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Kernwapens moderniseren?

De minister van Defensie. Bolkestein. heeft laten horen hoe hij over kernwa.
pens denkt. Met andere woorden kun je zeggen dat de regering het volk heeft
laten weten hoe onze ministers over de modernisering van kernwapens
denken.
Die modernisering moet plaats vinden. is hun overtuiging. Minister van den
Broek had eerst nog wat voorbehoud. een dag later was Lubbers ervoor. op
wat kleine lettertjes na. en een week later besloot het kabinet om de beslis.
sing tot modernisering uit te stellen tot na de Tweede Kamerverkiezing. Het
geheel begint sterk Ie lijken op een herhaling van de kruisraketten-
geschiedenis. Met een zelfde goede afloop?
De meeste Navo-politici zijn van mening dat het Westen zich door GorOOls-
jov's glasnost en perestrojka geen zand in de ogen moet laten strooien. Want
stel dat de perestrojka mislukt. dan moet je op het ergste zijn VOorbereid.
Maar wanneer je op deze manier redeneert. is er nooit een reden te vinden
om een stapje verder te ontwapenen. En redenen om de andere partij te
wantrouwen zijn er altijd wel te vinden.
Behalve deze politieke redenen die te maken hebben mei machtsfactoren en
veiligheidsgevoelens. zijn er nog andere lactoren die tot modernisering van
kernwapens kunnen leiden. We denken aan de Navo-strategie van de 'flexi.
bie response'. Deze strategie houdt immers in dat de Navo in hel uiterste
geval kernwapens zal inzetten. En via de lobby van het academisch militair
induslrieel complex zijn ook politici van mening dat die kernwapens wel zo
modern mogelijk moeten zijn. Misschien zelfs wel met de ethische overwe-
ging dat door het eventuele gebruik van moderne kernwapens minder men.
selijk leed zal worden veroorzaakt dan met de oude het geval was ...
Met de beste wil van de wereld kunnen wij geen goede redenen bedenken om
de oude kernwapens te moderniseren. om andere te maken met de nieuwste
technologische snufjes.
Er is intussen al zo waanzinnig veel geld in deze wapenwedloop gestoken.
dat wij niet kunnen begrijpen dat er mensen zijn die er nog meer in willen
steken. Dit soort gedrag voert niet tot iets zinsvals in onze wereld van
vandaag of morgen.
En als wij bang zijn dat we ooit zullen worden aangevallen door vijandelijke
legers. waarom zouden we ons dan niel proberen te verdedigen op een
andere manier? Waarom zouden we geen afscheid nemen van de huidige
ouderwetse opvatting van verdediging. Naast die verdediging. met in vre-
destijd al zoveel (kapitaal. arbeid en milieu) vernietigende bewapening. is
er een andere manier van verdediging denkbaar. Een verdediging die meer
uitgaat van geweldloze middelen. van individuele weerbaarheid. van socio
ale verdediging.
Waarom zetten we in dit land niel een keer een experiment op. waarbij
beroeps- en dienstplichtige militairen worden geoefend in die andere
manier van verdedigen?
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Verveling/leegloop

Praten over dienstlijdverlenging? Geenmoment serieus te nemen!

Over het verschijnsellleegloop kan het overgrote deel van de dienstplich-
tige militairen bij de landmacht. na zijn opleiding. een aardig boekje open
doen. Nu is het niet iets wat opeens uit de lucht komt vallen. Uithet in 1973
door defensie uitgebrachte rapport 'Dienstplichtigen spreken' (een onder.
zoek naar het leef. en werkklimaat van dienstplichtige korporaals en
soldaten bij het Eerste Legerkorps) kwam al tevoorschijn dat:
- meer dan 50% het werk dat men te doen had van (heel) weinig belang
vond en nut achtte;
- meer dan 60% probeerde zich van zoveel mogelijk werkzaamheden te
drukken:
- meer dan 75% in zijn werk geen kans zag zijn persoonlijke ontplooiings-
mogelijkheden tot uitdrukking te brengen:
bijna 60% het werk als veel te gemakkelijk ervaarde:

- ruim 40% méér werk wilde doen.

Hein: Heel vaak. Het heeft overigens
bijna altijd te maken met het niet voor-
handen zijn van het noodzakelijke ma-
teriaal.
Jaap: Verveling komt niet alleen op de
kazerne voor. Ook tijdens oefeningen

"Het niets-doen van soldaten
kost geen geld en dat zoiets
een bron van ergernis is daar
lijkt men zich nauwelijks druk
over te maken."

Er is vooralsnog geen enkele reden om
aan te nemen dat een nu te houden on-
derzoek een veel rooskleuriger beeld
dan het bovenstaande te zien zou ge-
ven. Immers wie regelmatig zijn oor te
luisteren legt bij de mensen op de werk-
vloer zal dit beeld snel bevestigd
krijgen.
Toch dringt het maar moeizaam tot zo-
wel de politieke als de militaire leiding
door. dat het de hoogste tijd is funda-
menteel iets aan deze problematiek te
gaan doen. Wat dit verschijnsel betreft
begint de grens zo langzamerhand in
zicht te komen. dat men zich behoort af
te vragen of men dit mensen eigenlijk

nog wel mag aandoen.
EGO-redakteur WimHeijsprak overhet
verschijnsel verveling/leegloop met
twee chauffeurs. Adrie Preesman (l8)
en Hein Verkaik (21).en twee stuksbe-
dienden. Jaap Koppelaar (20)en Mark
Wolvers (19).van de C-batterij van de
43e Avo uit Havelte. Maar dit gesprek
had voor hetzelfde geld in Assen, Erme-
lo, 't Harde, Oirschot ol Seedorf opgete-
kend kunnen worden.

Vervelen jullie je overdag wel eens?
Mark:Wel eens? Je kunt rustig zeggen
regelmatig.

Onderhoud aan hel stuk

loop je er regelmatig tegenop. Dan is
het een stuk in stelling rijden en wach-
ten en wachten. Totdat je opnieuw. op
een andere plaats, een stelling moet
betrekken. Daarna begint het wachten
weer van voren al aan.
Adrie:Wanneer de stukken moeten ver-
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weinig meer komt.
Het klinkt als een verontschuldiging,
maar werkelijk het is zo. En omdat je 's
avonds ook al tot niet veel meer komt
word je sjagrijniger. Op die manier
raak je in een vicieuze cirkel waar het
steeds lastiger is uit te komen.
Adrie: Wanneer je de hele dag maar
wat hebt rondgehangen, dan heb je 's
avonds nergens puf meer in. Ik kom 's
avonds niet veel verder dan een potje
kaarten en soms wat studeren.
Hein: Het is beslist niet zo dat ik 's
avonds niets doe omdat ik overdag
niets doe. Ik zet het van me af. met na-
me door 's avonds wat te gaan doen: ik
ga. samen met een andere jongen, iede-
re avond studeren.

"Ie kunt rustig een hele dag
bezig zijn. zonder ook maar
iets opgeschoten te zijn."

Werkt her ook nog door in het weekend?
Jaap: Ik probeer het zo weinig mogelijk
m'n weekend te laten beïnvloeden. Op
vrijdagavond praat ik er nog even over,
moor dan houdt het echt op. Bewust
tracht ikme er zogoed mogelijk tegen te
verzetten en dot lukt doorgaans aardig.
Mark: Ik ben er. met het in militaire

Wat heeft dat nu voor invloed op je doen
en laten?
Mark: Ik ben 's avonds soms gewoon
kapot van het niets-doen. Daar komt
nog bij, en dat maakt hel al met al nog
erger, dat ik iets aan mijn knie heb
waardoor ik ook nog eens lang niet al-
les mee mag/kon doen. Daarom kon ik,
hoe graag ik het ook zou willen, na zo'n
dog niets-doen, 's avonds ook nog niet
eens even lekker gaan sporten.
Joop: Je wordt zoontzeIlend lui. De hele
dog bezig zijn, op een manier zoals net
verteld, dot werkt zódoor dat je echt tot

rijonderhoudsgroep; W.H.) gestuurd.
Daar vertelt men je vervolgens dat ze je
niet kunnen helpen, moor dat je daar-
voor bij het magazijn moet zijn. Dus go
je dan moor naar het magazijn. Daar
kunnen zeje ookniet helpen en sturen je
weer terug naar het BOG.Wat denk je
don als soldaat? Precies, bekijk het
moor.

ol inde schoenen is gezonken nog voor-
dat je begonnen bent.
Mark: Wij hebben veertien vrachtwa-
gens en tien stukken in de batterij,
moor een stoomcleaner is er niet.
Hein: Ik heb voor m'n diensttijd een
paar jaar gewerkt bij een burgerbedrijf.
Dacht je dot daar ooit een tekort aan
schoonmaakmaterialen was? Welnee.
Was het op, dan werd het ogenblikke-
lijkaangevuld. Daar past men wel voor
op, want anders staan er mensen stîl en
dot kost geld. Het niets-doen von solda-
ten kost geen geld en dot zoiets een
bron van ergernis is. daar lijktmen zich
nauwelijks druk over te maken.
Mark:Dat is nu precies het verschil tus-
sen de krijgsmacht en het bedrijfsleven.
Ik was, voor ik opkwam, loodgieter.
Stond je een kwartier stil dan koslle dat
een tientje. Zo'n baas pikte dat natuur-
lijk niet, moor hier kan zoiets ze kenne-
lijk niet veel schelen.
Hein: Ik zal een voorbeeld geven. Je
bent onderhoud aan het plegen en je
ontdekt dat een lampje stuk is. Dan go
je op pad om aan een nieuw lampje te
komen. Metzoiets ben je rustig een hal.
ve dag bezig.
Adrie: Ik herken het helemaal. Je kunt
rustig een hele dag bezig zijn, zonder
ook maar iets opgeschoten te zijn.
Jaap: Je hebt bij het onderhoud een vet-
spuit nodig. Die is er niet. Dan word je
door een kaderlid naar het BOG(balle-

meer wat je doet.
Mark:Eigenlijk zie je alleen maar waar
je mee bezig bent na een oefening, dan
knapt het echt op.

kassen rijd ik er als chauffeur achter-
aan. Komen we op de plaats van be-
stemming, dan is het het voertuig ca-
moufleren en wachten. Wat dat betreft
ligt het voor mij hetzelfde.

"Eigenlijk zie je alleen maar
waar je mee bezig bent na een
oefening. dan knapt het echt
op."

Wat moet ik me voorstellen bij 'onvol-
doende materiaa}'?
Hein: Er is heel moeilijk aan de meest
normale dingen te komen, bijvoorbeeld
een spons en zeem, schuurpapier, verf,
vet, kwasten, verdunningsmiddel voor
verf, enz. Je houdt het werkelijk niet
voor mogelijk. Door komtnog bij dot het
materiaal waar je mee moet werken zo
hopeloos ouderwets is, dot de moed je

Waar loop je nu op de kazerne te-
genaan?
Hein: Heel vaak zijn er onvoldoende
materialen om onderhoud te kunnen
plegen. Dus wordt het niet goed of on-
voldoende gedaan. Don moet je het
weer opnieuw doen. Maar er is geen
materiaal, dus gaat het wéér niet goed.
Dot herhaalt zich soms ikweet niet hoe-
veel keer. Jeziet op het laatst totaal niet

Verveling en leegloop zijn twee ver-
schillende begrippen.
Hein: Dat is inderdaad niet hetzelfde.
Bijverveling zou je nog kunnen denken
dat het iets te maken heelt met werk dat
je niet aanstaat, terwijl er bij leegloop
gewoon niets te doen is.
Mark:Maar soms heeft het erg veel met
elkaar te maken want ...
Hein: Precies, dat wilde ik juist nog
zeggen .
Mark: je kunt je knap vervelen wan- V.l.n.r. Adrie. Jaap, Hein en Mark
neer je niets te doen hebt.
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Van verveling lol vervreemding
dienst gaan, behoorlijk in inkomen op
achteruit gegaan, Daar komt nog bij dat
ik, door mijn plaatsing ver van huis, mij
de hele week op de kazerne moet ver.
maken. Dat kost ook geld. Ik moet er
daarom op zaterdag gewoon wat bijver-
dienen met als effekt dat mijn halve
weekend er bij inschiet. Daardoor heb
ik alleen de zondag nog terwijl ik 's
avonds, vanwege de afstand, al weer
op tijd moet terugkeren. Ikdurf rustig te
zeggen dat de dienst mijn hele bestaan
beheerst, inklusie£ het weekend.
Adrie: Dat ligt bij mij anders. Wanneer
ik op vrijdagavond thuis kom dan pro-
beer ik nog zo weinig mogelijk aan de
dienst te denken. Ik doe met het week-
end zoveel mogelijk dingen waar ik zin
in heb.

"Wat denk je dan als soldaat?
Precies. bekijk het maar."

Hein: Op zondagmiddag denk ik vaak
wel'verdorie, ikmoet vanavond al weer
terug', maar voor de rest probeer ik zo-
veel datgene te doen wat ik altijd al
deed.

Begrijpen ze thuis wel in welke situatie
je zit?
Hein:Ze komen heel vaak met verhalen
aan in de geest van 'vroeger was het
nog slechter', oftewel je moet niet zo
zeuren.
Mark:Vrienden, die ook in dienst zitten
of gezeten hebben, begrijpen het wel.
Maar anderen is het verschrikkelijk
moeilijk uit te leggen ...
Jaap: Bijvoorbeeld wat het betekent om
een hele week in een afgelegen oord als
Havelte te moeten doorbrengen. Tekunt
hier werkelijk geen kant op wanneer je
geen eigen vervoer hebt.

Er gaan de laatste tijd steeds meer
stemmen op om de diensttijd te verlen-
gen. Wat vinden jullie daarvan?
Mark: Iemand die daar over begint is
m.i. kompleet gestoord en weet werke-
lijk niet waar hij het over heelt.
Hein: Ze moeten niet praten over het
verlengen van de diensttijd. maar over
het zinnig vullen van de tijd.
Jaap: Dat zou betekenen dat datgene
waar je nu al beroerd van wordt, dat je
dat nog vaker zou moeten doen. Jemoet
er niet aan denken!
Adrie: Grote onzin! Ze zouden op zoek
moeten gaan om datgene wat je nu
moel doen omje dal in een kortere tijd Ie
lalen doen, waardoor je in plaais van
later eerder zou kunnen afzwaaien. Het
is echt te gek om over diensttijdverlen-
ging ook maar één moment serieus te
praten.

Bedankt voor het gesprek.
Wim Heij

In de loop van de acht jaar dat ik als
vormingswerker op het Coornhert-
huis (het humanistisch vormings-
centrum voor militairen in Zeist)
werkzaam ben. heb ik zeer veel mili-
tairen ontmoet die vrijwel niets te
doen hebben of juist uitsluitend ver-
velend werk doen. Ik denk hierbij
aan infanteristen (het voetvolk), la.
ders, munitiewerkers enz. Werk
waarvan we kunnen zeggen dat is
enkel uitvoerend. Werk waar geen
zingeving in mogelijk is omdat er he-
lemaal niet gevraagd wordt op eni-
gerlei punt beslissingen te nemen.
Toen ik onlangs in een vormingsbij-
eenkomst met deelnemers van de
47e Painlbat uit Havelte naar een vi-
deoband zat te kijken. waarin prol.
dr. L.U. de Siller, hoogleraar be-
drijfskunde, dit probleem van zin-
loos en vervelend werk van kom-
mentaar voorzag, bleek dit verras-
send aan te sluiten bij de gesprek-
ken met de deelnemers. Reden om
een gedeelte hieruit voor de lezers
van EGO nog eens op papier te
zetten.

