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Het onmogelijke is mogelijk

Behalve twaalf cartoons bevat de kalenderook l'en verhaal overeen vleesge-
worden cartn~mfiguur. Kunsthistoricus Ilans I\'1ulderschred speciaal \'oor
deze kalender het verhaal ,.Het hoofd op de maan". Verder nog informatie over
humnnisme en het Humanistisl'h Verbond.

is de titel van de HV-kalender 1984. Opniem\.' heeft het Humanistisch Verbond
12 bekende cartoonisten gevraagd om een kalendcr letekenen. Dit jaar zijn er
bijdragen van Anone, Jos Collignon, Arend van Dam. Tom Janssen. Willcm van
Manen, Frits Müller, Len Munnik. Opland. Peter van Straaten, Stcfan Verwey.
Nico Visscheren Sylvia Weve.

Twaalfvariatiesop één thema. Elke maand eentje en elke keer weer heel
anders. Deene maand een hoopvol teken aan de wand en de andere een cartoon
die in George OrweU's bock .. 1984" niet zou hebben misstaan.
Zo is er in nOH~mber 1984 dertig dagen lang de dreiging dat een militair op de
fatale knop zal gaan zitten. In juli geeft een olijke hond ('cn tip over hoe men
vrije tijd zou kunnen invullen. Verder o.a. een baby met een warencode op z'n
bil, een robot die bij het arbeidsburoeen biJantje zoekt. een vredesduif die zich
nestelt in de helm van ('en soldaat. Wie zegt dat het allemaal onmogelijk is:

De afmeting \'an de kalender is :10 bij 21l'm en de omslag is in kleur. De
kalender kost f 5.-en is verkrijgbaar via de boekhandel of worden besteld door
storting van f 6.60 (ind. porto) op giro 221290 t.n.\'. Uitgcverij DeToorts.
Haarlem.

Humanistisch. Verbond
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HV-kalender 1984
Mahalma Gandhi
Popslromingen (10 en slot)
Atlanlic-Uon
Brandende liefde
Affiche: praten kan helpen
HV-publikaties
Adriaan
De hobby van een enkeling.
Kälhe Kollwitz
Overpeinzingen .. .IAlbert Hahn
Jana 8eranová's gedichten
Jesper 01sen
Boeke n/bl aden/brochures
EGO-puzzle

Vaste medewerkers:
Bert Brounls. Adriaan Bijl, Thee
Carree, AnIon Constandse, Sielse
van der Hoek, Jan Kooijman,
Willy Lohmann, Frits
Maas, LeD van Opzeeland. Rien
Robijns, Adriaan Soeterbroek. Jan
Sloof, Frans Wermer, Koos van de
Wetering, Hans van Wissen.

Vormgeving:~~;;~;;-@

nr.11- november 1983
22e jaargang

Abonnementsprijs f 12,- per jaar, te
storten op postgirorekening 480414
t.n.v. Hoofdraadsman Humanistisch
Geestelijke Verzorging Ie Zeist.
Militairen onlvangen het blad op
aanvraag zonder betaling.

Redaktie:
Wim Heij (voorzitter),
Frank Spoelstra (eindredakteur),
Klazien van Brandwijk, Wim Reinders,
Hans Schonk, Cher Turel. Paul Vonk.
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-jeweldloos strijder voor menselijkheid

Mahatma Gandhi
let jaar 1948 is voor de mensenrechten een heel bijzonder jaargcwccsLII •..,t begun
net de moord op Gandhi en het eindigde met de totstandkoming van de Universele
'crklaring van de Rechten van de 1\]cl1s.
~en direkt verhand tussen heide gebeurtenissen is cr niet. Toch zal Gandhi's niet-
£latende strijd tegen rasscndiskriminatic, onverdraagzaamheid en onderdrukking
cn belangrijke rol hebben gespeeld bij deze rcchlcllycrklaring.
'er gelegenheid \'an dc 35c herdenking van de dag van de Rechten van de Mens (op IU
tecember a.s.) een portret ,'au wellicht de grootste strijder V(lor dc menselijkheid die
Ic wereld heeft gekend.

cu gd

v10handas Karamchand Gandhi werd ge-
JOren in Porbandar, een havenplaatsje in
let westen van India, op 2 oktober 1869.
~ijn familie behoorde tot de kooplieden-
::aste (denaam Gandhi betekent kruide-
tier).
}andhi's vader had weinig geleerd, was
'cn driftig man, maar had de naam een

••Ik geloof nict in een kortcre, maar
gewelddadige weg naar succes. Hoe-
veel sympathie en bewondering ik ook

. mag koesteren \'oor prijzenswaardige
motie\'en, ik ben een on\'erzoenlijk tc-
genstander van gewelddadige metho-
den om zelfs de nobelste doeleinde te
bereiken.
De crvaring heeft mij geleerd dat het
goede dat ,",'oortkomt uit onwaarheid
en geweld nooit blijvend kan zijn."

lteger mens te zijn. Zijn moeder kon le-
en noch schrijven en was buitenge\voon
room.
-iandhi ont\ ••.ikkelde vanaf zijn jongste
uen een verdraagzame houding ten aan-
ien van alle godsdiensten. Toen hij een
lar of zeven was kreeg zijn vader een
etrekking als dewan of minister in Raj-
ot, ongeveer vijf dagen rijden per kar
an Porbandar.
11882 veranderde zijn leven drastisch
n onherroepelijk. Hij was toen 13 jaar
ud en trou\vde met een meisje, Kastm'ba
-1akanji, van dezelfde leeftijd, da t voor
cm was uitgekozen. Net als de meeste
ldiase bruiden en bruidegommen leefde
et paarde eerstvolgende jaren meer ge-
:heiden dan bij elkaar. Slechts af en toe
rachten ze enige tijd samen door.
laast zijn school (matige leerling) en zijn
uwe lijk hield het probleem van het ve-
eta ris me hem in deze jaren bezig. Hin-
oes zijn traditionclevegetariërs. Maar in
Jmmige kringen was het in die tijd pro-
ressief om vlees teeten. Korte tijd deed
ij daar ook aan mee, \vaarna hij het

-leeseten definitief opgaf.
1 1888 werd uit het huwelijk de eerste
an vier zonen geboren. Vrij kort daarna
ertrok hij, zeer tegen de zin van zijn

moeder. naar Engeland om rechten te
gaan st uderen.

Engehlnd

In een wit flanellén pak stapte Gandhi in
Southampton van boord. Hij had gehoord
dat alle Engelsen \vitte pakken droegen,
maar tot zijn verbijstering \vas hij de
enige.
Deze aankomst was illustratief voor hoe
hij zich voelde gedurende zijn verblijf in
Engeland: niet op zijn plaats, vreemd.
Toch maakte hij er vele vrienden (vooral
in de vegetarische beweging) en kreeg hij
respekt voor de Britseeerlijkheid.
Londen betekende ook jaren van boeken
lezen-lezen ter informatie en begrip,
nooit alleen voorzijn plezier. Hij las van
alles: religie. ethiek, geschiedenis en na-
tuurlijk recht. Op 10 juni 1891, na zijn
examen gehaald te hebben. \verd hij toe-
gelaten als advokaat. Aansluitend ver-
trok hij met de boot naar India, naar huis.
naar zijn kind-bruid die niet langereen
kind was.
Ondanks zijn studie was hij nog steeds de
verlegen jongen die, weliswaar vastbera-
den maar boordevol t\vijfels.lndia had
verlaten. In India probeerde hij verschil-
lende baantjes, maar kon cr niets van ma-
ken. Een onzekere toekomst strekte zich

Gandhi aan zijn weefgetouw

voor hem uit. Het was dan ook cen hele
opluchting voor hem en zijn familie, dat
hij een baan aanvaardde als advokaat in
Zuid-Afrika voor een Indiase onderne-
ming. Minder dan twee jaar na zijn thuis-
komst vertrok Gandhi weer.

Zuid-Afrika

Gandhi ondervond direkt na aankomst in
Zuid-Afrika \vat het betekende buiten de
samenleving te staan (Indiërs mochten
bijv. niet eerste klas reizen). Hierdoor be-
greep hij al vrij snel dat cr in Zuid-Afrika
meer werk voor hem \vachtte dan alleen
de rechtzaak waarvoor hij was gekomen.
De jongeadvokaat kreeg al spoedig een
grote partikuliere praktijk. Hij was strikt
eerlijk. hielp zowel arm als rijk en nam,
door zijn rustig optreden, iedereen voor
zich in. Na een jaar\vas de zaak, waar-
voor hij naar Zuid-Afrika \\'as geroepen.
tot een goed einde gebracht en Gandhi
wilde naar India terugkeren.
Op het afscheidsfeest deed ineens een
krant de ronde, waarin hij las dat de toch
al zo slecht bedeelde Indiërs in Zuid-Af-
rika nu ook nogop het punt stonden in
hun kiesrecht te worden beknot. Gandhi
zag afvan terugkeer en het afscheidsfeest
veranderde in een werkvergadering.
Met de satyagraha (de kracht die geboren
is uit \vaarheid en liefde of geweldloos-
heid) als ideaal wees Gandhi de Indiërs de
weg om het onrecht te bestrijden. Deze
kracht maakte het mogelijk onnoemelijk
lijden te dragen zonder gebruik te maken
van ge\\!eld tegen het ge\\!eld van de over-
heerser.
Hij verliet tenslotte in januari 1915 Zuid-
Afrika nadat de regering op tal van pun-
ten had moeten zwichten voorde held-
haftige zachtheid van Gandhi en zijn vol-
gelingen. India wachtte ongeduldig op de
terugkomst van de Grote Ziel (Mahatma).

Naarhuis

De eerste jaren na zijn terugkeer liet
Gandhizich in met de lokale pachtpro-
blemen van de armste boeren. Via stakin-
gen en een vasten-aktie loste hij deze pro-
blemen voor hen op. Zijn leertijd in satya-
graha zat er op.
Tussen 1914 en 1919 woedde in Europa de

a:
w

'"::;;w
>oz
•
o
"w
3



"Mijn definitie van demokratie is dat onder haar
de zwakste dezelfde kansen heeft als de sterkste."
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Eerste Wereldoorlog. Engeland trachtte
zoveel mogelijk hulp uit India te krijgen.
Alles wat India maar kon missen moest
worden uitgevoerd. Na de vrede van Ver-
sailles bleef Engeland in gebreke en bleek
ervan de toegezegde hervormingen, in de
zin van zelfbestuur, nau\".relijks enige
sprake. Dit was het moment dat Gandhi
nationaal op de voorgrond ging treden.
Hij trok kris-kras door India. steeds der-
de-klas rcizcnd en steeds sterker werd hij
ervan doordrongen dat er een nieuw India
moest worden georganiseerd.
Ekonomischc onafhankelijkheid was een
belangrijk onderdeel van zijn strijd tegen
de uitbuiting van zijn volk. Eigen pro-
dukten, geen buitenlandse, moesten wor-
den gebruikt. Eigen stoffen moesten wor-
den gedragen. Daarom propageerde hij
het gebruik van weefgetouwen spinne-
\'v'iel en spoorde een ieder aan, door eigen
voorbeeld, te gaan spinnen. De thuis ge-
sponnen stof werd aldus het symbool van
India's strijd voor onafhankelijkheid,
Massaal werd zijn voorbeeld van vreed-
zame nonkoäperatîe (niet samenwerken)
gevolgd en de overheid werd steeds be-
vreesder.

Gevangenis

Vreedzame vergaderingen werden met
stokken uiteengeslagen. maar de massa's

bleven hun zelfb,!heersing nog steeds de
baas. Maar als de emmer vol is, is één
druppel voldoende om hem over te la ten
lopen.
Toen ergens in het noorden van India een
vreedzaam optrekkende mensenmassa
weer door de politie hardhandig \",erd
verdl'e\'(~n.liep het uit de hand. Men viel
de politiepost aa:1, stak die in brand,
waarbij een aantal politiemannen de
dood \'onden.

Gandhi staakte onmiddellijk. diep be-
droefd. zijn aktie. In zijn blad "Jong In-
dia" bekende hij openlijk schuld: hij had
zich vergist en teveel geëist van zijn \'01-
gelingen. Ze bleken nog onvoldoende ge-
traind om letterl:jk alles lijdzaam te ver-
dragen. Voorde rechter (maart 1922) ver-
klaarde Gandhi zich verantwoordelijk
voor de zwakheden van zijn volgelingen.
De Engelse rechter Broomfield veroor-
deelde hem tot zes jaar gevangenisstraf.
maarmerkte op dat ,.niemand mecrver-
heugd zou zijn dan ik wanneer de rege-
ring het vonnis verzachtte."
Gandhi moest aL~cheid nemen van zijn
getrouwen. Voor meerdere jaren sloten de
gevangenisdeuren zich achter hem.
Tijdens zijn gevangenschap las hij stapels
boeken. voerde een uitgebreide korres-
pondentieen kwam weer op kracht. In
februari 1924 werd hij vrijgelaten.

