daar geen be-
langstelling voor.
Ben: Ze zoeken het maar uit.
Hené: Ze zijn er voor onze veiligheid.
Jan: Allemaal politiek. daar hebben wij
toch geen verstand van.

Maar die dingen hebben loch eenl-'er-
schrikkelijke uitwerkirzg?
Jo: Er zijn nog veel ergere als deze.
Ben: Ik maak me daar niet druk over.
René: Ik hoop dat we ze nooit nodig zullen
hebben. maar ik denk dat we ze voor onze
veiligheid niet kunnen missen.
Jan: Ik maak me daar ook niet druk over.

Wat zijn de voordelen van een plaatsing
indeBRD?
Jo: Je krijgt meer geld en je hebt de moge-
lijkheid sommige dingen goedkoper te
kopen.
René: Een weck gaat snel om. na vijf we-
ken ben je meestal twee v,leken vrij.
Jan: Je leert een andere omgeving kennen
en je leert Duits.
Ben: Ik heb hier een meisje leren kennen,
het bevalt me hier. Als ik niet langer kan
dienen. zoek ik hier een baantje.
Jo: Ik geloof ook dater hier meer
vrienden zijn, we zijn van elkaar afhan-
kelijk. Als ik twee weken thuis gev,tccst
ben, ben ik blij mijn "eigen" maten weer
te zien.

Wat zijn de nadelen van een plaatsing in
deHRD'
Jo: Verveling, van al het niks doen \',lord
je lamlendig.

Rcné: Als je geen eigen vervoer hebt kun
je nergens komen, openbaar vervoer is er
in het geheel niet.
Ben: Het werk is eentonig, maar ik red me
wel.
Jan: De \vinter is een grote trieste puin-
hoop.

Iloe zijrl de kontakten met het beroeps-
kader?
René: liet kontakt met onze pelotons-
commandanten is prima. we gaan kame-
raadschappelijk met elkaar om. als er wat
is wordt dat direct uitgepraat.
(De andere jongens knikken instem-
mend.)
Jan: Maar zo is het niet in alle pelotons, cr
zijn ook pelotonscommandanten die zich

niks van hun groep aantrekken. daar gaat
het ook niet goed.

Wat gaat erdan niet goed?
Jo: Nou ... bijv. het ontgroenen, daar la-
ten ze iemand een half uur onder de koude
douche zitten, sommige jongens wordt
nog na twee maanden het bed nat ge-
spoten.
Ben: Daar gebeuren nog veel ergere din-
gen. die ik nu niet wil zeggen.
Jan: Een goede verstandhouding met het
kader voorkomt al dat soort uitspat-
tingen.

Dit is het verhaal van enkde LB-crs die
toren wacht draaien, het is hun verhaal,
hün hcll~ving van hun werk en leven in de
BRD.

Frits van de Kolk

(;Het dank aan Fntn-archil'f 12 (-;GW)

VS kan Rusland niet missen-
Kl'cn dag



Humanisme
wal is dal eigenlijk?

WORD ABONNEE,

EGO OOK NA JE DIENST-TIJD

liet was een mooie zomeravond tocn jij. Gcrtjan, door l'en fout van een tegenligger
met jl~motor o",crdc kop sloeg. Twee dagen later vond je jezelf min of meer tl'rug: in
het ziekenhuis waar ik ••Is raadsvrouw werkte. Om je hoofd een verband, rechterarm
in het gips, dour en langs je rc('htcrhccn een ongetwijfeld stevige, maar nogal gruwe-
lijk aandoende constructie van stalen pennen die de komende (vier. zes, acht'?)
maanden alles op z'n plaats moesten houden. Daar lag jcdan en niet eens door eigen
schuld . .Je was twintig, een paar weken geleden op Ileucf in een nieuwe haan begon-
nen, je hield van spurten en je had ecn vriendin waarmee het dl' laatste tijd uit.,t zo
lekker liep.

Openheid

[cts anders wat voor mijn gevoel bij hu-
manisme hoort is openheid. Openstaan
voor mensen die anders denken cn leven
dan ik, openheid naar andere inzichten,
nieuwe ontwikkelingen. Geen dogma's of
vooroordelen. maar je afvragen of je je
oordeel niet moet bijstellen, of er geen
reden is om er anders tegenaan te kijken.
Maar, zei jij, dat betekent dan toch, dat
wat je vandaag goed vindt, morgen slecht
kan zijn?
Ik geloof ook dat normen en \vaarden in
de loop van de tijd vaak veranderen. Al-
leen niet van de ene dag op de andere, het
is meer een proces dat zich in de maat-
schappij voltrekt. Je zult humanisten niet
gauw horen zeggen dat iets zó is en niet
anders. Niet één waarheid die voor altijd
vast staat. \Vel proberen om ecn samenle-
ving op te bouwen. waar het recht van
iedereen om op haar of zijn eigen manier
zijn/haar leven te leiden aan bod kan ko-
men. Maar dan wel graag met ruimte en
respect voor anderen.

en zo?vroegje en ik antwoordde: Ik kan
alleen voor mezelf spn!kcn. Ik denk dat
doodgaan zo iets is als inslapen. Maar ik
zeg niet dát het zo is, ik weet het gewoon
niet.
Dat is, denk ik, ook humanistisch: op een
heleboel vragen geen antwoord weten.
Leven met onzekerheden. Dat is \vel
moeilijk. Maar ik kan niet om de hoek
kijken. Ik ga uit van \vat ik nu beleven en
ervaren kan.

«()\'{'r~('lIomen uit Humanist, sept. 'S:q

Heel g:ewoon

Tja, zei jij, het klinkt aardig, maar het is
allemaal nogal gewoon, he?Ik bedoel, dat
vinden wc toch allemaal'? En trouwens, ik
hoorde laatst ccn dominee en die was toch
ook erg voor het milieu en zo ..
Gelukkig wel, zei ik, want als de mensen
cn het milieu het alleen van de humanis-
ten moesten hebben zou het wel zorgelijk
zijn. En wat dat gevwne betreft: huma-
nistische uitgangspunten zijn tegenwoor-
dig voor veel mensen heel gewoon en her-
kenbaar. Alleen is lang niet iedereen er
zich van bewust dat die begrippen samen
de grondslag vormen voor z'n manier van
leven.
Nou, zei jij, en op de gang rammelde de
etenswagen want de soep kwam eraan, ik
geloof dat ik dan wel een humanist ben.
Maar als ik die hufter te pakken krijg die
me heeft aangereden ...

Humanisten blijven mensen.
lIeleen Viehoff

Wie zich abonneert, krijgt
enkele recente jaarboekjes
als welkomstgeschenk.
Stort f 12,- op postgiro
480414 van Hoofd raadsman
Hum. GV te Zeist, onder
vermelding van "nieuwe
abonnee".

Verder zie ik mensen als een onderdeel
van de natuur ofvan het heelal of hoeje
het noemt. Dus niet als het belangrijkste
waar alles om draait, maar als óók een
deel, zoals dedieren en de planten en
noem maar op. Maar dan wel met speci-
fieke menselijke eigenschappen en ver-
mogens. We maken deel uit van diena-
tuur, alleen al daarom hebben we alle re-
den om cr zuinig mee om te springen.

Doodg:aan

En hoedenken jullie over doodgaan?, in-
formeerde je toen. 1':en reële vraagals je
net twee dagen in coma hebt gelegen, en
ik vroeg dan ook voorzichtig watje be-
doelde. Nou, geloof je in het hiernamaals

Deel van de natuur

Die horen bij leven, net als pijn en ver-
driet. Het is mijn leven en ik ben er zelf
verant\ ••..oordelijk voor hoc ik het leef.
Maar ik kan het niet in m'n centje, ik heb
cr anderen bij nodig. Mensen hebben el-
kaar nodig. Die verbondenheid, die soli-
dariteit is belangrijk in het humanisme.
En ook dat alle mensen - ik bedoel echt
allemaal en overal-hetzelfde recht heb-
ben op een menswaardig bestaan.

Zelf duen en solidariteit

Dus stak ik van wal: je hebt ze in soorten,
humanisten, ik kan misschien maar het
beste proberen iets te vertellen van wat
humanisme voor mij betekent.
Om te beginnen zie ik het als de levenso-
vertuiging die ervan uitgaat dat er buiten
ofboven ons geen macht is die ons leven
bestuurt. Dat moeten wc zelf doen. Met
vallen en opstaan en blunders en fouten.

Wc hebben veel gepraat, jij en ik. Wat
moest je met die chaos van pijn, woede,
teleurstelling, onzekerheid en angst voor
de toekomst? Je kon er immers geen kant
mee uit. En toen de eerste schok en de
ergste pijn voorbij waren, toen sloeg de
verveling toe. En hoc!
Op weer zo'n eindeloos lijkende middag,
terwijlje zaalgenoten sliepen of lazen of
in de tuin zaten (maar jij mocht met bed
en al geen centimeter van je plaats), toen
vroeg je: wat isdat eigenlijk, humanisme?
Ik weet nog dat ik aarzelde. Een theore-
tisch verhaal was wel het laatste \vaar je
op lag te wachten. Maar misschien hoefde
dat ook niet, tenslotte heeft humanisme
met het gewone leven van elke dag te
maken.

Geen theoretisch verhaal
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exposeren de maand oktober
in HMT te Havelte

Dagelijks en wekelijks komen wij ('i.UtOllI1S tegen in kr.mten en tijdschriften.
liet bijzondere karakter van dl' getekende satire, door dl' tekenaars zeer uitccnlo-
Ilcml \'al1 stijl op IJapicr gezet, is \'aak boeiend en opvallend. Knmt het voor dat men
sommige geschreven artikelen wel eens U\'l'r hel hoofd ziel, de cartoon heeft IJlen

meestal altijd hekeken.
Spotten is een menselijke eigenschap en Ic('d,'crmaak en satire hestaan al zo lang cr
mensen zijn.

Ven.\'ey. Silvia Weveen Kees \Villemen.
De 'Twaalf cartoonisten' -exposi tie is in
HMT 'De Huneberg' te Havelte geduren-
de de maand oktober 198:{.

Extra berichtje

De satirische tekenaar van deze tijd moet
vaak dagelijks tekeningen afleveren, die
bovendien zo aktueel mogelijk moeten
zijn. Meer dan van andere tekenaars
wordt van hem konstant inventiviteit,
oorspronkelijkheid, gevoel voor humor
en kritische zin vereist. Bovendien werkt
hij met beperkte themathiek.
Het is eigenlijk verbazing\l.'ekkend wal cr
ondanks die druk en beperking, steeds
weer op papier komt te staan.

Biljarters

Cartoonisten lijken in dat opzicht wel op
getalenteerde biljarters, die ondanks hun
gebondenheid aan ballen, tafel, keu en
spelregels, steeds \veer prachtig verras-
sende caramboles op het groene laken
maken. Devergelijkinggaat nog verder
op.
Zoals de biljarter door zijn flitsende stoot
een patroon verandert in een totaal ande-
re, die nieuwe perspekticven opent, zo
\veet de tekenaar met zijn averechtse pen
een bekend gegeven een drastische draai
te geven, die door het onverwachteervan,
de lach bij de kijker opwekt.

Stefan Verwey bijvoorbeeld beeldt in een
tekening het griezelig vertrouwde beeld
van de oorlog uit. Hij haalt de routineuze

kijker ech ter onderuit door op de voor-
grond 1\\'ce soldaten te plaatsen, die snik-
kend van de lach het opschrift lezen op
het pakje sigaretten, dat één van hen de
ander aanbiedt: Roken bedreigt de ge-
zondheid.
Satirisch tekenwerk is niets anders dan
het la ten caramboleren van een zienswij-
ze. Het verstoort de bestaande orde. Een
groot deel van de belangstellenden voor
cartoons ervaart de ironische kijk op het
leven als positief. Humor is een uitlaat-
klepvooreen overvol gemoed.

Boek en tentounstelling-

Twaalf cartoonisten stelden cartoons be-
schikbaar voor een gelijknamige exposi-
tie. Deze en andere cartoons van hun
hand werden eerder dit jaar gebundeld in
een -eveneens gelijknamig - boekje, dat
werd uitgegeven bij de Uitgeverij Corrie
Zelen i.s.m. het Humanistisch Verbond
(zie hieronder)
Reaktics van grijnzen, glimlachen, la-
chen, begrijpen tot kan dat wel, woede.
afgrijzen. niet begrijpen. het is allemaal
mogelijk met de cartoons van Anone
(Martien Symék). Jos Collignon, Arend
van Dam, Tom Janssen. Willcm van Ma-
nen, Frits Mül1er, Len !vIunnik. Opland
(Rob Wout), Peter van Straaten, Stefan

Ter gelegenheid van de expositie is door
het HMT-Havelte in sameJ1\\'erking met
de regionale afdeling van het Humanis-
tisch Verbond op woensdagavond 5 okto-
ber een gespreks/ontmoetingsavond ge-
organiseerd met de bekende tekenaar
Stcfan Vern'cy. Deavond wordt gehou-
den in het HMT 'De Huneberg' te Havelte,
begint om 19.45 uur en zal worden geleid
door raadsman Wim Heij.
Een unieke gelegenheid om de bekende
tekenaar Stcfan Verwey te ontmoeten en
te praten over zijn stijl, ideeën, persoon
en cartoons en cartoonisten.

Paul Vonk

DCZ(l en nog eens 119 andere
cartoons, getekend dool'
twaalf bekende Nederlandse
catoonisten, zijn gebundeld in
een fraai boekje dat is uitgege-
ven door het Humanistisch
Vl'rbond. Bovendien bevat de
uitgave ook twaalf getekendl'
zelfportretten van dl' cartoon-
isten. Het boekje kan worden
besteld door storting van
f 14.80 (inkl. porto) op giro:18
tnv Humanistisch Verbond.
Utrecht mvv .. 12 cartoon-
isten".
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"Juist nu moeten we doorstoten"

Vredesopvoeder Steven Derksen
Steven Dcrkscn (68) was de eerste die na dl' TWCl'dc \Vucldnoriog: in Nt'derland ecn
pleidooi hield VHor vfcdcsop\'ocding:.
Zijn boeken en zijn vclc artikelen over dit ondcr\"crp kregen, zowel in binncn- als in
buitenland. vcel gehoor. Naar aanleiding: van het \'crsl~hijnen van zijn vierde hock.
"Mens en geweld", zocht EGO-redakteur \Vim lIcij hem op.
liet resultaat. ccn boeiend gesprek over agressie, geweld. terrorisme, gcwcldhchcer-
sing en de vredesbeweging, volgt hieronder.