DeSiller stelde: 'Dat betekent aan de
ene kant dat er weinig anders over.
blijft voor wie het interesseert dan
geld. Dat betekent aan de andere
kant ook dat je je onmogelijk bij je
werk betrokken kunt voelen. Dat
heelt tot gevolg dat je niet geïnteres-
seerd kunt zijn en ook niet geïnteres-
seerd bent in het produkt dat je
maakt. Heel veel, heel vaak kun je
dat niet eens zien en soms weet je
ook niet eens waar dat onderdeel
voor dient wat je aan het maken
bent. Je kunt dan ookmoeilijkgeïnte-

resseerd zijn in de kwaliteit daar-
van. Je kunt niet geïnteresseerd zijn
in de beslissingen die anderen op
hun bureaus voor je nemen, omdat je
er geen invloed op kunt uitoefenen.
Je kunt proberen er invloed op uit te
oefenen maar als je merkt dat dat
vergeefs is verlies je je interesse in
ol die omstandigheden die jouw
werk bepalen, dan ga je hel beo
schouwen als iets willekeurigs, als
iets waar je weinig aan kunt doen,
wat je ook niet kunt vertrouwen,
want zovaak zijnde beslissingen die
genomen worden door de man of
vrouw zelf, beleefd als willekeurig,
als onvoolspelbaar. En op die ma-
nier ontstaat dan een houding van
vervreemding. En vervreemding be-

tekent eigenlijk dat je je omgeving
beschouwt als onvoolspelbaar, het
leven als een soort geluk. Je kunt het
zelf niet beïnvloeden.
Gaat het je goed, dan is het goed
gegaan. Dat is het gokspel van het
leven. Zelf heb je er geen invloed op
kunnen uitoefenen. Vertlouwen in je
omgeving heb je weinig want het
zijn geheimzinnige onderen, daar-
boven. die iets beslissen. die je niet
kent en die beslissingen nemen die

soms voor jou erg plotseling komen
en die je niet beglijpt:
(. ..)
'Die omgeving wordt gewantrouwd
en niet begrepen, niet doorzien, er
wordt niet geloofd dat er invloed op
kan worden uitgeoefend. En in die
zin moeten we dus heel goed begrij-
pen dat werk en kwaliteit van het
werk heel wat meer is dan alleen
maar je tevreden voelen met je werk.
Heel wat meer is dan alleen maar
een "zekerwelzijn voor een individu-
ele persoon".
Dat is ook van vitale betekenis voor
een samenleving, want die is toch
demokratisch. ( ... l'
Tot zover prol. dr, De Sitter.

Nu ineens wordt duidelijk wat er aan
de krijgsmacht schort. Nu ineens
wordt duidelijk waar kreten als: "Ze
bekijken het maar", "Deouwe zit ner-
gens meer mee", "Superouwe stomp
hier", en "'t Zal mijn tijd wel duren",
vandaan komen.
Het maakt ook duidelijk waarom er
zulke sterke verschillen zijn op te te-
kenen uit de monden van de deelne-
mers op het Coornherthuis. Sommi.
gen slagen er in bij geestdodend en
vervelend werk toch betekenis te ge-
ven aan zijn/haar leven (studie, vak.
bondswerk AVNM,VVDM,kritische
houding jegens de krijgsmacht).
Velen redden het niet en worden lus-
teloos, apathisch of anderszins.
Sommigen gaan drinken.
Dat geelt ook aan hoe broodnodig
het blijft dat de welzijns. en rekrea.
tievoorzieningen worden gehand-
haafd en uitgebreid.
Bezuinigen op de dienst Ontwikke-
ling en Ontspanning in de KLwerkt
in die zin eigenlijk ook antidemokra-
tisch. Jan den Boer
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jezelf ontwikkelen, daar wordt door de
geachte afgevaardigde met geen woord
over gerept.
Immers: omdat de dienstplichtige a11e
initiatief uit handen is genomen, hij de
hele dag moet uithouden tot de avond.
gedachten, meningen en emoties niet
kan uiten, dáárom is hij 's avonds moe
en futloos. Hij heeft zijn energie al ver•
bruikt aan wachten, zich inhouden; het
aanpassen vraag veel, teveel. Hijkomt
nauwelijks of niet tot iets.

Ik ben verbaasd.
Altijd heb ik gedacht dat leegloop en
verveling een wezenlijk onderdeel VOl-
men van de militaire opleiding.
Immers: als je mensen niet zover brengt
dat ze apatisch worden. weinig naden-
ken of weinig vragen stellen, dan krijg
je ze niet tot gehoorzamen. Dan verzet-
ten zij zich tegen gegeven opdrachten
waar ze het nut niet van inzien; dan
pikken zij niet de opgedragen verant-
woordelijkheid op maat: precies die af-
gebakende taak, op die voorgeschre-
ven wijze uit te voeren en ten behoeve
van een door de 'meerdere' bepaald
doel.

Ik ben verbaasd.
Leegloop, verveling, wachten, zinloze

Gokverslaving
Inde serie zellhulpboekjes "Zorgenvoor
jezelf" is onlangs een deeltje versche-
nen over gokverslaving. Naast enige
theoretische uiteenzettingen over het
ontstaan en de instandhouding van
gokverslaving is het boekje vooral be-
doeld als een praktische handleiding
voor mensen die zelfstandig, zonder
hulp van een deskundige, een mildere
vorm van gokverslaving willen aan-
pakken. De opgesomde richtlijnen en
oeJeningen zijn gebaseerd op zoge.
naamde 'rationele gedragstherapie',
een stroming binnen de gedragsthera-
pie die er vanuit gaat dat probleemge-
drag voornamelijk in stand wordt ge-
houden door 'verkeerde', 'irrationele'
denkstijlen. Therapie bestaat in deze
visie dan ook uit het veranderen en ver-
vangen van de gokgedrag- en goklust-
bevorderende gedachten. Wroeten in
het verleden, zoals dat bij andere thera.
pievormen nog wel eens gebeurt, is hier
niet aan de orde.

Het 'zelfbehandelingsprogramma' is
gericht op abstinentie (geheel sloppen
met welke vorm van gokken dan ook).
Dit in tegenstelling tot therapieën die
gericht zijn op 'gecontroleerd gokken':
leren het gokgedrag af te bouwen tot
een 'acceptabel' nivo en het daarop
houden door middel van het leren her-
kennen en vervangen van goklustbe-
vorderende gedachten en denkstijlen.
Helaas wordt er weinig aandacht be-
steed aan het ontwikkelen van alterna-
tieve gedragingen voor gokken. Het
blijft bij wat simpele 'common sense'
adviezen, ondanks dat zeaansluiten bij
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opdrachten, verbod op studie of krant
lezen, omdat je toch niets te doen hebt:
ze schijnen ineens niet meer bij demjJj.
taire vorming te horen.
Wat lees ik in de krant (NRC 22 febr.
1989):"Erzouden meer cursussen kun-
nen worden gegeven, onder andere
over het in en uit elkaar halen van moto-
ren." De geachte afgevaardigde noem-
de het een slechte zaak "dat voorschrif-
ten dienstplichtigen thans belellen cur-
sussen te volgen. Cursussen die de 01.
gemene ontwikkeling bevorderen of
kort middelbaar beroepsonderwijs. "

Ik ben verbaasd.
Over de tegenstrijdigheid tussen: je
aanpassen, je ondergeschikt maken
aan een doorde andere bepaald doel én
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een 'verbeterde' denkslijl. Bijvoorbeeld:
"als iemand je mee vraagt te gaan 'gok-
ken' kun je weigeren, als je in de buurt
van een 'gokhal' komt zorg je dat je
doorloopt", etc. Uitgebreide instructies
met betrekking tot de specifieke proble.
men die gokkers vaak hebben met soci-
ale vaardigheden, contact maken,
vrijetijdsbesteding e.d. worden nauwe-
lijks uitgewerkt.
De overigens goed bruikbare kernbe-
grippen als de 'vijf G's van gokken' en
de kenmerken van rationele tegenover
irrationele gedachten, hadden wat mij
betrelt op een 'uitklapblad' samengevat
kunnen worden. Ditvoorkomtregelma-
tig terugzoeken in de tekst, hetgeen

Ik ben verbaasd.
Zouden de geachte afgevaardigde en
leiding-gevenden zich deze paradox
niet bewust zijn? Zou enig beleid kun-
nen slagen als hier niet eerst funda-
menteel over doorgedacht wordt? Is het
mogelijk een leger op de been te hou.
den waarin mensen veel ruimte tot zelf.
ontplooiing krijgen?
Is het antwoord ïa', heeft men dan wel
de consequenties doordacht? Als het
antwoord 'nee 'is, zal leegloop en verve-
ling alleen te bestrijden zijn met meer
geld voor mWtair bezig zijn: oefenin-
gen, schieten e.d.

Bent u ook verbaasd?
Steven

vanwege het ontbreken van een index
geen eenvoudige opgave is.

Aardig is de algehele positieve teneur
van dit werkje waarin 'gokken' niet als
een ziekte wordt beschouwd, maar
meer als een zeer hinderlijke gewoonte,
die net als andere gewoonten met enige
inspanning te wijzigen is.
Voormensen met een milde vorm van
gokverslaving, die op weinig andere
terreinen ernstige problemen hebben,
kan dit boekje een handig hulpmiddel
zijn. Anderen zullen toch aangewezen
blijven op specifiek gerichte begelei-
ding van prolessionele hulpverleners.
Louis Zandstra

Henk Hermans: Nu moet hel lukken, over
gokken en gokverslaving. Boom. Meppel
1988, / 18,90.

Hulp binnen de Kl
Aonsluilend wijzen wij onze lezers
nogmaals (zie ook het februarinum_
mervan EGO)op de mogelijkheid van
gespedoliseerde hulpverlening op
dit terrein binnen de krijgsmacht. De
Sektie Individuele Hulpverlening
biedt militairen. van de landmacht _
die met gokproblemen worstelen via
de BIH's individuele of groepsbege-
leiding aan. Militairen (van de KL
dus) die van hun gokproblematiek al
willen komen. kunnen het best in eer.
ste instantie kontakt opnemen mei
één van de hulpverleners Vanhun on.
derdeelikazerne {arls, geestelijk ver.
zorgerofmaatschappelijk werker).In.
dien een verdere begeleiding wordt
gewenst zal door de betrellende hulp_
verlener n(lar één van de BIH'swor.
den doorverwezen. (Red.}



Geachte Redaktie,
Hiermede wil ik reageren op uw artikel
'Gokverslaving' in EGO van februari}.J.
Uw artikel heeft als openingszin: 'In toe-
nemende mate lezen en horen we uH de
media dat. enz.', maar weet u wel, dat
veel dichterbij, in iedere kazerne méér
te horen valt. Gaat u dan vooral eens
kijken in de wachtJokatiesikanfines van
chauffeurs.

Je gooit eens een kwartje in de gokkast.
ET komt dan allicht iemand naast je
staan. Een Amerikaan b. v. die z'n sala-
ris in dollars uitbetaald hijgt. Och, in
het begin let je daar niet zo op. Maar ze
beschikken wel over veel geld. Rijden
in fabelachtige auto's. Na verloop van
rijd hijg je ook nog een winkelpas om
BTW-vrij per persoon per week 2 lIr.
sterke drank re kopen. aenever f 5,25
per liter b. v.).
De gezelligheid viert hoogtij. Temeer
omdat je voor vol wordt aangezien. Mag
naar de pub voor een feestavond enz.
Allemaal helemaal niet erg voor één

Mijn zoon, nu 27 jaar, ging als een dood-
normale 'knul' voor z'n nummer het le-
ger in. Paste zich goed aan, had het
naar z'n zin bij de KLu, tekende bij voor 6
jaar als KW-er, werd chauffeur, werd
internationaal chauffeur. reed VIP's
etc.
Nog steeds niet aan de hand.
Leerde een aardig meisje kennen. ging
samenwonen. Maar toen werd hij van
het ene moment op het andere van
Soesterberg overgeplaatst naar de Al-
cent-basis in Brunssum (L). Kon niet
meer iedere avond naar huis, miste z'n
meisje waar hij nog maar amper 3
maanden mee samenwoonde.
Op een gegeven moment kon hij via de
dienst een flat hijgen in Brunssum,
maar moest daarvoor wel getrouwd
zijn. Een haastige bruiloft volgde en het
jonge stel zat vervolgens moedeniel al-
leen tussen een leefgemeenschap van
Amerikanen, Engelsen, Duitsers, Be-
1gen etc.
Daar is de ellende toen begonnen.
Want wat doe je nietwaar, als je hans,
duits en engels niet zo goed is dat je de
grappen die gemaakt worden kunt vol-
gen. Dan ben je gauw geneigd jezelf
een houding te geven van ongeinteres-
seerdheid.

, .•

dat hij nu 018 weken zonder gas en licht
zit. Dat de poes daardoor een prachtige
dikke vacht heeft gehegen. maar ook
barst van de vlooien. Dat pa en moe
opgehouden zijn (met huilend hart) om
hem te helpen met geld, omdat het een
bodemloze pur is. Dat we nu maar pro-
beren het vol te houden toe te zien hoe
hij volledig tot op de bodem van het dal
zakt. Hoe ver nog? Hij mag komen eten
en douchen en in het weekend blijven
slapen. Dat is alles.
Hoe graag. oh hoe graag zouden wean-
ders willen.

•

Met vriendelijke groeten van een moe-
der die zelf bij Defensie werkt en die de
in- en outs kent.

Inccm en cdrMb'j de .<Jda.l"i~k~end!

Waarom ik dit allemaal schrijf? Niet om
medelijden, hoogstens om medeleven.
Nee, ik schrijf dit opdat bij het leger,
zowel bij de KLals de KLu, als de KMals
de KMar,de ogen geopend worden. La-
ten ze toch s.V.p. die gokkasten uit de
kantines. de messes halen. Laten ze
hun mensen toch gaan beschermen
door ze in dienstijd tenminste te be-
schermen tegen de mogelijkheid van
gokken. Wat daarbuiten gebeurd heb-
ben ze allang geen grip meer op, maar
binnen de kazerne kan er wel iets ge-
beuren.
Totslot wil ik u erop wijzen dat ook BTH's
vrijwel geen hulp kunnen bieden. Al-
thans, dat hebben wij nog niet meege-
maakt. Ook hier weer het bekende 'van
het kastje naar de muur'-werk. Als je al
problemen hebt, al moeilijk erover kunt
praten, dan knap je volledig af als je
steeds opnieuw een ander gezicht ziet
en steeds opnieuw weer over die drem-
pel, die muur van schaamte moet.

"-... ..-

,
••

Vier jaar later is z'n huwelijk naar de
knoppen. Gaat hij de dienst maar uit,
zodat hij met z'n IYzjaarloon premie z'n
schulden kan afbetalen (dure meube-
len. die mooie auto, Si:hulden bij vrien-
den, ouders etc.). Komt terug bij pa en
moe, die z'n vroegere kinderkamer weer
leegruimen. Krijgt na verloop van tijd
een woninkje en begint opnieuw (hoop-
ten wij).
In die tussentijd zijn er van weerskan-
ten heel wat tranen gevallen. spijtbe-
tuigingen gehoord, maar ook 'hulp' ge-
zocht. Hulp die niet te vinden was. Kijk
bij een majoor van de MSDdie zelf alle
avonden in de pub te vinden is en dan
loslippig wordt vind je het niet. En de
/ellinek-kliniek heelt geen hulppro-
gramma voor gokverslaafden. Boven-
dien, je moet dan vrijvragen bij je
naast-hogere (met redenen omkleed) en
als je in arre moede toch diestapneemt
en je verhaal vertelt, wordt de man een
maand later overgeplaatst, want zo
gaat dat met beroepspersoneel. Kan je
weer opnieuw beginnen.

-;'S-'

Och, er is nog zoveel te vertellen. B.v.

avond, maar ondertussen moet er wel
gewerkt worden. Werk dat in hoofdzaak
bestaat uit rijden. wachten, wachten,
rijden en weer wachten tot de hoge he-
ren terug gereden wensen te worden.
Moet ik mijn verhaal nog langer ma-
ken? Ik sla maar een stukje over.

lezers
schrijven

Redaktie EGO
Oranje Nassaulaan 71
3708 Ge Zeist
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"Ga er op uit en geniet ... "

De vrijetijdsbesteding van een marine-man

..Er staat niets over de vloot in dat jaarboekje van jullie. Een slechte zaak
dat jullie daar niets over schrijven. Juist dáar heb je unieke kansen om je
vrije tijd op een zinvolle manier in te vullen. Na het winterverlof zal ik je
daar wel eens het een en ander over vertellen."
Dat was het kommentaar dat de sergeant hofmeester Piet Brokvan de Van
Ghentkazerne op het jaarboekje '88had. Begin maart was het zover en had
raadsvrouw Klozien van Brandwijk-Wiltjer een gesprek met hem over zijn
vrijetijdsbesteding.