Na deze gevangenisperiode wijdde
Gandhi zich intensief aan de verbetering
van sociale misstanden. Onenigheid tus-.
sen Moslims en Hindoes droeg ertoe bij
dat hij in deze tijd geen aktie voerde op
politiek terrein.
Eind 1929 begon de machinc\ •...eerte lo-
pen. Toen werd namelijk duidelijk dat
een door de Engelsen ingestelde kommis-
sie, om de status van India naderte bekij-
ken, niets zou gaan opleveren.
Gandhi riep 26 januari uit tot onafhanke-
lijkhcîdsdag en besloot kort daarop een
nieu\ve kampagne in burgerlijkeonge-
hoorzaamheid te organiseren. Speciaal
doel: het niet gehoorzamen van de zout-
belastingwetten.

Zoutmars

Zoals gewoonlijk zond Gandhi vooraf een
brief aan de onderkoning. Lord Irwin,
waarin hij sprak overde zware ekonomi-
sc he druk op zijn land. Als voorbeeld nam
hij de belasting op het zout. Zout dat
ieder mens, arm of rijk, nodig heeft om te
leven en juist deze belasting drukte zo
zwaar op de armen. Zij konden het zout
niet kopen en verzwakten of werden ziek.
Gandhi besloot daarom de zout wet te
overtreden door zout te gaan \vinnen aan
het strand. Belastingvrij.
De hoop op een uitweg werd door het ant-
' •...oord van de onderkoning de grond inge-
boord en Gandhi ging aan het werk.
Op 11 maart 1~):H)begon Gandhi met een
groep van ongeveer tachtig aanhangers
aan een mars van:t :360 km, dwars door
zijn geboorteland. Na 25 dagen kwamen
de vredige stoot troepen aan op het
strand. Devolgendeochtend, 6 april, ging
Gandhi over tot de zout bereiding en over-
trad hiermede de zout wet. Ordelijk trok-
ken de volgende weken duizenden naar
India's zeekust om zout de bereiden. On-
danks provokaties van de kant van de po-
litie bleef de zelfbeheersing onaangetast.
Het sukses van de zoutrnars was groot.
maar de weg naar onafhankelijkheid nog
lang.

Vasten

De strijd om onafhankelij kheid was cr
een van vallen en opstaan. In 1931 vertrok
Gandhi naar Londen voor een Ronde Ta-
fel Konferentie die heel weinig resultaten
opleverde. Opnieuw volgden weer jaren
van ge\veldloos verzet. Meermalen kwa-
men Gandhi en zijn volgelingen in de ge-
vangenis terecht. Ontmoedigend waren
de geringe vorderingen die men maakte.
Terwijl Gandhi weer eens in de gevange-
nis zat kondigde de regering, in maart
19:32, de invoering van een nieu\l,'e
kieswet aan.
Een plan om het land in te delen naar
religies: Hindoes. Moslims. Sikhs, Euro-
peanen, Paria's enz. Duidelijk met de be-
doeling om het land verdeeld en zwak te
houden. Met name de maatregel t.a.v. de
Paria's (de uitgestotenen) was voor
Gandhi aanleiding om verder te gaan dan
ooit. Hij kondigde aan dat hij zou vasten
tot de dood erop volde.
De Hindoe-gemeenschap werd door zijn
wanhoopsdaad wakker geschud en open-
de de tempcIs voor de Paria's. De rege-
ring. onderdeindruk van Gandhi's won-
derlijke macht. trok het wetsvoorstel in.
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"Het is beneden de menselijke waardigheid om
zijn individualiteit te verliezen en slechts een
radertje in een machine te worden."

Een beeld uit de film "Gandhi", waaraan door
gGO'sfilmmedf'll"erksler Leo l'al1 Opzeeland
in aprill'aTl dit jaar lIitl'Ol'rig ([andacht u'erd
geschonken: Bell Kingsley als Gal1dhi en CaTl-
din' Bergel! aal! h'111 spintoestellen.

Gandhi verbn:l.k, na zes dagen vasten, met
ccn slok sinaasappelsap zijn hongersta-
king.

Onafhankdij khl'id

Ondanks het doordc Engelsen in 19;{7
voorgestelde, ,zelfbestuur in fases" en de
Tw('cde WereldoOl"log. \'crandcrdeer
\'001' Gandhi weinig. Hij bleef vcchten
voor een onverdeeld en onafhankelijk In-
dia. Uit angst voor zijn grote invloed
werd hij meerdere malen gevangen ge-
nomen,
Op 15 augustus 1~H7 werd India eindelijk
officieel onafhankelijk en het land vierde
geestdriftig feC'st. Maar de man die meer
dan wi<..' ook had bijgedragen tot de be-
vrijding nam niet deel aan de feestelijk-
heden. Hij zag hoe de onweerswolken
zich boven het land opstapelden nu het
verdeeld was in twee afzondel'I ij kl' sta-
ten.lndia was van Pakistan gescheiden.
Ganclhi ging naar Calcutta waar hij zich
terugtrok in het huis van ecn Moslim-
vriend. al\\'aar hij zijn dagen doorbracht
met \'asten en ml'diteren. Ondertussen
gingen, uit vrees voüroverhf'ersing. Mos-
lims en Hindoes elkaar te lijf. Toen cr
\veer geweld uitbrak tussen beide groepe-
ringen begon Gandhi wedel"Oml'en hon-
gerstaking tot de dood. Na vier dagcn
kwam de massa wccr tot rust.

Einde

In januari 1948 had Gandhi in Delhi een
hong('rstaking. ter\' .....il1evan dl' ondl'rlin-
ge eenheid, na vijf dagen kunnen bl'ëin-
digen.
Op dl' namiddag van de :~Oejanuari liep
hij de tuin in voor een grote gebcdsbijcl'n-
komst. de eerste sedert hij zijn vastenpe-
riode had g('staakt. Onder de menigte be-
vond zich ook de orthodoxe Hindoe God-
sc. Deze was \'an mening dat door
Gandhi's plei ten voor H'ligicuze ver-
draagzaamheid ('en verenigd Hindoe In-
dia verloren was gegaan en had geresul-
teerd in het ontstaan van Pakistan.
Gandhi liep. ondersteund door twee vol-
gelingen, op de menigte toe, Godse kwam
Ganclhi t('gemoel, trok een revolver en
\'uurde drie schoten af. Gandhi stierf
ogenblikkelijk.

Diezelfde avond deelde minister-presi-
dent Nehru. via de radio, zijn landgeno-
t('n mede dat Gandhi die dag was ver-
moord: .,lIet licht is uitgegaan, Bapu (va-
der) leeft niet meeL"
De volgende dag werd het lichaam. ge-
kleL'd in wit handgeweven katoen. op een
wagen gelegd die overdekt was met bloe-
men. Miljoenen mensen waren op de been
tocn de stoet naarcle rivier de Ganges
trok. Daar werd Gandhi's stoffelijk over-

schot op een brandstapel gcplaatst en het
vuur aangestoken. Op 12 februari vond.
volgens Hindoese gewoonte, de plechtig-
heid plaats waarbij de vC'rzamelde as van
het verbrancle lichaam aan het rivierwa-
ter werd prijsgegeven.
Voor dl' laatste maal maakte de ..Grote
Ziel" een tocht dwars door lndi;>

~t'im Heij

Geraadpleegdl'litcratuur:

Or. C. Vreede-de StUt'!"s: lid pad van dl'
waarheid. Deventer.
W. Robben en P. Dijkstra: Gandhi's le-
ven en i>t'tt'kt'nis, ZwolIl'. 198:l.
R Attenborough en G. Gold: Gandhi.
fotobiografie. Den Haag, 198;3.
H. Att('nbornugh: Woorden van Gandhi.
Den Haag. 1!l8:~
E. Easwaran: Gandhi. Den Haag, 198:1.

deze palls maakt geen ency-
clieken maar reisverslagen
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Punk/new wave

Popslromingen (10 en slot)
Jarenlang hadden de Britse platenmaatschappijen in eendrachtige samellwerking
met de muziekpers gezocht naar een stroming die de popwereld nieuw clan zou
kunnen geven. De een na de ander werd als superster of supergroep umiwnggcschrc-
\'cn en "ervolgens wccrsnel vergeten. Maar toen de eerste punk bands zich aan-
dienden om daadwerkelijk het wer "an dt.,popmuziek o\'er te nemen reageerden de
meeste deskundigen toch met enige reser"e: men had eigenlijk aan iets anders
gcd;uht. De eenvoud, het amateurisme en niet te vergeten de obsceniteit ,'tm vcel
punkhands \'iel menigeen nogal rauw op de maag. Zou de popmuziek dan nooit
volwassen ,,"'orden?

eert en, en niet het laatst op het gebied van
kostbare studio-installaties. Deze toena-
me \'an \'asie kosten voor de muziekin-
dustrie is er mede oorzaak van dat de
maatschappijen zich sterk concentreren
op gevestigde namen bij hun repertoire-
keuzeen minder risiko lopen met het en-
gageren van nieuw talent. De langlopen-
de kontrakten moeten eerst hun vruchten
afwerpen.

Versplintering

Aan het begin van de jaren zeventig\\'as
er een einde gekomen aan de vele poli-
tieke en artistieke idealen van de jeugd-
beweging van het voorbije decennium. De
maatschappij bleek niet zo eenvoudig te
hervormen als het even geleken had. Het
politieke elan werd gesmoord in burokra-
tiseh of ge\velddadige repressie en in een
voortschrijdende ekonomische krisis, die
door zijn gestage inflatie en toenemende
werkloosheid nu ook de midden lagen in
hun wel vaart bedreigde. De soberheid die
voorde hippies nog een experimenteel al-
ternatief was ge\veest werd zodoende tot
een reëel perspektief.

Het revolutionaire uiterlijk van de rock-
muziek had eveneens een geduchte deuk
opgelopen. Enerzijds was gebleken dat
zodra er geëxperimenteerd werd met de
muzikale vorm of de politieke inhoud van
de muziek toch \\'eer het schrikbeeld op-
daagde van een elitaire avantgarde, ter-
wijl de revolutionaire kracht van de rock
altijd gesitueerd was in zijn populariteit
en niet in zijn techniek. Anderzijds wa'ren
zelfs de meest radikale vormen van pop-
muziek uiteindelijk ingepakt. door de
muziekindustrie tot een marktartikel ge-
maakt. En het bleek een l\Jkratieve han-
del: de verkoop van platen en geluidsban-
den in de Verenigde Staten steeg tussen
1967 en 197 ol van 1051 miljoen dollar tot
2200 miljoen. De positie van de grote pla-
tenmaatschappijen ging steeds meerde
kon touren aannemen van het oude Tin
Pan Alley-monopolie van voor de oorlog.
De invloed van de maatschappijen strek-
te zich over een steeds brederteITein van
het popgebeuren uit, vanaf muziekuitge-
verijen tot en met popconcerten.
De indruk dat de popmuziek één muzika-
le stroming \vas ging steeds meer verloren

~ door de toenemende differentiaties van
genres. zonder dat een daarvan zoals in

ffi het verleden aanspraak kon maken op een
~ overheersende positie. Country-rock,
~ jazz-rock, hard-rock, art-rock, heavy
~ metal floreren iederop hun eigen gebied

met hun eigen publiek.
•
8 Supersterren
w
6 In het centrum van de belangstelling ko-

men de .,supersterren" te staan, rock-
groepen of enkelingen wier naam alleen
voldoende is om ee~ miljoenenverkoop
van platen te bewerkstelligen. Zij treden
enkel nog op in immense sportstadions
voor tienduizenden toeschom ••..ers tege-
lijk. worden van de buitenwacht afge-
schermd dooreen uitgebreide lijfwacht
en zijn graag geziene gasten op de partics
van de betere kringen. Dit is slechts één
aspekt van devoortdUl'ende schaalver-
groting die de popindustrie in de loop der
tijd had ondergaan.
Een ander verschijnsel is de enorme stij-
ging van investeringen in elektronische
apparatuur, zowel op het gebied van mu-
ziekinstrumenten als svnthesizers, als
ook op het punt van ste~eds meervermo-
gende weergave-apparatuur bij popcon-

•

In de muziek zelf is ereen tendens tot
inkeer te bespeuren, een concentratie op
individuele, persoonlijke emoties als een
reaktie op teloor gegane gemeenschappe-
lijke idealen. Devele "singer-songwri-
ters" getuigen daarvan in hun poëtische
teksten. Parallel daaraan zien wc een toe-
name van de kwaliteit van deelektroni-
sche afluister-apparatuur, steeds duur-
der worden stereo-installaties voor pri-
vé-gebruik. Popmuziek wordt kamermu-
ziek.
Maar terwijl het lijkt alsof iedereen zich
opsluit in zijn kamer en wentelt in nostal-
gieenjeugdsentiment, wordt het openba-
re uitgaansleven na verloop van tijd op-
geëist door een nieuwe generatie stads-
jeugd. voor wie de popmuziek van de ze-
ventiger jaren even saai en blasé klinkt
als de muziek van de Crooners voor de
jongeren in de jaren vijftig.

PlIhrnck

In Engeland kwam begin zeventiger jaren
een circuit van kleine podia tot ontwikke-
ling, \\'aarop door talloze lokale of regio-
nale bands popmuziek werd gespeeld die
duidelijke herinneringen opriep aan de
rock'n'roll en de vroege beatmuziek. De
songs waren kort en krachtig en er mocht
gedanst worden. De pubrock. zoals de
muziek genoemd \verd. funktioneerde als
een alternatief voorde elpee-muziek van
desupersterren. Datzelfde gold voorde
muziek die door Britse jongeren werd op-
gepikt uit de kultuur van de Caraïbische
immigranten, de ska, de rock-steady en
later de reggae. Maar beide vormen van
popmuziek bleven in de marge wat be-
treft publieke belangstelIingen platen-
verkoop.