Terrorisme

Waaraan wijt je de toename van politiek
geweld, zoals het terrorisme?
Veel staten vormen de kern van dat terro-
risme doordat ze zelf het voorbeeld geven
op het gebied van het geweldgebruik.
Wapens roepen wapens op, dat geldt ook
voor parades en ander machtsvertoon.
Wanneer men dan geschokt is door de po-
litiek die gevoerd wordt, ligt het voor de
hand dat men zich ook met geweld gaat
verzetten. Aan de andere kant is het na-
tuurlijk ook zo dat er veel beloften zijn
gedaan na de Tweede Wereldoorlog die
niet gerealiseerd zijn of konden worden.
Dat terrorisme is zo nog een beetje de

automatisering, het anoniem worden in
onze samenleving, de vervreemding die
daardoor optreedt. De maatschappij is in
zekere zin te groot geworden voorde
menselijke maat, ze isook ondoorzichtig
ge\'..'Orden. Veel mensen hebben het ge-
voel dat ze buiten spel zijn komen te staan
door burokratisering, door mechanise-
ring. In zekere zin is de mens een stukje
initiatief afgenomen. Het verandert ook
allemaal heel snel, het verleden speelt
nauwelijks nog een rol in het leven van de
mens, Vroeger had iedereen toch een gro-
te steun aan tradities, zekerheden e.d.

Daarnaast is het ook de kulturele krisis,
het gebrek aan een zeker levensperspek-
tief, aan bepaalde normen en \vaarden die
de mens toch een zekere steun geven in z'n
le\'en, Ook de nawerking van de Tweede
Wereldoorlog, de algemene verruwing,
waar de geweldsideologie van het natio-
naal-socialisme in zit, speelt een rol.
Soms denk ik \veleens dat we toch weer
een bC'etje die richting opdrijven. Als je
kinderen nu hoort praten over neerleg-

j
gen, killen, dat zijn allemaal heel gewone
termen geworden. Ook in het weten-
schappelijk taalgebruik kom je dat tegen.
Denk maar aan de schone bom, dooms-
daymachine, megadoden enz, Ook dat is
taalverruwing.
Denk in dit verband ook aan de herleefde
belangstelling voor na tionaal-sodalisti-
sche en fascistische schrijvers als bijv.
Céline.
Wat verder speelt is de angst voor de
atoomoorlog. En het toenemend alkohol-
gebruik, dat zelf weer het gevolg is van
vervreemding, Angst, onzekerheid, ont-
worteling, zijn op zichzelf faktoren die
tot vergroting van het geweldpotentieel
bijdragen.
Tenslotte de invloed van de massamedia.
die zich veel meer zelfbeperkingen zou-
den moeten opleggen en meer aandacht
aan de positieve feiten zouden moeten be-
steden.

Oorz<lken "an g-c\,,'cld-toename

In je nieuwste bock spreek je over een
sterke toename van allerlei soorten ge-
weld, bij v . vandalisme, geweldskrimina-
liteit e.d. Wat zie je als oorzaken van deze
toename?
Zelfvind ik één van de belangrijkste oor-
zaken de maatschappijkrisis die er op dit
ogenblik heel duidelijk is. Ik doel op de

Agressie

Wat versta je onder agressie?
Je kunt een onderscheid maken tussen
goedaardige en kwaadaardige agressie
zoals bijv. Erich Fromm dat doet. In mijn
bock doe ik dat niet. Want ik geloof dat
het in overeenstemming is met het huidi-
ge \vetenschappelijke spraakgebruik, dat
je agressie uitsluitend in negatieve zin
formuleert. Dus bijv. de de neiging 'ran de
mens om anderen le,.'d te herokkenen. pijn
dOl'II. mishruik Il' maken \'<111een machtsposi-
tie die men inneemt.
Dan heb je ongeveer het begrip agressie
zoals dat in de moderne literatuur het
meest naar voren komt. Je krijgt een ge-
zeur zonder einde als je vindt dat agressie
toch eigenlijk ook best wel positief ge-
noemd kan \••..orden. Maar geef het dan
een andere naam. Natuurlijk is het waar
dat je agressie kunt omzetten in neigin-
gen die meer positief gericht zijn, maar
dan is het, op dat moment, geen agressie
meer.

Het gaat altijd om twee dingen, het gaat
om de menselijke faktor en om de externe
factoren die vanuit de maatschappij ko-
men. De poging het geweld terug te drin-
gen heeft alleen maar zin als je die twee
kanten van de zaak in het oog houdt.
Ik geloof dat het de fout van vroeger is
geweest dat men altijd dat geweld direkt
met de mens, met zijn zondebesef e.d., in
verband bracht. In de 60-er jaren werd
het steeds meer gewoonte het geweld uit-
sluitend te zien als een gevolg van ver-
keerde maatschappelijke strukturen.
Je kunt dit probleem m.i. alleen oplossen
door naar beide kanten te kijken. Er is een
voortdurende wisselwerking tussen de
mens en de samenleving.

Gewcldhchccring

lIet is van toenemend belang het geweld
te beheersen. Waar moeten we beginnen?
Het is zelfs een voorwaarde voor de mens-
heid geworden om het geweld te gaan be-
heersen. Waar moet je beginnen'? Je kunt
vanuit de mens die vraag benaderen en
zeggen: in hoeverre is er iets in de mens
dat hem steeds weer tot het gebruik van
geweld brengt en in hoeverre kan dat be-
heerst \vorden? Aan de andere kant zijn cr
ook allerlei factoren buiten de mens die
de neiging tot ge\veld kunnen stimuleren.

Wat heeft je ertoe bewogen" Mens en ge-
weld" te schrijven?
De angst voor een eskalatie, voor een ver-
hcvigingvan het geweld in een wereld die
steeds kwctsbaardcrwordt, dat is eigen-
lijk het uitgangspunt van dit boek ge-
weest. En natuurlijk de vraag: kunnen wc
daar met elkaar ook iets aan doen'? Is het
geweld te beheersen'?

Beide kanten aanpakken dus?
Ja, precies. Het is het vraagstuk van mens
én struktuur. Opmerkelijk is in dit ver-
band dat op het ogenblik in het oostblok,

~ m.n. in de Sovjet-literatuur, meer aan-
e:» dacht begint te komen ook voordie men-
o: selijke faktor. Daarvoor heeft men altijd
~ gezegd dat als wij een kommunistische
~ maatschappij hebben, dan hebben weook
~ het geweld uitgebannen, dan is cr geen

kriminaliteit meer. Nu begint men daar
• toch ook in te zien dat er in die mens
o weleens iets zou kunnen zitten waardoor
~ in elke maatschappij toch dat geweld
2 \veerdoorbreekt.



voortzetting van de laatste oorlog.

Een andere oorzaak van het terrorisme is
waarschijnlij gelegen in het strukturele
denken, waar ik het zoëven al over had. Ik
denk in dit verband dan bijv. aaneen RAF
in Duitsland. Allemaal idealistisch ge-
stemde jongeren die zeer teleurgesteld
zijn geweest over hun medeburgers en die
dan opeen gegeven ogenblik, helaas, in
het grofste tegengeweld terecht zijn ge-
komen.
Het is natuurlijk ook zo dat als er geen
levensperspektief is, als het leven zinloos
wordt ervaren, dat je dán juist naar de
heelheid van een nieU\v bestaan zoekt.
Het is altijd al zo geweest dat juist in een
periode van kultuurkrisisde behoefte aan
een totaal andere aanpak het grootste is.
Een heleboel terroristen die niet meer ge-
noegen nemen met het zinloze, lege be-
staan in deze maatschappij zoeken als het
ware een nieuw Jeruzalem. Op den duur
werd dan duidelijk dat het alleen via ge-
weid nog viel te bereiken. Dat heeft m.i.
ook een belangrijke rol gespeeld.
Wat hier natuurlijk ook aan vast zit is het
gevoel van ongeborgcnheid dat men, door
strakke solidariteit die in terroristische
groeperingen heerst, tracht te overwin-
nen. De behoefte aan emotionele gebor-
genheid is bij deze mensen zo sterk dat
het, bij wijze van spreken, alle tegenstel-
lingen overbrugt. Bovendien roept het sa-
men onderhevig zijn aan bepaalde geva-
ren ook een bepaalde gemoedstoestand
op die men juist in deze koude, zakelijke
maatschappij misL

Dat heeft natuurlijk ook in het verzet tij-
dens de oorlog een grote rol gespeeld.
Daardoor voelden ook een heleboel men-
sen, toen ze weer in een normale maat-
schappij terechtkwamen, zich zo bedon-
derd. Men heeft lange tijd op het scherp
van desnede geleefd en men wist dat als
er iets gebeurde je even met elkaar één
was. Dat speelt zeker een belangrijke rol.
Tenslotte natuurlijk ook weerde rol van
demedia die, dikwijls vanwegesensatio-
nele ovenvcgingen, bepaalde dingen be-
nadrukken. Dingen die zonder die aan-
dacht gewoon doodbloeden.

l»ositieve veranderingen

Je eerste boek was getitel"Hoe leren we
de vrede". Is vrede eigenlijk wel te leren?
Niemand kan zeggen of de mens inder-
daad ooit de vrede zal bereiken. De' moge-
lijkheid zit er altijd in dat dat niet lukt,
maar dat mag natuurlijk geen rol spelen
bij onze pogingen om het ergste in deze
wereld te voorkomen. Want dan legje je

.•Ter afsluiting van dit boek \\!il ik no~-
ma als waarschuw{'n tegen onduordacht
optimism{' en goedkul)e illusies. Alleen
geleidl"lijkc {'n goed doordachte veran-
deringen in onze maals{'hal)pclijke {'U puli-
tieke strukturen én in onze menselijke
denk- en gedr':lgshoudingen kunnen ons
een stukje dichter bij ons doel brengen.
Toch is een zeker idealisme in de strijd
"oor een meer humane en minder ge-
welddadigewereld onmisbaar. Wiehct
mogelijke wil bereiken, moct het onmo-
gelijke durven hOI)Cn."

Steven Derksen

bij voorbaat bij de feiten neer. Dat is zo
ongeveer het ergste wat de mens op dit
ogenblik kan doen.
Zelf heb ik het gevoel dat er toch, on-
danks het feit dat we temidden van aller-
lei politieke spanningen leven, heel wat in
positieve zin is veranderd. Dat er toch
onnoemelijk veel meer mensen bij deze
zaak betrokken zijn geraakt dan ooit het
geval is gev.'eesL
In 1965 waren het nog kleine grocpjes. Je
was een uitzondering, je werd meteen
voor een gevaarlijke linkse broeder aan-
gezien.
Op het ogenblik zie je uit allerlei kringen
van de bevolking impulsen komen. Er
ontwikkcltzich nu een publieke opinie
die meer en meer de grote politiek gaat
beïnvloeden. Dat is de grote winsten daar
ben ik erg blij mee.
Je kunt pessimistischzijn en zeggen het
loopt allemaal nog z'n zelfde gangetje. Je
kunt ook zeggen er is in de afgelopen
twintig jaar ongelofelijk veel veranderd.
Als je dat van tevoren zou hebben voor-
speld had men je voor gek versleten. Wat
er tijdens de afgelopen vredesweek niet
aan aktiviteiten zijn geweest? Geweldig
gewoon.
Toch moeten we ons niet op de borst
slaan. Zo van het is bijna geklaard. Maar
aan de andere kant mogen we met enige
voldoening zeggen dat er op het ogenblik
veel meer mensen geïnteresseerd zijn.
Juist nu moeten wedoorstoten. We moe-
ten de mensen van voldoende informatie
blijven voorzien. Het is niet genoeg dat
mensen een keer aan een protestdemon-
stratie meedoen, hoe belangrijk dat ook
is. Ik voorzie nog een langestrijd die al-
leen maar gewonnen kan worden als de
kwaliteit van de vredesbeweging bet cr is
dan die van de andere kant, en de midde-
len en het doel niet te veel met elkaar in
strijd komen.

Vredesbeweging

Welke rol denk je de vredesbeweging toe
bij het terugdringen van het geweld in

onze samenleving?
Ik denk datje kunt zeggen dat het op het
ogenblik vooral van die vredesbeweging
moet komen, van een goed geïnformeer-
de, geïnteresseerde publieke opinie La.v.
de vragen van oorlogen vrede. De politici
zitten zo gevangen in het net van zelfbe-
drog dat je het dáár niet van verwachten
kan. Die zitten vastgebakken in het cir-
cuit van angst en wantrouwen. Een door-
braak kan niet alleen maar komen van de
kant van de publieke opinie.
Met andere woorden de druk van de poli-
tieke opinie zal zó groot moeten worden,
dat het proces van paranoïde denken in
deze wereld wordt doorbroken. Ik bedoel
dat beide partijen zich steeds maar be-
dreigd voelen voor een vermeende aanval
van de anderen daardoor hun bewape-
ning weer opvoeren, waardoor bij die an-
der die vrees weer vergroot wordt etc. etc.
De bekende en gevaarlijke vicieuze cir-
kel. Alleen dedruk van de publieke opinie
in de gehele wereld kan dit koudeoor-
logsdenken doorbreken.
Je kunt zeggen dat dat geldt voor het
Westen, maar hoe zit het met het Oosten?
Ook daar zijn de laatste jaren een aantal
dingen gebeurd die je niet had durven
. verwachten. Als daar in Praagen Buka-
rest zo'n paarduizend jongeren bij elkaar
zijn om te getuigen voor de vrede zonder
dat de politie ingrijpt dan werkt het toch.
ondanks dat die muur el' is.

Het gaat er niet om het konflikt de wereld
uit te helpen, zoals sommige mensen wel
denken. Zolang cr mensen zijn zullen er
konflikten zijn. Natuurlijk, want een
konfliktlozemaatschappij kunnen we
ons niet voorstellen. Het gaat erom te le-
ren konflikten op een andere manier op te
lossen. De wereld zal niet direkt geweld-
loos kunnen worden. Dat ideaal zal ge-
doemd zijn nog een hele tijd of minstens
wel altijd toekomstmuziek te blijven.
Waar we in eerste instantie aan moeten
werken is: het ergste geweld in te dam-
men omdat dat het einde van onzesamen-
leving kan betekenen. Da~rvoor geef ik in
mijn boek een aantal suggesties.