Wij zouden vanochtend pruten over de
vrijetijdsbesteding bij de vlooI. Mis-
schien is het handig als je eerst wat
over jezelf verteld?
Op de eerste plaats wil ik zeggen dat
iedereen natuurlijk vrij is om z'n vrije
tijd in te vullen zoals hij zelf wil. In de
dertig jaar dat ik nu bij de vloot zit heb
ik een heleboel gezien. Ik heb gediend
op bijna alle schepen die de Marine
heeft. Een kruiser, een vliegdekschip,
jagers, een fregat, een klein fregat je
noem maar op. Ik heb lange reizen ge-
maakt en natuurlijk ook veel korte. Ben
een aantal keren in de West geplaatst
geweest. Alleen bij de onderzeed.ienst
heb ik nooit gediend. Die zinken Ie snel
als ik aan boord kom.Demooiste herin-
neringen heb ik aan de eerste Oostreis,
Fairwind '86.

Tijd Ie korl
En je vrijetijdsbesteding in die dertig
jaar?
Weet je, vroeger was dot nog wel eens
een probleem, dan had je wel de
ideeën, maar niet het geld. De laatste
jaren is dat gelukkig anders geworden.
Nu kun je ook wel eens een overnach-
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ting betalen zonder dat het huishoud-
geld dan aangesproken moet worden.
Wal dal betreft zijn we een heel stuk
vooruit gegaan. Toch heb ik soms wel
moeite als ik zie dat heel wat mensen,
ook jongeren, niet geïnteresseerd zijn.
Dat ze blijven hangen bij een videootje
ol aan een tap. Maar zoals ik al zei,
iedereen kan zijn vrije tijd indelen zoals
hij dat zeil wil.

Hoe vul jij je tijd in als je aan boord
geplaatst bent en vaart?
Ik heb altijd tijd tekort. Meestal werk je
als hofmeester tot een uur ol zeven.
Voor mezell moak ik dan een schema:
een uurtje de postzegels die ik aan wal
(in het buitenland) heb gekocht sorte-
ren. Dan een uurtje schrijven. Ik heb
een lange lijst met adressen waar ik
tijdens m'n reizen wat wil laten weten.
Dan een uurtje borduren ol knopen. Een
drankje nemen en don naar bed.

Borduren
Borduren of knopen?
Ja borduren of knopen, dat heb ik ge-
leerd toen ik voor lange tijd ziek ben
geweest en in het hospitaal heb gele-

gen. Ik heb zelfs de Nachtwacht. een
stuk van een meter twintig bij tachtig
centimeter, geborduurd. In ongeveer
een jaar tijd. En kleden knopen ook.
Waarom niet?

Ik zie nog niet zoveel mensen aan boord
borduren, maar misschien heb ik een
verkeerd idee daarover?
Nouze kijken ook wel raar op, een kerel
die zit te borduren. Maar ik maak toch
zelf uit wat ik doe. En na een tijdje we.
ten ze niet beter en komen zells vragen
hoever ik ben of komen kijken. Ikzeg er
toch ook niets van als zij hun tijd beste-
den aan zaken die mij niet liggen.

Je zegt dat je een lange lijst met adres-
sen hebt om te schrijven. betekent dat
dat je ook veel post ontvangt?
Dat kun je wel zeggen. Maar dat is ont-
zettend belangrijk. Het is hét kontakt
met de buitenwereld, met je privéwe-
reld. Te blijlt een klein beetje op de
hoogte van de zaken die voor de men-
sen thuis van belang zijn. Als je een
tijdje weg bent glij je toch wel wat af en
natuurlijk mis je die anderen ook. Post
is naar mijn idee een van de belangrijk-
ste zaken. Het schrijven van brieven en
koorten. maar vooral ook hel ontvan-
gen ervan. Ze kunnen je door zwakke
momenten loodsen.

Filmen
Ik weet dat je tijdens Fairwind '86. toen
je op Hr.Ms. Callenburg geplaatst was,
een scheepskrant verzorgde en in het
video-team zat.
Vooral aan het begin van de reis ben ik
heel aktiel geweest in het video-team.
Alle belangrijke zaken opnemen en
monteren. Naderhand is dat door ande-
ren over genomen, ik voelde me bij die
groep niet zo thuis. Nou en in de
scheepskrant ging erg veel lijd zilten.
Daar ben je steeds mee bezig eigenlijk.

Wat moet ik me bij zon video-team
voorstellen?
Nou. zodra er iets te doen was, b.v. licht
last overgeven ol als ik een seintje van
de brug kreeg van 'dit slooI er te gebeu-
ren' of 'daar varen we doorheen' ol 'dat
schip komt eraan'. dan gingen we dot
opnemen op video. Daar gingen we dan
's avonds een band van maken en eens
in de week konden de bemanningsle_
den dat dan zien. Ik ben nog een keer
per licht lastetuig overgezel naar de
Poolster. Zillend in een broek zodat ik
kon filmen. Een hele belevenis. Ik heb
trouwens ook staan filmen in bar slecht



weer als het zeetje overde reiling kwam
en over je heen spetterde.

Was dat apparatuur en materiaal van
de Marine?
Ha, laat me niet lachen, nog voor geen
meter. We kregen van de Marine een
videorecorder mee. Dat was alles. Voor
de rest waren het eigen spullen, zo
werkte dat.

Verkenningstochten
Met Fairwind '86 heb je begrijp ik de
nodige tochten gemaakt?
Ja, samen met een kollegaatje van de
Poolster ben ik allerlei steden en bin-
nenlanden ingetrokken. Dat kon ook,
want van te voren had ik een bevriend
iemand bij buitenlandse zaken ge-
vraagd om allerlei adressen van en in
de landen waar we naar toe zouden va-
ren. Ik was dus van te voren al op de
hoogte van een heleboel mogelijkhe-
den en onmogelijkheden. Trouwens
niet alleen tijdens Fairwind heb ik toch-
ten gemaakt. Ik heb altijd geprobeerd
zover mogelijk van het schip te komen
als ik weg was. De stad of het binnen-
land bekijken, als het lukte voorwat de
taal betreft kontakt te leggen met de
plaatselijke bevolking, Lekker uit eten
te gaan op de wal. Inkopen te doen,
noem maar op. Ik vind dat je als je de
kans krijgt om alles te zien, dat je die
aan moel grijpen. Dat je moet genieten
en beleven. Hier in Nederland, maar
ook in de vreemde.

Je bent ook naar de West geweest zei je
aan het begin van het gesprek. Is er een
wezenlijk verschil tussen vrije tijd daar
of aan boord?
Je begint in de West vroegen als er geen
feesten of partijen zijn heb je de midda-
gen vrij, over het algemeen. Dat bete-
kent dat je dat anders in kunt vullen. Ik
ben een keer met m'n gezin geweest en
een aantal keren als negen maanden-
ganger. Mijnvrouw komt dan altijd een
bepaalde tijd over en dan kun je samen
het nodige ondernemen. Reisjes naar
de omringende landen ondernemen,
het eiland verkennen. En ik probeer al-
tijd aan een oppashuis te komen. Een
oppashuis is een huis waarvan de be-
woners op vakantie zijn. Dat is wat an-
ders dan een hutje op de basis. Verder
kun je naar de beach. Je hebt er een
aantal monumentale landhuizen en op
Curacao een natuurpark. Verder houd
ikme ookdaar bezig met brieven schrij-

Sergeant holmeester Piet Brok

ven, borduren, knopen enz. en verder
lees ik alles wat los en vast zit. Aan
boord trouwens ook. Een drankje erbij
en je kunt heerlijk ontspannen.

Nu liggen de schepen ook nog wel eens
binnen in Den Helder. Verveel je je dan
niet dood?
Sommige mensen wel natuurlijk, maar
ik ben nogal optimistisch ingesteld en
probeer overal het beste van te maken.
Er zijn altijd en overal mensen die op-
pas nodig hebben en don ben je weer
een avondje van boord. Verder lezen en
een drankje nemen kun je overal. Het
leuke van Nederland is dat je in de
weekeinden naar huis kunt. kennissen
bezoeken noem maar op. Mijn zoon
heeft ook bij de marine gezeten en als
we dan samen binnen waren gingen we
met een vriendin uit eten of een bio-
scoopje pikken. Dat soort dingen. Weet
je, ik heb altijd tijd tekort. Waar ik ook
ben. Ik heb nog zoveel dingen te doen.

Vriendschap
Wat is je het meeste bij gebeleven van
bijvoorbeeld Fairwind?
Het allerbelangrijkste voor mij was de
vriendschap die ik ondervond van een
vrouwelijke kollega. Misschien weet je
nog dat het die reis was waar de echtge-
notes in Nederland zo'n stennis omheb-
ben gemaakt. Mijn vrouw heeft daar
niet aan meegedaan. Zekent mij, ik ken
haar en ze wist wat ik wel of niet deed.
Zewisl dat ik met die kollega de steden
en landen ging verkennen. Ik heb een

gouden tijd gehad. Met andere reizen
was het vaak zo dot ik alleen op pad
ging. Nu had je iemand, van een ander
schip, die met je meeging. Dot iemand
van een ander schip is van belang, om-
dat je anders toch wel het risico loopt
om in je eigen kringetje rond te draaien.
Het voordeel ommet z'n tweeën te gaan
was ook dat je er nog eens over kunt
praten. Zelfs nu hebben we nog kon-
takt. Regelmatig komtzijbij ons thuis of
mijn echtgenote en ik gaan daar heen.
Een echte vriendschap is dus voor mij
het belangrijkste wat ik er aan heb
overgehouden.
Verderwas het natuurlijk een hele bele-
venis om over de evenaar te gaan.

Dat is een ritueel?
Ach, een ritueel? Ik had het ook nog
nooit meegemaakt. ik zot toen achten-
twintig jaar bij de Marine, ikwas ol wel
de Noordpoolover geweest. daar heb ik
ook nog een oorkonde van, maar de
evenaar was ik nog nooit voorbij geva-
ren. Neptunus zit er, er is een van de
knullen omgebouwd tot zeemeermin en
je moet op je knieën gaan zitten en je
wordt ingezeept met allerlei vieze zooi,
koffiedrab enz" je moet een borrel drin-
ken, die is van zout water je gaat finaal
over je nek en dan word je in een bad
gekieperd om die smurrie van kol-
fiedrab, mosterd, mayonaise en weet ik
veel van je af te wassen en dan is er een
leest. Dat is een hele belevenis. Eigen-
lijk niet goed te vertellen. Dat moet je
meegemaakt hebben.

Aktief blijven
Heb je als 'ouwe rot' in de marine nog
tips voor nieuwkomers?
Hetbelangrijkste is, denk ik, dat je zorgt
dat je niet afstompt. Dat je aktief blijft.
dat je eigen initiatief neemt. Ga iets
doen, ook al vindt iedereen dat je gek
bent. Go er op uit. Ga de landen die je
aandoet echt verkennen. Een stad is
groter don de haven of de eerste de bes-
te kroeg. En geniet. Zo'n ervaring, zo'n
kons krijg je vaak geen tweede keer.
Maak er wat van en zorg van tevoren
dat je alle informatie over de londen die
je aandoet hebt. Aan boord heb je tijd
zat om het van tevoren te lezen en alle
verkeersburo's en ambassades helpen
je graag op weg. En heb je de pech om
niet veel landen aan te doen, go don
wat studeren ol zo.
Piet,bedankt

Klazien van Brondwijk-Wiltjer
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De ontkenning van de Holocaust,
een videospel?

In het afgelopen jaar verscheen in de Britse krant 'Tbe Guardion' een
artikel over video-computerspelleljes. Het was niet zamaareen krantearti-
kei. Gesignaleerd werd dat in West Duitsland in het illegale computer-
spelcircuil een videospelletje in omloop is waarin Joden worden vergast.
In het spel gaat het er om de kampbewakers én hun honden op de Joodse
gevangenen al te sturen. Doe je dat korrekt volgens de bedoeling van de
bedenker van dit computerspel. dan stuur je de Joden onder teutoonse
klanken de gaskamers in.
Recente navraag bij de Anne Frank Stichting leverde op dat de bronver-
melding - Duitsland. juist was.

Gill Seidel
De ontkenning
van de
Holocaust

Vreemdelingenhaat, jodenhaat. homo-
haat. het is allemaal niel nieuw. De ui.
Iîngsvormen ervan zijn minder of meer
verhullend, al naargelang de personen
ofgroeperingen dat extremisme hun ei-
gen betekenis willen geven.
"Geen enkele macht op aarde kan ons,
Republikeinen, nog beletten de Duitse
politieke arena te bestormen. Wijzullen
heel Europa laten beven. Geen volk op
aarde staat toe dat het elke dag op-
nieuw wordt vernederd. wij maken
daar een eind aan, nu. Wij staan niet
langer toe dat onze geschiedenis door-
lopend tot Auschwitz wordt geredu-
ceerd. Zo lang ik leef, zal ik me er niel
voor schamen dat ik vrijwillig dienst
deed bij de Waffen.SS", aldus de neo-
nazi FIOnzSchönhuber op 8 februari j.l.
in München, nadat bekend was gewor-
den dat de uitslag van de onlangs ge-
houden verkiezingen in West Berlijn
hem - als gevolg van alle publiciteit in
de 14dagen erna - in plaats van 7,5%
bijna 12%van de stemmen zou hebben
opgeleverd.
Het Parool van 9februarij.!. meldde ook
nog dat hijde vreemdelingen in de 'Hei-
mat' nog drie jaar de tijd geeft. waarna
zijn partij zich met geweld zal gaan ver.
zetten tegen een multi-raciaie samenle-
ving. Hijzei er trouwens ooknog bij dat
hij niet als anti-semiet geboekstaafd
wilde worden. Van hem kun je niet zeg.
gen dat hij zijn bedoelingen verhult.

Toeschouwers
Alarmerend? Ach, na de opkomst - en
bijna-ondergang - van de Centrum Par-
tij in ons land zijnwe er al enigszins aan
gewend. We worden er niet direkt meer
door verontrust. Er is veel méér voor
nodig om ons ongerust te maken.
Zeker, het criminele karakter van het
soort uitspraken zoals hierboven geci-
teerd appelleert aan onze gevoelens.
Bij de één sterker dan bij de ander.
Maar verder dan een registrerende toe-
schouwersrol komen we meestal nie!.
De standaard voor wat moreel wel en
niet acceptabel is lijkt daarmee _ 01-
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weer in het aangehaalde voorbeeld - te
worden bepaald door extreem rechts.
Overdreven. Ik denk het niet. We heb.
ben immers sterk de neiging om de re-
aktie voor rekening van de gecriminali-
seerdegroepen-Lc. Joden, Turkenetc-
te laten,
Het voorbeeld van de Berlijnse ver-
kiezingen is toevallig. De gang van za-
ken rondom Clause 28 in het Verenigd
Koninkrijklaat zien dat daar de reaktie
vooral van homogroepen moest komen.
Naturlijk, er waren ook in ons land sym-
pathisanten en medestrijders met de
Engelse homo's, maar de antwoorden
van olliciële Britse zijde - ook in ons
land - dat hel toch van zedelijke belang
is om de 'spreading disease' (waarmee
homoseksualiteit werd aangeduid) een
halt toe te roepen en dat dáárom op
scholen geen voorlichting meer over de-
ze relationele variant mag worden ge.
geven, werden beleefd aangehoord en

Eén der schokkendste voorbeelden van het
bagatelliseren van de holocaust verscheen.
aldus GiJl Sejdel, in hel Franse satirische
maandblad Hara KÎrÎ in juni 1981:'het toont
vrouwen die gestreepte pyamas showen, het
gevangenisunjform in de kampen. en prijst
hun slankmakend effect aan..