De eerste aanzetten voor een meer ade-
kwa te zingeving aan het leven van de
jeugd na Woodstock, die in de popmuziek
furore maken komen dan ook voort ui t de
rijen van de gevestigde artiesten, zijn niet
zozeer uitdrukking van een muzikale be-
weging als van een individuele interpre-
tatie. maar stimuleren een herziene visie
op de funktie van de popmuziek. Popmu-
zikanten als Lou Reed in de Verenigde
Staten en David Bowie in Engeland, enin
een later stadium groepen als The Nev.'



Bert Brounts

EGO isjeop 't lijf geschreven
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als Janmaat 't ongenoegen
bundelt - wat verenigt dan die
anderen

volgens Dui tse bronnen ' •...erken de
Chinese raketspecialisten met tele-
kinese

EGO: het kenmerk onzer dagen

het is La.v. Reagan zaak dat je bin-
nen zijn gehoorsafsi.-::nd blijft

't denken overeen beperkte kern-
oorlog getuigt van een navenante
gedachtegang

wedden dat die twee in Genève echt
zitten tesehaken

soldaten zijn geen haviken maar
kleiduiven

En alsof de gesehiedl'nis inderdaad
sledlts ecn herhaling- "an zichzelf is, ,.olg-t
er 0Jl het mel'hanische en oupcrsoonlijkl"
gduid "all de vroege punk en ncw wayc al
weer l'l"n golf van nieuwe romantiek.
Zelfs de pupmuziek gehoorzaamt blijk-
haar aan de algemene wettl'll "an dl' kul-
tuurgesdliedcnis.

't geeft mij altijd weer wat hoop
wanneer de Russen een meerjaren-
planmaken

't is weer hoog tijd voor een storm-
dievan vijandbeelden

sing is en het pretentieuze "new wave" als
1 verzamelnaam zijn intrede doet. Naast de
hard core-punk, die met regelmatige tus-
senpozen weer de kop op steekt, treffen
wc daarbij allerlei revivalbewegingen
van vijftiger en zestiger jaren pop aan.
~en belangrijke stroming ontwikkelt zich
op het gebied van de elektronische pop-
muziek, waarbij de synthesizer eh 01 van
de gitaar als belangrijkste instn ..ll1cnt
heeft overgenomen.

NeWWaYl'

Wanneer de punk-rage eenmaal de pla-
tenmarkt heeft opengebroken komt cr
een \•...are lawine op gang van nieuwe
groepen, die profiteren van het feit dat de
platemnaatschappijen bevangen \vorden
door de bekende vrees de boot te missen.
Devariëteit aan muziek is zo groot dat de
term punk al snel niet meer van toepas-

De golf van nieuwe popgroepen. die in het
kielzog van The Sex Pistols in de tweede
helft van-de jaren zeventig in Groot Brit-
tannië het clubcircuit en vervolgens de
platenmarkt verovert, oogst van de kritici
in eerste instantil'stereotype reakties: het
is niks nieuws, het is geen muziek. en het
is een kommerciële truc. Soortgelijke ge-
luiden werden gehoord tegen de rock'n-
'roll en tegen de beatmuziek. Ze worden
doorgaans het meest fervent geventileerd
door de gevestigde muziekfirma's, de ge-
vestigde popmuzikanten en de gevC'stigde
popjournalisten, die zich allen in hun be-
staan bedreigd voelen. De ironiewil dat
het juist dit soort kritiek is die de muziek
tot een symbool van verandering en ver-
nieuwing maakt.

trends en modes: het bekendste voorbeeld
is hier dedoorpop-art-kunstenaar Anel)"
Warhol gesponsorde Velvet Underground
(met Lou Reed). The Vl'h-et Underground
krijgt een aanzienlijke cult-following in
Ne\ •...Vork van bands die in de jaren ze-
ventig nauwelijks aan bod komen.
In 19ï5 opent de CBGB-club in een van de
ergste slums van de stad haar poorten
voor onbekende rockbands die naar er-
kenningstrevcn. De club trekt muzikan-
ten van allerlei slag met als enig gemeen-
schappelijk kenmerk. dat ze geen van alle
in het bezit zijn van de kostbare geluids-
apparatuur die typerend is geworden
voor de meeste gevestigde groepen. De
groep die in Engeland het meeste indruk
maakt is The Ramones, voorloper op het
gebied van het neurotische. opgejaagde
en mechanische ritme dat kenmerkend
zal worden voorde punkbands.

Discografil' punk/ncw wave
Thc Ramones: The Ramones (Sire)
Sex Pistols: Never mind thc bollocks
(Virgin)
Thc Clash: Thc Clash (CBS)
Tom PcHy and The Hcartbreakers:
Idem (ABC)
Talking Heads: 77 (Sire)

I)îs('ografil' rcgJ.:"ac
(bij Pupstromingen 9 ,'an ,'orige maand)
Bob Marlcv and The Wailers: Catch a
fire (Island)
Bob Marlev and The Wailers: Live (ls-
land) ~
Dillînger: Babylon Fcver(UnitcdAr-
tists)
U-Roy: Dread in a Babylon (Virgin)
Jimmy Cliff: The harderthey ('ome
(Mango)

Vork Dolls en Roxv Music, weten een
brug te slaan over de underground naar
de vroegere rock en beat muziek en deze
bruikbaar te maken voor hun tijd. Hun
muziek en de manier waarop zij zich pre-
senteren geeft de popmuziek voor een
deel het provokatieve karakter terug van
weleer.

Een laatste, beslissende stoot voor de
punkexplosie in EngC'iand kwam toch
weer uit de USA. De naam punk ontstaat
in de Verenigde Staten ten tijde van de
Britse beat-invasie na 1964. Geïnspireerd
door de Bri tse voorbeeldpn ri eh ten tallo-
ze Amerikaanse jongeren hun eigen beat-
band op. De nadruk valt daarbij nood-
gedwongen niet op technisch-muzikale
vaardigheden. maar op pure energie. Me-
rendeels komt deze muziek uit de grote
steden van het Oosten: in Detroit de groe-
pen MC5 en The Stoogcs. met Iggy Pop als
zanger, en ook de Alice Cooper-band.
Maarvooral New Vork ,vaar altijd ecn
hevige interesse heeft bestaan voor de
kultuurvan de grootsteedse getto's met
hun rijke traditie aan provokatieve



Allonlic-lion

Een magjsch begrip?!

wc niet ..gewoon" op bezoek \varen zal
hem in de loop van de dag wel duidelijk
zijn ge\vorden.
De kontakten met de anderen in het pand
waren prima en 's avonds was er óók op
de kamer van de hum. g~v.een telefoon.
Vandaag heb ik met verschillende men-
sen'gepraat overde zaken die hen bezig-
houden: de zorgom thuis, het kind op
kamers. de teleurstelling in de dienst en
het met pensioen gaan. Het kontakt met
\Vil. de chauffeur, verloopt prima. We la-
chen heel wat af samen.

De 24 duizend Nederlandse militairen die aan dc grole najaars ~ATO-ocfening
Atlantk-Lioll dt'clnamcn. zijn inmiddels terug Ol)hun onderdell'n. missdtÎcl1 net
afgezwaaid of vcrridlten \n~cr hun dagelijkse werk in een hurgcrhaan. Sommigen
IImler hen zullen rillen als ze Atlantit'-Lion lezen of hort'n. Anderen zullen ,'olh-dig in
\'l'rvocring raken en voll'nthnusiasmc vcrtellen hoc mnui l'n spannend het allemaal
was. Eén van de mensen die, voor het eerst in haar leven. aan zo'n grote och'ning
deelnam, \\-'as Khlzicn nm Brandwijk-Wiltjcr. humanistisch raadsvrouw in het
rayon Edc-Sdlaarsbcrgcn. Toen :t.t' haar foto's, gemaakt tijdens dl' IH.'fcning, onÏ\\'ik-
keld en afgedrukt terugkn'cg. hl'sloot ze een samen\'aHing van haar dag"hoekaante-
kcningcn voor EGO te makclJ.lficrondcr yolg:t haar \'crslag.

15 scptcmht'r: Nogdriedagen voordat ik
op oefening moet. Hoc zal het zijn? Wat
zal ik moeten doen? De kollega's, die al
eens zo'n oefening hebben meegemaakt.
hebben me niet echt gerust kunnen stel-
len.ls het wel zinnig om daar naar toe te
gaan'? Kan ik niet beter in mijn rayon blij-
ven? Verschillende mensen op de onder-
delen hebben me verzekerd. dat het van
groot belang is dat er g.v.-ers meegaan
met zo'n oefening. Vooral deachterblij-
vers en mensen op eenzame posten heb-
ben behoefte aan g.v.-ers. Ik hoop het
maar, want om in de v./eg te lopen of de
hele dag tanks te bewonderen zie ik niet
zo zitten. Hoc het ook loopt één ervaring
zal ik nadien zeker rijker zijn en dat is
nooit weg.

18 scptembcr: Voorlopig de laatste nacht
thuis in m'n eigen bed. Beneden staat de
plunjezak keurig ingepakt. Het kommen-
taarvan familie en vrienden op mijn deel-
name aan de oefening was vandaag trou-
wens niet van de lucht. De een had goede
adviezen, de andere vond het maar waan-
zin zo'n oefening. Hoe zal ik het ervaren?
Morgen slaap ik in de Bentlage Kazerne
gebouw 12 kamer l:W. Morgen vertrek ik
voor zeven dagen met t\vee kollega's naar
de Atlantic-Lion. Morgen ....

waar we achter moesten blijven.
Tegen twaalven waren \ve op de plaats
van bestemming: De centrale Nonex-post
in Rheine. Na kennismaking met ver-
schillende mensen konden wc gaan eten
in kazerne Bentlage. De M.S.D.-ers gaven
ons een lift in hun combi en maakten ons
wat wegwijs. Na àe mêwltijd ontmoetten
we onze chauffeurs. WiL Ton en Peter.
Wil is degene die mij deze week zal ver-
voeren.

20 september: Vanmorgen om half acht.
normale tijd. maar half zes Zoeloe-tijd.
heb ik kennisgemaakt met t\vee van mijn
kamergenotes.
Vandaag heb ik voor het grootste gedeelte
van de tijd op de I'\ONEX-post doorge-
bracht. De beide kollega's waren op pad.
Naast een warrig telefoontje uit Neder-
land (la ter bleek riat het een verontruste
moeder betrof) waren cr geen echt drin-
gende zaken. \Vel heb ik ontdekt dat de
samenwerking met dominee's niet altijd
zo prettig verloopt als op de onderdelen
\vaar ik werk. Dedominee hier trachtte
me duidelijk te maken dat humanisten
niet zovec1 op deze oefening te zoeken
hadden ... Jullie zijn gewoon op bezoek. je
staat niet eens in de OTAS". meende hij
een aantal malen te moeten herhalen. Dat

21 september: Gelukkig kan ik de beleve-
nissen van deze dag toch nog opschrijven.
Even leek het er namelijk op dat wezou-
den verongelukken. Tegenwoordigheid
van geest bij Wil en het direkt handelen
voorkv,ram gelukkig dat we bovenop onze
voorgangers klapten. Ik krijg weer de
bibbers als ik cr aan denk.
De dag van vandaag liep trouwens hele-
maal \va t vreemd. Het lag in de bedoeling
dat we naar Neuenkirchen zouden gaan.
Een aantal onderdelen van Joost de Vries
zouden daar in de buurt zitten. \Ve kwa-
men wel in Neuenkirchen, maar het ver-
keerde. Na een bezoek aan het KMT en de
luchtmachtbasis, \vaar een groep uit Ha-
veltewas gelegerd, vertrokken we naar
Rheine. Onderweg kwamen we tal van
militairen tegen, o.a. een klein groepje in
een sloot diede bewaking van een weg
met munitie moest regelen. Opvallend
vond ik het gedrag van meisjes en vrou-
wen langs de kant \'ön de weg. In hordes
stonden ze te zwaaien en te lachen. Ande-
ren zag je heel driftig hun straatje vegen,
terv ....ijl militaire voertuigen langs dender-
den. Vreemd. In Rheinc besloten we een
bezoek te brengen aan de W.Z.Z., waar ik
me verbaasd heb over het nivo van de
films die ze daar ter beschikking hadden.
De mensen daar werkten keihard. maar
de man ofvrou\ •...die de video-banden had
uitgezocht zou zich misschien toeh eens
af kunnen vragen wat goede films zijn. Ik
voel me trouwens wonderwel thuis in dit
wereldje.