Wim Heij

"Mens en geweld" door dr. Steven lJerksen
werd uit~e~e\'en door Th ieme. Zutphen. Prijs
f 19.50.
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GérardDepardieu in de rol van zijn leven

Danion
Bij de première \•.Hl dl' film Dal1tol1 dit Hwrjaar in l)arijs.laaidcn de discussil'S
onmiddellijk hoog op. Dl' briljante jloulsc regisseur Andrcj \Vajda (die up voorspraak
van dl.' Franse minister \',lIll'ultuur een vette subsidie had gekregen vour het maken
\'all ecn mooie film overdc Franst' Kc\'olutic) kwam namt'lijk af met ('('n grimmig
werkstuk. waarin de standpunten van de heide voormannen van die Rc\'oll1til',
Georges Dalltnn cn l\1aximilian de l{oht'sIJÎcrrc. scherp tcgt'IW\'('(' elkaar werdl'u
g(~z('{.Voor een grnut aantal aanwezigen aal1lt'iding om ,'crgcJijking te trekken t lissen
dl' toenmalige situatie in Frankrijk en de huidige tucstand in POll'U: DantuJl werd
vcrgcll'kt~n met \Valcsa, Rnbcspiurc met Jaruzclski.

14 \\'ojci('ch Ps;;:olliak als /?o1Jespierre staat lij1/recht /('g{'/IO/"er .
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In hoeverre Wajda zich wel of niet hceft
laten leiden door de situatie in zijn vader-
land. l'en fraaie en îndrukl,l.'ekkende film
heeft hij van Danton in elk gcvnl \vel ge-
maakt.
Georges Danton was in het jaar waarin dC"
film speelt. 179-1:. precies even oud als de
man die hem spl'elt, Gerard Depardîeu:
:~5jaar. Vlak na de Revolutie verkeerde
het land nog in een afschuwelijkt.' chaos
en Danton had zich aal1\'ankelijk op het
platteland schuilgehouden. In het najaar
kwam hij echter toch naar Pnrijs om te
proberen tot een vergelijk te komen met
Robespicrre. die de \•...etten die tijdens de
Revolutie waren opgesteld, wel erg streng
toepaste: alles en iedereen werd onderge-
schikt gemaakt aan d(~verordeningen.
tenvijl het volk eindelijk allt.'en maar
rust, \'I't.'deen een hap te eten wilde.

Danton was een man dieuit dat volk was
voortgekomen: warmbloedig, slordig,
volks. ('en drinkebroert.'n een genieter.
Maar wel iemand met oog voorde noden
van de gewone Illcnsen. RobcspiclTc, die

••••. 'I
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één jaar ouder was dan Danton. was in
alles zijn tegenpool: star, kil, pijnlijk net-
jes en ontoegankelijk.
Danton noodt RobespielTl' uit voor een
dine!". om te proberen in dil' wat ontspan-
nen sfeer de verschillende uitgangs-
punten wat naar elkaar toe te buigen.
Maar in een scène die werkelijk \\"Cerga-
loos is verfilmd, weigert Hobespierre elke
hap van de schotels, en elke
toenaderingspoging van Dan ton. van wie
hij duidelijk lichamelijk zo gruwt. dat hij
hem nauwelijks aan wil kijken. Kort na
dil' voor Danton zo vcrnederende en te-
leurstellende gebeurtenis forceert Robes-
pierre l'en proces. dat een annfluiting is
voor begrippen nis recht en rechtspraak.
en Danton 's hoofd rolt niet veellatcr. sa-
men met dat van zes van zijn naaste me-
dewerkers. onder de grm •....elijke guilloti-
ne. RobespieJTe is ziek, ligt zwetend in
zijn bed en trekt het laken over zijn hoofd,
misschien al beseffend, dat dat onder
diezelfde guillotine maar een paar maan-
den later ook \'an zijn romp gt'scheiden
zal worden.

Andrej Wajda heeft van deze Pools-Fran-
se coproduktieeen stukje Kunst gema::lkt,
zoals ik erde laatste jaren niet veel heb
gezi('n. Vooral de beklemmende sfeer van
Parijs in die dagen van \•....anhoop en ter-
reur, dezenuwslopende processen en de
veroordelingen die elkaar steeds snel!n
opvolgen, heeft hij hef'! kna p weten te
treffen. Voor de rol van Hobcspierre koos
hij een van Polen's meest bekwameae-
teurs. Wojcîech Pszoniak en Robespierre
komt in zijn uitbeelding werkelijk tot le-
\'('n als de lijnrechte. van macht bezeten
sta<ltsman.
Maar de film wordt toch gedr<lgen door
Gerard Depardieu, die met zijn creatie
van Danton de rol van zijn leven speelt.
Zijn grove kop. zijn ruwe stem en de affi-
niteit die hij ongetwijfeld met de figuur
van Danton moet hebben gevoeld. maken
dat hij geloofwaardigeris dan in vele
voorgaande films. Hij zou er goed aan
doen-eens een poosje rust te nemen. en hij
zou er nog beter aan doen niet klakkeloos
elke rol te spelen die hem wordt aangebo-
den. Het feit dat hij een rol als die van
Danton zo pruchtig neerzet, geeft hem de
verplichting\vatzorgvuldiger met dat
kostbare talent om te springen. Als zede-
ze film op de middelbare school zouden
vertonen, blijft er waarschijnlijk heel wat
meer van de Franse Revolutie bij de leer-
lingen hangen dan wanneer ze er tien dik-
ke boeken over zouden doornemen.

Leo van Opzeeland
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cr is een haarVL'l:<;re\'igf'J' dil'
\f.:erkt op {'('IJ bnsis \ '<-In zure
ng(,lJ

L.v.O.

De film Travcrst.'cs speelt zich af op dl'
veerboot tussen Ostende en Dover. dat
stukje niemandsland waar een heleboel
dramatiek te vinden is. al sta je daar niet
dagelijks bij stil. Twee mannen. een Alge-
rijn en een Oost-Europeaan, proberen
Engeland binnen te komen, maar mogen
het land niet in. Omdat hun verblijfsver-
gunning in België is verlopen, kunnen ze
ook niet terug naar het vasteland en zo
stranden ze op de boot. De Algerijn is een
man zonder illusies. maar tegelijk een fi-
losoof. De Oost-Europeaan is nog vol
hoop, enthousiast en naïef. Wanneer bei-
de mannen uit deze onoplosbare situatie
proberen te komen, kiezen ze juist de op-
lossing die je niet verwacht zou hebben:
de één gaat over tot een gewelddaad om
anderen over hem te laten beslissen. de
tweede legt zich neer bij de situatie op een
wijze die e\'en verrassend al.s onwaar-
schijnlijk is. Beklemmende film. schitte-
rend gespeeld. Hegie was van Mahmo~d
Ben Mahmoud. die ook het scenario
schreef en daar waarschijnlijk l'en hele-
boel eigen ervaringen in zal hebben ge-
stopt. De film is een Belgisch-Tunesische
co-produktie.

••••••
je daarmee een aantal mooie stunts uitha-
len. Richard Pryor steelt de show. meer
dan Superman zelf. omdat hij in zijn rol
in deze film alle mogelijkheden krijgt zijn
komisch talent breed uit te meten. Er
wordt in Hollywood op dit moment hard
gewerkt aan de eerste Supergirlfilm. V/ie
de hoofdrol gaat spelen is nog niet be-
kend.

Peter StrallSSC'll Molly Hinglcalcl ill Space-
lIunler

.!lllie Wallers e1l Micllaei Caille ill Eclllcalirig
Rilel

Nog één keer treedt Christopher Reeve
aan in zijn rol van Supcrman en 't is maar
goed dat de producenten nu al hebben
besloten om het bij drie films uit deze
serie te laten. Niet dat de derde slecht is,
integendeel, maar de rek gaat er langza-
merhand een beetje uit.
Sterk zijn de verhalen natuurlijk nooit
geweest. Wat deze derde film voorname-
lijk redt is de geestige regie van Richard
Lester. en het feit dat Superman dit keer
van zijn onkreukbaar image afwijkt door
er, zij het tijdelijk. een paar misselijke
menselijke trekjes op na te houden. Alles
draait om de macht van decomputer in de
moderne samenleving, en natuurlijk kun

de rijke fantasie van dl! auteur. Aan
knokken en vechten natuurlijk geen ge-
brek, en de grote griezel met de huive-
ringwekkende voo rl iefde voor \\Tede
spelletjes is ook van de partij. De held
\••..ordt gespeeld door Peter Strauss. de
man dieu misschien nog kent als de heili-
ge boon Rudi uit De Jordaches. In deze
film zien we hem dus eens van een heel
andere kant. Dl' onvermijdelijke vrouwe-
lijke tegenspeelster in dit soort verhalen
is dit keer Molly Ringwald, een heel jonge
actrice die opviel als de dochter van John
Cassavetes in Tempest.
Regie van deze knap in elkaar gezette on-
zinfilm vol actie was van Lamont
Johnson.

In de film Eclu('ating i{ita wordt het al
eerder vertoonde Pygmalionprincîpc in
een moderne versie gepresenteerd: de
jonge ondernemende kapstl'r Rila (die ei-
genlijk Susan heet. maar iemand anders
wil zijn dan zeis) komt op de open univer-
siteit omdat ze zich wil ont\vikkelcn. cn
ze kiest literatuur als hoofdvak. Als tutor
krijgt ze dr. Frank Bryant toegewezen.
een man die zo teleurgesteld is in het le-
ven cn in zijn vak. dat hij altijd achter zijn
rijen studieboeken een fles \vhiskv bin-
nen handbereik heeft. Het enthousiasme
van zijn nieuwe pupil, haarverfrissende
kijk op het leven vanuit ccn invalshoek
die de prof tot dan toc volkomen onbe-
kend was cn daarbij haar prikkelende
persoonlijkheid blazen de man nieuw le-
ven in. Rita doet 't uitstekend, maar het
slot van de film brengt niet de makkelijke
romantische oplossingvan de prof en zijn
leerling die elkaar in de armen sluiten:
Rita gaat heel consequen t haar eigen weg.
nu ze zelf heeft gekozen hoe ze haar leven
wil indelen, en Frank Bryant reist met
gedwongen verlof af naar Australië. Rita
iseen glansrol vanJulie Walters, die ook
in het toneelstuk waarde film naar is
gemaakt. met veel succes dezelfde rol
speelde. Michael Caine als Frank Brvant
geeft haar heel galant alle ruimte VO~ll'

haarcreatie. Heel aardigevariant op M:,-'
fair lady en The owl and the pussycat.
Regie was van Lewis Gilbert. die Caine in
1965 regisseerde in diens grote succes
Alfil'.

•10

Christopher Reel'e e1l Ridwrcl Prynr ill Su-
perman

Ingeklemd tussen spektakels als Return
of theJedi. Superman 111.Octopussyen
binnenkort Krull rouleert de film Spa('l~-
huntcrplotscling in ons land. Een James
Bond-achtig verhaal overeen stoere bink
die op zoek moet naar mensen die spoor-
loos verdwijnen op een andere planeet.
een reis waar nog nooit iemand levend
van is teruggekeerd. De effecten zijn hpel
verrassend. het landschap waarin dl' film
is gesitueerd. is van een zeer onaardse
schoonheid. en het soort mensen dat cr
zich ophoudt. is duidelijk ontsproten aan
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Op 26. 27 cn 28 aug:lIstus werd in Zutphen
de IIlEU-vrcdcs(,ollfcrl'ntic gehouden
(1lIEU = Jntcrnatiuuaillumanist aud
EthÎ('al UnÎon). De voorbcreiding"l'u'ur-"
gallisatil' waren in handen van het Nedt'r-
lands en 8ch:isch Ilumanistisch Vcrh()lul.

Ruim ('eD jaar lang heeft een kleine groep
vrijwilligers met een minimaal budget
moeizaam en enthousiast gewerkt om
hier een groots gebeuren van te maken,
waarin men tenslottcvolledig is geslaagd.
De namen van Mettha de Nachtegaal,
Wendela de Vries cn Jaap Koops mogen
hier niet onvermeld blijven.
Nadat aanvankelijk als plaats voor de
conferentie het Vlaams Cultureel Cen-
trum "dc Brakke Grond" was besproken.
gooide de Amsterdamse Uit-markt plot-
seling roet in het eten en moest overhaast
naar Zutphen worden uitgeweken. Deze
ruil bleek achteraf een hele goede te zijn,
Alle \vaardering voorde gemeente Zutp-
hen, het personeel van het ontmoetings-
centrum "de Hanzehof' en vooral ook
voor vele mensen van de HV -gemeen-
schap Zutphen en omgeving, die onder-
dak en ontspanning voor de buitenlandse
gasten hebben verzorgd.

Kern bewa pt'ning". vredesopvoeding" en
-onderwijs

Deze twee thema's stonden centraal op de
conferentie, Voor beide onderwerpen wa-
ren drie inleiders aan\\/czig en werd in
groepen hierop doorgepraat.
Professor Deleu uit Antwerpen liet ons op
boeiende en humOl'istischc\vijze zien hoe
je het verstarde denken rond het ingewik-
kelde vraagstuk van de (kern)bewape-
ning door het stellen van eenvoudige vra-
gen kunt doorbreken. Vragen als: "Wat
\vil je, waarom en met welke middelen
verdedigen'?" en .,Zijn democrati('(~n \'I"e-
delicvendcr dan totalitaire staten"!".
De Nederlandse. in Brussel werkzame,
hoogleraar J. Niezing toonde aan hoc
weinig de overheid (dus wij) over heeft
voor vredesonderzoek. H ij deed een be-
wogen oproep op de humanisten: "Het
humanisme moet reageren op de grootste
uitdaging. die de mensheid ooit gekend
heeft."
DI'. Barnaby. voormalig din'ctcurvan het
SIPHI-instituut in Stockholm, kon als
natuurkundige de grote gevaren van de
huidige situatie duidelijk maken. maar
ook, zolang totale ontwapening nog een
illusie is. l'en alternatief aanbieden in de
vorm van een geloofwaardig defensief
systeem zonder kernwapens.

Als opwarmer voor het t \••..eede onder-
\verp beet Or. Jochim Kahl uit Duitsland
despits af. Vanuit een humanistische vi-

sic bood hij een richtinggevend model
voor het onderwijs aan, waarin echter
ook een uitgesproken politieke opvatting
was neergelegd. Uiteruard prikkelend en
uitdagend voor een discussie.
De Nederlander W. van der Schaaf van de
ABOP toonde de betrokkenheid van de
vakbeweging bij het vredesonderwijs en
gaf een overzicht vun de stand van zaken
in Nederland. Boeiend is daarbij de vraag
of creen vak vredesopvoeding .,irenolo-
gie" moet komen, of dat opvoeders en on-
derwijsgevenden door hun houding en
benadering dit moeten integreren in hun
werk en lessen.
De laatste bijdrage in dit kader was van
de Belgische hoogleraar Geeraerts, die
sprak over de mogelijkheden en beper-
kingen van ,.Sociale verdedigingzondef
geweld".