AmbolNovib

men ging vervolgens over tot de orde
van de dag.

Nazi-strategie
In een klimaat van betrekkelijke morele
zorgeloosheid kan gemakkelijk een
voedingsbodem ontstaan waarop aller-
lei extreem rechtse ideeën tot bloei kun-
nen komen. In een dergelijk klimaat is
het mogelijk dat ideologen van rechtse
origine de realiteit en betekenis ontken-
nen van de uitroeiing van zes miljoen
joden door nationaal.socialistisch
Duitsland. Deontkenning van deze mis-
daad, het uitwissen ervan uit de ge-
schiedenis en uit onze herinnering ma-
ken deel uit van een nationaal socialis-
tische strategie, die middels een wijd-
vertakt netwerk in vele landen tot doel
heeft om nieuwe aanhang te verwer-
ven.
Het bijzonder belangwekkende boek
'De ontkenning van de Holocaust' van
de Engelse universitair docente dr. Gill
Seidel brengt deze - meestal - rechts-
extremistische wereld op zeer nauwge-
zette wijze in kaart.

Met grote regelmaat wordt vanuit ui-
terst rechtse, neo-nazistische en funda-
mentalistische kring gesteld, dat er tij-
dens de Hitlerperiode in Duitsland nim-
mer een Holocaust heelt plaatsgevon-
den. Daarbij wordt in feite een nieuwe
versie gecreëerd van de 'protocollen
van de Wijzen van Zion '.
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Kees Roze

mische recessie revisionisten de loop
der historie naar hun hond trachten te
zetten. Daarmee spelen ze in op de la-
tente onlustgevoelens bij bevolkings-
groepen. Het stigmatiseren van een be-
paalde bevolkingsgroep als zondebok
is daarbij een vaker gebruikt instru-
ment.
In een slotbeschouwing legt Seidel dan
ook terecht verbindingslijnen tussen
anti-semitische, anti-zwarte, anti-femi-
nistische en anti-homoredeneringen
die meer en meer de overhand krijgen
(denk aan 'Clause 28').
Dat slemt dunkt mij tot zorg en ook tot
waakzaamheid. Zeker nu, als gevolg
van alle commotie rond het verschijnen
van het boek 'DeSatanische verzen' van
Rushdie, het begrip onverdraagzaam-
heid als maatstaf in de beoordeling van
islamieten wordt gehanteerd op zoda-
nige wijze, dat het synoniem wordt met
de Islam.
Daarmee wordt (weer) een nieuwe
groep verdoemden gecreëerd door
slachtoffers in spe, die zich keren tegen
hen die zijbeschouwen als de aanstich-
ters van hun toekomstig leed.
Na lezing van Gill Seidel's boek zie je
dat ineens wel helder voor je, ook zon-
der videospelletjes.

Gill Seidel; De ontkenningvan de Holocaust.
AmboiNovib, Baam! Den Haag. 1988. 148blz.
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Zondebok zoeken

M. Gilbert. The Ho-
locaust, Maps and
Photographs (Lon.
don: Board ol Depu-
ties ol British Jews.
1978).

Overigens heeft hijookzijnuiterste best
gedaan de echtheid van het dagboek
van Anne Frank in twijfel te trekken,
misschien omdat het de generaties van
na de oorlog heeft loten kennismaken
met de realiteit van de Holocaust.

Het is niet voorhet eerst in onzeWester-
se geschiedenis dot in tijden van econo-

iemand moesl worden gedood op grond van
zijn ras ol religie.
3. De zogenaamde "gaskamers" en de zoge'
naamde "uilroeiing" maken deel uil van de.
zeilde leugen.
4. Deze leugen. die in wezen zionistisch van
oorsprong is. heeft een enorme politieke en
financiële zwendel mogelijk gemaakl. waar-
van de slaat Israël als eerste profiteert.
5. De belangrijhle slachloffers van deze
leugen en van deze Zwendel zijn het Duitse
en hel Paleslijnse volk.
6. De enorme macht van do officiële media
heeft lot nu toe hel succes van deze leugen
venekerd en de vrijheid van meningsuiling
beknot van degenen die de leugen onl-
kenden.
7. De voorstanders van de leugen welen nu
dal hun leugen hel nog maar een paar laar
uithoudt; ze verdraaien de doelslelling en
hel karakter van het revisionistisch onder-
zoek: wat eenvoudig een streven is naar een
lerukeer naar hislorische waarheid, noemen
zij "herleving van nazisme" ol "geschiedver.
valsing ....

Geschiedenis vernietigen
Gill Seidel laat zien aan de hond van
beschrijvingen van de feitelijke situatie
in Engeland, Duitsland, Frankrijk en de
Verenigde Staten dot er een netwerk
van neo-nazi's en andere rechtsextre-
misten bestaat, dat door middel van
ontkenning en bagatellisering van de
Holocaust als het ware een symboli-
sche volkerenmoord pleegt: het is een
poging de geschiedenis te vernietigen.
In de Verenigde Stoten telt de grootste
neo-nazistische organisatie, de Z.g.Li-
berty Lobby, noor schatting 300.000
abonnees op het door deze organisatie
uitgegeven magazine 'The Spotlight'.
Hetzal geen verbazing wekken dot nog-
al wat van de Noord.Amerikaanse neo.
nazistische organisaties hun wortels
hebben in (leden van) de KuKluxKlan,
een notoir racistisch genootschap.
Geen wonder dus dat de uitgeverij die
KuKluxKlan-publikaties verzorgt. ook
de hedendaagse versie van de 'Proto-
collen' uitgeeft, naast andere nieuwe
en oude Nazi-teksten.
Bleef tot halverwege de jaren zeventig
de ontkenning van Auschwitz beperkt
tot derderangs pamfletten die typerend
zijn voor kleine fascistische uitgeverij-
en, de laatste jaren is er een toename te
zien van fraai uitgevoerde 'weten-
schappelijke' publikaties die eenzelfde
strekking hebben.
Het maakt duidelijk, aldus Seidel, dat
de hedendaagse fascisten "zich voor-
doen als academici. als bonafide histo-
rici en dat zij serieus genomen willen
worden als een alternatieve ge-
schiedkundige school: de revisionisten
tegenover de verdelgingstheoretici".

'Conclusies (na dertig jaar ondenoekl van
revisionistische auleurs;
I. De "gaskamers" van Hiller hebben nooil
beslaan.
2. "Uilroeiing" (of "poging tol uitroeiiing'"
van joden heelt nooit plaatsgevonden: om
precies te zijn; Hiller heelt nooit bevel gege-
ven (zou dal nooit hebben goedgekeurd) dol

Memorandum
Een bekend voorbeeld van een Europe-
se revisionist (iemand die een nieuwe-
andere - uitleg aan de geschiedenis
geeft) is de Fransman Faurisson.
Om te laten zien hoe hij (en zijn geest-
verwanten) te werk gaan bij het bewer-
ken van de publieke opinie citeer ik uit
Seiders boek de tekst van een memo-
randum dot sommige van Faurisson's
ingezonden stukken begeleidde:

Dit is een door de tsaristische politie in
Rusland aan het begin van de twintig-
ste eeuw gekonstrueerd pamflet, dat
een zeer negatief beeld schildert van de
Joden. Kortsamengevat suggereert het
zoveel als een mondiale Joodse samen-
zwering met als uiteindelijk doel de
heerschappij in de wereld te veroveren.
In de jaren twintig en dertig werd dil
traktaat op brede schaal in Europa en
de USA verspreid, daarmee de weg
voorbereidend voorde uitroeiing der Jo-
den tijdens het Derde Rijk.
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Dus/in HofJman en Tom Cruise als de broers Babbitt in '8ainman'

Rainman

Duslin Hoffman en Tom Cruise enorm
indrukwekkend

troetelkind van wijlen z'nvader. Dedrie
miljoendollar aan vermogen gaan naar
Wallbrook, een instelling waar, zoals
Charlie pas dan verneemt, zijn oudere
broer Raymond Babbitt wordt ver-
pleegd. Charlie rijdt spoorslags naar
Wallbrook en maakt kennis met zijn
broer, van wiens bestaan hij niets wist.
Raymond blijkt een autistische man,
die op een bepaald gebied geniaal is:
hij kan met cijfers en getallen dingen
doen die een computer nauwelijks kan
bijbenen. Dedirecteur van de instelling
is niet bereid om Charlie iets van de
erfenis te geven, waarop Charlie zijn
broer eenvoudig meeneemt in de Buick.
Op die manier wil hij de toegewijde staf
van de inrichting bewegen omhem als-
nog dat deel van z'n erfenis te geven,
waar hij recht op meent te hebben.
Aanvankelijk wordt Charlie min ol
meer krankzinnig van de niet toeganke-
lijke Raymond, die gevangen zit in z'n
eigen vaste patronen en met wie com.
municatie vrijwel niet mogelijk blijkt.
Tot Charlie hem op een dag het woord
'Rainman' hoort zeggen. Charlie herin-
nert zich van z'n eigen jeugd heel wei-
nig, behalve dan. dat de 'Rainman' hem
vaak welterusten kwam zeggen. Die
Rainman blijkt nu de oudere gestoorde
broer Raymond te zijn geweest, die in
de inrichting werd geplaatst nadat hij
de kleine jongen per ongeluk bijna in
een bad had verdronken. Na dat mo-
ment wordt de houding van de harde
Charlie ten opzichte van zijn broer an-
ders. Hijbeseft dat zij raakvlakken heb-
ben: een gezamenlijk stel ouders en ge-
zamenlijke. zijhet summiere, jeugdher-
inneringen. Hijbeseft ook dat zijnbroer
vanwege hém al zijn halve leven op
Wallbrook verblijft.

Naarmate hun reis vol tegenslagen lan-
ger duurt, groeit er meer begrip van
Charlie's kant. Hij laat Raymond din-
gen doen die hij binnen de beschermen-
de muren van de inrichting nog nooit
heeft beleeld: hij mag even achter het
stuur van de auto, ze gaan in een res.
taurant ontbijten en Charlie neemt Ray-
mond ook mee naar het casino in Los
Vegas, wanneer hij eenmaal heelt ont-
dekt dot er met Raymonds geniale brein
veel geld valt te verdienen. Een volko-
men gelouterde, menselijk geworden
Charlie brengt zijn broer uiteindelijk
toch terug naar Wallbrook. Het is hem
inmiddels niet meer om het geld te
doen, hij beseft dat hij een broer heeft,
hij belooft dat hij hem elke twee weken
zal komen opzoeken, en hij verdiept de
relatie met zijn vriendin, die hij einde.
lijk begint te waarderen.
Dustin Hoftman heeft lang opgetrokken
met autistische mensen, waardoor zijn
interpretatie volkomen geloofwaardig
is geworden. Toch is Raymond nergens
zielig of pathetisch. Regelmatig klin-
ken er zelfs lachsalvo's door de zaal
wanneer hij met zijn specifieke woord-
keus ol intonatie voor hilarische situa-
ties zorgt. Degrote verdienste van Hoft-
man is bovendien, dat hij Tom Cruise
tot een hoger niveau tilt dan waar ik die
knappe, snelle jongen tot op heden toe
in staat had geacht. Hij geeft Cruise •••

vriendin loopt voortdurend stuk op het
feit dat Charlie voor niemand werke-
lijke belangstelling heelt, alleen voor
zichzelf en z'n snelle racewagens.
Wanneer Charlie op een dog hoort dat
zijn vader is overleden. betekent dot
voorhem een meevaller; zijnvader was
bemiddeld, en Charlie zit financieel
nogal klem. Hij besluit onmiddellijk
noor zijn ouderlijk huis te rijden, in de
verwachting dat daar de erfenis ophem
ligt te wachten. Maar dat pakt anders
uit; Charlie blijkt slechts de rozenstrui-
ken te hebben geërfd, plus de Buick
Rooclmaster convertible uit 1949, het

Doordat drie prominente regisseurs (aD-
der wie Steven Spielberg) hun landen
hadden stukgebeten op het ongewone
script van Rainman, kreeg Duslin HeU-
man een jaar de tijd om zich op zijn rol te
prepareren, voordat HurryLevinson uit.
eindelijk de uitdaging aannam en beo
51001de film te maken. Endie filmover
een begaafde autist, waarvan veel
sceptici hadden voorspeld dat het pu-
bliek daar geen trek in zou hebben,
wordt de sensatie van het jaar!
Als de film begint. zien we TomCruise
als Charlie Babbitt. een autoverkoper
met alleen maar oog voor geld. Zijn

Op het moment dat ik dit stukje schrijf. is nog niet bekend ol de Oscar-
nominatie die Dustin HaUmon kreeg voor zijn hoofdrol in 'Rainman', daad.
werkelijk is omgezet in het tastbare beeldje zelf. Van mij mag het: wat
HaUmon in deze film laat zien is het beste dat ik niet alleen het afgelopen
jaar. maal misschien wel de afgelopen vijf jaar heb mogen genieten. En ik
heb heel wat moois gezienl
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Miou Miou (met bril/etje) in 'Laleetliee'

Tom Honks in 'Punchline.

Sally Field is voorol de eerste helft van
de film weinig overtuigend. Tom Hanks
draagt de film en wie van die typisch
Amerikaanse café-artiesten houdt moet
zeker gaan kijken. want de film kent ook
vele onderhoudende momenten.

The naked gun

glijdt de lens langs details als een
stoel, een boeket bloemen, een ge-
groefd gezicht. Op een paar punten
heeft de regisseur korte, gespeelde
fragmenten ingelast, maar de lilm heeft
toch voornamelijk een documentair ka-
rakter. John Hurt leest de brieven voor
met die typerende geteisterde, gevoelî-
ge stem waarvan je je met een beetje
verbeeldingskracht kunt voorstellen,
dat het Vincent's eigen stem is. Denkt u
niet dat Vincent een typische saaie, in-
tellectuele verhandeling is geworden:
de film is één meeslepende, ontroeren-
de hommage aan een man die pas vele
jaren na zijn dood de waardering kreeg
waar hij bij zijn leven zo naar snakte.
Wie deze film heeft gezien kijkt voor-
taan met andere ogen naar de schilde-
rijen en tekeningen van Van Gogh,

Het eerste half uur zijn de meeste toe-
schouwers nog een tikje gegeneerd
over de tamelijk platte grappen in deze
persiflage op alle Pink Panther-films,
mei een weergaloze Peter Sellers als
inspecteur Clouseau in de hoofdrol,
daarna geeft vrijwel iedereen zich ge-
wonnen. De broertjes Zucker en hun
vriendje Abrahams (die eerder 'Flying
high' maakten) hebben mei 'The naked
gun' een onverbiddelijke lachfilm afge-
leverd. Leslie Nielsen als de blunderen-
de politieman houdt z'n krankzinnige
rol onwaarschijnlijk consequent vol en
Priscilla Presley geeft hem onverwacht
geestig partij. Voor mensen die er eens
echt even helemaal uit wîllen zijn en
lekker wîllen gieren! L. v.0.

Tom Hanks, de grote man in Hollywood
op dit ogenblik, speelt in de komedie
'Punchline' een studenl medicijnen die
artîest wil worden. Zijn ambitieuze va-
der ziet daar niks in, reden voor de jon-
gen om een pantser van bijtende grap-
pen lussen zichzelf en de rest van de
wereld op te trekken, Sally Field speelt
een moeder van drie kinderen die ook
graag stand-up comic wil worden (een
soorl cabaretière dus) en die al snel
doorheeft dat Hanks een grote mond
heeft maar een klein hartje. De on-
waarschijnlîjke romance tussen die
twee is gelukkig niet verder uitgewerkt.

Punchline

I

elkaar heen te lopen. Een jonge gehan-
dicapte jongen wordt verliefd op haar,
evenals een gestresste zakenman. Van
een uitgekookte gepensioneerde rech-
ter krijgt ze Sade te lezen, dot ze doet
zonder een spier te vertrekken, en een
generaalsweduwe smult van Marx. Het
feit dot de film in eigen land niet bijster
werd gewaardeerd, is wellicht toe te
schrijven aan het feit dot de mannen er
in deze rolprent niet al te genadig afko-
men, hoewel de toon voortdurend luch-
tig en ironisch blîjft. Als extraatje heeft
Melville veel aandacht besteed aan de
interieurs waar de verscheidene scènes
zich afspelen, en aan de kleding van
Miou Miou, die Made speelt. Een ver-
ademing om weer eens te ontdekken
dot Fransen nog altijd in stoot blîjken
tot kwaliteitsfilms!