23 septcmhu: Het waren twee be\vogen
dagen. gisteren en vandaag. Op deSchöp-
pingcrberg \varen we getuige van een
aantal gevechten. Wonderbaarlijk is dat.
als een heli over je hoofd scheert en een
eindje verderop militairen een gevecht le-

111 scptcmber: Zo. de eerste dag zit erop.
Gelukkig is er verder nog niemand op de
kamer, zodat ik nog eventjes tijd voor me-
zelfheb. Gek eigenlijk. vannacht slaap ik
met drie vroU\\'en waarvan ik alleen de
naam op de deur heb zien staan, op deze
kamer. Ik realiseer me nu heel nad'rukke-
lijk, dat iedereen die in dienst komt dit op
de eerste dienstdag meemaakt.
Dat raadslieden niet iedere dag op ode-

M ning gaan bleek deze morgen wel toen
~ wij. Joost de Vries (raadsman in ï Harde),

Joos Sinke (hoofdraadsman) en ik. elkaar
ffi, op Twente ontmoetten. De hoofdraads-
~ man zag cr uit als een Amerikaan in een
UJ Nederlandsgevec:htspak. dat tientallen
È) jaren geleden was uitgegeven. Na wat ge-
Z grinnik kwam ook zijn tenue in orde en
• kon de reis naar Rheineworden voort ge-
o zet. Dat wij niet de enige deelnemers aan
fB dezeocfening zijn, bleek uit de kilometers
8 lange kol on nes die wij passeerden of iJe hoofdraadsman mag een klJkje nemen in een tank



veren met mitrailleurs. Het is angstig cn
gelijktijdig sensationeel. Een van de
tanks die wetegenkwamen had pech en
de bemanning had wel zin in een praatje.
De boordschutter kende ik van zijn oplei-
dingstijd in Ede. "Gewoon te gek en span-
nend". noemde hij deoefening. Dat niet
iedereen die mening had bleek toen we
een eindje verderop met een dienstplich-
tige praatten. Hij vroeg zich af wat deze
waanzin zou kosten. Het geld kunnen ze
beter aan het onderwijs besteden volgens
hem.
Nabij Leer gingen we even aan bij een
groep genezerikken. Terwijl het kader vol
spanning wachtte op een mededeling de
boel weer op te breken, vermaakten de
dienstplichtigen zich met zeer luchtige
lektuur. "Al dat wachten ga jeook maar
van balen, echte aktie is veel leuker", was
hier de mening. Na een gesprek met een
Duitse artsen z'n mannen, keerden wc via
Amerikanen en Britten in grote tanks en
laagoverkomende vliegtuigen en heli 's te-
rug naar Rheine, onderweg nog de ver-
plaatsing van tientallen tanks gade-
slaand.
Vandaag liep het allemaal wat anders dan
we hadden gepland. Een exacte lokatie
van de onderdelen die we wilden bezoe-
ken was niet te krijgen en op goed geluk
togen we richting Schäppingen.ln tegen-
stelling met gisteren was hier amper iets
tedoen. Een aantal mensen van de Oran-
jekazerneuit Schaarsbergen hield zich
bezig met het opruimen en op orde bren-
gen van de omgeving. Ons bezoek was
voor hen een \••.elkome verandering. Voor-
al de man die op de wapens moest passen
zag het helemaal zitten. Hij zette koffie en
bezorgde ons een noodrantsoen. 's Mid-
dags gingen Wil en ik op bezoek bij een
kollega die ons meenam naar de basis en
naar de radar die vijandelijke vliegtuigen
signaleerde. Hier kwam ik verschillende
mensen tegen die hun opleiding op de
KKSL hadden gehad. Ik vond het heel
leuk ze nog eens terug te zien.

24 september: Blij dat ik op de kamer ben.
Het was een drukke en lange dag.
Vanochtend waren we op deverbandpost
in Metden. Hier lagen verschillende pa-
tiënten. Op,,'al1endwas het aantal mensen
met rugklachten. Verder waren ereen
aantal grieppatiënten en een paar mensen

hadden last van hun darmen.
De vrouwelijkesergcant had de wind cr
prima onder. Tijdens de gesprekken met
de patiënten ontdekte ik, dat eréén arts
was die het niet nodig vond dat mensen
naar huis belden om te laten weten dat ze
ziek waren. Opmijn vraag wat daarop
tegen was antwoordde hij: "Als ik dat
toesta krijg ik allemaal van die overspan-

Je bezighouden met buurtkinderen is een aar.
dig tijdverdrijf

nen moeders aan de telefoon of hier op de
verbandplaats en daar heb ik geen be-
hoefteaan".
Dat erop een verbandplaats een taak is
weggelegd voor een g.v.-er bleek heel
snel. Onvoorstelbaar, zoveel zaken cr aan
de orde kwamen. De tijdschriften, die de
hoofdraadsman in de gauwigheid had ge-
haald, vonden gretig aftrek en veel te vlug
naar onze zin moesten we weer verder.

In Rheinezetten weeen herstelde hof-
meester af en reden door naar de ver-
bandplaats Quakenbrück. Vlak nadat wij
daar aankwamen landde er een heli die
een patiënt naar Nederland moest bren-

gen. Iedereen liep uit om dat te zien. Toen
we vervolgens een soldaat een lift gaven
naarz'n onderdeel in Meppen, werd dat
een dwaaltocht en een rit oversuperge-
heim terrein. Maarna uiteindelijke aan-
komst werden wc gastvrij onthaald op
zuurkool met worst. Na een lang gesprek
met de twee kommandanten gingen we in
miezerig weer terug naar de NONEX-post.
Het leek onderweg alsof alle militairen
aan het passagieren waren.
Wcbrachten de avond door in de NO-
NEX-kantine en hadden tal van diskus-
sies met leden van de marechaussee. Erg
snel was het tijd om naar mijn slaapplaats
te vertrekken. Het viel me niet gemakke-
lijk afscheid te nemen van een aantal
mensen, waarmee ik de afgelopen week
goed kontakt heb gehad.

25september: Ik ben weerthuis en heb
een wat onwezenlijk gevoel. De beloofde
telefoontjes aan een aantal moeders heb
ik gepleegd. Ook een kollega op de hoogte
gebracht van de terugkomst van een jon-
gen naar Nederland.
Atlantic-Lion zit er voor mij op.
Toch zal het mij nogwcl een tijd bezig-
houden.
Hoe.zal het gaan met de adjudant wiens
zoon een ongeluk kreeg? Staat de onder-
wijzer, een herhaler, al weer voor z'n ex-
tra grote klas? Kan de jongen die uit de
viertonner vielinmiddels weer lopen'! Is
de sergeant van de verbandpost inmid-
dels verhuist'? En de kommandant die te-
leurgesteld was over de naam die z'n on-
derdeel had/heeft, hoe is het nu met hem?
Dechauffeusevan een hoge officier, heeft

,. ze nu weer goede zin? En al die anderen???

Klazien van Brandwijk- Wiltjer
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Commercie kijkt wel degelijk om de hoek!

Brandende liefde
Ale de Jong. de :~O-jarigl' l'Încast die onlangs met •.Brandende liefde" 'lijn \'ijfdc
speelfilm arIc\'crdc, heklaagdezich in een interview dat de filmpers zich te weinig
bekommert om de bedoelingen van de maker van de film. \Vat mij betreft zijn de
bedoelingen van Ale de Jong nlaaf al te duidelijk: hij wil grote groepen mensen naar
de bioscoop trekken. en hij weet heel geraffineerd waar ze op afkomen ook!

Zoals u zich misschien herinnert. heb ik
indertijd. in tegenstelling tot cOI;,!fccën
als Peter van Bueren, hevig gefulmineerd
tegen de opvatting van Ate de Joog over
Een vlucht regenwulpen van Maarten
'1 Hart. Zelfs toen bleek dat Maarten zelf
enthousiast was over het eindprodukt.
kon Ik wel huilen. Het was één van mijn
tien mooiste boeken, en ik vond dat De
Jong er alleen de knallers uit had gehaald
en die op een makkelijke manier aan el-
kaar had geplakt tot een film waar een
groot publiek zeker om zou schateren. In
Jeroen Krabbé had hij de volmaakte
hoofdrolspeler: die vond 't maar al te leuk
om in een kistje druiven te gaan zitten of
zich dooreen baby te laten natplassen als
de grootste oen van \Vest Europa. Vrese-
lijk. ik begin opnieuw boos te worden!

Brandende liefde is als boek van een heel
anderesamenstelling dan de Regenwul-

pen. Walkers, auteur van Brandende
liefde, noemde het werk van 't Hart "een
bak mul zand", \\:at me heel erg tegenviel
van een man die zelf toch een heleboel
gevoel voor sfeer e;],schoonheid moet
hebben. Maar Brandende liefde biedt
ontegenzeggelijk Deer filmische moge-
lijkheden, zeker als je erop uit bent een
groot publiek te bereiken. En al zegt Ate
nu honderd keer dat hij ,.intimiteit be-
langrijkervindt dan sexualiteit", voor
mij is hij erniet in geslaagd dat via zijn
film duidelijk temaken. Hij is opnieuw in
de valkuil van de makkelijke lach getui-
meld. En wat hij met een actriceals Ellen
Vogel uitspookt. grenst voor mij aan het
misdadige: hij laat haar een ridicule oude
blauwkous spelen zonder enige diepgang
of nuance. Hij had voor die rol àf een
andere actrice moeten kiezen, àf hij had
Vogel de kans moeten geven de creatie
wat meer uit te diepen.

De film wordt naar mijn oordeel ook niet
gered door de obligate blikkcnwerperij
van Monique van de Ven, die langzamer-
hand blind elk contract kan tekenen om-
dat ze eigenlijk altijd 't zelfde overkomt.
maar door de volslagen nieuwkomer Pe-
ter Jan Rens. Deze 28-jarige acteur komt
oorspronkelijk uit de fysio-therapie,
heeft ecn eigen theatergroep. Kaktus,
\vaarmee hij voor zowel kinderen als vol-
wassenen optreedt, en zag in Brandende
liefde een mogelijkheid om in één klap het
geld en dc know-how te verzamelen om
zijn eerste eigen speelfilm te maken. Een
onbedon7en, eerlijke jongen die met zijn
intuïtieve spel en zijn geloofwaardigheid
een hoofdpersoon neerzet die, ondanks
Ate de Jong, \\'él intimiteit weet uit te
stralen.

Lev van Opzeeland
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Truus te Selle speelt knap in Gim'allll;

In Trading Pla(.cs treedt Dan Ayckroyd
voor't eerst op zonder zijn maatjeJohn
Belushi, die enige tijd geleden aan een
overdosis drugs bezweek. Tegenspeler
van Ayckroy is nu Eddie IVlurphy.en daar
mag hij minstens zo blij mee zijn! Murphy
is de 21-jarige zwarte acteur waar ik in
mijn bespreking van de politiefilm -1:8
hou I'S al zo hoog van heb opgegeven. En in
deze film is hij al net zo goed op dreef!
Trading plaees is een moderne versie van
het prins-en-pauper-verhaal. Een rijke
jongeman wordt, door manipula ties van
zijn beide ooms die een weddenschap

Eddie Murphy pijlsnel op weg naarde top da
eenllL'eede prima rol. nu in Trading Places

De film laat een paar dagen uit het leven
van een modefotografe zien, die naar Ro-
me is gegaan voor een reportage. maar
ook om een vroegere minnaar, Giovanni
te ontmoeten. Haar verblijf is verre van
'hoopgevend: tijdens haar afwezigheid
wordt haar kamer voortdurend door an-
dere mensen betreden met weinig goede
bedoelingen, en als Giovanni dan einde-
lijk verschijnt, lopen ze elkaar toch nog
mis. Symboliek te over natuurlijk. Een
dergelijk gegeven eist erg veel van de
hoofdrolspeelster, in dit geval de nog ta-
melijk onbekende Truus te Selle. Zij
speelt de rol knap, maar toch wat afstan-
delijk: voor mij had er best iets meer her-
kenbare wanhoop in mogen zitten. Toch
is het uitgesproken vakwerk om met zo
weinig middelen de aandacht van de kij-
kervoor een in eerste instantie betrekke-
lijk oninteressant gegeven zo te boeien.
Die credit is volledigvoor Annette Apon,
die de moed heeft in dit kleine filmland
paden in te slaan, waarvan ze zeker weet
dat ze niet naar het grote geld zullen
leiden!

Ted Wa .••.••waardigopt'olger !'an Peter Sellers
i'l The ClIrse ofthe Pink Panther

nen" Clouseau namelijk opsporen door
een, via een computer uitgeselecteerde.
Amerikaanse collega, inspector Sleigh.
En Sleigh blijkt uit exact hetzelfde hout
gesneden als Clouseau, dus Edwards zit
voorde komende jaren op rozen: acteur
Ted Wass is nog jong en kan in heel wat
afleveringen opdraven. Hij is minstens zo
komisch als Sellers \•...as, zij het natuurlijk
op een heel ander manier. De film zit vol
prima grappen en woordspelingen. wordt
bevolkt dooreen aantal grootheden die u
uit alle andere Pink Panther-films kent,
met als hoogtepunt een uitermate verma-
kelijk cameo-optreden van Roger Moore.
Zeer de moei te waard!