Al met al een grote hoeveelheid gespreks-
stof, \..•.aarmee in de groepen met grote
betrokkenheid werd ge\verkt. Persoon-
lijk werd ik zeer getroffen dooreen op-
merking van een Belgische dame over een
voorbeeld van opvoeding. Zij vertelde dat
haar vader na terugkeer uit een Dui ts
concentra tiekamp onmiddellijk begon-
nen was haar Duits te leren. De taal kun-
nen spreken als voorwaarde om \I,,'eermet
elkaar tot verzoening te kunnen komen.

(.crsollnlij kt~ont muc1 ingcn

Zo'n 175 mensen waren naar de conferen-
tie in Zutphen gekomen, die werd geo-
pend door Piet Dankert, voorzi t ter van
het Europese Parlement. Naast deelne-
mers uit Nederland en de buurlanden wa-
ren er mensen uit de V.S., India, Israël.
Gambia en Australië, aanwezig. Ot' per-
soonlijkeontmoetingen van mensen tus-
sen de bedrijven door is van wezenlijk
belang in zo'n gebeuren. Je vertroebelde
beeld, waarin je mensen dreigt te gaan
identificeren met het gedrag van staten,
wordt weer wat opgepoetst en jestijgt uit
boven het niveau van de Belgenmoppen.
Een hoogtepunt was ook zekerde ont-
spanningsavond op zaterdag met muziek,
dans en folklore. De internationale ont-
moeting werd wel het mooist ui tgt'beeld
in een dans van een frêle. kleurrijk uitge-
doste Indiase dame met gitzwarte haren
met een grote, blonde Hollandse meneer
op klompen.

Een hart ven •....armend gebeuren deze con-
ferentie, waarbij mij het voorrecht te
beurt viel de opgedane indrukken en ge-
voelens te mogen samenvatten in een slot-
woord .

lierlk Bos
(plr. hoofdraadsman)

..Carthago \'oerde 3 oorlogen, het W.IS
nog machtig na de eerste, het was nog
hewoonbaar na de t""('ede, het was
niet meer terug te vinden na de
derde,"

Bij de uitgeverij "ln den Toren" te Baarn is
een buitenge\voon belangrijk boek versche-
nen dat de titel draagt "De waanzin van de
wapenwedloop". De prijs is f 34.50. In dui-
zenden exemplaren zou deze uitgave gekoch
moeten worden, eigenlijk zou het voorge-
schreven lectuur voor iedere volwassen Ne-
derlander moeten zijn.
De schrijver is Peter Koch. in 19:J8geboren
in het Duitse Halle. Als politiek correspon-
dent werkte hij voor diverse bladen, boven-
dien is hij auteur van een vijftal politiek
geëngageerde boeken. Zijn nu in het Neder-
lands vertaalde boek drukt ons met de neus
op de feiten van de levensgevaarlijke en
waanzinnige wapenwedloop en bezweert on!
deze grenzelose verspilling van intellect,
geld en mankraçht te stoppen.
Wist u dat voor elke wereldburger, ook voor
IJ, lezer van EGO, 3000 kilo springstof klaar
ligt in de wapenarsenalen van de super-mo-
gendheden? Wist u dat één Amerikaanse
atoom-onderzet'(>r voldoende atoomkoppen
bij zkh heeft om de gehele Benelux volledig
te verv'!oesten? En dat dit overeenkomt met
,"-'enexplosieve kracht, die even groot is als
alle munitie die in de tweede wereldoorlog
\\'erd verschoten? En dan zijn er nog chemi-
sche en bacteriologische wapens. die de su-
per-mogendheden voor noodgevallen in
voorraad hebben.
Hoe kunnen redelijke mensen dit allemaal
uitdenken? Of zijn ze dat niet meer? Zijn hel
door waanzin bezeten monsters?

Koch belicht de oorzaken van de voortdu-
rende ont\vikkeling van nieuwe wapens en
ontmaskert de valse voorlichting van mili-
taire leiders, Ook \•....ijst Koch op het vergis-
singsrisico, dat tot een atoomoorlog kan lei-
den. Dan is cr het militair-industrieel com-
plex, de \•.'apenfabrikanten die geld, heel
veel geld aan hun duistere praktijken ver-
dienen en die in de strategie van de angst
een hartig woordje meespreken.
De te hoop gelopen burgers uit alle landen
vertegenwoordigen de macht om een halt to'
te roepen aan de machthebbers, die alleen ir
de vergroting van de kernmacht, hun eigen
positie denken te handhaven. \Vant weet
wel, na een kernoorlog is er niets meer om
op te bouwen, zijn begrippen als vrijheid en
democratie in de smeulende en besmette
puinhopen van mensen, dieren en gebouwen
verdwenen.

Jan Kooîjma



verpeinzingen van een afgezwaaide soldaat

Tour de Francc. Ecn nabeschouwing.

Icr

Sikkds klinkl'n
Sikkels blinken
Ruisend valt het graan
Als je iemand wcg zict hinken
lIeeft hij 't fout gedaan.

Van de in 1948 geboren dichter Lcvi Wcc-
moedt (pseudoniem voor 1.J. van Wijk)
verschenen tot nu toe drie bundels. te we-
ten .,Geduldig lijden" (1977), "Geen bloe-
men" (1 !JiS) en "Zand e!'Over" (1981). Al-
le drie bundels werden uitgegeven door
Erven Thomas Rap te Baarn. Uit zijn
reeds diverse mait'n herdrukte bundel
"Geen bloemen" kozen \ve dit gedicht:
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dalen,

der;

an-

dan

de
sncl-

klimt

bij Ief(c],ocü'ningen w)rmt
EGO l'en ond('lgnmd ....\'('I'zt'ljl'

één

dl' snelste krijgt een kwieke trui.
En wie het allcrsnclst kan

die krijgt een kist en klokgelui.

De

Al wecr enige tijd geleden verscheen de
gedichtenbundel "Ik wou dat ik twce
hondjes was". l'en verzameling nonSl'ns-
en plezicrgedichtcn van Nederlandse bo-
dem. uitgegeven door Bert Bakker. Am-
st('rdam.
Naast veel nonsens vindt men in deze
bloemlezing ook de nodige' kolder, galg('-
humor, leugl'nverhalcn, ironie. sarcasme.
parodieën en grafschriften. Uit deze kos-
telijke bundel kozen wl'onderstaand ge-
dicht van Coos Neetebeem (evenals drs. IJ.
een pseudoniem voor H. H. 1'olzer. geb.
1919).

••

Hoc komt dit nu'?
Ik de'nk dat dcoorzaak hiervan in de on-
belangrijkheid ligt. Men heeft onbe\vust
het idee opgevat. dat men zondcr rang
niets v()orstelt. Men mod het vuilt'werk
opknappen van een sergeant, die daartoe
opdracht geeft. Ondanks dit geen hoop op
beter, of liever gezegd: niet hpt vooruit-
zicht op dl' baan. die het mogelijk maakt
om anderen het werk te laten opknappen.
Het is ('en frappant gegeven dat sommige
mensen met kontraktell zich hier ook aan
schuldig maken, niet alle. maar velen. Zij
hebben cen baan, diP iets langer duurt
dan dic van de dienstplichtig soldaten,
maar tevens korter dan die van de be-
roeps. Ze zitten tussen de wal en het
schip. en dat is moeilijk koers houden.

(Uit: In memoriam lichtillg-2
van Emile van Paricioll,

verzameld door Palll Vonk)

s<.'huchter voor zj(:h ui t had zi lten kijken,
kijkt beledigd om. pakt haar valies en
verdwijnt. Nagejouwd doordeouwc
tw('e.
Ik vind dat bijzonder onbeschoft. Als l'en
ander dit mI,'meisje zou dOe'n, dan zoudt
ge'm ('en ram voor z'n kop g('ven. Als C('n
ander uw aut.o zou mollen kan diecell
heit er voor z'n treiter krijgen. Kijk, ik zit'
dat tC'vaak. 't getuigt van weinig OPVO('-
ding, ook al heeft men hem vet. Het. roeri-
geoptredC'n van militairen in het buiten-
land. vernieling van discotheken. jatten
van glazen. verkeersborden plat. het
schelden tegen buitenlanders: ik heb hem
flink vct.

1het is waar. wat voor een vrijheden een
ilitair zich vcroorlooft. Slikza t in de
~in, eC'nman of tien, hitsige verhal('Il,
stig tinnetjes bier. meisjes aankijken.
eze dingen zeggen. schelden. tieren. Dat
Ie jenormaal in dC'trein niet.
een hoekje zit een adjudant en kijkt
illetjes het raam uit. Hij denkt vast en
keI' aan wat hij had kunnen zijn als hij
el in hel leger zat. Nog tien dagen. ouwe
'cr. nog tien dagen voor dcze jongen
cr. De mannen \vorden grover, het bier
8l.-'itrijkelijk, hl'! meisje dat tot nu to<.'h

) reünies van de onticglijk Oll\VC lich-
1gen komen de ruige diel1stvcrhalel1 bo-
n. U kent ze wel.
ecns is het kristalhelder hoC'aardig de
eosl is gcweest. \Ve('t u nog hoC' daar
dens oefening Bergen-Hohnc kapitein
~Boer en eerste-lui tenant Van Vliet tot
üehoogte in het water stonden? Deeen
lor hel ijs gezakt. de ander uit devotie
Igesprongeo. \Vl'ct u nog hol' er appèl
:-rd afgenomen in een beekje? Dat de
,ertuigcD !TIPtde hand mOl'stl'11 worden
,gegraven.:2 meter diep. toen de
i,ellaadschop was afgeschoten?Het zoc'-
leven in de Harskamp'! Panlserslorm",'
eens is de herinnering sterker dan het
,orstam~ leed, van toen we hem nog v('1
delen. Op dat moment reaiist'l'rt men
:h wat voor l'cn morde vrijheid men als
ilitair genoot.
~nbeetje weemoed. de Ouwe Hap. om\'c
ngcns krcntebrood. Nog een rondje ka-
lein!

..m \'ct hehhen ...



Een strip voor volwassenen

De bom en Jun-met-de-pet
"Zoals met al mijn boeken, ben ik uitgcg-aan \'3n een fantasie (in ditgc\'al dus dc
••kule dreiging èn het werkelijk vallen van de Bom) en heh ik die \'cf\'olgCIlS zo logisch
mogelijk uitgedacht en uitgewerkt: wat denken en doen twee mensen die horen dat de
bom valt."
Aldus de bekende Engelse striptekenaar Raymond Briggs Ol'er zijn \\'crkwijzc met
betrekking tot zijn laatste stripverhaal ""hen the wind blows'.1\]et als titel 'Toen
Viel Be Bom' verscheen onlangs ook een Nedt.'rlandsc vertaling van deze aktucle strip
voor volu'asscncn.

•

Met zijn zwarte humor prikt Raymond
Briggs de absurde luchtballonnen die B
en overheid steeds maar weer oplaten
(over het overleven van cen atoombom-
aanval) op ongeëvenaarde \••..ijze door.

WimH-

volgens de uitgegeven overheidsinstruk
lies, op het naderend onheil voor te bere
den. Halverwege het boek valt de bom
(twee geheel witte bladzijden-de licht-
flits). In het tweede gedeelte van destriJ-
trachten Jaap en Dora elkaar in slaap te
sussen, wanneer zich allerlei 'vreemde'
verschijnselen gaan openbaren (geen ee
lust, hoofdpijn, diarree, bloedend tand-
vlees, haaruitval enz.) Uiteindelijk krui
pen ze, volledig uitgeput en zick, in twe(
grote plastic zakken. Tot het laatst toe
volgen ze precies de overheidsinslruklil
In de folders staat immers dat als je
vrouw sterft je haar in een plastic zak
moet doen. een label cr aan hangen en
v,ervolgens je huis uit duwen.
Naïef gedrag? Volgens Briggs in het ge-
heel niet: "Jaap en Dora zijn tamelijk
dom, maar niet dommer dan de meesten
van ons. Dora lijkt precies op mijn moe-
der, ze zou de was nog binnenhalen als (
bom valt. Maar zo'n aanval gaat ook elk
bevattingsvermogen te boven. Wat zou-
den wij tegen elkaar zeggen? Zoiets als:
laten weeen kopje thee drinken".

Rnymond Brig'g's: Toen Viel He Bom werd uit-
geg'enl1 duurde Ekologische Uit~enrij te AI
sterdam.l'rijsj 14,90.

De publiciteitsstunt van de uitgever, die
alle volksvertegenwoordigers een exem-
plaar had toegezonden, werkte uitste-
kend. Binnen twee maanden werden
60.000 ex. van dit boek verkocht, de BBC
be\verktcde strip tot een hoorspel (in-
middels al t\veemaal uitgezonden) en en-
kele maanden geleden ging cr zelfs een
toneel versie van het bock in première.
Men overweegt bovendien nog een speel-
film naar het bock te gaan maken.

Russisch kernv.'apen al niet voor een ra-
vage kon zorgen.

Inhoud

Wat is nu de inhoud van deze opmerkelij-
kestrip? In het kort komt het hierop neer.
Het bock tekent de lotgevallen van het
gepensioneerde echtpaarjaap en Oora
die buiten zijn gaan wonen. Alles lijkt
vredig te verlopen totdat ze op de radio
horen dat cr een kernoorlog aanstaande
is. Jaap en Dora proberen zich dan, geheel

Raymond Briggs

Briggs, die in Engeland als een sukses\'ol
striptekenaar te boek staat, tekende tot
nog toe alleen voor kinderen. Van zijn
ongeveer 15 uitgegeven boeken werden cr
honderdduizenden verkocht. Vanwaar
het idee om voor volwassenen te gaan
werken? Puur toevaL

Rel in Hogerhuis

Het Engelse Hogerhuis hielp het boek.
ongewild, aan een enorme publiciteit.
Men houdt het nauwelijks voorrnagelijk,
maar ruim een jaar geleden debatteerden
de Lords over dit stripboek. Briggs is daar
nog verbaasd over: "Dat was voor het
eerst dat het Houseof Lords sprak over
een boek sedert de publikatie van 'Lady
Chatterley's lover', geloof ik."