Vincent

,
f .>; .•,
Zelfportret in 'Vincent"

Paul Cox, de Nederlandse regisseur die
in 1963als student via een uitwisseling-
programma een jaar in Australië door-
bracht en twee jaar later besloot er zijn
tweede vaderland van te maken heeft
al een aantal bijzonder mooie, originele
en smaakvolle produkties op zijn naam
staan, die tot nu toe echter slechts door
een betrekkelîjk klein publiek gezien en
gewaardeerd werden. 'Vincent' zal hem
zonder twijfel een grote schare nieuwe
bewonderaars opleveren. Cox maakte
een grandioos porlret van zowel het
adembenemende oevre van Vincent
van Gogh (die 1800 werken na liet!) als
van de gekwelde, diep religieuze en
hartstochelîjke man die zijn leven lang
smeekte om erkenning, en snakte naar
liefde en medemenselijkheid, Want
Cox deed dit aan de hand van de
brieven die Van Gogh, vanaf z'n 28ste
jaar tot aan z'n zelfmoord, aan zijn broer
Theo schreef. Steeds actiever en pro-
duktiever werd Van Gogh op artistiek
gebied, steeds meer raakte hij mentaal
uit de raîls door het voortdurend geld-
gebrek, en de niet aflatende twijfel aan
zichzelf en aan zijn talent. Cox draagt in
zijn film een bijna devote bewondering
uit voor het werk van Vincent. dat hij in
een oneindig aantal verschî11ende
beelden aan het publiek toont. Soms zit
de camera vlak op een schilderij, zodat
je de dikke, woest opgebrachte kluiten
verf bijna kunt aanraken, dan weer

•••••••••••
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La lectrice

Leo van OpzeeJand

Iedereen die dacht dal de Franse cine-
ma echt dood en begraven was, zal ver-
rast zijn door de film 'La lectrice' van
Michel Deville. Dat er in de jaren toch-
tig, waarin vrijwel geen bioscoop-ex-
ploitant zich meer waagt aan Franstali-
ge produkten, loch zomaar opeens een
dergelijke speelse, originele, voorbeel-
dig gespeelde en schitterend in beeld
gebrachte produktie in ons land rou-
leert, is een echie lente-verrassing! Het
kan dus toch! 'La lectrice' gaat over een

intelligente, ondernemende vrouw die
graag leest, over een mooie stem be-
schikt en die deze eigenschappen com-
bineert nadat ze een boek in handen
heeft gekregen over een vrouw die
graag leest en een mooie stem heelt (het
Blookereffectl, die als voorlezeres de
kost verdient. Made heelt een wat bloe-
deloze relatie met ene Christion, dus
een dosis opwinding kan ze best ge-
bruiken, hoewel dat in eerste instantie
niet haar opzet is. Vanaf het moment
dat ze een advertentie plaatst waarin ze
zichzelf aanprijst als voorlezeres, be-
ginnen de gebeurtenissen uit het boek
en de dingen die haar in werkelîjkheid
overkomen, op een speelse manier door

alle ruimte, hij trekt niet elke scène
naar zich toe, waardoor er een vol-
maakt evenwicht tussen de beide ka-
rakters ontstaat. Cruise op zijn beurt
weet volkomen aannemelijk te maken
dat de egocentrische Charlie door de
gebeurtenissen waar hij mee wordt ge-
confronteerd, verandert in een genuan-
ceerd mens met oer-gevoelens van lots-
verbondenheid voor zijn oudere, gehan-
dicapte broer. Ik heb de film inmiddels
twee keer gezien en dat is nog niet ge-
noeg: de derde keer staat al in m'n
agenda genoteerd. Niet missen dus!
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Geloof
De eerste dag in de militaire samenle-
ving stond in het teken van inboeken.
Eén van de velen waar je langs moest
was een korporaal die het kerkgenoot-
schap moest invullen. Het was nog de
tijd dat er in de krijgsmacht alleen
godsdienstige geestelijke verzorging
mogelijk was.
De korporaal vroeg naar je geloof. Nou
gaf dat geen problemen, want een ieder
noemde zijn kerkgenootschap. Mijn
antwoord aan de korporaal was; geen.
Later dacht ik wat gek eigenlijk, geen
geloof. alsof ik het allemaal zeker wist

Nederland schendt
mensenrechten
De Werkgroep Inheems Volken ((WIP)
heeft de Eerste Kamer verzocht het de-
bat over de Nederlandse laagvliegoefe-
ningen boven Innu-land van dinsdag 7
maart wederom uil te stellen. De rap-
porten van de Canadese Milieu Effect
Rapportage (MER) commissie en hel
Canadese Ministerie van Nationale De-
fensie (DND)over de laagvliegoefenin-
gen :z.ijnniet op tijd beschikbaar. Debei-
de verklaringen kunnen elk moment
uitkomen. De Innu bereiden nu ook een
eigen MERvoor.

Het zou toch wenselijk zijndat de Eerste
Kamerleden tenminste over de verkla-
ringen van de MER-commissie en DND
moeten kunnen beschikken. Alleen dan
kan tijdens het kamerdebat een afge-
wogen besluit over het laagvliegver-
drug met Canada genomen worden.
De verwachtingen over het kamerdebat
zijn trouwens laag. Een meerderheid is
voor export van de laagvliegoefenin-
gen. De Nederlandse en Duitse rege-
ring zijn de oefeningen liever kwijt dan
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waarom we hier op dit hemellichaam
aanwezig zijn.

fk moest aan dat voorval van lang gele-
den denken toen ik in de krant las dat
iemand voor de rechter verklaarde: "Ik
heb de overtuiging dat ik ook zonder het
lidmaatschap van de kerk in God kan
geloven." Het betrof een kort geding
voorde Arnhemse rechtbank, Een inwo-
ner van een Veluwse gemeente had te
kennen gegeven geen prijs meer te stel-
len op de inschrijving als dooplid van
de christelijke gereformeerde kerk. De
predikant en de kerkeraad betreurden
de wens van het dooplid en probeerden
hem op andere gedachten te brengen.
Toen hij echter volhardde in zijn stand-
punt meende men dat hij slechts uitge-
schreven kon worden, wanneer hij een
verklaring zou afgeven zich niets meer
van God en diens geboden aan te
trekken.
De reden waarom ze voor de rechter
stonden was een aktie van de predi-
kant. Hij had het ex-dooplid in een ge.
bed tijdens de kerkdienst afgeschilderd
als iemand die God de rug heeft toege-
keerd.
Dat nam het ex-dooplid niet en eiste
rectificatie van die woorden omdat deze

rijk en de Canadese legering ontvangt
graag de NAVO-uitgaven.

De enige winst van dit kamerdebat zou
zijn dat de leden wederom geconfron-
teerd worden met de schending van
mensenrechten door de Nederlandse
regering en Koninlijk Luchtmacht.
Ondanks het verwachte negatieve be-
sluit gaan de akties door en voor de
Innu echter verder. Het moet eenvou-
digweg voorkomen worden dat de NA-
VO op lnnu-grondgebied en trainings-
centrum vestigt voordat de MER-proce-
dure is afgerond.
Endus blijven we wachten op de verkla-
ringen van de MER-commissie en de
DND.De Innu laten op dit moment een
eigen Milieu Elfect Rapportage maken.
De Innu en de WIPhopen deze nog voor
het debat aan de kamerleden en pers te
kunnen presenteren. Er bestaat een
kans dat de Innu komen om dit zelf te
doen.

Verslag
Een zestal studenten van de Landbouw-
universiteit Wageningen, de werk-
groep milieuhygiëne, hebben hun ver-
slag' de Innu overvlogen' gepubliceerd.
Dit verslag betreft een onderzoek naar
de gevolgen van de laagvliegoefenin-
gen vanuit Goose Boy,Canada. Het telt
zo'n 60 pagina's en bevat de hoofdstuk-
ken over onder andere de geschiedenis
en cultuur van de Innu, de Nederlandse
besluitvorming, en de gezondheidsef-
fecten van laagvliegoefeningen op de
Innu.
Het is een gedegen verslag dat helaas,
gezien de complexe materie, niet volle.
dig kon zijn. Er zijn weinig of geen pu-
blicaties in Nederland te vinden over de
Innu. behalve die in het documenta-

onnodig grievend en beledigend zou-
den zijn en hem in een verkeerd dag-
licht zouden plaatsen.
De rechtbankpresident zou over een
week uitspraak doen.
Tot zover dit incident op de Veluwe dat
de wereldpers niet haalde, waarschijn-
lijk ook niet na de uitspraak van de
rechtbankpresident. Het was weer een
voorval waaruit blijkt dat door enkelen
niet al1eenGod, maar ook het enige wa-
re geloof wordt opgeëist.

De consequentie van mijn antwoord tij-
dens het inboeken aan de korporaal
was. dat ik tijdens de gevo-uren
schoonmaakwerkzaamheden moest
verrichten. Nou veegde je al heel wat af
tijdens die eerste militaire opleiding,
maar het had toch iets bijzonders.
Terwijl je maten bij de dominee en de
aalmoezenier zaten had je toch een ge-
voel van vrijheid. De vrijheid om zelf te
geloven hoe het mogelijk aJlemaal in
elkaar stak in dit leven.

Die vrijheid verkreeg die inwoner van
het Veluwse dorp nadat ze hem nog
even een trap na moesten geven.

Cor Out

Ii•• EGO
•• puzzle
De oplossing van de zandloper in het
maartnummer luidt als volgt:
kenteren, enteren, renten, enten. teen,
een, en, e, er. oer. ober, boren, boeren.
geboren, gebOJgen.
Hieronder een viertal visitekaartjes.
waarbij door een omzeiling van de let.
ters van naam en woonplaats het beo
loep van betlokkenen kan wOJden ge.
vonden.

O. Din

I I W. 1.Lui
Eem Ree

F. Kever I N.Morn
Kee Eerde

tiecentrum van de WIP.Dit is het eerste
overzicht in het Nederlands over de In-
nu en de gevolgen van de laagvliegoe-
leningen boven hun gebied. Het ver-
slag is bij de WfP te bestellen. Het kost
f 10,- excl. porto.

Govert de Groot
Uit: Tribao:l Nieuws, maandblo:d Van de
SIi(:hting Werkgroep Inheemse Volken,
maart 1989.Adres: Postbus 4098.1009ABAm_
sterdo:m, tel. 020.938625.



Lou Reed: Van 'Berlin' tot
'NewYork'

Vanhet aantal rock-legendarische figu-
ren dat de popmuziek telt, is een groot
deel dood en een ander deel laat weinig
tot niets van zich horen. LauReed heeft
lange tijd op de nominatie gestaan voor
de eerste categorie en behoort regelma-
tig tot de tweede. Met zijn negentiende
soloplaat 'New York' laat hij echter
ruimte voor twijlel: Reed is springle-
vend en komt op 4S-jarige leeftijd met
zijn Sign'5l the times.
'NewYork'is een conceptalbum met de
grootste stad van de Verenigde Staten
als uitgangspunt voor een beschrijving
van het leven heden ten dage. Na acht
jaar Ronaid Reagan ziet de wereld er
niet vrolijker uit, en LauReed geelt zijn
cynische kijk op het een en ander. De
plaat is sober geproduceerd, maar de
zeggingskracht is er niet minder om.
Geen elektronische foefjes, maar een
standaard rock 'n roll bezelling als ach-
tergrond voor Lou's karakteristieke ma-
nier van nou ja., , zingen,

Het tot single uitgeroepen 'Dirtyblvd' is
niet eens het sterkste nummer, dat is
veeleer 'Sick of you', waarin Lau's af-
keer van het gebeuren op deze aardbol
het duidelijkst tot uiting komt.Of 'There
is na time', waarin hij op actie aan-

dringt. Met in totaal 14nummers wordt
op een humorvolle wijzeeen niet vrolijk
beeld geschetst van de toestand in de
wereld.
Zestien jaar na het meesterwerk 'Berlin'
is dit het meesterwerk 'NewYork',In de
tussentijd kwamen IS elpees uil, met
als absoluut dieptepunt 'Metal machine
music', 4 plaatkanten elektronische ge-
luidsbrij, die het nu misschien goed zou
doen op een acidhouseparty . Uil deze
periode zijn echter ook positieve gelui-
den te noteren, zoals de elpee 'Newsen-
salions' uit 1984, met de semi-hitjes
'High in the city' en 'f love you Suzanne'
en 'Street hassie' uil 1978{waarvan het
titelnummer nog is verschenen op een
elpee van de Simple mindsl, Tevens
werkte hij mee aan Little Stevens Sun
city project en coverde hij samen met
Som de Sam&Daveclassic 'Soul man'.

'Berlin' verscheen in 1973,Reed's derde
soloplaat en net als 'NewYork'een con-
ceptalbum, Het verhaal begint in een
Berlijnse nachtclub en beschrijft een
driehoeksrelatie tussen twee mannen
en een vrouw, Caroline, die eindigt als
laatstgenoemde zelfmoord pleegt. Het
is een mysterieuze plaat. die mede
dankzij de veelbesproken produktie
veel van de luisteraars vraagt. Geen
muziek voor jonge 'kids', maar grote-
stadsmuziek voor volwassenen. Een
jaar daarvoor was 'Translormer' ver-
schenen, een commercieel succes
dankzij de hit 'Walk on the wild side',
De plaat was geproduceerd door David
Bowie, in die jaren samen met LouReed
voorman van de zogenaamde nichten-
rock (glitter).
In de eindjaren 'sa was Lau een van de
leidende figuren geweest in de Velvet
underground, wier debuutelpee 'The
velvet underground and Nico' te zomen

met de elpees 'Transfarmer' en 'BerIin'
in de platenkast staan van elke rechtge-
aarde rockfan. En daarin hoort de
nieuwste elpee 'New York' ook onmis-
kenbaar thuis.

Fine Young Cannibals . The raw
and the cooked

Ruim drie jaar geleden verscheen de
titelloze debuutelpee van de Britse
groep Fine YoungCannibals, Twee ex-
leden van de skagroep The beat. te we-
ten Andy Cox (gitaar) en David Steele
(bos en synthesizer) vinden in de vorm
van Roland Gift de zanger die ze zoe-
ken, begiftigd met een opvallend stem-
geluid. Succes heelt de groep met de
singles 'lohny come home' en de Elvis-
cover 'Suspicious minds', Sindsdien
hebben de FYCzichniet ontpopt als een
standaard popgroep, Voor Roland ligt
een carrière als acteur in het verschiet.
na o.a. te hebben gespeeld in 'Sammie
and Rosie get laid' en Andy en David
hebben zich gericht op het produceren
van o.a. The wee papa girl rappers en
hun pseudogroepje Two men, a drum-
machine and 0 trumpet.

Detweede elpee, 'The raw and the cook-
ed', die long op zich heelt loten wach-
ten, bevat een combinatie van soul ba1-
lads en dancesongs, uitgevoerd in een
elektronische bezelling (ook op 'The

raw en lhe cooked', speelt de drumma-
chine een belangrijke rol). In tien num-
mers wordt rijkelijk geciteerd uit de ge-
schiedenis van de (zwarte) popmuziek
{een ietwat sjagrijnige recensent zou
hel hebben gehad over jatwerkl. Het
motown geluid is duidelijk te horen in
'Good thing', SomCooke's 'Chain gong'
komt langs in 'Teil mewho!' en ookhou-
se en funk hebben hun invloed gehad
op de FYC.De al weer twee jaar oude
single 'Ever falling in love' stoot ook
nog op de ploot. evenals de top 5 hit
'She drives me crazy'. Als de lalset stem
van Roland Gift je niet snel te veel
wordt. waar niet veel kans op is, gezien
de korte speelduur van de plaat (nau-
welijksmeer dan een half uur) heb je als
gemiddelde dancefreak een goeie aan
'The raw and the cooked'.