Blake Edwards heeft 't moeilijk gehad
met het feit dat, door de dood van Peter
Sellers. ook Inspector Clouseau van de
aardbodem verd\\'ecn. Met zijn film Trial
of the Pink Pantherdeed hij nog een wan-
hopige poging om via delen van oude
films en een mager verhaal Clouseau in
leven te houden. Maarin zijn nieuwe film
Thc (.ursc of thc Pink I)anthcr heeft hij
een geniale inval gehad, waardoor hij niet
krampachtig hoeft terug te grijpen op de
roem van Clouseau. Hij laat de "verdwe-

1waardige invloed: wanneer hij tegenover
de jongen zit. heeft hij aan één stuk door
geluk, waardoor de jonge croupier op den
duur overal ontslagen wordt. Hij gaat
wanhopig op onderzoek uiten komt al
snel bij Bonita terecht. Als blijkt dat ze
allebeid een goede reden hebben om de
gokker uit de weg te ruimen (Boni ta heeft
hevig te lijden van zijn zeer willekeurig
en uitermate vrouw-onvriendelijk optre-
den), smeden ze een geraffineerd plan.
Alles loopt anders dan ze hadden ver-
wacht, maar aan het eind van de rit reizen
ze samen natuurlijk toch een gelukkige
toekomst tegemoet. De film is zeker on-
derhoudend. maar ik ben altijd een beetje
allergisch voor gesol met lijken dat grap-
pig be?oeld is, en juist dat fenomeen be-
heerst een groot deel van het verhaal. Om
Middler, maar zeker ook om de rol van
Ken Wahl als de jonge croupier, toch wel
dcmocite \\'aard, al haalt de film het niet
bij andere films van regisseur Don Siegel,
zoals Dirtv Harry, Theshootist, Telefon,
Escape from Alc~traz.

Nena in haar eerste film

•10

heet is?Juist, snel een film maken. Nena
speelt daarin vanzelfsprekend de hoofd-
rol, en natuurlijk zingt ze om de zoveel
minuten een liedje. Het verhaal draait om
cncTina. die verliefd is op een jongen,
maar als cr iets misgaat in de relatie, een
andere jongen gebruikt om toch haar doel
te bereiken. Niet mooi. maar later ziet ze
dat gelukkig in. Natuurlijk gaat het in ecn
dergelijke muziekfilm meer om de muzi-
kale omlijsting dan om het verhaal, en op
dat gebied komt ti zeker aan uv.' trekken:
zowel New Wave als de traditionele Pop
zijn royaal vertegenwoordigd, en behalve
de schattige Ncna hoort ti ook nog Mar-
kus, Morgcnrot en Extrabreit. De film
heet eenvoudig Gib gas, idlwill spa ss wat
de opzet goed weergeeft. Regie was van
WoIfgang Huid.

De jonge Duitse popzangeres Ncna, die in
onwaarschijnlijk hoog tempohecl Euro-
pa aan haar voeten kreeg met de hit over
negen en negentig luchtballoncn, stijgt
zelf ook voortdurend hoger in depopula-
rititeit. En wat doet men met ijzer, als het
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Hette Midler als weduwe il1 lhlred

Bette Midler laat zich in de film Jil1xcd
weer eens van haar zeer veelzijdige kant
zien: ze zingt, acteert en voelt zich daarbij
duidelijk als een vis in het \I,.'ater.Ze
speelt de rol van ene Bonita, die samen
met een gokker rondreist en zelf door
zangnummers de huishoudpot wat spekt.
Haar vriend heeft op één speciale crou-
pier aan de blackjack-tafel een merk-

De Nederlandse filmdagen brachten een
onderscheiding voor cineaste Annette
Apon voor haar gehele oeuvre. Haar films
zijn maarvoareen klein publiek echt toe-
gankelijk. maar dat zij een heel nieuwe
stroming vertegenwoordigt in de Neder-
landse cinema is zeker een feit. Golven
maakteal veel los. en haar laatste film
GiovannÎ mag ook bepaald gewaagd ge-
noemd worden.

hebben afgesloten, van de ene dag op de
andere straatarm, en een berooide neger
neemt zijn plaats in. Hoe het allemaal uit-
pakt, verrast de ooms nog het meest van
iedereen ! Naast de beide hoofdrollen zit
ereen heel aardige creatie in van Jamie
Lee Curtis, dochter van Tony Curtis en
Janet Leigh. En als je goed kijkt, kun je
't duidelijk zien! Regie was van John
Landis. L.v.O 11
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Als je er niet meer uitkomt, kan praten helpen.
Humanistische raadslieden zijn er voor.
Ook in de krijgsmacht.
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Overzicht van recente uitgaven van het HV

-------------------~..-...._-...__ ..._----

Vrouwen over sexuele slavenij
Brochure naar aanleiding van het tv-
programma, ,De madonna en de hoer".
Vier Amerikaanse vrouwen praten over
de sexuele slavernij enJof prostitutie:
een sociologe, een feministe, een
schrijfster en een politieke hoer.
Het boekje telt 16pagina's en kost f 4.10 I
inklusief porti. Girovermelding: Vier
vrouwen

stand se. vrijdenker en humanist. Drie
hoofdstukken: Kultuur is een bron om te
genezen. pessimisme dat leidt tot idea-
lisme en de mens, de mens, even onuit-
roeibaar als gras.
16 pagina's. f 4.10 inklusief porti. Giro-
vermelding: Vulkaan
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Leven op een vulkaan
Tekst van drie radioprogramma's van
Ruud Jans in gesprek met Anton Con-
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IK WIST BET WEL. I
MAAR IK BAD JETS
ANDERS TE DOEN _~
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zijn ideeën en niet van de macht van het
getal. Alhoewel. een paar duizend le-
den erbij zou wel prettig zijn.
85 pagina's gesprekken met o.a. Johan-
no Fortuin, Paul Schnabel. Anton Zijde-
veld, Bart Tromp, Anne van der Meiden.
Suzanne Boef. Paul Rademaker , Hans
Achterhuis en Hein Roethof. Met een
zeer uitgebreid nawoord van Rob
Tielman.
Het boekje kost f 10.-.Met porti wordt
dat f 12.30.
Girovermelding: Humanisme en toe-
komst ..

Elke twee weken verschijnt er een HV-
knipselkrant. Het geeft in een veertigtal
pagina's een overzicht wat er zoal in de
dagbladen verschijnt over humanisme.
Humanistisch Verbond en aanverwante
levensbeschouwelijke aangelegenhe-
den. Handig voor mensen die op de
hoogte willen blijven maar geen geld
en tijd hebben om al die kranten elke
dag te lezen.
De knipselkrant kost f 100,- per jaar
(plus f 40.- porti). Girovermelding:
Knipselkrant

Vorig jaar werd in het Erasmushuis een
expositie gehouden van het werk van
twaalf bekende cartoonisten. Gelijktij-
dig verscheen er toen een boekje met
alle 120 cartoons van die tentoonstel-
ling. De eerste druk is inmiddels uitver-
kocht, en ook de tweede druk loopt pri-
ma. De expositie trouwens ook nog
steeds, op verschillende plaatsen in
Nederland .
..Twaalf cartoonisten" telt 48 pagina's
en kost slechts f 12.50. Dat is de afhaal-
prijs. toezending kost f 3.- extra. Giro-
vermelding: Twaalf cartoonisten

Twaalf cartoonisten

Wij knippen voor u

Het afgelopen jaar heelt de publici-
teitsdienst van het Verbond een
aantal uitgaven gerealiseerd. de
meeste in de inmiddels bekende
blauwe reeks. Hieronder geven wij
u een overzicht van deze uitgaven
met de mogelijkheid één of meer
boekjes te bestellen.

Boekje anti-tascisme
.. Ik wist het wel. maar ik had iets an-
ders te doen" is de lange titel van het
kleine boekje van de gelijknamige HV-
radio-uitzendingen. Aan het woord ko-
men achtereenvolgens Bauco van der
Wal (direkteur Anne Frankstichting),
Anton Constandse, Henk Ritfeld (voor-
zitter Landelijke Federatie van
Welzijnsinstellingen voor Surinamers).
Joke Kniesmeyer (voorlichtster Anne
Frankstichting) en enige passanten.
Het boekje bevat 24 pagina's en kost
f 4.10 inklusief porti. Girovermelding:
Boekje Anti-fascisme
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Het humanisme en de toekomst
Een recente aanwinst in de serie van de I
blauwe boekjes. Tien interviews met
een imposante rij deskundigen over de I
rol die levensbeschouwing in het alge-
meen (en het humanisme in het bizon-
der) kan spelen in de samenleving van
morgen. Soms pittige kritiek op het Ver-
bond. de meesten zien echter wel een
rol voor het HV. Maar een massaorgani-
salie zal het nooit worden. Dat hoeft I
volgens enkelen ook niet. Het HV moet I
het immers hebben van de kracht van

Hoe te bestellen
U kunt één of meer van deze uitga-
ven bestellen door het betreffende
(totaal)bedrag over te maken op giro
58 ten name van de Humanistische
Pers te Utrecht onder vermelding
van de hierboven aangegeven aan-I
duiding.
Bestelt u meerdere boekjes. geef dan
op de girokaart alle aanduidingen
achter elkaar aan. Dus bijvoorbeeld:
knipselkrantlhumanisme & toe- t

komst/anti-fascisme.
Bij meerdere bestellingen is het mo-
gelijk dat u eigenlijk teveel portikos-
ten betaalt. Dit is moeilijk te vermij-
den. onze administratie is niet bij
machte dit per geval uit te zoeken.
Wordt het verschil te groot. dan zul-
len wij ter kompensatie een HV.ka-
lender 1984bijsluiten. Wij hopen dat
u begrip zult hebben voor deze oplos-
sing.



Overpeinzingen
van een
afgezwaaide soldaat

Sport

Voor het op peil houden van de konditie
van de mannen, heeft de legerleiding iets
fantastisch onhvorpen. Van tijd tot tijd
houdt men zich bezig met het werpen van
stenen, klimmen in touwen, het lopen van
verschillende afstanden, dan wel de korte
felle sprint. Om toch de spieren niet een-
zijdig te belasten, doet het zaakje daarna
aan "vrije sport".
Heren, dát is een happening. Je werpt een
balletje, of je schopt een balletje C.q. de
man. Het komt cr niet op aan, als cr maar
getrapt wordt.

De legerleiding is daar zeer tevreden
over. Tot mijn spijt vind ik het een zielige
vertoning.

-~€'G-•.•..
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Af en toe wordt cr een "spelconcours"
gehouden: tien minuten tegen ploeg 1
voetballen, daarna tien minuten handbal
legen ploeg V. tien minuten hockey tegen
ploeg III en zo verder totdat je iedere
ploeg hebt gehad.
Ik herinner me dat ik me daarover bijzon-
der op\\'ond. Je stond tegenover een hei-
kneuter, die voor het eerst een stick in z'n
knuisten had en die koste wat het kost
wikle gebruiken.
Dat hem het verschil met honkbal hierbij
niet opviel, dat kan, maar dat hij de BH?
opzadelde met een kerel zonder oog, dàt
gaat te vcr.
Hij dient geschorst te worden.

Toen ik, met nog enkele anderen, uit lou-
ter moedeloosheid, een sjekkie stond te
pielen op het voetbalveld, terwijl de rest
enthousiast in de zandbak speelde. kwam
cr naarstig een sportofficier aangehold.
Hij was buiten adem van nijd.
"Wat doen jullie daar?"
"Wij roken".
"Roken terwijljullie moeten sporten'?"
.,Ja".
"Druk uit die peuk en speel"'.
"Waar'?"
"Nou ... hier".
,.U zegt".
"Ja, hier!"
"Meent U.
"Jazeker! "
"Echt?"
"Nou, G-V-D.

(Uit: In memoriam lichting-2 van Emile
van Paridon, verzameld door Paul Vonk)

Als oorlog voetbal is -ligt het
middenveld in Duitslmld
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De hobby van een enkeling
kan veel vogels verjagen

drl'cht (waar heb ik die naam meer ge-
hoord?), Anll'Jnuiden, Stadskanaal enz.
De\\Terstand tegen het de gehele middag
in de lucht hangen van reclamevliegtuig-
jes bij grote e\'l'l1l'mcnten necmt ook toe.
Dl' zgn.lich((~ ludltvaart is in ieder gevnl
l'en bron van geluidhinder die talloze
mens<,n in de tuin, op ('en zondagse wan-
deling. in dl' roei boot of in het bos s1()ort.

Hct is "'( ..cr zover: \'uor wit., hd kan h(.tal('n ligt ('f ('('U uit'uwe ragt.' in tu'1 \'erst"hit,t.
IIct gaat om de intrlHlul'tie van uit ra-lichte \'li('gtuigjcs, in nlkkring •.'11mil'rolt,(s
g('unl'md. Hct zijn i'i'n- of (vuur 11,.'sd()clt~indl'll)hVl.'cpcrsootls\'li('gtuigen van zo'u 100
kg, die als een soort hronl\'lil'gcn de ludlt ing-aan. Dl' t'CHlstrudic van eh.dingt'n is
uiterst ('('Il\'oudig: wat fHlizen met u'ylondut.'k. een licht(, propcll('fIlwtor nUl 15 tot 50
pk. een stuur en ('en stot'ltjc. De apparah'u kunnen lIl't als \'ouwfi •.,tSl'lluit elkaar
wordt,tl gehaald ('11nu'1 ecn beel.it..statiolll'ar zo 1111'('Uaarhuis wnrdcll genomen om in
hl'! s<'huurtje adltl'r h' worden gen't. In de Vl'n'uigdc Statl'n "liegen al zo'n :~f),(JOU
yan die minull'ts rond, Tut \'l'l'l plezier Yan dl' mini-vJi{'gcui{'r~ uiteraard. die op deze
manier d{,\\'{'rcld eens \'llll l'{'Ug-elwcl and{'rc kaut kUIUWIlhekijkl'n.