Van diverse kanten werd beklemtoond
dat het onzedelijk was om kinderen zo'n

~ stripboek te laten lezen. Deoppositie
UI diende zelfs een motie in, waarin men tot
a: uitdrukking bracht dat 'Toen Viel De
~ Bom' een waardevolle bijdrage leverde
~ aan de kernwapendiskussie.
i:S Thatcher-getrouwe Lords kwamen daar-

op met een motie die ook positief was voor
het hoek.

o De overweging was echter een geheel an-
~ dere. Het bock liet, aldus deze konsen.ra-

20 lieven, op uitstekende wijze zien wat een

Ontstaan door grapje

Nadat de BBC een onthutsende film op de
TV had laten zien over kernwapens,
maakte een vriend van Briggs een grapje
door op te merken: "Dat i,,?je volgende
bock, Raymond".
Briggs begon zich af tevragen: Stel cr
komt een aanval, alle hoge pieten zijn in
hun schuilkelders gekropen, wat doet
Jan-met-de-pet? Deze vraag bleef hem
bezighouden. Hij verzamelde alle pam-
fletten en boeken die hij over dit onder-
werp maar te pakken kon krijgen en zo
ontstond 'Toen Viel De Bom'.
Toen Briggs met zijn manuskript bij zijn
ui tgever aankwam aarzelde deze om het
uit te geven, vanwege het totaal andere
karakter. Maar Briggs, die zo was gegre-
pen door het thema, wenste zijn boek uit
te laten komen en terwille van de voort-
zetting van de goede relatie stemde zijn
uitgever tenslotte in.
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Zesde album van Daumier verschenen

Tegen de oorlog
Aan dl' serie tlwlJlil-alhums met plall'n \".HlHonuré Vil'1urÎen Damnier is onlangs ('('IJ
nieuw deel tocgC\'u(.'gd met als titcl ..Tcgen dl' oorlog". liet alhum is uitgcg"l'\"('n dOlir

dl' uitgc\'crij IIl'un'ka in W('('sp en bevat 25 pn'ntl'l1. waarop Dallluicr zi,in afsdmw
\'an de ourlng" in beeld hreugt. De samcnstt'llu. A. L. C. FOPPl'lil', sdtrijft in zijn
\'oOr\\'(Illrd:

.,Daumicr grijpt in zijn kritiek up Jwt militarisnll' ,'all dl' Franse staat, lenig up dl'
idealen (Vrijlll'id! Gdi,ikhcid! Brucdt'rsdmpl). die ten grondslag hehben gdt'gcn aan
dl' Revolutie en dil' duur dl' Franse <lespunt zijn gcpern'rll'('rd (lnfantcric~ C<\\'ill<'rÎl'!
Art illeric!). Van het hegin af staat Dalllnicr nu'{ zijn heroep op dl~ft'delijkheid
lijnn.'l'ht tegenover de heersende militaire priIH:ipes, waarin hij niets anders kan zien
dan een dt'kmantei voor moreil' onvolkomenheid. I h't tlHrlo~sgewcld is \'uur dl'
heerst'r dt, "ullima ratio rcgum".
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De goed gekozen voorplaat van "Tegen de
oorlog" toont ons Galileï. de Italiaanse
geleerde, dil' clevoor zijn tijd zeer gevaar-
lijke mening verkondigde, dat de aarde
om haar eigen as draait en een baan om dl'
zon beschrijft. Hij is onthutst bij de aan-
blik van het met bajonetten beplante
aardoppervlak. Door middel van deze
prent \\'ees Daumier in 1867 op de toen-
malige uitbreiding van de bewapening en
op de gevaren van een oorlog.

Uitermate aktueel is V(IOrOnSde verbeel-
ding van het Europees machtseven\vicht.
Een draai tol op het scherp van de snede
van een sabel. Aan dit onderwerp heeft
Daumier meerdere prenten ge\vijd. de
beste is ongetwijfeld dip in het album is
opgenomen. Het machtsc\'enwicht. onze
kranten staan erclkedag bol van.

Alles \\'at Daumier in 1866 naar aanlci-
ding\'an de Pruisisch-Oostenrijkse oor-
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log tekende, stond in de schadmv\'an de
uitbeelding van de droom op Allerzielen
van de uitvinder van het automatische
geweer. Dit nieuwe wapen. waarmee de
Pruisen waren uitgerust. had ongetwij-
feld aan hun overwinning bijgedragen.
Met een schijnheilige glimlach en niet
zonder trots overziet de uitvinder de re-
sultaten. doden en nog eens doden.
En dan is erde tekening: 'Een landschap
in IB70', het jaar van de Frans-Duitse
oorlog. Daumiertoont ons niets anders
dan een kanon. opgesteld in een opening
van een beschuUingswal. En daarachter
een totaal verwoest landschap. waar
mensen leefden, woonden en hun akkers
bebouwden. Alleen zien we hier en daar
wat stukken muur, dat is alles \vat ervan
over is.

Van de duizenden prenten die Daumier
tekende en waarvan er vele in mijn herin.
nering voortlevcn. \\,rilik cr één, die niet i
het album is opgenomen, nog beschrijver
Ook gemaakt voor bovenvermelde oorlof
De Griekse mythologie, waar Daumier
vaak op terugvalt, vertelt van een koning
Danaos. die maar even 50 dochters had.
Negenenveertigvan hen doodden hun
echtgenoot in de huwelijksnacht. Als
straf moesten zij in de onden •....erdd een
bodemloos vat vullen. Dat bodemloze va
is. aldus Daumier. het militarisme. De be
volking van nagenoeg alle landen moet
dat vat vullen met enorme bedragen. die
een betere besteding waard zijn. Oorlog i
geen natuurramp_ Mensen maken oorlo-
gen, maar kunnen zeook vl'rhinderen~

Honoré Victorien Daumier. die leefde va
1H08-1H79. heeft met scherpe ogen de
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Verlossing

Nce, "aml\'ond niet,
wc hchhcllllicts in huis
ccn andere kl'cr missdlicn.
Nee, nwrgl'n ook niet,
de logcerkamer is nog nÎ('t klaar.
,Je bent welkom ...
maar wc kunnen je nog niet Ollt-
\'angt.'II.

Zolangl'l" prikkeldraad is
zal cr gecn "rede zijn,
zal gccn verlosser komel1.

Zolang ergevangenisscn zijn,
zolang cr staten zijn,
zolang er kt.'rken,
hankcn en assurantiekanturen zijn,
zal er geen \'n~de zijn.

Zolang er vak honden
el1werkgevers
politie en dcmonstranten zijn,
zaln gl'l~n\'rede zijn.

Zolang we mannen mannen
noelllen
cn vrouwen vrouwcn noemen,
zal cr gl'lm vrede zijn.

Zolang we de kindl-'rcn kinderen
nOel11el1
is cr geen sprake \.111vrede.

Pas
alscr
doodgewone ••zielt.'n" zijn,
zonder naam,
zonder hestemming
dil~leven van de wind
op ecn gast vrijc wereld
zal er edIt vredc zijn,

1- Galileï is onthutst bij de aanblik Vlln
de verandering op her allrdoppervlak
2- Naoorlog, .• landschap
3- Détente - Europees machtseven-
11)Îcht

4- De uiwinder van hel automatisdl
geweer herdenkt Allerzielen

huiehelachtige komedie deTwcrdd door-
zlcn.
Niemand hedt meer waarheid gegeven in
zijn prenten d<Jnhij. Alles wat Daumier
op de lithografische steen vastlegde moet
hij intens doorledd hebben om het zo

p:.-:-=._.- - machtig ('n zo c('rliJ-k opnieuw gC'boren te
_____ ..:.......- - ,:-::;:="'-.. ~: t, doen worden.

~ __ \ \ Dit fantastische IJlatenboek 'Tegen de
-:::::.t£'~ _ ~_ .~....• ~ ~ _ oorlog'kaniniedereboekhandelvoor

---==:::-. ...r.. ~_~ f 1!l.;'lO\',:orden gekocht.
~ _ 4 Ja/I Kooijmnn

Bovenstaand gedicht schreef Her-
man van Veen speciaal voor het
boek" Vrede een kunst. Nederland-
se kunstenaars over vrede en oor-
log". Zieook Boeken/Bladen/Bro-
chures blz, 31.

r

('('/7 so/da:l t heeft ('en
lJ100rddadigc
af \ ,/oei ingsreg('/ i IJk
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Regelrecht verbijsterend, doch zeer informatief. zijn de, in 'Het huidige gevaar'
gebundelde, verzameling interviews met vooraanstaande mensen in en rond de rege-
ring Rcagan, afgewisseld met kommentaar van de schrijver.
Deze gesprekken werden gevoerd met personen, die bijna allcnlid zijn van het
Committccon the Present Dangcr (Komité over het Iluidigc Gcvaar), bijvoorbeeld
het hoofd van de CIA, de direkteur van het bureau \'oorwapenbchccrsingcn ontwa-
peilingen topmensen in de ministeries van huitcnlamisc zaken en defensie en in het
\Vitte Huis.

•

Koude ooriogsdenkcrs

Het Committee on the Present Danger be-
staat sinds 1979 en is cen klub van koude-
oorlogsdenkers, die ongeveer van het vol-
gende uitgaan: Het kommunisme is het
kwaad en wil de wereld veroveren. Alle
kwaad in de wereld wordt verpersoon-
lijkt door de "vijand", terwijl het thuis
allemaal deugdzaam toegaat. In de op-
richtingsverklaring staat onder meer:
,.De belangrijkste bedreiging voor onze
natie, voor de wereldvrede en voor de
zaak van de vrijheid van de mens wordt
gevormd door het Russische streven naar
overheersing. "

De leden van deze groep werden eerst als
extreem beschouwd, doch hebben zich nu
op vele belangrijke posten genesteld; zij
wijzen vreedzame koëxistentie met de
Sovjet-Unie, in haar huidige gedaante, af
en willen een radikale verandering in de
aard van de Sovjet-maatschappij be-
werkstelligen d.m.v. politieke en ekono-
mischedruk en het dreigen met militaire
middelen. Het taalgebruik van deze havi-
ken ligt opvallend dicht bij die van de
haviken in de Sovjet-Unie.
Richard Pipes (Reagans expert in Sovjet-
aangelegenheden) zei in 1981: "deSovjet-
leiders moeten kiezen tussen het vreed-
zaam veranderen van hun kommunis-
tisch stelsel óf het voeren van een oorlog."

Kernoorlog te winnen

Het Committee beweert dat er een be-
perkte kernoorlog gevoerd en gewonnen
kan worden, hoewel deze langdurig zou
kunnen zijn. De nadruk in de Amerikaan-
sepolitiek is verschoven van het vermij-
den van een nukleaire oorlog naar het
voorbereiden op ecn mogelijk ui tbreken,
voeren en winnen daarvan. Ook "de
ruimte" zou moeten worden benut voor

t') de Amerikaanse militaire behoeften.~ Aan beide zijden van de scheidslijn iser
cc een groeiende en onheilspellende belang-
~ stelling voor nukleaire oorlogvoering.
g Het is duidelijk dat nu zonder terughou-o dendheid plannen voor het ondenkbare

gemaakt kunnen worden .
Colin Gray (top-adviseur van Reagan in-

g zake wapenbeheersing): "hoeduidelijker
w onze visie is hoc een oorlog met sukses
24 kan \vorden bekroond, hoe waarschijnlij-

Het huidige gevaar

ker het wordt dat zo'n oorlog in vroege
stadia intelligent kan worden gevoerd.
Nà de vernietiging van het poli tieke ge-
zag van de Sovjet-Unie kan een na-oor-
logse wereldorde ontstaan, die verenig-
baar is met de westelijke waarden."
Wat betreft de onderhandelingen over
wapenbeheersing, deze worden gevoerd
en gesteund door mensen, welke altijd te-
genstanders zijn geweest van dergelijke
overeenkomsten met de Sovjets. Zij zijn
het ook geweest, dieSalt II ten grave heb-
ben gedragen. (Hierbij moet worden op-
gemerkt dat de cijfers over de kracht van
de Sovjet- Unie dubieus zijn en worden
verkregen door satellieten en spionage en
geïnterpreteerd door de CIAen dus sub-
jektie! zijn.)

Evakuatie

Bij de redenatie dat een kernoorlog te
winnen zou zijn, wordt naar voren ge-
bracht, datde burgerbevolking best te
beschermen is. 80°;', van de bevolking van

de V.S.zou kunnen worden gered door
een groots evakuatieplan uit de steden
naar andere gebieden en het onderbren-
gen van mensen in schuilkelders en in
zelfgegraven gaten in de grond, waar
deuren opgelegd moeten worden en 90 cm
aarde! Na enkele dagen kan men weer te
voorschijn komen en de eventueel be-
smette aarde wegscheppen .... Na enkele
jaren kan de samenleving hersteld zijn.
De gedachte is, dat kernwapens dan mis-
schien wel krachtiger zijn, maar dat het
niettemin wapens zijn als alleandere. "In
ieder geval zouden we er in onze heilige
oorlog tegen de Sovjets niet voor mogen
terugdeinzen vanwege onterechte zorgen
over het voortbestaan van de beschaving"
Chipman (direkteur bescherming burger-
bevolking V.S.); "Ik zeg altijd maar dat
mieren altijd weer een nieuwe mieren-
hoop bouwen."

Onvermogen

Robert Scheer zegt in zijn nawoord, dat
hij meent dat de haviken niet enthousiast
worden bij de gedachte aan een kernoor-
log, doch dat het probleem is dat zij gijze-
laars zijn geworden van hun eigen reto-
riek en van hun geobsedeerdheid voorde
Russische dreiging. Hij werd getroffen
door de kloof tussen de bloeddorstigheid
van hun uitspraken en hun duidelijk
overmogen zich een voorstelling te maken
van de konsekwenties van hun uit-
spraken.
Diskussics over het gebruik van geweld,
dat de hele wereld zal treffen, krijgen iets
abstrakts, alsof massale vernietiging los-
staat van echt metaal dat menselijk vlees
aan stukken rijt en van lichamen die wor-
den weggestraaId, als miljoenen en mil-
joenen mensen sterven, hetzij in een ver-
blindende lichtflits, hetzij na een onvoor-
stelbaar en langdurig lijden.
Hij wijst extra op het gevaar van de Pers-
hing II, die binnen zes minuten vanuit
West-Europa de Sovjet-Unie kan raken,
zodat de Russen ertoe over moeten gaan
hun raketten af te vuren zodra het radar
alarm slaat, zelfs als dit het risiko met
zich meebrengt dat de raketten de lucht
ingaan omdat er toevallig een paar vogels
over het radarscherm vliegen. hetgeen
niet zo lang geleden gebeurde in Alaska
en de komputer besloot dat het raketten
waren. Gelukkig had de komputer toén
nogde tijd zijn fout te herstellen.