Even van Dijk
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Waarom heeft men
m'n graf.niet gegraven
toen het nog oorlog was
dan had ikniet alleen hoeven
sterven
dan waren m'n botten nu droog en
wit
nu men zegt dat 't vrede is
u de mensen niet slecht meerzijn

en niet goed
enelkaarveraringen
op1tun vierkante meter
ordelijk en met droge ogen.

Leg 'n bloem neer bij de lijken
opciat ze lachend naar ons kijken
heel de aarde is krankjorum
sinds dat malle mensenschorem.

Centen voor 't nieuwe pQ:kJr:ie
centen voor 't kerkezäkkie
centen voor 'n wielenstel
want Han komenwe er snel.

Grote drommen duitsers komen
Wledersehn langs onze wegen
rovend ons bêetje levensruimte
maar ze l:irengen~el pun geld mee
en dat is waar wij van houden.

Grote dolle waanzinwereld
waar de mensen met z'n allen
even twee minuutjes stilstaan
omhun doden1e gedenken
die allang niet dood meer zijn ...
dromend van 't vrije dagje
dat ze morgen zullen krijgen.

Zijdie werkelijk doäen hebbën
zitten met hun handen open
leeg te wachten lang daarna.

Morgen, als de vlaggen lachen:
moet eenieder zijnvergeten
wat er lang,geleê gebeurd is
en 't land zal mten dragen
uit de mest van onze graven.

0. d••• lIo<!leb'." "p d...., P"lIlna .lja alko""';lI ",I'd.
bu.<ld.I'G-.:!leb,." 1~~t-I963'""" b. Wo•••I. dl.l>o9h.
dil"'". "Uk_. W.1Heb,b•• ",_, bookoondI. d. k"•••

•••"" ••.•••i!Boo'll."doof d.", •••hjkill.n •••n" ••"''''''''''''
,'.lIinll'" oa•• b<KI'prent ••••••• duld.n;.. •• on •••l In
O•••IClfld.Mo•••bi Won.L oc:b.-l ook _ ••oan.ol dOOf

h<KIr••Upta<htlg g.m •••'r_«I.""'obiog •••lloc:••••-.
h". Bild. openlr>ll""" u_Itlu 1_., ••• _I ••L.00.
"lI .lg ••• ~ •• doch b•••••.bUr>doI.ziil>hola ••••• I"t
_ ••• kriigha<r•• Ir>b••••••• "••• ho••••• 'G-.:!ltbl •••'

••.•«1bo". _zio """.'>\I.br<r<hl "i, d.I""' •••dOl •• ,••
~ •••td_ "000><1 •. Wl_loo"J aljl>h.t •••aa'Kh<tppo.
Hjkbolrolh •••_I ••••• nollg•• " ook I••,,,•••g"'""U-
go gedkht •••. di. d•••••.••d""h. "" I.w.g nog heellClflg
•••• 'houd •••.
••••••Won.l: G-.:!kht ••• 19!oS.1963.Ui'g. r"" •• in. 1989.
l59bl.r./34.50lFSf

Waai over
een windstille aarde
wordt koud
rode akker
'n gesneuvelde meer
ol minder
wat doet het ertoe
wat doe ik eroon
met mijn grote
veelte kleine
handen ...

Er was een soldaat
met echte ogen
hij loopt heen en weer
in 'I zand voor z'n voeten
de knopen van z'n jas
zeggen welterusten
tegen de zon

het echtpaar
dat hij legenkomt
moet lachen om de dwaze
dingen waarvan hij zegt
dat 't zijn hersens zijn
boven de schoorsleenvelden
is z'n hemel rond
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Discjockey builen diensttijd

"Daar bén ik voor, zeggen ze.
En als ik het niet doe .. ."

Halbe de Vries

Een kwestie van gevoel
Ben je lang bezig op zo'n avond?
Om acht uur begin ik en dan ga ik door
tot half twee, achter elkaar dOOLDat is
wel lang, want op een bepaald moment
weet ik bijna niet meer wat ik moet
draaien, dan ga je herhalen. Er komen
wel altijd veel verzoekjes, dat is leuk,
maar ook lastig. Als je alles gaat draai-
en wat er gevraagd wordt, dan gaat de
sfeer eruit, dan zit er geen lijn meer in.
Bij het draaien van de platen komt het
er eigenlijk op neer dat je zelf een pro-
gramma in je hoofd hebt, maar daar
komen allerlei verzoekjes tussen dOOL
Komen er teveel verzoekjes, dan gaat
het programma de mist in,

Wat doe je dan?
De eigenaar is zelf ook discjockey en ik
heb hem gevraagd hoe hij daarop rea-
geert. Hij draait die plooijes, daar heelt
hij niet zoveel problemen mee. Dus ik
draai die plaatjes dan wel. Maar ik heb
ook eens meegemaakt dat ik zo'n aan-
vraag niet zo snel kon vinden. Toen
kwam die jongen naar mij loe, pakte
een plaat en zei: "Als je'm niet draait,
dan krijg je dit singeltje niet terug".
Ik dacht: als het zo moet, dan draai ik
die plaat van m'n leven niet. Later
kwam die jongen terug met de plaat.
hield 'm voor m'n ogen en brak 'm mid-
den door. Ik zei toen: "Dat is mijn plaat
niet, dus dat moet de eigenaar even
welen",

Heeft die er verder iets aan gedaan?
Ja, hij heeft die jongen de plaat laten
betalen, Door deze dingen is het daar
vaak niet echt plezierig draaien, Maar
ik ga ermeer door, omdat ik dan toch
bezig blijf.

Waar houd je rekening mee bij het
draaien van platen?
Als er veel mensen op de dansvloer
staan. moet je daar op inspelen, Meest-
al dansen de mensen op een bepaalde
plaat die populair is. Als ik daarna net
zo'n soort plaat draai, maar eentje die
minder bekend is, dan dansen ze wel
dOOL
't Is vooral een kwestie van gevoel: op
een bepaald moment denk ik dal het tijd

Hele gekke mensen soms
Je begon dus in een jeugdsoos. Wat
deed je daarna?
Eerst heb ik bijna een jaar gedraaid in
een andere jeugdsoos, "IPijpke, waar ze
professionele apparatuur hadden, alle
platen vanaf 1971en een lekkere sfeeL
Maar ik kreeg mot met het bestuur en
ben er daarom mee opgehouden. Daar-
na heb ik een half jaar lang niet veel
gedaan als discjockey. Een keer heb ik
in een café gedraaid, maar toen was ik
pas om half zeven"s ochtends thuis. Dat
beviel me niet. Later kwam ik eens in
Zwaagwesteinde. Daar was net een
nieuwe discotheek geopend en ik ben
toen met de eigenaar gaan praten of hij
me gebruiken kon. Nu draai ik er een
half jaar elk weekend. Daar heb je soms
hele gekke mensen wat het vragen van
verzoekjes betreft. Ik moet dan van hen
een bepaalde plaat draaien, Daar ren
ik voor, zeggen ze. En als ik het niet doe,
dreigen ze dat ze mij wel even een kopje
kleiner zullen maken, dat ze me zullen
pakken of zoiets.

Halbe aan 'I werk als discjockey

Van het Drentse plaatsje Ruinen hebben weinig dienstplichtige jongens
waarschijnlijk ooit gehoord. Daar is onder andere een rnunitierenova.
tiecompogoie (566 munrencie) te vinden. waar dpl. sld. Halbe de Vries
tewerk is gesteld. Halbe woont in het Friese Noordbergum. een dorp dat
ook niet zo bekend zal zijn. In zijn vrije tijd is hij discjockey. een beroep dat
bij de meeste lezers wel bekend zal zijn. te horen DOOf de radiozender die
het meest te beluisteren valt op de kazerne.
EGO'redakteur Wim Reinders ging eens praten met deze IS-jarige soldaat
over het wel en wee vaD een discjockey op jonge leeftijd.

Hoe lang sta je nu achter de draaitafel,
Ha/be?
Ik ben al discjockey vanaf mijn veer-
tiende. Ik had een paar vrienden, die
zaten bij een jeugdsoos in een discjoc-
key-club. Die vroegen me om eens mee
te doen, omdat ze dachten dat het wel
wat voor mij was. Dat heb ik toengepro-
beard en het bleek leuk werk te zijn.

Wat vind je het leuke eraan?
Het is leuk om muziek te draaien en het
presenteren, het praatje er tussendoor,
vind ik ook leuk. Het is ook een soort
kunst, een eigen manier om mensen te
vermaken. Je probeert een goed pro-
gramma in elkaar te zetten met bijvoor-
beeld wat grappen erin. Van te voren
kun je ook wat gekke dingen in elkaar
zeilen op een bandje, zoals Jeroen van
Inkel dat op de radio wel eens doet. Dat
doe ik precies zo, ik bedenk zelf wat
geks en zet dat op de band. Het is leuk
als mensen daar om lachen en het geeft
ook wel een kick om in het centrum van
de belangstelling te staan. Dat stimu-
leert m'n creativiteit.
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Gode
welgevallig

Karel Roskam

de (ene) mens. Wanl nu staat die Wes-
terse regeringen ook niets meer in de
weg omdat andere regime Ie boycotten,
dat elke dag meerdere mensen in bin-
nen- en buitenland laat vermoorden om
hun ideeën. Vermoord om ideeën die
met geen mogelijkheid godslasterlijk
kunnen worden genoemd. Dat land is
het christelijke Zuid-Afrika en het ver-
guisde idee: dat alle mensen gelijk zijn.
Een idee, dat elke god welgevallig zou
moeten zijn.

"God is een ezel". zei de schrijver
en de gelovigen sleepten hem we-
gens godslastering voor de rechter.
maar die sprak de schrijver vrij.
"God's profeet Mohammed had als
mens zijn zwakke plekken", schrijft
een ander en mensen die niet lezen
kunnen. vinden dat godslasterlijk
en veroordelen de schrijver ter
dood.
"God bestaat niet". zeggen de on-
gelovigen enzij worden met rust ge-
laten.

Dat begrijp ik niet. want dal moot toch
de ergsle godslastering zijnvoor gelovi-
gen; je ontkent daarmee immers ge-
woon hel bestaan van God? "Hijis géén
ezel; Hij is géén zwarte, lesbische
vrouw; nee, Hij beslaai eenvoudig
niet!" zeggen de ongelovigen en
niemand toont zich ontdaan over dit
dieptepunt in de geschiedenis van de
godslastering. Boeken over dit onder-
werp worden niet verbrand en niet ver-
boden (behalve soms in Zuid-Afrika,
waar blanke, puriteinse fundamenta-
listen zich verwant kunnen voelen aan
de Ayatollahs).

Aan de andere kant roepen nu verlichte
Westerse christenen, dat de islamieten
niet eens mogen klagen over godslaste-
ring. want de Echte God is alleen Die
van de christenen en de joden. Deande-
re godjes zijnafgoden en die mag je als
fatsoenlijk christenmens best beledi-
gen, vinden zij.
Andere westerse vrijdenkers halen de

vooroordelen uit de lijd van de middel-
eeuwse kruistochten uit de kast. Zij
scheren alle islamieten over de kam
van de Ayatollah als struikrovers, ver-
krachlers en anti-westerse fanatieke
bloeddenkers. En Westerse regeringen
vinden dat het Iraanse regime geboycot
moet worden - want het kan niet wor-
den geaccepteerd dat een regime een
mens buiten hel eigen land ter dood
veroordeelt om zijn ideeën, ook al wor-
den die godslasterlijk gevonden.

Het is verheugend dat Westerse rege-
ringen zoopkomen voor de rechten van

•
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wordt voorwat feestmuziek ofdat er wel
een hardrock plaatje tussen door kan.
uzi! natuurlijk van alles tussen het pu-
bliek: liefhebbers van disco, van Koos
Albers. van hardrock, of countrymu-
ziek. De leeftijd varieerl van rond de 14
lot ongeveer 25. De jongsten komen hel
meest op zondagmiddag, die houden
meer van de moderne muziek en van
disco.
De oudere groep heeft de jaren '70 nog
bewust meegemaakt en die vragen ook
andere muziek, die ik niet zo goed ken.
's Avonds zijn er Irouwens ook veel
liefhebbers van reggae.

Bewijzen dat je wat kunt
Je doet je werk in je vrije tijd. Wil je er
verder mee komen, je beroep er mis.
schien van maken?
Ja, ik probeer er wel verder mee te ko-

men. Straks doe ik weer mee aan een
wedstrijd waarin ik probeer op een ho-
ger nivo Ie komen. Hogeropals discjoc-
key betekent dat je meer gaat ver-
dienen, dat je in een discotheek gaat
werken waar wat meer mensen komen
ol waar betere apparatuur is.
Mijn wens is altijd geweest om bij de
radio te komen. Daarom heb ik ookeens
opgebeld naar Hilversum en gevraagd
om een studio te mogen bezoeken. Dat
was geen probleem en dus ben ik daar
een dag geweest. Platen draaien voor
de radio, dat trekt me het meeste aan. Ik
heb wel eens een test gedaan voor de
lokale omroep bij ons, maar daar had-
den zeme nodig voorsportprogramma's
en dat ligt me niet zo.

Hoe krijg je het voor elkaar om discjoc-
key bij een omroep te worden?
Dat is eigenlijk niet te doen. Als piraat

kun je natuurlijk ook bekend worden
met platen draaien. maar op die manier
doe ik het liever niet. Discjockey van
een drive-in discotheek lijkt me ook
leuk. Dan moet je wel connecties heb-
ben. anders kom je daar niet tussen en
die kun je leggen tijdens de wedstrij-
den. Je kunt ookwel eens meegaan met
een drive-in show waar ze geen vaste
medewerkers hebben. Alsje dat bevalt,
kan er misschien wat meer uit voortko-
men. Wanneer je ergens volle zalen
trekt, kan een eigenaar vragen of je
voor vast bij hem wilt komen werken.
En als dat lekker gaat, heb je bewezen
dat je wat kunt en dan kun je misschien
eens bij de radio terecht.
Ik ben jong, ik heb nog even de tijd.

Wim Reinders
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Pralen helpl

Wanneer je problemen hebt schijn je
daar niet over te praten. Althans. dat
valt mij nog al eens op. En ik kan dat
weten, want ik praat voornamelijk met
mensen die problemen hebben. Nu is
het voor mij niet moeilijk om die proble-
men aan te horen en daarop te reage-
.en. Anders is het voor diegene die iets
over zijn problemen kwijt wij. Dat is
nogal moeilijk. De meesten schamen
zich ervoor dm ze problemen hebben.
Want als je problemen hebt, voldoe je
niet aan de verwachtingen die mensen
in het algemeen van je hebben. Daarom
zeggen de meesten ook dat het heel
goed mef ze gaat, wanneer daar om ge-
vraagd wordt, ook al is dat helemaal
niet waar. Wanneerje al die trendy jon-
gelui op de televisie ziet. Janguitop het
tropische eiland met een verrukkelijke
reep, dan voel je je inderdaad nogal
gauw debiel. Want dat is iets waar jij
alleen maar van kunt dromen, of zelis
dat nog niet eens.

Een triest voorbeeld van het niet goed
kunnen praten over datgeen wat zo

moeilijk is, was Mark. Hij gaf aan dat
hij zich de laatste tijd zo 'klote' voelde
en eigenlijk niet goed wist waarom.
Dat is op zich nogal ernstig. Het bete-
kent vaak dat er een depressie zit aan te
komen, of dat iemand al in een depres-
sie zit. De oorzaken hiervan kunnen le-
gio zijn. maar meestal komt het er op
neer dat een vervelende gebeurtenis of
een traumatische ervaring niet goed is
verwerkt, omdat je er met niemand over
kon praten. Na zon gebeurtenis volgen
er nog een aantal andere en ga je je
vanzelf voor langere tijd rot voelen. Dat
is wat er ook met Mark gebeurd was. Na
aan hem te hebben gevraagd wat op dit
moment in zijn leven zo moeilijk lag,
gebeurde er iets vreemds. Tijdens het
noemen van een aantal vervelende ge-
beurtenissen, kwam er in zijn verhaal
een zin voor, waar hij geen spier bij
vertrok: "... ook dat mijn moeder zeven
maanden geleden is overleden en
dat .