D{,lol van een enk{,ling

Dl' vraag is oH'rigens of de ui t ra-J ichte
vliegtuigen in Nederland wel een kans
mogen krijgen. Binnen dl' natuuf- en mi-
lîeubesciwnning en ook in het I"ecn':j-
tÎc\vezcn is men fel tegen. Dl' dingen ma-
ken gewoon te veei herrie. H{'ITie boven-
dien, zo word t gC\Teesd. op pi aa tsen die
nu nog als bdrekkelijk rustig worden er-
varen. De lol van l'en ('nkeling znl ong('-
twij fdd gepaard gaan met de ergl'rJl is
van heel veel anderen.

Steeds meer mensen ergeren zich aan de
lawaaioverlast van het gewone lucht-
vaartn'l"ke('r. Bewonel"s rond vliegn'lden
als Schiphol. Zestienhoven, Beek enz.
word('n van al het lawaai van dl' burger-
lucht vaart soms regelrecht dol. rvIiIitaire
vi iegvclden als d ie van SoC'stel"berg en
i,eeuwarden betekenen \'o{ll"de om\I/O-
nenden ('vellecns een bl"on van veel ellell-
de. Dan zijn er de .:('Ie kleinere vliegvel-
dl'n dil' plaatsel ijk on'rlast bezorgen:
Hilversum, Lelystad. Deden. Woens-

Natuurlijk. cen heleboel mens('n komen
ook naar hd vliegbedrijf kijken.
Vliegshows blijken erg populair, trekken
soms h(mderdduizenden mensen. Omdat
V\iCgl'll spectaculair is, omda t de \\-'onde-
ren der techniek nooi t uitgeput raken.
omdat het iets met ..rijkere" mensen te
maken hedt. omdat el"nog steeds iets VtlD
glittel" ('n glamour, van mooie jongens en
meiden \'nna f straal t? r\Iaar als je dage-
lijks in de herrie zi t of als je in je eigen
\Tije tijd gewoon in de rust cn de stilte
wilt zitten. gaat dat el"allemaal wel vanaf.

Vogels 0Jl dl' wiekcn

Dl' ui tra-lichte vi iegtuigjes dus als l'en
verdere verhoging van dl' gl'Juidbelasting
vanuit de lucht? Als d(' minister \'an Ver-
keer en Waterstaat het tOl'staat wpl. I\'Iaar
nogmaals. de natuur-en milieubescher-
ming verzet zich tel"dege. Nïet omdat men
o\'eral op tégen is. maar vooral omdat
men vóór h<'1behoud van dl' stilte is. En
dat niet alleen ten behoeve van de \vandc-
laars, de natuurgcnil'tl'rS, de stiltl'zoe-
kers, Dl' natuul'- ('11 milieubescherming
doet dat met name ook voorde dieren we-
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rdd. Haar tegenstanders komen dan met-
('en aan met de (juist e) verhalen da t het
met de hazen stand op Schiphol zo goed
gaat en dat kit-'viten rustig op hun nest
blijven zitten als er ('en DC-10 over de
startbaan buldert.

F.IH.
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een beetje raket doet er 1/U ()

milwten (me/"- dat bm na-
t /lU rUjk stukkeIl sneller

ook vanuit de lucht vaak goed aan
de patronen in het landschap.
Bed bijzonder soms; veel meer
moderne kunst af en toe dan na-
tuur. Het is maar net of je als
(lucht)fotograa f goed, en vooral
op het juiste moment, schiet.
Wie de kalt'nder wil bestellen kan
dat doen dool"ovel"schrijvingvan
f 10.90 op postgiro 9fl:~:~van Na-
tuurmonurnent('n. 's Graveland
o.v.v. "kalender 1984".

Bijna traditiegetrouw in de laat-
ste maanden van het jaar iets over
d(~kall'nder van de Vereniging tnt
Behoud van :"iatuurIlWllumcnten.
Dit keer zijn luchtfoto's als ill us-
tralie gekozen: erg eigenzinnige
details van ons landschap dat zo-
n:,el menselijke trekjes heeft.
\Vant eigenlijk g('('n enkel plekje
in ons land is door onszelf en
vooral ook door onze voorouders
onb('roerd gelaten. En dat zie je

Lu('htfoto's als moderne kunst

Frils Maas

G('lllid, hard g:c111 id ook. kan hl'st {~l'IlSecn
fUIH,tiehehhen, stimulerend werken.
Vonr de mens althans: dc helemaal open-
g"l'tiraaide versterkl'rs bij een IHJI)('onccrt
bewijzen het. Maan'l'n hdebod mens{'n,
nuk jongcn'n, hennen ook wcl cens be-
Iwefte aan rust, stilh'. Om van dil' vogcls
maar h' zwijgen.

die luchlbrommers er maar niet kompn.
Of moet er tenminste in deTwecde Ka-
mer, waar álle NNlerlanders he\('n te zijn
vertegenwoordigd. over worden gepraat.

OpbOUWl'lJ,maar niet afhrl'ken

Voortdurend wordt el"in ons land gepraat
over dl' bpscherming van natuur, mi Iieu
en landschap. Vanuit ..Den I laag" \vor-
den daal"toe wel degdijk plannen ontwik-
keld. Er staan .,nationale parken" op sta-
pel. erwordt gedacht over ,.nationale
landschappen". Daar zou een bl'tl"ekke-
lijkevorm van rust moden heersen. Er is
een \\'et Geluidhinder. Allemaal mooi.
want geluidhinder is één van de meest
onderschatte aantastingen van ons mi-
lieu. rviaar als het ene ministerie afbreekt
wat een ander probeert braaf op te bou-
wen. dan schieten wen met elkaar niet
zoveel mee op.
Als het ministerie van Verkeer en Water-
staat de UItralich te vliegtuigen laa t ko-
men, gebeurt er zoiets. Daarom moeten

lIet zal allemaal best, maar vanuit d(' mi-
lîcuhoek voert men aan dat zoiets toch
onmogelijk dl' bedoeling van moeder na-
tuur kan zijn. Het doet denken aan de
argumen ten van die boeren, die hun leg-
kippen op:W x;W cm grote batterijen
hebben zitten. Omdat de beesten dan
vaak nog eieren leggen ook, vinden die
boeren het bewijs gele\'C'rd dat de kippen
het op die batterijen helemaal nog niet zo
s1ccht hebben.
Die kievit op Schiphol blijft dus mis-
schien wel zitten. maar op tal van plaat-
sen in ons land gaat het toch anders. E:én
klein sportvliegtuigje kan al hele drom-
mell scholeksters en sterns op dl' Wadden
op dl' wiek('n doen gaan. Iedere waarne-
mer kan dat vaststellen. Is het het geluid'!
Is het h('t donkert' silhouet van lH't
vliegtuigje tegen de lucht dat aan een
roofvogel doet denken'!

11et name trekvogels zijn ook voor di t
soort \'erstoringell gevoelig. Zij verblij-
ven als regel maar kort op cenzplfde
plaats, kennen de omgeving nauwelijks
en kunnen hpt onderscheid tussen l'en
reële en een onbeduidende dreiging niet
goed opbouwen. Wélt, als een gcslélagd
vertegen\voordiger in bouwmaterialen,
('cn jonge tandarts of l'en sportit'\'e pata t-
boer plotseling met zo'n luchtbromfiets
bo\'en je \'ogel kop verschijnt'? Je schrikt je
(ge\l,:end aan de stilte van Skandinavië.
Finland cn Noord-Husland) rot. En je
gaat op de vlucht. Voor één keer niets aan
de hand. Maar als het heel l"eg<.'1matigen
op yelt' plaatsen gebeurt. dan \\'ordt het
echt vervelend. En was dat maar het eni-
ge. Als trekvog<.'1 heb je rust nodig. Om
\I,:at bij te eten. want van al dat vliegen
\vordtje broodmager. Of gewoon om uit
te rusten. Als je van het noord('Il, via Ne-
derland, door moet naar het zuiden: naar
Spanje, Noord-Afrika of nog meel" naar
het zuiden, dan is dat ge\\'oon noodzake-
lijk. Dan \vi Ije niet worden lastigg('vallen
door een za kenjongen. ('en medicu.s of ('en
fritesman die toevallig \\'at centen opzij
hebben kunnen leggC'n om een nieuwe en
ongetwijfeld spectaculaire hobby te be-
drijven.



Oorlogslechts waanzin

Käthe Kollwitz
De wcrcldbekende kunstenaresse Käthe Kollwitz, Käthe Schmidt was haar meisjes-
naam, werd in Koningsbergen op 7 juli 1867 geboren en ze is gestorven oJl22 april
. 1945 in Moritzburg, in de omgeving van de stad Dresden. Twee dagen daarna werd ze
begraven. terwijl het geluid van de uit elkaar springende granaten en bommen van
het oprukkende Rode Leger in de vcrte het einde aankondigde van de wreedste aller
oorlogen. "Deooriog begeleidt me tot het einde", had ze kort tevoren in een hrief aan
haar zoon Hans geschre,,'cn.

militairen zingend en enthousiast naar
het front had zien trekken, dacht dat de
oorlog niet lang zou duren.
Peter, de jongste zoon van het echtpaar
Kollwitz, nog niet dienstplichtig, was met
vrienden op vacantie in Noorwegen. Zij
kwamen als de weerga naar Duitsland om
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In talloze etsen, litho's, houtsneden en te-
keningen heeft Käthc Kollwitz smart en
lijden verbeeld in ccn harteloze en on-
menselijke tijd. Ze was in de eerste plaats
grafisch kunstenaresse, maar ook als
beeldhouwster heeft ze indrukwekkend
werk nagelaten. En dan denk ik in deeer-
ste plaats aan de twee beelden, die staan
op het Duitse soldatenkerkhof in Vladslo
nabij Diksmuide in Vlaanderen.

Eerste wereldoorlog:

Zonder oorlogsverklaring vicl4 augustus
1914 Duitsland België binnen. Onzezui-
derburen verweerden zich krachtig en
brachten de invallers bij het riviertje de
IJzer tot staan. Käthc Koll\vitz, diede

.,
\,
\,

\
\
\
;0.

zich als vrijwilligers bij het leger te voe-
gen, opgez\vcept door onwaarachtige leu-
zen en valse vaderlandsliefde. Praten met
Peter hielp helaas niet.
Op 23 oktober 1914, twee dagen nadat hij
aan het front met vele jongeren was inge-
zet, sneuvelde Peter bij Diksmuide in
Vlaanderen.

Deze diep in het leven ingrijpende ge-
beurtenis heeft op het kunstenaarschap
van Käthe Kollwitz haar stempel ge-
drukt. Ze streed elke dag met het pro-
bleem van de oorlog. In haar dagboek
schrecfze: "Is het ontrouw tegenover jou
Peter, dat ik in de oorlog slechts waanzin
kan zien?" In december 1914 rees bij haar
het plan een gedenkteken voor Peter te
maken.

Monument

Het zou gewijd zijn aan het offer dat jon-
ge gesneuvelde oorlogsvrijwilligers door
middel van hun leven gebracht hadden.
Een liggende dode jonge soldaat met va-
der bij het hoofd, moeder bij de voeten.
Toch kon het dat niet zijn. Een aantal
jaren worstelde ze in haar geest met de
vormgeving. Ernst Barlach, de geniale
beeldhouwer, schepper van het "Mahn-
mal" voor de doden van de eerste wereld-
oorlog, dat opgesteld is in de Dom van
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Jan Kooijman

Albert Hahns \vereld van gelijkheid, soli-
dariteit en vrede is nog ver van ons af.
Zijn politieke aktiviteiten waren. dat
leert ons het bock van Koos van \Veringh.
de uitdrukking van diepe menselijke be-
wogenheid, die de grondslag zou moeten
zijn van een socialistische maatschappij.
,.Alhert lIahn, Tekenen om te onhnaske-
ren" is binnenkort in een gebonden uitga-
ve voor f 49.50 in elke boekhandel ver-
krijgbaar. Voor deze derde druk heeft
Koos van Werîngh een uitgebreid nieuw
nawoord geschreven.

Voor al degenen dieal vele jaren op zoek
zijn naar het boek van Koos van Weringh
over de onvergetelijke Albert Hahn Sr.
(1877 -1918) heb ik goed nieuws. De vraag
er naar is nog altijd zo groot, dat de Uitge-
verij De Arbeiderspers in Amsterdam de-
zerdagen een nieu\ve druk, de derde, in
de handel brengt. Dat betekent dat cr nog
altijd grote belangstelling bestaat voorde
enorme zeggingskracht van de poli lieke
tekeningen, die Albert Hahn maakte van
1902 tot aan zijn vroege dood in 1918.

Steeds worden in onze tijd bij diverse ar-
tikelen door hem getekende platen afge-
drukt. Want het werk van Albert !Iahn,
zoals dat in Van Wcringhs boek tot ons
komt, isook in onze tijd nog volop aktu-
eel, misschien zelfs aktueler dan ooit. Het
is niet alleen een aangrijpende en boeîcn-
de weergave van de tijd waarin Hahn
leefde; de misstanden die hij hekelde, de
vele vragen en problemen, die hij steeds
\veeropnieuw stelde, bestaan in wezen
ook vandaag-de-dag nog. De maatschap-
pelijke ongelijkheid is nog steeds zeer
groot. Worden de sociaal zwakken in onze
tijd van onevenredige bezuinigingen niet
het zwaarst gepakt? Ook nu nog viert het
kapitalistischestelsel hoogtij en is door
een sinister egoïsme niet bij machte een
ieder van arbeid te voorzien. De bedragen
die het militarisme over de gehele \vereld
opslokt. staan een \vezenlijkevooruit-
gang in de weg. Oorlogen met het karak-
ter van tomeloze moorden en algehele
zinloze vernietigingen zijn altijd nog aan
de orde van de dag.