Sophie Hiddema

liet huidige gevaar, I>e opkomst ".all ReaJ{an cn
hel COllnnittec on the Pn'scnt DanKcr. door
Robert Scheer. 192 blz. verscheen bij uitRenrij
Kritak in Lem'en,



Hindoeïstisch geestelijke
verzorging in de krijgsmacht?

Hindoes in Nederland? Zijn die cr dan'! Dat zal de doorsnee ~cderlandcrzil'h met
verbazing: ah'ragen als het om deze hc\'olking:sgrocl) gaat. i\laarzc zijn cr wel
degelijk. En het zijn cr niet weinig. Dat heeft \'ooral te maken met de komst van
Surinamers. De stichting GANESII zet zich \'oor de hindoes in. Via deze stichting
wordt cr nu ook gestreefd naar hindoeïstisch gccstclijkt. verzorging in dl' krijgs-
macht. Voorzitter Pandit S. Nandoe Tewaric \'crtclt cru\'cr in onderstaand vraagge-
sprek met EGO-redakteur (en raadsman bij de marine) Hans Schonk.

Wat wil de stichting GANESH eigenlijk
bereiken?
Hethindoeïsme moet bewaard blijven.
Ook in Nederland zelf. Wij denken dat het
ook verrijkend kan werken voor de hele
samenleving. Wij willen er een ruime be-
kendheid aan geven. Wij zullen proberen
de hindoes te helpen hun geloofsbeleving
te behouden en te verdiepen. Wijwillen
ook de voorwaarden scheppen om dit mo-
gelijk Ie maken.
Daartoe moeten alle krachten binnen de
hindoe-geloofsgemeenscha p gebundeld
worden. De stichting doet haar werk na-
mens de priesterraad. Deze is verant-
woordelijk voor de kwaliteitsbewaking.
Voortdurend overleg met de priesterraad
is dan ook noodzakelijk.

Hoeveel Hindoes zijn er bij benadering?
Dat zijn er meer dan 400miljoen. Het
hindoeïsme is de derde wereldgodsdienst.
Na het christendom en de islam. India telt
verreweg de meeste aanhangers. De vorm
die men aan het hindoeïsme geeft, is niet
overal hetzelfde.

Hoeveel hindoes heeft Nederland
Momenteel ongeveer 100.000. Ze zijn
voornamelijk afkomstig uit Indonesië, de
Nederlandse Antillen en Suriname. Voor-
al het laatste land heeft voor een aan-
zienlijke toeneming gezorgd.

Wie zijn de hindoeïstisch geestelijke ver-
zorgers en hoe werken ze?
De geestelijk verzorgers heten pandits.
Zij helpen mensen bij hun moeilijkheden
en delen mee in beleving en verdieping
van hun geloofsovertuiging. De riten,
plechtigheden bij geboorte, verloving,
huwelijk, dood etc. spelen een belangrij-
ke rol. Hierbij zijn altijd de pandits be-
trokken.

Uwstichting streeft naar hindoeïstisch
geestelijke verzorging in de krijgsmacht.
Waarom?
De hindoes over wie we het nu hebben
zijn Nederlands staatsburger. Ze hebben
dezelfde rechten en plichten. Ze kunnen
worden opgeroepen om hun dienstplicht
te vervullen. Ze hebben ook recht op hun
eigen geestelijk verzorger.

Hoeveel hindoes telt de krijgsmacht on-
geveer?
Wij schallen hun aanlal op 300 á 500. Dal
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is de situatie van dit ogenblik. Maar vol-
gens onze berekeningen zal dit aantal de
komende jaren nog aanzienlijk kunnen
stijgen.

In hoeverre is een mogelijke hindoeïstisch
geestelijke verzorging een aanvul-
ling op de bestaande diensten geestelijke
verzorging?
De andere geestelijk verzorgers kunnen
de belijdende hindoenooit die steun ge-
ven waar hij recht op heeft. De belevings-
wereld van de hindoe heeft een eigen ka-
rakter. De pandit kent diewereld. Gees-
telijke ondersteuning, liturgie en ere-
diensten kunnen voor hindoes alleen door
pandits voldoende tot hun recht komen.
Wij verwachten met de komst van de pan-
dits ook de nodige belangstelling van
niet-hindoes. De pandits zullen ieder in
vrijheid ontvangen, want elke zendings-
gedacht is vreemd aan het hindoeïsme.

Hoe denkt de krijgsmacht-pandit zijn
werk inhoud te geven?
Wijdenken aan vier werkvormen:
- het persoonlijke gesprek (zingevings-
en levensvragen)
- het vormingswerk (ter plaatse en in
centra)
- het \'....erk in commissies etc.
- religieuze diensten en liturgievierin-
gen (individueel en in groepen).
De praktijk zal moeten uitwijzen hoeveel
hiervan tevenvezenlijken valt.

Zijn er contacten geweest met vertegen-
woordigers van andere stromingen?
Ja, dat zeker. Demeeste nog met het Hu-

manistisch Verbond. Wij vonden het ('en
positief punt dat de humanistisch geeste-
lijke verzorging nog niet zo lang mee-
draait in de krijgsmacht. Alle contacten
vonden wij zeer inspirerend.

Zijn eral stappen ondernomen naar het
ministerie toe?
Ja, \vij hebben onze wensen kenbaar ge-
maakt. De commissie-Lubbers, die mo-
menteel de hele geestelijke verzorging
onderde loep neemt, is schriftelijk en
mondeling geïnformeerd.

Zal er een hindoeïstisch geestelijke ver-
zorging komen?
Wij hopen dat niet alleen, wij vinden ook
dat een regeringclie haar verantwoorde-
lijkheden kent nauwelijks anders kan.
Onze mensen hebben recht op een goede
geestelijke verzorging. Moeten dienen in
een krijgsmacht is niet niks. Een ged\'•.'on-
gen situatie die vragen en problemen op-
roept, waarbij geestelijk verzorgers - in
ons geval pandits-onontbeerlijk zijn.
Het hindoeïsme kent bijvoorbeeld de ge-
weldloosheid. Toch moeten onze jongens
in dienst met een geweer lopen en het
eventueel gebruiken.

Gaan de pandits samenwerken met gees-
telijk verzorgers van andere richtingen?
Dat is \vel zeker. Wij denken heel veel van
de anderen te kunnen leren. Wij venvach-
ten ook dat zij ons zullen helpen. Doel is
toch om gemeenschappelijk iets te berei-
keD.De geestelijk verzorgers moeten el-
kaar aanvullen. Deverdraagzaamheid,
die zo kenmerkend is voor het hindoeïs-
me, hopen we ook bij de andere geestelijk
verzorgers terug te vinden.

Hans Scl;zonk
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Reggae

Popstromingen (9)
In de traditie van de westerse populaire muziek is het niet ongebruikelijk dat cr
wordt tcrugg:cgrcpcn naar exotische invloeden \\'.mllt'cr de husiness om iets nieuws
verlegen zit. Vanaf het begin valJ dl'ze {'cu\\' zijn er talloze voorheelden aan te halen
van Zuid-Amerikaanse of Hawaïaanse l11uzickpraktijkcn die ingang vonden als
westerse dans- of amusementsmuziek. En ook de moderne popmuziek kent zijn
uitstapjes naar de Indiase r<lg"<l of de Afrikaanse hurru hurru drums. De blues-muziek
van de zwarte bevolking in de Verenigde Staten heeft uiteraard de grootste invloed
uitgeoefend op de popmuziek. Maar de laatste jaren neemt dl' uit Jamaica afkomstige
reggae ('en soortgelijke positie in.
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Jamaica

Jamaica was oorspronkelijk een Spaanse
kolonie, nadat het door Columbus was
"ontdekt". Halvenvege de 17eeeU\v \verd
het eiland echter veroverd door de Brit-
ten. Voor het zover\\'ös hadden de Span-
jaarden bijna de hele oorspronkelijke be-
volking van het eiland (dcArawak-india-
nen) uitgeroeid en een begin gemaakt met
de import van slaven uit Afrika. Het bc-
langrijksteexportartikcl was suikeren de
slaven werden dan ook voornamelijk in-
gezet op de suikerplantages.

Regelmatig \••..erdcn cr door de eeuwen

• pgeknipl
I- :oor

Steden
De.mccste Europt.'se sh'dcnlig-gcn
nil't vudcr van elkaar verwijderd
dan twel' kiloton.

Amerikaans offidl'r

Onprettig
liet wordt tijd het verkeerde den-
kl'n over bewapening te \'erande-
ren. Als er twintig miljoen Ameri-
kanen stervt.'n, zijn cr altijd nog
tweehonderd miljoen oVl'r1c\'cndcl1
van dl'ze vresl'1ijk onprettige crva-
ring.

lIerman Kalm

Siberië
lid Poolse Solidariteit kl'nt opti-
misten en pessimisten. De pessi-
misten gclu\'cn, dat ze te \'oet naar
Siheriëzulll'n worden afgevoerd,
de optimisten hopcn op \'cn'ocr per
trein.

Oost hlok-mupje

heen slavenopstanden gemeld en in de
bergachtige binnenlanden van het eiland
vormden zich leefgemeenschappen van
gevluchte slaven. Op de plantages werd
de slaven geen eigen kultuur toegestaan,
laat staan eigen muziekinstrumenten. De
enige kulturele vrijheid bestond op het
terrein van religie en van de rituelen die
daarmee samenhingen. Evenals in de VS
vormden ook hier de magische kult us en
de begrufenisriten van de slaven deenige
manier waarop bij de Afrikaanse kultu-
rele erfenis kon worden aangeknoopt. En
ook hier vond cr een onontwarbare ver-
menging plaats met elementen van de
christelijke godsdienst die doorde kolo-
niale overheersers werd uitgedragen.

In de loop der eeuwen ontwikkelde zich
op het Jamaicaanse platteland een vorm
van muziek die naast Afrikaanse en Eu-
ropese elementen ook invloeden onder-
gingvan de muziek uit andere delen van
het Caraibies gebied. zoals Cuba en Trini-
dad. De mento, zoals die muziek genoemd
werd, leek dan ook veel op de Cubaanse
rumba en de calypso uit Trinidad. De mu-
ziek was eenvoudig cn de muzikanten ge-
bruikten zelfgemaakte instrumenten.
Daarin kwam verandering toen in de 20e
eeuw de trek van het platteland naar de
steden begon en Mento-muzikanten in
bars en nachtclubs optraden. De Ameri-
kaanse populaire muziek werd nu een be-
langrijk oriëntatiepunt, met name waar
jazz en rhythm and blueselementen met
hun Afrikaanse verleden nauw aansloten
bij de oorsprong van de mento.

Ska

Na de t\veede wereldoorlog onderging de
Amerikaanse populaire kultuur een aan-
tal ingrijpende wijzigingen. De televisie
deed het traditionele uitgangsleven kon-
kurrentie aan en op muziekgebied bete-
kende dit onder andere het einde van de
dansorkesten en swingbands. Op Jamaica
kwam een geheel eigen vorm van muzi-
kaal amusement tot ont\vikkeling. In
plaats van live-muziek te presenteren
werd het eiland afgereisd door de zoge-
naamdt.~ 'sound systems'. mobiele disko-
theken, een vroege voorloper van de te-
genwoordige disco-shows.

.In zalen of ook in de openlucht werden
geluidsinstallaties opgebouwd, waarbij
het volume en de kwaliteit van groot be-
lang waren in verband met de onderlinge
konkurrentie. Ook de disc-jockey ver-
wierf zich een prominente plaats in de
muziekwereld vanjamaica, omdat de
rapheid van zijn tong vaak doorslagge-
vend was voorde populariteit van de
sho\\' .
Het belang van de grammofoonplaat voor
de lokale muziekmarkt werd door deze
ontwikkelingvergroot en tal van nieuwe
maatschappijen en studio's werden opge-
richt. De muziek die er werd geprodu-
ceerd was een kombinatie van de traditi-
onele mento en van de Amerikaanse
rhythm and blues, die geleidelijk aan
vooral via de rock 'n '1'011wereldwijde
bekendheid had verkregen.

Die kombinatie werd ska-muziek ge-
noemd en viel vooral op dooreen eigen-
aardig, "huppelend" ritme, dat later, in
verlangzaamde vorm, de basis zou vor-
men voor de reggae. In de loop van de
zestiger jaren deed nog een andere Ame-
rikaanse invloed van zich spreken in Ja-
maica: de black power-beweging ver-
breidde ook onder de afstammelingen
van de Jamaicaanse slaven een besef van
macht en politiek bewustzijn. En dat be-
wustzijn vond zijn weerklank in de mu-
ziek. Steeds meer teksten spraken van re-
volutie en bevrijding. De "Rude Boys"
verschenen ten tonele en de muziek kreeg
een trager, slependcr, dreigender karak-
ter. De blaasinstrumenten, die kenmer-
kend waren geweest voor de ska-begelei-
ding. verdwenen naar de achtergrond, de
ritmesektieen met name de basgitaar
werd steeds essentiëler. Ska evolueerde
tot "Rock steady", de rechtstreekse voor-
loper van de reggae.

Rastafari

Over reggae kan niet goed worden ge-
sproken zonder de mystiek van het rasta-
geloof te noemen. We hebben al aangege-
ven dat voor het tot ontwikkeling komen
van de zwarte muziek, zowel in de VS als
op Jamaica, de religie een belangrijke rol
speelde. Werd die religie in de Ameri-
kaanse muziek geleidelijk aan naar de
achtergrond gedrongen, op Jamaica ging
het groeiende zelfbewustzijn van de
zwarte bevolking gepaard met toename
van godsdienstigheid. De belangrijkste
stroming daarbinnen is zeker het rasta-
geloof ,een ingewikkelde kombinatie van
bijbels christendom en de zwarte bevrij-
dingsideologie.

De aanhangers gaan ervan uit dat de
zwarte bevolking in slavernij is gevoerd



naar Babylon (Jamaica, Engeland) en dat
god in eigen persoon hen zal leiden naar
het beloofde land. Dat beloofde land is, zo
leidt men af uit een eigen interpretatie
van bijbelse teksten, Ethiopië; en de
voormalige keizer van dat land Haile Sc-
lassi werd (wordt) als god (Jah) gezien. De
oorspronkelijke naam van Haile Selassi
luidt Ras Makonnen Tafari, vandaar de
naam van de beweging. Zo wordt de be-
vrijding uit deslavernij en onderdruk-
king gekombineerd met een "terug naar
Afrika"-idee. Sommigen vatten die te-
rugkeer symbolisch op, maar andere Ras-
ta-aanhangers ook zeer letterlijk. Wat
dat betreft is er geen sprake van eenheid
in de leer en zijn er bijna zoveel stromin-
gen als er rastafari zijn.