Nadat hij zijn verhaal had afgemaakt.
vroeg ik hem of hij zich nog kon herinne-

ren hoelang hij zich nu al zo beroerd
voelde. Hij dacht aan ruim een hali
jaar. En zag verder geen verband. Uit-
eindelijk, nadat we er wat dieper op
waren ingegaan zag hij het verband
wel en toen brak er iets bij hem. Wat er
toen met hem - en mij - gebeurde zal ik
je verder besparen. Ik wil met dit voor-
beeld alleen laten zien dat mensen al
pratende de oorzaak van hun proble-
men kunnen vertellen, zónder zich
daarvan bewust te zijn en dus ook niet
meer weten waarom ze zich zo ellendig
voelen. Nu kan ik mij heel goed voor-
stellen, dat vooral jongeren het heel
moeilijk, zo niet onmogelijk, vinden om
over hun problemen te vertellen. Des te
moediger vind ik hen die dat wel doen.
Dopper.
Eén ding is echter wel heel zeker: Jekan
er het zwijgen toe doen, maar narigheid
gaat nóóit uit zichzelf over. En aan het
niet willen vertellen van je narigheid
hangt een prijskaartje. Soms groter dan
je lief is. Dat komt je duur te staan.
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Het volgepompte lijf
van Johnson

zeggen welke schade zich twintig jaar
na dato manifesteert? Aan de andere
kant dient de vraag zich aan of een aan.
talOosteuropese landen werkelijk zo
misdadig is om hun atleten aan levens-
gevaar bloot te stellen. Zou het niet
veeleer zozijn, dat de wetenschap dáár
de risico's tot een minimum heeft kun-
nen reduceren? Of aangetoond heeft,
dat die risico's niet bestaan.

Porlementaire enquêtes doen het in Nederland goed. maar het langdurige
Canadese onderzoek naar dopinggebruik mocht er- zeker in de beginfase
-ook wezen. Voor het eerst werd in detail duidelijk met welk een ongeloof-
lijke hoeveelheid medicamenten het lijf van Ben Johnsan in de loop der
jaren werd opgepompt. Gevoeglijk kan worden aangenomen. dat Johnsan
geen uitzondering is. Toevallig en om nog steeds onnaspeurbare redenen
werd hij gesnapt: toevallig besloot Canada de zoak op regeringsniveau uit
te zoeken. maar in feite stond de gehele Olympische atletiek in de be-
klaagdenbank.

Wie eenmaal in de fuik van de anabole
steroïden terecht komt, zo bleek vooral
uit hel getuigenis van Johnsons trainer
Charlie Francis, raakt verstrikt in een
steeds grotere kluwen van farmaceuti-
sche middelen, Soms moet één middel,
dat wordt gebruikt voor de spierop-
bouw, geslikt en gespoten worden in
combinatie met drie andere preparaten
die het ene middel maskeren. Vitami-
nen, diuretica, anabole steroïden,
groeihormoon: dat alles werd door
Johnson gebruikt en vaak in vele va"
riëteiten.
Vande Olympische Spelen in LosAnge-
les herinner ik me een Amerikaanse
discuswerpster bij wie het enigszins
mis was gegaan met de samenstelling
van al die hormonale cocktails. Zijpro-
beerde dan ookgroeihormoon te combi-
neren met gonatropine. Het gevolg was
een baard die weggeschoren moest
worden. Van de atlete is na de Spelen
nooit meer vernomen. In een Ameri-
kaanse enquête uit die lijd verklaarde
de helft van de ondervraagde atleten

Ben Johnson

dat ze gaarne het risico van een vroege
dood namen, als hun de zekerheid werd
geboden dot ze met hormoonderivaten
een Olympische medaille zouden
winnen.

Onduidelijke risico's
Deze atleten zijn geschift, zo luidt de
doorsnee opvatting. Wie riskeert in vre-
desnaam zijn gezondheid voor een se-
conde of een paar centimeter? Ik denk
inderdaad niet vijftig procent. Moor bij
de genoemde enquête moet dan ook in
aanmerking worden genomen, dat er
volstrekte onduidelijkheid bestaat over
de risico's van hormoongebruik. De
meeste atleten geloven, dat de "weten-
schap" die risico's zwaar overdrijft. Ze
hebben immers bij collegae en zichzelf
gezien, dot de schadelijke effecten nou-
welijksof alleen tijdelijk merkbaar zijn.
Tenzijje - zoals de discuswerpster - aan
het overdrijven slaat.
Het is natuurlijk een enigszins opper-
vlakkige stellingname. Want wie zal

Olympische artsen
Frappant is wat Johnsons trainer Fran-
cis over een andere pupil vertelde. de
sprintster Issajenko, van wie Nelli
Cooman won tijdens het eerste wereld-
kampioenschap indoor. In 1979was Is-
sajenko bewust met hormoonkuren be-
gonnen. Tien jaar later had ze volgens
Francis nog nooit enig nadelig nevenef-
fect bespeurd; Johnson idem dito. En
dan te bedenken dat een hele batterij
Olympische artsen in Seoul meende te
moeten stellen dat Johnson met zijn le-
ven had gespeeld. Zo gevaarlijk zou
Stanczolol zijn.
Het heeft er alle schijn van, dat de we-
tenschap in het Westen ver achterloopt
bij de praktijk. Een wetenschapper
hoort te twijfelen en zich te onthouden
van een oordeel, zolang geen onomsto-
telijk bewijs is geleverd. Dat maakt de
positie van de wetenschappers en do-
pingcontroleurs binnen de (Olympi-
sche) sport tot een merkwaardige. En
dat doet vermoeden dat er hier andere
belangen aan de orde zijn.

Angst voor smetten
Zois het natuurlijk ook. DeOlympische
sport duldt geen smelten, want dan ke-
ren sponsors en (Amerikaanse) tv-gi-
ganten zich van die sport at en dan
wordt het nu nog schatrijke IOC een
loos orgaan. Iedereen heeft er belang
bij, dot gezwegen wordt over doping.
Natuurlijk. voor de goede orde moet of
en toe iemand worden gepakt. Don
wordt de schijn van objectiviteit en ide-
alisme opgehouden. Maar meer dan
schijn is het niet. Deechte feiten blijken
slechts onder ede boven tafel te komen
en alleen rechters en parlementaire en-
quêteurs hebben de bevoegdheid die
eden te laten afleggen.
Dot maakt(e) het Canadese onderzoek
don ook zo buitengewoon fascinerend.
De arme Johnson moet het opnieuw ont-
gelden, maar uiteindelijk wordt zijn be-
tekenis misschien wel groter dan die
van een wereldrecord. De internationa-
le atletiekfederatie en het IOC zullen
alles in het werk stellen om Johnson te
isoleren en hem als enige verantwoor-
delijk te stellen voorde schijnvertoning
die de sport ten dele is geworden. Maar
hoeveel namen zijn inmiddels al niet
losgekomen? Bijna evenveel als prepa-
raten. Misschien dot op den duur en
door Johnson over doping nog eens ge.
sproken kan worden zonder hypocrisie
en hysterie.

Hans van Wissen
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Vlinders, als je loch wachlen moel ...

-NET:handgereedschap van Prikke-
been; nooit van gehoord zeggen de kin-
deren uit het disc-en-c1iptijdperk; Prik-
kebeen was ooit, met zijn zuster Ursu1a,
een beroemdheid;de Duitseschrijver
RudoJfTöfler bedacht hem in 1864;
sindsdien een begrip.

-VERZAMELlNG:allang niet meer be-
schaaid er een te hebben; uit de natuur
gerooide schoonheid: dat heb je tegen-
woordig niet meer aan de wand; vroe-
ger wel en, toegegeven, het was heel
mooi; alleen die spelden waren eng,
verroest soms een beetje.

-DAS;soms zie je hem nog wel eens; bij
gedistingeerde, maar ook duidelijk ar-
tistieke heren; in een aantal variaties
ook toegepast in de damesmode; soms!
vaak bij officiële avondkleding; dan in
zwart ai wit.

VUNDERTREK:voormenigeen onbe-
kend natuurverschijnsel; het meest nog
op de tv te zien; daar heel mooi; van de
Nederlandse soorten trekken onder
meerdedagpauwoog, demee1mot, de
atalanta en de kleine vos.

Bij al het moois in onze huis-tuin-en-
keuken natuur vallen de vlinders speci-
aal op. Beweeglijk en kleurig, in letter-
lijke zin vaak ongrijpbaar. Het jaar 1989
is uitgeroepen tot 'Vlinderjaar' . Daar
horen we dus nog van, met name als in
voorjaar en zomer het echte vlindersei-
zoen losbreekt. Hier alvast een voor-
proefje op papier. Voor de broodnodige
associaties. Misschien kijk je straks in
het veld (of thuis in je eigen achtertuin)
even wat anders tegen die tere medebe-
woners van ons land aan .. ,

Wie mei de natuur tevreden is, kan ge-
lukkignog steeds goed vooruit. Op
wacht, op bivak, inde middagpauze.
Prima tegen de verveling. Er is nog vol-
op aan planten en dieren. Zo gauw is de
natuur toch ook weer niet kapot Ie krij-
gen. Dwars legen de verdrukking in
groeit en bloeit, roept en ritselt het,
zweeft en fladdert het. Geen mooiere
mogelijkheid dan de diensttijd om wat
van de natuur te zien. Straks heb je mis-
schien andere dingen aan je hoofd en
heel straks is het er allemaal misschien
niet meer.

Ze zeggen wel eens dat oorlog of. minder agressief. defensie vooral uit
wachten bestaat. Dat is natuurlijk mooi. Mooier is het vanzelfsprekend als
dat wachten allemaal nog wat langer duurt. Dan heb je tijd voor andere
dingen. Zeker 'inhei veld'. Vreemd genoeg vaak een groene omgeving.
want strategen denken sinds mensenheugenis dat je de strijd vnl. achter
houtwallen. in greppels en langs landweggetjes moet voeren. Bij het
wachten is dat mooi meegenomen. Want bij gebrek aan videofilms en
discostampers. bij afwezigheid van de dorpskroeg en mooie meiden is er
dan misschien ruimte voor natuurbeleving. Plotseling dat kevertje op je
mouw, heel fel die vogel vlakbij. hoog in de lucht de bouw van stapelwol-
ken. goudomrande signalen voor een pittige onweersbui. Dat is allemaal
weer eens wat anders.

1989:vlinderjaar
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.STICHTING:doet nuttig werk om de
vlinders in Nederland te behouden; or-
ganiseert het Vlinderjaar 198gengaat
daarna uiteraard met haar werk door;
het adres van de Vlinderstichting is
Postbus 506,6700AM Wageningen, tel.
08370-11220.

.EN:werkwoord, ook al wordt het hele-
maal niet als werk ervaren: het een
beetje ongebonden, een beetje vluchtig
en luchtig overgaan van de ene partner
naar de ander; niks geen vaste verke-
ring, niks geen zekerheid, niks geen
zwaarbeladen ontrouw ook:gewoon
een beetje doen waar jezelf zin in hebt;
meer vrouwelijk dan mannelijk en in
iedergeval prettig .

-SIN DEBUIK:mooi, maar wat zweverig
gevoel dat afleidt van meer concrete za-
ken; toch waard om het tenminste een
aantal keren inje leven heel bewust te
beleven; meestal alleen, in je eentje, te
ondergaan, hoewel ereen ander heel
sterk bij betrokken is.

-MOUW:in meer modieuze kleding toe-
gepast; begint bij de arm halverwege
de pols en de elleboog; loopt via de
schouder richting heup; kost dus wel
wat stof extra, maar wie mooi wil zijn
moet ook financieel pijn lijden.

-VRIENDELiJK:nieu w woord; duidt aan
dat in het beheer van natuur en land-
schap meer rekening met de vlinders
gehouden moet worden; niet alleen
werk voordenatuurbescherming, maar
ookvoordelandbouw, de waterschap-
pen, weg-en bermbeheerders, tuin-
liefhebbers, wij allemaal.

-TUIN:voorhen die dicht bij huis veel
vlinders willen zien; in zo'n tuin worden
een aantal soorten plantenJbloemen
geplant of gezaaid die bij bloei extra
vlinders aantrekken; met een beetje be-
leid kun je zohet hele jaar vlinders om
je heen hebben; de Vlinderstichting in
Wageningen heeft ereen speciaal
boekjeover; daarin is zellsde planten-
top-tien voor vlinders in de tuin te
vinden.

-SLAG:een tamelijk ongemakkelijke
manierom door het water te komen;
vooral de schouderspieren worden
zwaar belast; sommigen weten er toch
aadig raad mee; die ene Surinaamse
jongen bijvoorbeeld die zomaar plotse-
ling op de OlympischeSpelen in Seoul
het goud op de 100meter vlinderslag
won.

-FOTOGRAFIE:alternatief voorhet
vlindernet je; ook hier gaat het om ge-
duld; maar de techniek speelt uiteraard
ook mee; ook in de lens laten vlinders
zich niet gemakkelijk vangen;dat
maakt het leuken tegelijkertijd span-
nend.



Fascinerende roman
De roman 'Bloesems van bloed',
van de Keniaanse schrijver Ngu-
gi wa Thiong'o(1938). in deze ru-
briek bespreken is bijna ondoen-
lijk. Een boek van deze omvang,
waarin zo veel plaats vindt en zo
fascinerend is geschreven ver-
dient meer ruimte. Desondanks
toch maar proberen.