Op het Duitse soldaten kerkhof in Vladslo
nabij Diksmuide staan tegen de achter-
grond van het Praetbos de beide beelden
die Käthe Kollwitz in graniet beitelde.
Peters naam zien we op een plaquette met
nog namen van 19 andere jonge vrijwilli-
gers. In totaal worden op de enorme
dodenakker, door een manshoge beuken-
haagomgeven, 25644 namen genoemd
zonder een hoogdravende heldenvere-
ring, die op dergelijke plaatsen zo irritant
werkt.

Maagdenburg, was haar tot grote steun Tekenen om te ontmaskeren
bij de keuze van de uiteindelijke gestalte.

Vladslo

Käthe Kollwitz verbeeldt in Vladslo de in
vele landen door zinloze oorlogen van
hun levensgeluk beroofde ouders. Hun
leed is hierop een Duits soldaten kerkhof,
in de met bloed doordrenkte aarde van
Vlaanderen, tastbaar geworden.
Het is ook een gedenkteken voor een
jeugd die leven wilde, maar voor waan-
denkbeelden de oorlog werd ingedreven.
Aan de ingang staat een bakstenen ge-
bouwtjc\vaar bezoekers(sters) hun naam
kunnen schrijven in een boek. Op 22 sep-
tember 1966 schreef daarin een vroegere
vijand: "Gott segne Dich, Käthe. Vnd alle
Ihre Kinder. Wirmachen \veiter, wie Du
dasz gcwillt hast!"

l\loeder en vader

Tenslotte werkte Käthe vanaf 1924 aan
het resultaat van de vorm die voor haar
zichtbaar was geworden. Het werd een
knielende vader naast een knielende
moeder in een doek gehuld, diep vooro-
vergebogen. De nationaal-socialistische
"Völkische Beobachter" schreef: "Zo
ziet, God dank, een Duitse moeder er niet
uit. "
Vader opgericht, beiden met de handen
voor de borst, oneindige smart in houding
en uitdrukking. Niets is meer overgeble-
ven van de zin van het offer door de 001'-

logsvrijwilligers gebracht. Hier zien we
t\vee ouder wordende mensen, die aan de
oorlog het dierbaarste moesten geven wat
ze bezaten, hun kinderen. Zij wisten niet
hoe ze zich tegen de stoomwals van de
waanzin konden verweren. Er was niets
op dewereld, dat als rechtvaardiging kon
gelden.

Jan Kooijman ~



ABONNEER JE OP EGO

Een Tsjechische dichteres

\Vie nu denkt dat somberheid troef is in
deze bundel vergist zich. "Je kunt je wor-
tels niet verloochenen" zegt J ana Berano-
vá op de achterflap van haar bundel en
dat blijkt ook overduidelijk uit haar ge-
dichten. Alom bekend is dat Tsjechische
kunstenaars meesters zijn in het hanteren
van de humoren de tragiek. .lana Berano-
vá zet deze traditie in "Geen hemel zo
hoog" uitstekend voort. Haar gedichten
zijn afwisselend aangrijpend en humoris-
tisch.
De liefhebber zal haar gedichten lezen en
herlezen! \Ve nemen cr hier nog enkele
vooru op.

Wim Heij

..Gl'l'n hl'lUcl zo hoog" door Jana Bl'nlnm'ä
nrs eh een bij Agathon h.'Wl'l'Sp. Prijs f 19.50.

Toen mijn moeder stierf
verloor mijn nulerzijn armen.

land, politieke gevangenen, relaties, de
dood (van haar ouders). Een van de ge-
dichten, met als thema de dood, eindigt zo
fraai en puntig, dat cr cen hele \vereld
achter schuil gaat:

Plicht
Soldaat
die niet valt
faalt

Een Hitler
Toen hij
uit alle macht
nog meer macht
wilde vergaren
schreeuwde hij
zichzelf
weg

Vietganistan
De hutten hrand.ien
bijna dagelijks t('ch \,,'erden
sommigen steeds opnieuw bang zoals
het naakte meisje zonder schaam-
haar dat schreeuwend in het kale
landschap vluchtte thans prijkt ze
ongedeerd op de World Press Photo - stop

Onheilsbode
Daarik
kind noch kraai had
op deze wereld
verbaasde het mr.
toen ik
de pootjes ontdekte
van de laatste

lana Beranová,

is heel bekend geworden (als poster uitge-
geven door Amnesty International). Ook
in de bundel "Geen hemel zo hoog" naast
schitterende gedichten weer een aantal
tot nadenken stemmende teksten, zoals:

In augustus 1978, dus tien jaar na de Rus-
sischeinvaI. bracht Jana Beranová in ei-
gen behccrccn boek uit: "Praag 21 augus-
tus 1968. Abel en Kaïn waren ook
broers". Krantenverslagen, foto's, ge-
dichten en cartoons vormden de bestand-
delen van dit trieste relaas. Waarom stel-
deJana Bcranová dit bock over de Russi-
sche inval in Tsjecho Slowakije destijds
samen? "Omdat ik in hart en nieren Tsje-
chisch ben en ondanks mijn lange verblijf
in Nederland, Tsjechisch blijf. En omdat
gedaan onrecht niet vergeten mag wor-
den!" schreef ze toen in de korte inlei-
ding.
Het is dan ook zeker geen toeval dat Jana
Beranová, vijftien jaar na de inval, op
haar eigen wijze, stil wil staan bij deze
gebeurtenis. Zij doet dat met het uitbren-
gen van haar gedichtenbundel "Geen he-
mel zo hoog", haar eerste grote bundel (64
blz.)
J ana Beranová woont en werkt al heel
lang in Rotterdam: Ze dicht, vertaalt
schrijvers als Milan Kundera, aktecrt en
maakt handgedrukte poëziekaarten op
een oude degelpers. Haar tekst

als niemand
luistert

naar niemand
vallen er doden

in plaats van
woorden

In de nacht van 20 op 21 augustus 1968
vielen Russische troepen. met ondcrsteu-
ningvan eenheden uit andere Warschau-
paktlanden, Tsjecho Slowakije binnen.
Doel van deze invasie \vas met geweld een
einde te maken aan de "Praagse Lente",
de periode van liberalisering en hervor-
ming onder leiding van Alexander
Dubeek.

o
"w Jana Beranová's bundel bevat gedichten

20 over het milieu (natuur, bomen). Duits-

'''ic een brug: legt
naar een ander
kan altijd heen

en terug
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of deze (ook goed genoeg voor een poster):

de vogels zijn dood
leve de vogels

de vissen zijn dood
Je'\'e de vissen

de mens is naar de maan

Een soldaat die z'n EGO voor't laatst had.
En heel stil in een hoek naast z'n maat zat.
Kreeg opeens 't idee.
Ik word ahonnee,
\Vaarna hij plotseling weer praats had.

Wie zich abonneert. krijgt enkele recente jaarboekjes als wel-
komstgeschenk. Stort f 12,- op postgiro 480414 van Hoofdraads-
man Hum. GV te Zeist, onder vermelding van .. nieu\\'cabonnee" .

EGO OOK NA JE DIENSTTIJD



De leerbaarheid van techniek geven van tegennatuurlijke adviezen?
Het lijkt erop. Zeker, Rijvers wilde graag
naar het Braziliaanse speltype toe. maar
dat kan niet van boven opgelegd, doch
moet van onderen gestimuleerd worden.

Jesper Olsen
De meest opvallende Nederlandse voetballers van het moment zijn Denen. En de
meest opvallende Deen is Jesper Olscl1. Dit kleine fenomeen van Ajax is groot in zijn
balvuardigheid en in zekere zin stéékt dat. 'Vant hoc\\'('1 cen buitengewoon aardige
jongen met groot aanpassings"ermogen, wordt OlsCIl in zijn tcchnisdlc Iwgcschool-
spel afgunstig bekeken door het NccrJands traincrs('orps. 'Vaar haalt die m<Hl een
talent vandaan, dat in Holland niet meer blijkt te vinden? Waar heert die man een
techniek geleerd. die in geen honderd Zeister cursussen bij te hrcllg-cn bleek?
Olsen zelf noemt twee factoren. Op de eerste plaats: het is pure aanleg en niet aan te
leren. De vraagtekens, die daarbij geplaatst kunnen worden, laten we nog even
rusten. De tweede factor: in Denemarken worden jonge \'oethallertjes niet opg:e-
scheept met allerlei taktische rimram. strakke concepten en scherp afgehakende
taakverdelingen .••Ze kunnl'n naar hartelust pingelen en zo heh ik het ook geleerd".

Toch valt van boven meer bij te brengen
dan de Nederlandse trainers lijken te ver-
onderstellen. Bij voetbal is, om een simpel
voorbeeld te noemen, de startsnelheid op
de eerste meters tamelijk belangrijk.
Vooral bij mensen, die al een zodanige
techniek bezitten, dat zeeen tegenstan-
der kunnen passeren. Cruyff was en is het
grote voorbeeld van de voetballer, die
juist door zijn startsnelheid een extra di-
mensie aan zijn passeertechniek toevoeg-
de. En op dezelfdewijze wordt voetbal
fraaier als de looptechniek verfraaid
wordt, C.q. effectiever gemaakt, of het
coördinatievermogen verbeterd. Alle-
maal trainingsfacetten, \vaarover in an-
dere sporten bijzonder veel bekend is.
maar die in de voetballerij eigenlijk ver-
waarloosd worden.

•

a:
w
Ol

"W>oz
o
u
w
21

Voctbal ecn gecstelijke bezigheid?
Het lijkt \vat al te gemakkelijk de woor-
den van JesperOlsen zonder tegenspraak
te laten. Het opvallende in zijn betogen is
bovendien, dat hij zich nog niet rijp acht
om bijvoorbeeld op goede ltaliaanseof
Spaanse aanbiedingen in te gaan, mede
omdat hij nog moet ... leren. Misschien
bedoelt hij balgevoel als de eigenschap,
die niet voor verbetering vatbaar is. Ook
dat wordt in de voetballerij vaak gedacht:
dat heb je of niet. Maar als bijna elke
voorwaarde voor een sportieve prestatie
te verbeteren valt door training, die voor-
afgegaan is door wetenschappelijk en
praktisch onderzoek, waarom dan balge-
voei niet. Vast staat slechts, dat inder-
daad een kind veel gevoeliger is voor der-
gelijke leerprocessen en vooral sneller
verandert. In dat opzicht zou je haast zeg-
gen, dat voetbal een bezigheid van de
geest is.

Hans van Wissen

,..

Natuurlijk is op deeerste plaats belang-
rijk, dat in dejeugd het accent weer naar
de individuele techniek verlegd wordt.
OmWiel Cörvermct zijn voetbalinterna-
ten kan gelachen worden, of gehuild,
maar hij huldigt daarnaast zulke voor de
hand liggende leer-opvattingen, dat je je
afvraagt, waarom iedereen plotseling met
hem wegloopt. Zijn de Nederlandse trai-
ners afgelopen decennia inderdaad alleen
maar bezig geweest met het in elkaar
schuiven van taktische concepten en het

" '.
,".,.....

ste opmerking: "Het is pure aanleg." Veel
voetballers vertolken die mening: watje
niet hebt, kunje niet leren en wat je poogt
te veranderden aan het karakter van een
voetballer, werkt averechts. Een nogal
statischeopvaUing. Het zou bij individu-
elesporten betekenen. dat Hilbert van
der Duim, Annemarie Verstappen of Rob
Druppers moeten berusten in het feit, dat
ze nooit meer vooruit zullen gaan. Hoewel
de situatie natuurlijk niet helemaal ver-
gelijkbaar is.

,"
Olsen (rechts) {'anAJAXin duel met Ouwendijk va'l HOV

DeNederlandse situatie

Het is kortom de situatie zoals Nederland
die tot 25 jaar geleden kende. Voetballen
leerde je met een tennisballetje. Het ging
erom een put in de stoeprand te raken of
als de ouders een voortuintje rijk \varen.
diende de ruimte tussen de staanders van
een hekje als doel. Ruiten sneuvelden bij
tientallen, boze buurmannen pakten de
balletjes af, maar de jongens hadden
techniek, als ze oud genoeg waren voor de
voetbalvereniging. En een enkeling heet-
te Cruyff of Van Hanegem.

Met het overvol raken van de straten ver-
anderde ook langzaam het karaktervan
het voetbal, zoals dat in de hoogste regio-
nen werd gespeeld. Die laatste ontwikke-
ling was nog natuurlijkerdan de eerste.
De evolutievan het spel stond natuurlijk
niet stil bij de erkenning, dat deene voet-
baller beter kon verdedigen dan aanval-
len of dat de andere qua type en karakter
cen duidelijkespits \I,,'as.
De trainers kwamen tot de ontdekking,
dat de verschillende types \vat van elkaar
dienden over te nemen, wilde een team
aan kracht winnen en tenslotte resulteer-
de die ontdekking ondermeer in het "to-
taalvoetbal" van Rinus Michels. Hij hul-
digde de opvatting dat een voetbalploeg
een coherent geheel van veelzijdige scha-
kels moet zijn. Soms werd de uitdrukking
"als een harmonica" daarvoor gebruikt.