Naarmate in de jaren zestig duidelijk
werd dat de politieke perspektieven voor
de zwarte bevolking van Jamaica weinig
hoopvol waren, groeide de invloed van de
rastafari. Met de doorbraak van de reggae
als nieuwe muziekvorm begin jaren ze-
ventig kreeg het rasta geloof een domi-
nante positie binnen die muziek. De reg-
gae lag qua muzikale stijl in het verlengde
van de voorafgaandejamaicaanse popu-
laire muziek, de ska en rock steady. Voor-
al het ritme, met de nadruk op de tweede
en vierde tel van de vierkwartsmaat,
zorgde voor een typisch geluid. De reggae
versterkte dat karakter door bijzondere
accenten te leggen op het trage en slepen-
de aspekt van de ritmische struktuur.

The Wailers was de groep die de reggae

l x:--. _
wereldwijde bekendheid zou geven. De
groep bestond oorspronkelijk uit Bunny
Wailer, BobMarley en Peter Tosh, muzi-
kanten wier grootste kracht in de zangen
het komponeren van songs lag. Hun car-
rière strekt zich uit over de periode van de
ska en de rock steady, maar internationa-
le faam verwierven zij pas met hun reg-
gae-interpretaties. Bob Marley, die tot de
centrale figuur van The Wailers zou uit-
groeien, maakte geen geheim van zijn ras-
ta-zijn en van zijn revolutionaire gezind-
heid.

Dub vcrsions

Minstens even belangrijk als de muzikan-
ten zijn in de geschiedenis van de reggae
de producers geweest, die verantwoorde-
lijk waren voor opname en mix van de
platen. Namen als Coxsone Dodd, Lee
Penyen Lesley Kong zijn een begrip in de
reggae v•.'ereld. Het belang van de produ-
cers was extra groot bij een zeer speciale
vorm van muziek-kultuur die zich rond
de reggae op Jamaica ontwikkelde, na-
melijk de dub.
Aanvankelijk werden de reggae-singles
aan de B-kant geperst met een instru-
mentale versie van de vocale A-kant. Ge-
leidelijk aan werd die B-kant door produ-
cers gebruikt om allerlei technische expe-
rimenten uit te voeren, zoals het gebruik
van echo, het naar voren halen van afzon-
derlijke instrumenten, enz.
Via de mobiele sound systems werden de-
ze "versions" enorm populair, enerzijds
omdat daarop met name de ritmesektie

bijzondere nadruk kreeg, anderzijds om-
dat het dediscjockeys de gelegenheid gaf
met een "rap" een eigen.,aktuele tekst in
te zingen/spreken. Naarverluidt waren
de B-kanten op zeker moment veel ge-
liefder dan de volledige A-kanten van de
reggae platen. Met name de in gebruikna-
me van twee sporen en later meersporen
recorders in destudio's maakte de dub-
versies inderdaad tot een belevenis.

Britse reggae

Voor de verbreiding van de reggae mu-
ziek zijn de Jamaicaanse emigranten van
niet te onderschatten belang ge\••..eest.
Ook de Verenigde Staten kennen hun Ja-
maicaanse minderheden, met name in
New York, maar vooral Groot Brittannie
trok als koloniaal moederland vanaf de
tweede helft van de jaren vijftig veel
"gastarbeiders" uit het Caraibies gebied
aan. Het leven in de kapitalistische me-
tropolen bleek niet mee te vallen en in de
Bri tse binnensteden ontstonden Jamai-
caanse getto '5met een eigen kultuur en
ook eigen muziek. Het merendeel van die
muziek \verd uiteraard geïmporteerd uit
Jamaica, waaraan nu met heimwee werd
teruggebracht. Speciale platenmaat-
schappijen als Melodisc en Islandrecords
droegen zorg voor deze import en gingen
zich naderhand ook toeleggen op eigen
opnames van Jamaicaanse immigranten.

Aanvankelijk bestond cr vooral onder
Britse jongeren, met name onder skin-
heads, belangstelling voor de muziek van
hun zwarte leeftijdgenoten. De skins wa-
ren naarstig op zoek naar een alternatief
voor de experimentele hippiemuziek uit
de jaren zestig en vonden dat in de reggae.
Geleidelijk aan drong de reggae echter
door tot de hoofdstroom van de westerse
popmuziek. De distributievan de reggae-
film "The harderthey come" door Island-
records droeg aan die groeiende popula-
riteit een aanzienlijk steentje bij. Nu ook
talrijke Britse-en zelfs Nederlandse-
muzikanten zich hebben toegelegd op het
spelen van reggae lijkt de rol van deze
Jamaicaanse muziek voorlopig niet uit-
gespeeld en zijn we terug bij een oude
vraag in een nieuw jasje: Can a white man
play the reggae?

Hert Brounts

(Eerder verSl.hellell artikelen in deze serie
kunnen op aanvraag worden (ol'gezonden. zo.
lang de voorraad strekt.)
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Alletie.k wordt geldzaak

Atletiek It'ek afgelopen ZOl11crZWcmmCIl. Of licn'r: dl' rollen waren \"oor het eerst in
dl' geschiedenis van dcze indidduelesportcn ()mgckcl~rd. Bijna dertig maal werd t'l'll
'wcreldrcl'onl verbeterd door sprinters. springers en werpers. nog geen tien keer
sncuvcldcccn heste zwemtijd. Een Z('crmcrkwaardigc ol1t\\'ikkcling. omdat tot
dus\'crr(' steeds wl'rd verondersteld. dat in dl' atletiek met haar enorme traditie en
verbreiding dl' limieten van het menselijk kunm'u n'rrewcg het dichtst gl'nadcrd
\\'arcn.

Een oorzaak voor die bovengenoemde
ommekeer is niet eenvoudig te geven. Wat
het zwemmen betreft lijken de mogelijk-
heden om nog méér en nog zwaarderte
trainen uitgeput. De DDR heeft althans
dat plafond verkend en is tot deslotsom
gekomen, dat de reserves niet meer <)nuit-
puttelijk zijn. DeOostduitsers hebben
een gigantische voorsprong bij devrou-
\ven, hetgeen aan t\vee factoren is toe te
schrijven: de stagnatie bij deandere lan-
den en de volwassen benadering van de
vrouwensport door de DDR zelf.

Sportvrouwen in \Vest-Europa en de Ver-
enigde Staten worden eerder betutteld
dan getuchtigd. In het Westen leeft bo-
vendien veel sterker de idee, dat vrouwen
aan een bepaald schoonheidsideaal moe-

M ten voldoen. Brede schouders en dikke
g: kuiten zijn een gruwel, zo wil \'001'0.1 de
EI: reclame-industrie het. In Oost-Europa,
~ waareen betrekkelijk klein land als de

~ ~1~~ev~~~~~~~~I~~je~~I~~~~~~i~~h;t:j~~
o Unie, vinden topsportsters het voorna-
• mcrte kunnen reizen en een sociaal stevi-
o ge status te bereiken dan gelijkenis te \'cr-
~ tonen met Catharine Deneuve. De DDR
28 gaat cr vanuit. dat vrouwen niet minder

dan mannen gespaard hoeven \vorden.

Conuucrcialiscring

In wezen geldt dat echter ook voor de
atletiek en waarom kwam juist dáár een
keten van \vereldrccords tot stand? Eén
factor is zonder twijfel, dat in de diverse
landen de atletiek prioriteit geniet. Een
hveede, dat voor het eerst dit jaar wereld-
kampioenschappen plaatsvonden en een
derde, dat in tegenstelling tot zwemmen
met atletiekprcstaties méér en méér geld
is tevcrdienen. Juist voorde Westerse
atleten, die in de wereldrecord een be-
langrijk aandeel hadden. gaan de (voor
het eerst enigszins legale) verdiensten een
stet.'ds grotere rol spelen.

Helaas werkt de commercialisering en
professionalisering bedenkelij ke toe-
standen in de hand. Nu winnen of het
vestigen van records geen ere- maar een
geldzaak is geworden en atleten door
middel van zeges en tijden hun "prijs"
moeten maken. wordt steeds naarstiger
gezocht naar de beste (hormoon)prepara-
teren. De toediening ervan, in Oost-Euro-
pa al jaren een kwestie van zorgvuldige
medische begeleiding, heeft in het Westen

nog steeds het karakter van experimen-
teren en draagt derhalve steeds nadrukke-
lijker het risico van lichamelijkeschade.
Een t\veede gevolg van de dollars is, dat
die dollars steeds duidelijker het wed-
strijdverloop gaan bepalen. Een man als
Ovett zal in Hengelo nimmer een wereld-
record lopen, als hij weet dat tien dagen
later in Oslo of Rome een veel vettere pre-
mie ligt te wachten. Hij zal integendeel
eerder geneigd zijn de overwinning van
Hengelo te" verkopen". Zoals in de
wielrennerij dus. Want de neiging tot
.,kopen" \vordt sterker, naarmate het
commercieel interessanter wordt als be-
dwinger van Ovett door het seizoen te
gaan.

Boemelraces

Ed\vin M05es, een andere \vereldrecord-
houder, had deze zomer een vaste prijs
van 10.000 dollar. Startgeld voor 48 se-
conden of een paar tienden minder. In
Nice zei de organisator: je kunt me nog
meer vertellen en de Amerikaanse hor-
denlopernam op de tribune plaats. Graag
of niet. In het voorseizoen k\vam Sebasti-
an Coc, toen nog het slachtoffer van een
klierontsteking. her en der aan de start.
Maarde Brit kostte zo veel, dat ervoor
lopers als Rob Druppers veel te weinig
dreigde over te schieten. Vanwege dit
soort toestanden was het wereldkampi-
oenschap in Helsinki één van de weinige
gelegenheden, waar per onderdeel de
\verkelijke top ook compleet tegen-elkaar
Streed. Maar omdat het daar om de zege
ging (en de prijs voor het naseizoen)
waagde niemand zich aan tempomaken
in de eerste fast en lieten de favorieten het
bijna voortdurend aankomen op de laat-
ste meters. Zo ontstonden de zogenaamde
"boemelraces" .

Rond Druppers ontstond trouwens een
affaire, die ook het rechtstreekse gevolg
was van commerciële belangen. Zijn
bond (de KNAU) beging ooit de blunder
met één kledingfirma als sponsor in zee te
gaan. Druppers wasen is gelieerd aan een
andere, als werknemer zelfs. De KNAU
verplichtte Druppers in het kloffie van de
eigen sponsor te lopen, de sponsor van
Druppers tekende daartegen natuurlijk
protest aan. Ziedaar de controverse.
Lachv."ekkend gedoe natuurlijk, als niet
de KNAU ook nog eens uitdrukkelijk had
gedreigd de atleet naar huis te sturen, als
hij zich niet aan de bondsregels onderge-
schikt zou maken. Groot \vas deunievro-
lijkheid, toen Druppers uiteindelijk in
bondstenue door de tv geïnterviewd
werd, omdat hij een schitterende tweede
plaats had veroverd.

Bij zwemmen, \vaar het publiek bestaat
uit trainers en familie, is een dergelijke
druk van decommercie nog niet denk-
baar. En bovendien leent de leeftijd van
de meeste deelnemers zich niet voor een
berekendheid. zoals die in de atletiek
steeds groter wordt. Een enkeling slechts,
zoals de \Vestduitser Michael Gross. be-
seft \vat het is vedette te wa ter te zijn,
maar geldelijk gewin is in zijn tak van
sport inderdaad slechts aan de "aller-
grootsten" voorbehouden.

Hans van Wissen
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Ooit vertelde een leraar biologie mij dat de menselijke hersenen niet zon'el \'oorstd-
len: ze bestaan voor liefst 88% uit water. Zoiets geeft tl' denken. En als het om een
politiek of principieel protest g-aat, hoor je wel eens over een hongerst<tking, zeldl'n
overeen dorststaking. \Vant alsje geen water krijgt. ga je gewoun al na el'n paar
dagen dood.
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Frits Maas

oktobefverbroken. Dan \••..ordt in Rotter-
dam het Internationaal \VaterTribunaal
gehouden. Het tribunaal wil t\'-lee vragen
bc,Ult\Voordcn: 1.hoc ernstig is momen-
teel dc toestand wat betreft de kwaliteit
van het water? 2. wie zijn crv('rant\voor-
delijk voor dc huidige lozingen van afval-
stoffen in het water'! Los van allerlei juri-
dische foefjes zal daarnaast worden geke-
ken of regeringen en het bedrijfsleven zich
houden aan nationale en internationale
wetten en mooie verklaringen ooit uitge-
geven. Ook zal de vraag worden beant-
woord of het wel ethisch vl'rantwoord is
('en voor mens, plant en dier zo ('ssentiëie
stof als water te bederven, te ontdoen van
zijn meest essentiële eigenschap: die van
biologische zuiverheid.
De stilte rond het water zal dus zeker
worden verbroken. maar of er veel weer-
\voord komt is de vraag. Het bedrijfsleven
heeft al gezegd dat zij niets met het tribu-
naal te maken wil hebben. Een opvallend
staaltje van blufpoker, met angst als ba-
sis. Een goed waterbeheer vereist dat alle
betrokkenen in een open discussie mee-
doen. meepraten. Wegvluchtende honden
met de staart tussen de benen moeten er
toch maar bijgesleurd worden.

"'E

Internationa!
Water
Tribunal

EUVi

SAUV
Die stilte wordt in ieder geval van a t/m 8

Internationaal \VaterTrihunaal

het noorden stroomt en zo in het wadden-
gebied terechtkomt? Geen alarm bij de
burgerij, geen extra politieberichten voor
de radio, gl'en geluidswagens door de wij-
ken. Er heerst een vrijwel volledige stilte
als het om de kwaliteit van ons opper-
vlaktewater gaat.