Op zekere dag worden in lima-
rog (Kenia)drie vooraanstaande
personen uil het bedrijfsleven in
een bordeel om het leven ge-
bracht. Vier personen worden
verdacht: de vakbondsman Ka.
rega. de prostituée Wanja. de
onderwijzer Munira en de ex-
verzeIsstrijder Abdulla. De au-
teut vertelt de wederwaardighe-
den van zijn hoofdpersonen,
slachtollers zowel als verdach-
ten. Op deze wijze ontstaat een
beeld van het Keniaanse volk
voor, tijdens en na de onafhan-
kelijkheidsstrijd. Een groots en
machtig epos én een aanwinst
voor de Afrikaanse Bibliotheek.
Ngugi wa Thiong'o: Bloesems
van bloed, In de Knipscheer,
Haarlem 1988. 552 blz. f 45,-
(WH)

Australie
Zovaak als er in Nederland TV-
series uit Australië op de buis te
zien zijn zo zelden tref je hier een
roman uil dat land.
Hoofdpersoon in 'Deandere kant
van de maan' (van Archie Wel-
Ier) is Doug Dooligan, een jonge
njoengah (; halfbloed aborigi-
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nol). die. na een verblijf van 18
maanden in de gevangenis.
weer vrijkomt. Dougheelt goede
voornemens om zijn leven on.
deIS te gaan inrichten maar hij
heeft de pech tot een risiko.
groep te behoren. Eengroep voor
wie het loslig is een baan te krij.
gen, grond onder de voeten te
bemachtigen. OokDougs pogin-
gen lopen één voor één op niets
uit. In steeds sterkere mate komt
hij op straat te leven en bestaat
zijn bestaan nog slechts uit drin-
ken en vechten. Doug voelt dat
het niet goed meIhem gaat maar
is volstrekt niet opgewassen zijn
bestaan de goede richting op te
duwen.
Archie Weller: De andere kanl
van de maan. Het Wereldven.
ster. Houten 1988.l83blz. f 29.9:1
(WH)

Commerciele TV
Commerciële televisie jo o! nee
houdt de gemoederen in ons
land ineens weer hevig bezig.
Een belangrijke bijdrage aan dit
oplevende proces leverde pre-
mier Lubbers. begin dit jaar. met
het publiekelijk maken van zijn
gereserveerde opvattingen inZ((-
ke de invoering van commer-
ciële televisie. Ogenblikkelijk
reageerde de VVDals door een
wesp gestoken: niks geen uit.
stel. enz.
Wiezich snel deze ingewikkelde
problematiek eigen wil maken
kan ik een dun. maar goed boek.
je aanraden: 'Commerciëlf!'tele-

visie' AO-deeltje nr 2189).Welis-
waar verscheen dit deeltje van
de hand van media.deskundige
P. Hans Frankfurther, reeds in
november 1987,maar gelet op de
aktualiteit en hel !eit dat de in-
houd nauwelijks verouderd is
kon dit boekje menigeen nog
van nut zijn.
P, Hans Frankfurther: Commer-
ciële televisie (AO-deeltje nr
2189). Stichting IVIO, Lelystad
1987. 20 blz. f 3,50 (op giro
287934)(WH)

Noord-Ierland
'Rosapenna' is de vierde roman
van de bekende Noorse schrijver
010 Bauer. Een uitstekende ro-
man over de problematiek tus-
sen de katholieken en de protes-
tanten in het Noord-Ierse Bel-
last.
Hoofdpersoon in deze vlotte ro-
man is de Noorse journalist Jo
Vend!. die voorzijn krant een re.

portage moetmaken over de oor-
log in Bellast. Op de hoot naar
Bellast ontmoet Vendt de van
verlo! terugkerende Engelse sol-
daat Sammy Jenkins: ,.een oude
man van negentien jaar, een ou.
de man zonder verleden maar
met glazen ogen die overal door-
heen moeten kijken, op zoek
naar gevaarlijke schaduwen".
Aanvankelijk is Vendt nauwe-
lijks betrokken op de oorlog in
Noord-Ierland. Dat verandert
terstond wanneer hij in kontakt
komt met Brigid. een lid van de
IRA. Door haar raakt hij intens
betrokken bij het verzet.
010 Bauer: Rosapenna. De
Geus. Breda 1988.234blz. f 32,50
(WH)

Guatemala
In de historische roman 'De ba-
nonenoorlog' vertelt de Duitse
schrijver Karl HeinzPoppe (1923-
19n) via de lotgevallen van een
aantal personen de korte burger-
oorlog die in 1954in Guatemala
woedde.
Dein 1950demokratisch gekozen
linkse regering van president Ja-
cobo Arbenz Guzmán zou haar
verkiezingsbeloften gaan waar-
maken: een herverdeling van de
grond en een onteigening van de
United Fruit Company. Dat was
ook datgene waarop de nietsbe-
zittende landarbeiders en kleine
boeren hun hoop hadden geves.
tigd. Maar de plantagebezitters
en de Fruit Company wilden van
geen wijken weten. In juni 1954
brok er een burgeroorlog uit.
Doorde fruit Company betaalde
en in Nicaragua opgeleide mili.
tairen brachten een junta o.l.v.
luitenant kolonel Caslillo Ar.
mos. nog geen maand na het uit.
breken van de oorlog. aan de
macht. Enkele maanden later
ontbond Armas de junta en riep
zichzelf tot president uil. Een

goed geschreven stukje Midden.
amerikaanse geschiedenis. Zon.
der twij!el zal deze herdruk (na
27 jaar) weer een weg vinden
naar vele lezers. KarlHeinzPop-
pe: Debananenoorlog. DeGeus.
Breda 1988,281blz., f 32,50(WH)

Zuid.Afrika
Van de hand van de Zuidalri-
kaanse schrijver Richard Rive
verscheen eind vorig jaar de ro-
man 'Buckingham Palace, Dis-
trict Zes',
In dit boek beschrijft Rive het le-
ven van de bewoners van Buc-
kingham Palace. een armoedig
rijtje huizen in een straat in Dis-
trict Zes van Kaapstad. vanaf
1955tot het moment waarop deze
wijk met de grond gelijk werd
gemaakt. Dat was het gevolg
van de Group Area Act uit 1965
waarbij delen van District Zes
aangewezen werden als woon-
gebied vooruitsluitend blanken.
Rive geelt een bijzonder goede
sfeertekening van deze zwarte
gemeenschap die, ondanks de

armoede en de ellende, toch ook
heel veel vreugde in hun leven
weet te kreëren. Dat het verdrij-
ven van deze bewoners naar een
andere omgeving meer is dan al-
leen het betrekken van een an-
der huis. namelijk het verlies
van alle grond onder de voeten,
wordt in deze roman eveneens
glashelder beschreven.
Wie dit boek gelezen heeft komt
tot geen andere konklusie dan
dat de blanken in Zuid-Afrika tot
alles in staat zijn om de apart-
heid in stand te houden. In één
woord: een schitterend boek!
Richard Rive:Buckingham Pala-
ce, District Zes.Novib,DenHaag
1988,183blz., f 28.50(WH)

Amerikaanse revolutie
Van de hand van de bekende
Amerikaanse historika Barbara
Tuchman kwam, kort voor haar
overlijden (februari '89). haar
laatste boek in vertaling op de
markt: 'Het eerste saluutschot'.
Een studie over de maritieme ge-
schiedenis van de Amerikaanse
revolutie. De titel van het boek
slaat op het saluutschot dat de
gouverneur van het Nederland-
se eiland SI. Eustahus op 16no-
vember Ins aan de Amerikaan-
se vlag liet brengen. Ditfeit was
de eerste erkenning van de Ame-
rikaanse rebellen door een bui-
tenlandse mogendheid, hetgeen
door de Engelsen als zeer stui-
tend werd erVaren.
Tuchman begint haar boek
dientengevolge met de ge-
schiedenis van de Nederlandse
opstand (8lJ.-jarigeoorlog). Dit
gedeelte heeft nauwelijks ge-
schiedkundige waarde en we-
melt bovendien van de fouten.
Derest van het boek gaat overde
aanval van de Engelsen op
St.Eustatius en eindigt met de
definitieve Amerikaanse over-
winning bij Yorklown in 1781.



Een gebeurtenis die een belang-
rijke stap was op weg naar de
onafhankelijkheid van de Ver-
enigde Stalen. Een rommelig en
weinig diepgravend stuk ge-
schiedschrijving.
Baroora Tuchman: Heteente sa-
luutschot. fibula, Houten 1988,---Als zowel hoor huwelijk als het
materiële voortbestaan van
haar gezin op de tocht komen te
slaan, berooft de 'simpele' huis-
vrouw Carmen Müller haar ei-
gen bank. Ze gijzelt daarbij de
knappe filiaalchef Lothar Fuchs.
Dat wordt het begin van een heel
ander leven voor een viertal
mensen. Want met haar man
Wemer - een werkloos gewor-
den arbeider van een speelgoed-
fabriek - en de aanvankelijk ge-
dwongen, maar later vrijwillig
meedoende Fuchs gaan ze in
hoog tempo door met verschil-
lende bankroven. Als daar dan
nog de computerdeskundige Ga-
briele - een vroeger liefje van
Lothar _ bij wordt betrokken, is
het vindingrijke kwartet kom-
pleet. In korte tijd beschikken ze
niet alleen over zeer bevredigen-
de banksaldo's, maar ook nog
over dito onderlinge liefdesreIo-
lies.
Aldus in 't kortde inhoud van het
vol spanning en humor geschre-
ven verhaal 'Geld' uit de bundel
'Mannen, geld en meer van die
ellende'. Het is het Iîteraire de-

buut van Doris Oorrie (lm). een
suksesvolle Duitse regisseusse
van de laatste jaren. Haar beo
kendste mms 'Milten ins Herz',
'Mönner' en 'Parodies' baseerde
ze op de drie andere verhalen in
deze bundel. In een kortalgeme-
ten en welhaast onbehouwen
stijl wordt in elk verhaal een
nuchtere realiteit omgezet in een
bizarre, bijna absurde, maar
toch geloofwaardige werkelijk-
heid. Bijv. over Anna, die een
zwangerschap fingeert, een ba-
by steelt en haar man vermoord,
om vervolgens te gaan genieten
van kind en een goed weduwen-
pensioen. Ofover Julius, die Ste-
fan - de minnaar van zijn vrouw
- 'opvoedt' tot het evenbeeld van

zichzelf, waardoor hij zijn vrouw
voor zich terugwint.
Een unieke bundel schijnbaar
amorele, kostelîjk vertelde ver-
halen!
Doris Dörrie: Monnen, geld en
meer van die ellende. Contact.
Amsterdam 1988.131blz. f 22.9:1.
(FS)

Liefde en angst
De enige overeenkomst tussen
de hiervoor besproken verhalen-
bundel van Doris Dörrie en die
von Luisa Valenzuela, 'Wisse-
ling van wopens', lijkt te zijndat
ze beide door een vrouw zijn ge-
schreven. De verschillen zijn le-
vensgroot: in themalÎek, stijl en
geografische achtergrond o.a.
Luisa Valenzuela (1938,Buenos
Aires) is journaliste sinds haar
17een woont al enige jaren als
bannelinge in NewYork.ln haar
verhalen draait alles om macht,
geweld, angst en liefde en meI
name omde onverbrekelijke ver.
bondenheid van die begrippen,
Vooral het titelverhaal Wisse-
ling van wapens' (dil in meerde-
re betekenissen) is angstaanja.
gend: Loura leeft opgesloten in
een lIat met bediende Marlino,
die opdracht heelt al haar wen-
sen Ie vervullen. Al en toe komt
een hoge militair, vergezeld van
twee wachtposten voor de deur,
om vrijwel zwijgend met haar te
vrijen en hoor dan weer te verlo-
ten. Loura lijdt aan geheugen-
verlies. kent haar verleden dus
niet. maar hij wel en langzaam
gaat de lezer vermoeden welke
hun rallen waren in een vroege-
re periode van dictatuur en on-
derdrukking, verzet en marte-
ling, haat en wraak.
In 'Versie vier', het laatste en
langste van de vijf verhalen,
krijgt Bello door haar harts-
tochtelijke relaHe met een am-
bassadeur de kans om actief te
worden in het verzet.
'Droomdeze in haar slaap? Had
ze dromen waarin liefdesbeeI-
den onderling v~rwisselbaar
waren meI angstbeelden ? (.,.)
Niet dat Bello het woord angst
niet kende, of door angst ver-
lamd w",rd; maar het woord
Held",kende z'" gotm. daar had-
den anderen her en der vlijtig
gebruik van gemaakt. En het
woord liefde joeg haar angst
aan.'
Afwisselend poëtisch en .ealis~
tisch geschreven en van een ty-
pisch Lolijnsamerikaanse sfeer-
tekening.
Luiso Valenzuela: Wisseling
van wapens. Wereldbiblîo-
theek, Amsterdam ISBlI.125blz.
f 22.50, (FS)

Vlinderboom
'... Het is delotsbestemming van
het individu om te beseffen dat
we één zijn met de heilige boom,
Wij zijn niet alleen maar een
blaadje. Wij zijn van licht. Wij
zijn hel licht van de Vlinder-
boom. Alles komt van de Vlin.
derboom en UIlnaar de Vlinder-
boom terugkeren. Alle lijden is
het gevolg van het teloorgaan
van de wetenschap over onze

oorsprong. '( ... )
'Is het één boom of zijn het vele
bomen, Agnes?'
'Het is helemaal geen boom. Het
is een manier omde waarheid te
verk/aren. '
Aldus Agnes Fluitende Wapiti,
medicijnvrouw in het Cree-re-
servaat in Maniloba, Canada, in
gesprek met haar leerling Lynn
Andrews tegen het einde van "a-
quarvrouw _de wijsheid van de
vlinderboom'_ Na 'Medicijn-
vrouw' en 'De vlucht van de ze-
vende maan' is dit het derde
boek in een serie en het vierde
verschijnt binnenkort, Lynn V.
Andrews lijkt, met haar romans

JAGUARVROUW

over de levenslessen van Agnes,
op weg om Carlos Castanedo
(met 8bestsellers over de lessen
van de Mexicaanse sjamaan
Don Juan} Ie gaan overvleu_
gelen.
Ook in 'Jaguarvrouw' ontmoeten
we, naast Agnes, weer diens
hulp, de blînde Robijn Opper-
hoofdenGenoeg, de andere leer-
ling lulyen de vijandige sja-
maan Rode Hond. De laatste
duikt. in zijn eeuwige macht-
strijd met de medicijnvrouwen,
zells op in Yucatan, Mexico,
waar de avonturen zich nu me-
rendeels afspelen. Na Lynn's le-
vensgevaarlijke beklimming
van de Vlinderboom in het win-
terse Manitoba (waarbij ze leert
'dat datgene wat je verkoos niet
te zien in je leven, je leven juist
beheerst') herinnert ze zich haar
ontmoetingen met de sjamanka
Zoila Guiterez en diens echlge.
nool losé, ook een curandero, in
Yucatón. Daar wordt Lynn door
de Jaguarvrouw ingewijd en op-
genomen in het Zusterschap der
Schilden. Ditgebeurt tijdens een
nachlelîjke, sensuele ceremonie
in de ruine van een oude Maya-
tempel in het oerwoud, waarbij
Rode Hond en zijn mannen ge-
raffineerd worden verleid en
verslagen, Kortom.weer veel In-
diaanse wijsheid, verpakt in een
spannende thrîller.
LynnV. Andrewa: 'oguarvlOUw,
Servire. Katwijk aan Zee 1988,
233blz., f 29,90(FS)

Misbruik van kennis
'Hoog boven me zijn de zwalu.
wen opjacht. Het zijn er minder,
dj/jaar. Er is hun 2ekeriets over-
komen. '
Zoeindigt de roman 'In een roes
van helderheid' van Helga Kö-

nigsdorl. Daarmee is meteen
duidelijk dat er in deze rubriek
voor de derde keer binnen an-
derhalf jaar een roman voorligt.
die geïnspireerd werd door de
gevolgen van de romp in Tsjer-
nobyl. Eerst 'De cesuur' van
Christa Woll (DDR), toen 'Be-
smet' van luua Heinrich (BRD)en
IlU het romandebuut van Helga
Konigsdorl (1938,DDR),pseudo-
niem van een internationaal be-
kende wiskundige. Hoofdper-
soon iseen vrouw van in de veer-
tig. geslaagd natuurkundige en
moeder van twee volwassen kin.
deren. Ze is ongeneeslijk ziek en
heett, als bijverschijnsel van
haar medicijngebruik, af en toe
hallucinaties, Zo 'ontmoet' ze
ook de kernfysica Lise Meitner
(1878-1968).die tot 193821jaar de
leiding had van de natuurkundi-
ge afdeling van het Kaiser Wil-
helm Institut für Chemie in Ber-
lijn. De dubbel gediscrimineer-
de Meilner (als vrouw in een
mannenberoep en als jodin)
moest in '38uit Duitsland vluch-
ten en de chemicus 0110 Habn,
met wie ze 30jaar samenwerkte
aande kernsplilsing, ontving de
Nobelprijs alleen.
Zowel door deze 'ontmoetingen'
met Lise Meitner, als in het da-
gelijkse besef van haar aflopen-
de bestaan neemt de ik-figuur
haar eigen opvattingen en de
ethiek van de natuurweten-
schappen nog eens scherp onder
de loep. Ze besluit het met haar
zoon (ookeen natuurkundige) te
hebben over de noodzakelijke
mobilisatie van de menselijk-
heid:
'Over de menselijke waardig-
heid zal ik het hebben, die niet
volgt uil naluurwetenschappe-
lijke berekeningen. Over de ver-
an twoordalijkheid die hij op zich
moet nemen, omdat ar in da toe-
komst niets meer zal zijn lussen
verantwoordelijkheid en mede-
plichtigheid, Medeplichtigheid
aan hel misbruik van kennis.
Medeplichtigheid aan hel be-
stempelen lol Untennanschen.
Tot objecten. Tol megadoden.'

Een indrukwekkende, bondig en
helder geschreven, roman met
boeiende uitstapjes in de histo-
rie van het atoomonderzoek en
tevens het verhaal van een fami-
lie onder de naziterreur.
Helga Königmorf: In een roes
van helderheid, SaraIVan Gen-
nep, Amsterdam 1988. 177blz.
f 24.50. (FS)

Tineke en Wim Heij
Frank Spoelstro
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