Pure aanleg?
Daarmee komen wc terug bij Olsen's ecr-

Zoals ex-bondscoach Zwart kruis nog on-
langs opmerkte: het Nederlands team
was bij het werelkampioenschap voetbal
van 1974déof één van de hardst spelende
ploegen ter wereld. Niemand viel daar-
over. omdat de kwaliteit voorop stond.
Een uitloper van dieont\vikkeling was
het WK 1978,maar allengs werd duide-
lijk, dat het taktisch concept gerespec-
teerd bleef zonder dat de technische vaar-
digheid aanwezig bleef om het speltype
tot een blijvend succes te maken. En voor-
al de hardheid bleef over.



De laatste EGO van 198:~in december a.s. zal geen gewoon num-
mer zijn (al is EGO natuurlijk nooit gewoon). In plaats van het
decembernummer én hel gebruikelijke "jaarboekje" van de
dienst humanistisch geestelijke verzorging \vordt nummer 12 een
dubheldikke EGO-special (~8 blz.) over MENSEN IN DE
KRIJGSMACHT.
Kijk er naar uit en zorg datje'm nietmisl!

..Ontwapening met hindernissen" is ver-
krijgbaar door f -1,50over te maken op
giro 3772:HB van 't Kan Anders, Delft
o.v.v. de titel van de brochure.

Nieuw tijdschrift

In een tijd van bezuinigingen en teruglo-
pende economie een nieuw tijdschrift uit-
brengen zou op minstens twee dingen
kunnen duiden: toch nog een gaatje in de
markt gevonden of gewoon onbezonnen-
heid. Volgens de redaktie van het nieuwe
Anti-Militaristisch Tijdschrift (AMT) is
het het eerstc: ,.deongekendc opmars van
de vredesbeweging heeft de an ti-milita-
ristische thema's in steeds bredere kring
weer aktueel gemaakt." Daarnaast meent
men een opleving te kunnen bespeuren in
desolîdariteitsbeweging met de bevrij-
dingsstrijd in de Derde Wereld. Tenslotte
"worden steeds meer aktievoerders in ei-
gen land gekonfronteerd met het milita-
ristische geweld van politie, marechaus-
seecn soms zelfs het leger. "
Op deze drie ..doelgroepen ,. richt de re-
daktie van dit nieuwe tijdschrift met in de
eerste twee nummers artikelen over: mili-
taire interventie, de marcchaussee, de
derde wereldoorlog. het IKV, de kruisra-
ketten en sexisme in de krijgsmacht.
Het .,Anti-Militaristisch Tijdschrift"
verschijnt vier keer per jaar en is te be-
stellen bij Uitgeverij Macula,
Nieuwstraat 26, :!77 I XC Boskoop. Prijs
losse nummersf 7,50; jaarabonnement
f 25.-.

Ontwapening

"Ontwapening met hindernissen, een
amerikaanse visie" bevat de gedachten-
gangvan de Amerikaanse Quaker Ed-
ward Snijder, gevolgd door een reaktie op
deze ideëen van de ethikus dr. J. de Graaf.
Het is zonder meer een goede gedachte
gev,reest van 't Kan Anders om deze door
Snijder in 1981 in Stockholm gehouden
inleiding alsnog in vertaling uit te bren'-
gen. Snijder geeft nl. naast een heldere
anal,yse van het be/ontwapeningspro-
bleem ook een duidelijk overzicht van de
visies die op dit terrein de openbare me-
ning in de VS beïnvloeden.
In zijn reaktie gaat de Graaf vooral in op
enkele verschillen tussen opvattingen in
Europa en de VS (o.a, de ervaringvan
oorlog op eigen grondgebied).

behandeld.
,,\Vestelijkedruk en het apartheidsregi-
meis een uitgave van het Netherlands
Instituteof International Rclations, Clin-
gendael7. Den Haag. Prijsf 5.-(ekskL
porto).

van het eerste bock uit deze geruchtma-
kende serie tw. "Bob en Daphne, een pril-
le liefde." Als men ziet wat cr allemaal
nadien zonder vervolgingen op de markt
kon verschijnen, dan is het nauwelijks
voor te stellen dat over dit boek zoveel
deining is geweest. In een eerlijk maar
verward en slecht geschreven verhaal.
beschrijft AalbersC' deontluikende liefde
tussen een jong meisje en een iets oudere
jongen. Dat isal. In 198:~zullen, m.u.v.
misschien enkele groeperingen, weinig
mensen wakker liggen van zo 'n verhaal.
"Bob en Daphne, een prille liefde" werd
uitgegeven door Omega Boek te Amst('r-
dam. Prijs f :!2,50.

Zuid-Afrika

Een olie-embargo vergt een mate van
Westelijke samenwerking dieop het
ogenblik niet te bereiken valt. Het poli-
tieke effect van ekonomische sankties in
Zuid-Afrika zelf is bovendien hoogst on-
zeker. Vandaar dat ekonomische sankties
niet beschouwd kunnen worden als een
vorm van effektieve Westelijke druk op
Pretoria.
Tot deze \veinigopzienbarende konklusie
komt drs. J. W. v. d. Meulen in deClingen-
dael-notitie" Westelijke druk en het
apartheidsregime." De notitie begint met
een analyse van Botha's hervonnings-
strategie (niet direkt een blijk van libera-
!isme). Vervolgens een analyse van Zuid-
Afrika's machtsontplooiing buiten zijn
grenzen (lokt eerder Russischeen Cu-
baanse bemoeienis uit dan dat het deze
afstoot). In het laatste gedeelte worden de
Westelijke banden met Zuid-Afrika en de
Westelijke bemoeÎl'nis met de regio nader

Mededeling aan de lezers

Bob en Daphne

Zelden hebben boeken zoveel stof doen
opwaaien als de boeken over Bob en
Daphne van de schrijver Han B. Aalberse.
Nog tot in de eerste helft van de zestiger
jaren kreeg de auteur (ps. voorJ. van
Keulen) de ene veJvolging na de andere
aan de broek vanwege "het overschrijden
van de grenzen der\ ••..elvoeglijkheid" of
"het aanstoot geven aan de eerbaarheid",
zoals dat zo mooi werd (en wordt) ge-
noemd. Of de boeken nu al of niet aansto-
telijk voor de eerbaarheid waren bleef
ook voor de rechters destijds, een moeilijk
te beantwoorden vraag. Wel gingen de
boeken als warme broodjes over detoon-
bank.
Onlangs verschenen de twintig-ste druk

Gandhi-ho(.'ken

Aan de ruim drie uur durende film over
het leven van Gandhi heeft regisseur Ri-
chard Attenborough t\\'intigjaar ge-
werkt. En niet zonder sukses, want de
film kreeg acht Oscars.
Uit de geweldige hoeveelheid materiaal
die Attenborough voor zijn film heeft ge-
bruikt heeft hij nu ook een fotobiografie
samengesteld. Een kloek bock met zo'n
150 historische foto's van Gandhi. Foto's
die voor een deel nog niet eerder in het
Westen zijn verschenen. Gerald Gold. een
redakteur van de New Vork Times,
schreef een zeer toegankelijke tekst. At-
tenborough zelf schreef een nawoord,
\vaarin hij laat zien hoc naU\".'keurig hij,
aan de hand van het fotomateriaal, bij het
maken van zijn film heeft gewerkt.
Voor hen die de film hebben gezien is deze
"Gandhi Fotobiografie" cen erg aardige
herinnering.
Altenborough stelde ook nog een bundel
met uitspraken van Mahatma samen:
.,Woorden van Gandhi". De bundel is
verdeeld in vijf thema's: dagelijks leven,
samenwerking, geweldloosheid. geloof en
vrede.
"Woorden van Gandhi" en "Gandhi Fo-
tobiografie" werden uitgegeven door Si-
rius en Siderius, Den Haag. Prijzen resp.
f 14.50 en f 24.50.
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Para-militairc ()rganisati(~s

,.Zonodig met behulp van \vapens" iseen
bc,.cicndboek over een groot aantal zoge-
naamd wecrbaarhcidsorganisaties die
ons land in deze eeuw heeft gekend. De
schrijver. de politikoloog Paul Krijnen,
heeft de geschiedenis van al deze organi-
saties uitgezocht en vergelijkingen ge-
maakt. Al deze orde-en gezagbewegingen
hebben onder tal van namen geopereerd:
Bijzondere Vrijwillige Landstorm, Orde-
dienst, Nationale Wacht. Burgenvacht,
Landsknechten. Veteranen Legioen Ne-
derland, Oud Strijders Legioen, Werk-
groep voor Gezag en Vrijheid, om de
meest bekende maar eens te noemen.
Kenmerkend voor dergelijke organisaties
is dat ze opkomen in perioden van poli-
tieke en/of ekonomische krisis. Als reak-
tie op echt of vermeend links "gevaar".
Een uitstekend bock.
"Zonodig met behulp van \vapens. Ge-
schiedenis van rechtse paramilitaire or-
ganisaties in Nederland" door Paul Krij-
gen werd uitgegeven door SUA. Amster-
dam. Prijsf 17.90.

Suriname

Het boek "De december-moorden in Su-
riname" is gebaseerd op gesprekken die
de anonieme schrijver met garnizoens-
kommandant RoyHorb heeft gevoerd in
de periode na de executies op Sdecember
19S2(van 14Surinamers en 1Nederlan-
der) en voor de dood van Horb op:~febru-
ari 19S3.
Uit deze gesprekken, waarvan de auteur
een dagboek zegt te hebben bijgehouden.
blijkt dat legerleider Bouterse persoon-
lijk vakbondsleiderCyrilI Daal (na hem

eerst te hebben ontmand) en ex-luitenant
Rambocus heeft doodgeschoten.
De auteur zegt in het voorwoord van het
boek dat hij uit lijfsbehoud anoniem moet
blijven omdat zijn rol in het huidige Suri-
name nog niet is uitgespeeld. Dat klinkt
allemaal nogal vaag. Dcenige geraad-
pleegde bron, oud-premier Chin ASen.
die voorde juistheid van het boek wil
instaan, staat nu niet direkt onafhanke-
lijk t.O.\'.het huidige bewind in Surina-
me. De tijd zal leren ofhet boek de waar-
heid bevat of niet.
..De december-moorden in Suriname.
Verslag van een ooggetuige". werd uitge-
geven bij Het Wereldvensterte Bussum.
Prijs f 9,50.

IkwaJlcningswedloop
De Amerikaanse oud-diplomaat en histo-
rikus George F. Kennan is een van de eer-
ste en belangrijkste kritici van de inter-
nationale bewapenings\vedloop. Als
voormalig ambassadeur voorde V.S.in de
Sovjet Unie en Joegoslavië. als adviseur

van de presidenten Roosevelt. Truman en
Kennedy. geldt hij als expert op het ge-
bied van de Amerikaans-Russische be-
trekkingen.
In zijn nieuwste boek ..De nucleaire her-
senschim" houdt Kennan een pleidooi
voor het beëindigen van de nucleaire wa-
penwedloop.
Het boek bevat een verzameling artike-
len. redevoeringen en voordrachten voor-
al uit de periode 1976-19S2.Kennan geeft
een heldere analyse van de doelstellingen
diede Sovjet Unie sedert 1917nastreefde
en de antwoorden die het \Vesten, de V.S.
voorop. daarop formuleerde. Uitvoerig
gaat hij in op de politieke beeldvorming
in de kernmogendheden V.S. en Sovjet
Unie. waarbij hij afrekent met de mythe
van de Sovjet- beer die op de wereldheer-

Visitekaartjes 2
Van de puzzle in het augustus/septem-
bernummer - de 3 gezochte woorden wa-
ren: olifant, offeren en knoeien - kwamen
te weinig goede inzendingen binnen voor
een prijsloting. In het oktobernummer
namen weeen viertal visitekaartjes op en
we doen dit hieronder opnieuw, met de
belofte dat bij een gezamenlijk aantal in-
zendingen van boven de 25we in het ja-
nuarinummer 'S4weer drie winnaars van
boeken- of platenbonnen (f 25, f 15en
f 10)bekend maken.
L'US door in onderstaande visitekaartjes
ajle letters van naam en plaats in een an-
dere volgorde te zetten zijn de vier ge-
vraagde beroepen te vinden.

P.Roor
Laak

R.R. Kwan
Beek

E.K.Hubo
Rode

T.Lujos
Iran

N.B.Het eerste kaartje (van P. Roor) is
hetzelfde als de laatste in het oktober-
nummer, waar door een drukfoutP. Rooi
was gezet. Onze excuses daarvoor.
Stuur de oplossing vóór 8december a.s.
naar: EGO-redaktie, Coornherthuis,
Oranje Nassaulaan 71, :J70SGC Zeist.
Vergeet niet voorkeur voor boeken- of
platenbon te vermelden. Sukses!

schap pij uit is.
Volgens Kennan is er alleen uitzicht op
vrede als cr sprake is van tweezijdige ont-
\vapeningen een atoomvrije zone in Eu-
ropa. Een belangwekkend boek!
..De nucleaire hersenschim" door George
F. Kennan wel-duitgegeven bij L. J. Veen
te Utreeht. Prijs f 24,50.

Wim lfeij

a:
"'Ol
""'>oz
•
o
""'23



a:
w
III

'"W>oz
•
o
"w24

-


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024