De stilte over water
wordt verbroken

Geen g:eluidswagen door de wijken

Sommige mensen maken zich zorgen over
het water. Zij vinden dat we er te gemak-
kelijk mee omspringen. Dat het water te
veel vervuild wordt. Dat het in feite on-
verantwoord is hoe talloze particulieren,
overheidsinstanties en bedrijven de kwa-
liteit van ons water op de tocht zetten. Als
het om ons eigen drinkwater gaat, zijn we
er nog wel als de kippen bij wanneer het
mis is. Eén al of niet anoniem telefoontje
dat het drinkwater bedorven is, leidt al
tot massale ongerustheid in stad en land.
Maar óns drinkwater is met de grootste
zorg omgeven. Het is te veel vervuild om
zomaar uit Rijn of Maas te worden ont-
trokken. Daarom wordt het eerst door de
duinen gespoeld of ondergaat het een bij-
na fabrieksmatige behandeling. Maar al
dat water dat niet gedronken wordt? Dat
water dat deel uitmaakt van denatuur
waarin vogels, vissen en allerlei klein
spul moeten leven? Dat water in tuin-
bouwstreken waarmee onze sla en kom-
kommers groot moeten groeien? Dat wa-
ter uit de grote rivieren dat in de Noord-
zee uitkomt, langs de Hollandse kust naar

Debehangcr

Water is waarschijnlijk de meest uni ver-
selestof op aarde. In de Bijbel, waar zelfs
humanisten af en toe wel eens aardige
dingen uit kunnen halen, wordt de waar-
de van 't water al in het begin van het Ge-
nesis-bock benadrukt. God besteedde de
hele t\veede dag van zijn schepping aan -
het water. Zo kwam dat waterer nog eer-
der dan het land. En op de meest eenvou-
digewereldkaart kun je zien dat de god
van de christenen die tweede dag bepaald
scheutig is geweest. Op onze aardbol is
meer zee dan land te vinden.

Maar water is natuurlijk niet alleen zee.
Wateris ook rivieren, meren, plassen, be-
ken enz. Water is ook grondwater. Water
is ook wolken, nevel, mist, dauw. In melk
zit water, in bloed, in de koeling van iede-
re kerncentrale. Er zijn hele rijen beroe-
pen waar water een rol, een grote rol
speelt: de binnenschipper, deweennan,
de huisvrouw, de limonadefabrikan t, de
behanger, de toiletjuffrouw, de bioloog,
de tuinders, de verpleegster, de visser. Als
je het zo bekijkt, is het water een zwaar
onderbelicht element in onze samenle-
ving, cen soort ondergeschoven kindje
dat zichzelfwel redt. Was het maar zo.



Oorlog:sbrievcn

Nadat reeds eerder een Engelse en een
Duitse vertaling waren verschenen
kwam, al weer enige tijd geleden, einde-
lijk ook een Nederlandse uitgave tot
stand van Jaques Vaché's "Oorlogs-
brieven". Voor dit verheugende feit te-

Oorlog:slced

De laatste tijd is van een toenemende be-
langstelling sprake voor het kleine oor-
logsleed. De roman "de kaalgeschoren
vrouw" van de Fransman Guy Croussy
past helemaal in deze lijn.
De roman speelt zich af op het Franse
platteland in 1944. In een dorpje wordt
een jonge vrouw, verdacht van kollabora-
tie, voor de ogen van een klas schoolkin-
deren door "verzetsstrijders" kaalge-
schoren. Ten onrechte zoals later blijkt.
Het kwaad is echter geschied. In de
schoolklas zit ook het achtjarige zoontje
van de vrouw, Manuel.
Uitermate knap stelt Croussy, vanuit de
belevingswereld van deze Manuel, twee
thema's aan de orde: Wat betekent het
voor een mens (en zijn naasten) om ge- .
brandmerkt te worden'! En waar haalt
men het morele recht vandaan om te be-
palen of iemand al dan niet schuldig is?
Een ui tstekende roman.
"De kaalgeschoren vrouw" van Guy
Croussy werd uitgegeven door Het We-
reldvenster te Bussum. Prijs f 29.50

Of de door Polak geschetste ontwikkelin-
gen (het onbruikbaar worden van de be-
wapening) inderdaad automatisch tot
wereldvrede zal leiden, lijkt mij, voorals-
nog, een illusie. Met beheersing van de
militaire mogelijkheden alleen is men er.
nog niet. Dan zal men daarnaast ook het
menselijk handelen moeten beheersen.
Alleen al de vele oorlogen nà 1945 laten
zien dat we, wat dat betreft, nog niet zo
bar veel zijn opgeschoten.
..Wereldvrede blijft .. door Fred Polak
werd uitgegeven door Bosch en Keuning
te Baarn. Prijs f 24,50.

Centrumpartij

Politiek Den Haag weet nog steeds niet
goed hoe men op de Centrumpartij moet
reageren: doodzwijgen of bestrijden. Men
is er nog steeds niet uit maar ondertussen
schijnt de partij van Janmaat vrolijk door
te groeien. De auteurs van het boek "Van
vreemde smetten vrij", de politikoloog
Brants en de kultureel-antropoloog Ho-
gendoorn, weten het wel: openlijk be-
strijden. Deze bestrijding moet dan met
name bestaan uit voorlichting over de
werkelijke feiten m.b.t. de etnische min-
derheden. Het bock bevat dan ook veel
informatie over de etnische minderheden
in Nederland en het, lot nu toe, gevoerde
overheidsbeleid dienaangaande. Of met
het geven van voorlichting een verdere
groei van deze nco-fascistische partij kan
worden voorkomen valt nog te bezien.
Demagogie en vooroordelen zijn vrij
hardnekkig. Maar je moet wat, zullen de
auteurs gedacht hebben.
"Van vreemde smetten vrij" door Kees
Brants en Willem Hogendoorn werd uit-
gegeven door de Haan/Unieboek te Bus-
sum. Prijs f 21.50.

Wereldvrede

In zijn nieuwste boek "Wereldvrede
blijft .. zegt prof. dr. Fred Polak: ..... de
nieuwste wapens - werkelijk niet alleen
maar de werkloze nucleaire projectielen-
zullen daarvoor zorg dragen. Zij ontwa-
penen uiteindelijk zichzelf".
Kernwapens hebben gezorgd voor een
patstelling. Revolutionaire ontwikkelin-
gen in de wapentechnologie hebben, al-
dus Polak, een oorlog tussen desuper-
machten gewoon onmogelijk gemaakt.
Dit betreft niet alleen de atoom\vapens,
maar geldt evenzeer voor de konventio-
ncIc bewapening. De geweldigeontwik-
kelingen op het gebied van de elektronika
hebben ook de "gewone" wapens een on-
gekende precisie gegeven met een "fan-
tastische bijwerking; ze zijn defensief
niet te verslaan en laten iedere aanvaller
geen schijn van kans".

Mao, die Lin Biao weliswaar tot zijn op-
volger had verkozen, kreeg daar in 1970
spijt van omdat Lin teveel macht kreeg
(sleun van het leger).
De Belgische China-kenner Simon Leys
zegt in een voorwoord dat de in het boek
weergegeven versie hem \••..el redelijk
voorkomt.
Een goed gedokumenteerde en boeiende
politieke thriller.
"De samenzwering tegen Mao" door Yao
Ming-Ie werd uitgegeven bij L.J. Veen te
Utrecht. Prijs f 19.50.

moorden en de macht over te nemen, naar
de Sovjet Uniewildevluchten. Onderweg
stortte, aldus nog steeds de lezing, het
vliegtuig in Mongolië neer, waarbij Lin
Biao en enkele naaste medewerkers om-
kwamen.
In het onder schuilnaam geschreven boek
"De samenzwering tegen Mao" wordt een
geheel nieuw licht op deze geheimzinnige
verdwijninggeworpen. Lin Biao \verd
met zijn echtgenote, na een avond lijk
etentje bij Mao, op de terugweg naar huis
vermoord. Opdrachtgever was Mao zelf.

Politieke thriller

•

Norbert Eli.as

Norbert Elias behandelt in zijn essay
"Problemen van betrokkenheid en dis-
tantie" op originele wijze een hoogst ak-
tueel probleem: de bewapeningswedloop
tussen de twee supermachten.
Elias' stelling is dat angstgevoelens een
beheersing van de situatie kunnen blok-
keren. Of om het met de woorden van
Elias te zeggen: zelfbeheersing en pro-
cesbeheersingzijn onlosmakelijk met el-
kaar verbonden. Hij hanteert hiervoor
het begrip "dubbelbinding" ,een soort vi-
cicuzecirkel. Bij de huidige bewape-
ningswedloop is duidelijk sprake van
zo'n dubbelbinding.ln beide kampen be-
staat een grote angst voor elkaar, zo zeer
zelfsdat beide partijen nog slechts kun-
nen denken in emotionele termen, het-
geen een verstandelijke benadering volle-
dig in de weg staat. Het gevolg is onrealis-
tisch handelen: het opvoeren van de be-

wapening, hetgeen \,,"eerleidt tot een ver-
groting van de angst enz.
Voorwaarde om deze cirkel te doorbreken
is dat mensen (van beide kanten) door
moeten krijgen dat hun verhouding
wordt gekenmerkt door zo'n "dubbelbin-
ding". Pas dan kan cen mentaliteits-
verandering op gang komen die een gelei-
delijke ontwapening mogelijk maakt.
Een niet zo eenvoudig maarwcl heel boei-
end boek.
"Problemen van betrokkenheid en dis-
tantie" door Norbert Elias is een uitgave

~ van Meulenhoff, Amsterdam. Prijs
'" f 26.50.
IJ:
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lilo
~ In september 1971 verd\ ••..een plotseling

de gedoodverfde opvolger van Muo Ze-
dong, maarschalk Lin Biao, uit hel poli-

o tieke beeld van China. Deofficiële lezing
S Was (en is nog steeds) dat Lin Biao, na een
30 mislukte samenzwering om Mao tever-
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K.Man D.Poet
Zuit Bos

L. Hat P.Rooi
Vere Laak

Stuur de oplossing \,()()r8 nuvember a.s,
naar: EGO- redaktie, Coornherlhuis,
Oranje Nassaulaan 71,3708 GC Zeist.
Vergeet niet voorkeur voor boeken- of
platenbon te vermelden. Bij meer dan 25
goede inzendingen maken we de prijzen
(f 25,f 15enf 10)bekend in het januari-
nummer '84. Sukses!

Van depuzzle in het juni/julinummer
kwamen slechts enkele goede oplossingen
binnen: Zou er in de vakanties minder
gepuzzeld worden of werd EGO in deze
hete zomer alleen als parasol gebruikt?
Hoe dan ook, geen prijswinnaars dus dit
keer.
Onderstaand weer eens visitekaartjes.
Door alle letters van naam en plaats in
een andere volgorde te zetten zijn de vier
gevraagde beroepen te vinden.

Wim lleij

Visitekaartjes

oorlog, het opkomend fascisme en ra-
cisme.
In het boek" Vrede, een kunst" komen 66
Nederlandse kunstenaars aan het woord
of in beeld: schrijvers, dichters, cabare-
tiers, beeldend kunstenaars. In hun ge-
dichten, verhalen, essays, drama, kar-
toons, pentekeningen, litho's, schilderij-
en, beelden en kollages stellen ze vragen
en geven ze antwoorden.
Alle kunstenaars werkten belangeloos
mee aan dit boeiende boek; een deel van
de opbrengst is bestemd voor het onder-
steunen van aktivileiten op het gebied
van de vrede. Voor het initiatief zowel als
de verzorgde uitgave verdient de uitgever
een kompliment.
"Vrede: een kunst" verscheen bij de uit-
geverij Sjaloom in Utrecht. Prijsf 25,-

BANG- &. 6005

\vat men met de gevolgen van de dreiging
doet die er van de kernbewapening uit-
gaat. Onder welke omstandigheden ko-
men mensen uit angst voorde kernbewa-
pening in verzet? Wanneer leidt deze
angst tot apathie of zelfs gedrag dat de
bewapeningswaanzin ondersteun t.
Het behoeft geen toelichting dat deze
werkgroep gezondheidswerkers verzet
tegen de kernbewapening ziet als een be-
roepsmatig moeten. Dat overigens niet
zozeer lijkt te zijn ingegeven door de kon-
frontatie met de gevolgen van de dreiging
(men stuit op betrekkelijk weinig uitge-
sproken klachten) als \ve1door het feit dat
als de bom valt ze met lege handen zullen
staan.
Een goed, helder geschreven bock voor
een breder publiek dan alleen de gezond-
heidswerkers.
"Angst voor de atoom bewapening: apa-
thie ofverzet" door Joan Boekl', Douwe
de Vries e.a.
Uitg. v. Gennep, Amsterdam. Prijs
f 19,50.

Nu de roep om vrede steeds heftiger
wordt en alle mogelijke (beroeps) groepe-
ringen zich uiten kon het niet uitblijven
dat ook de kunstenaars zich zouden ma-
nifesteren. Wat bijv. in Duitsland al jaren
geleden verscheen ("Frieden und Abrüs-
tung") ontbrak lang in Nederland: een
boek waarin een beeld wordt gegeven van
wat Nederlandse kunstenaars denken,
voelen en produceren m.b.t. de bewape-
ningswedloop, de gevolgen van een kern-

Kunstenaars

tendede kleine uitgeverij "Kwadraat".
)eze oorlogsbrieven van Vaché (1896-
(919) zijn onmiskenbaar van groot be-
anggeweest in de ontstaansgeschiedenis
'an de Dada-beweging.
-Ietdadaïsme was een revolutionaire be-
veging in de beeldende kunst en de lite-
'atuur, ontstaan tijdens de Eerste
Vereldoorlog. Een protest tegen de de-
.truktie van de oorlog, tegen de burgerlij-
te kultuur en alle traditionele waarden
~nnormen.
-\ndrê Breton, die als de belangrijkste
'ertegenwoordiger van deze beweging
vordt beschouwd, en Jacques Vaché heb-
)en elkaar slechts enkele malen ontmoet.
-Ietbelangrijkste kontakt tussen hen
'ond via briefwisseling plaats. Tussen
916 en 1918schreef Vaché, vanaf het
ront, brieven o.a. aan Breton.
n deze in korte zinnen geschreven doku-
nenten brengt hij zijn gevoel van totale
1esillusie onder woorden.
(ort na de wapenstilstand overleed Va-
'hé, samen met ecn vriend, aan een over-
qosisopium.
'oor Breton was Vachéeen inspirerende
'Tiend.Reden waarom hij na Vaché's
lood de briefwisseling, voorzien van ecn
'ierdeligvoorwoord, liet uitgeven (1919).
leel plezierig van deze prachtige uitgave
s dat de brieven tweetalig zijn opge-
tomen.
,Oorlogsbrieven" van Jacques Vaché
'erscheen bij uitgeverij Kwadraat te Via-
len. Prijs f 39,50.

~crnbcwapening

)p 11september 1982organiseerde de
verkgrocp "Gezondheidswerkers tegen
.ernbewapening" een konferentie met
.Isthema "Angst en verzet".
)e neerslag van de belangrijkste diskus-
ies op en rond deze konferentie zijn in
let boek "Angst voorde atoombewape-
ting: apathie of verzet " weergegeven. Op
lezewerkkonferentie stond niet zo-
eerde vraag centraal wat gezondheids-
.•erkers na een nukleaire aanval nog kun-
,en doen (dat is niets) als wel devraag
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