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EGO heelt vanaf het eerste nummer
(april1962!l het oogmerk gehad haar le-
zers maandelijks een blad aan te
bieden met een zo groot mogelijke ver-
scheidenheid aan artikelen. Zo trelt
men in ieder nummer artikelen uit de
belevingswereld van de (dienstplichti-
ge) militair, naast bespiegelende, stel-
lingnemende en ontspannende stuk-
ken. Iedere maand wordt het blad sa-
mengesteld uit bijdragen geleverd door
redaktieleden. raadslieden en (vaste)
medewerkers.

De laatste tijd ontvangt de redaktie re-
gelmatig reakties van lezers op. ove-
rigens zéér uiteenlopende. artikelen.
Soms menen briefschrijvers de redaktie
te moeten komplimenteren met een be-
paald artikel of het blad in zijn alge-
meenheid. soms betreft het kritiek.
Laten wij voorop stellen dat wij met bei-
de soorten reakties blij zijn. Het bete-
kent in ieder geval dat het blad leelt en
gelezen wordt.

Voor velen wellicht ten overvloede me-
nen wij er toch goed aan te doen. in zijn
algemeenheid enige verduidelijking
aan te brengen met betrekking tot de
verantwoordelijkheid voor de diverse
bijdragen. De uiteindelijke verantwoor-
delijkheid voor de uitgave van het blad,
en dus ook voor de inhoud. berust bij de
hoofdraadsman van de dienst Huma-
nistisch Geestelijke Verzorging bij de
krijgsmacht. Deze heelt de daadwerke-
lijke maandelijkse realisering van het
blad 'uitbesteed' aan een redaktie be-

staande uit zes raadslieden en vor-
mingswerkers van het Coornherthuis
(het humanistisch vormingscentrum
voor militairen in Zeist).
Zoals wij hiervoor reeds stelden zijn de
bijdragen afkomstig van redaktiele-
den. raadslieden en (vastel medewer-
kers. Op artikelen ondertekent met re-
daktie kan de redaktie worden aange-
sproken. Alle andere bijdragen zijn
voor rekening en verantwoording van
de auteurs.

Het komt met een zekere regelmaat voor
- waarom zouden wij daar geheimzin-
ning over doen - dat. ten aanzien van
bijdragen. ook wij van mening zijn dat
we sommige zaken anders zouden bren-
gen of benoemen. Toch heeft dat, tot op
de dag van vandaag. voor de redaktie
geen aanleiding gegeven in bijdragen
van auteurs het mes te zetten. Natuur-
lijk zijn er grenzen. Grenzen. die door de
redaktie bepaald worden en waar men
de redaktie ook op kan en mag aan-
spreken,

Wel menen wij dat je als redaktie de
grootst mogelijke terughoudendheid
moet betrachten met het beknotten van
de speelruimte van je schrijvers. In de
eerste plaats zingt ieder vogeltje zoals
het gebekt is. De eigenheid van de
mens, onze medewerkers niet uitgeslo-
ten. verplicht de redaktie tol het bieden
van ruimte.
Daarnaast verkiezen wij verre een blad
dat van vlees en bloed is. dat een ver-
scheidenheid aan gedachten, opvattin-
gen en standpunten ventileert (des-
noods wat scherp), boven een grauwe
éenheidsworsl. Een blad waarin ieder-
een zich herkent. waaraan nooit
iemand zich eens een keertje stoort.
zo'n blo:d is geen blad!

Wij waren en zijn blij met iedere reaktie
(ook als ingezonden brief), laat daar
geen misverstand over bestaan. Wij
poogden slechts te verduidelijken
waarom EGO bestaat zoals het besto:at.

Redaktie



Motieven

aan de bar of voor de TVhangen. Om.
dat nu iedere avond te gaan doen, dat
leek mijop voorhand al niets. Dat besef
is zeker van invloed geweest om iets te
gaon doen. Doornaast speelde natuur.
lijk ook een rol om door een studie je
kansen op de arbeidsmarkt, no je
diensllijd, te vergroten.
Maarten: De eerste paar maanden heb
ik hier nodig gehad om wat te wennen.
De belangrijkste reden om met de stu-
die te gaan beginnen ligt voormij in het
verbreden van de kennis. Op een orchi-
tektenburo ontbreekt het nog voak aan
kennis op het terrein van de binnen-
huisarchitektuur.

"Tijdens de opleiding komt er van
studeren gewoon niet veel terecht"

luWe zijn nogmaar betrekkelijk kortbe-
zig. Denken jullie dat het zal lukken?
Edward: Ik denk het wel. De kursus die
ik volg is niet zoheel intensiel en ik ben
van plan er ongeveer een jaar over te
doen. Bovendien heb ik een deel von de
stof al eerder gehad, dat maakt het nog
wat eenvoudiger. Alhoewel ... Ik doe
een kursus morketing en die bestaat uit
een theoretisch en een praktisch ge-
deelte. Nu moet je bij dot praktische
deel veel berekeningen maken en dan
is een schriftelijke kursus lastig. Jekunt
niet zomaar noor iemand toelopen met
de vraag om je even te helpen met het

Wat zijn de motieven geweest om te
gaan studeren? Is daar jullie ervarin-
gen met de parate troepen ook van in-
vloed op geweest?
Edward: Je hoort van tallozen dat na de
opleiding de verveling toeslaat, dat je
er goed aan doet om je's avonds ergens
mee bezig te houden. Anders wordt het

van studeren gewoon niet veel terecht.
Achteraf ben ik blij dat ik er toen niet
mee begonnen ben. Wij waren alle-
maal binnenslopers en zaten 's avonds
met zo'n man of zes op de kamer, knap
rumoerig dus. Ik zit nu op een kamer
met nog twee jongens, waarvan één
nog hofmeester is, ik kan zelfs op mijn
kamer nog studeren. Tijdens de oplei-
ding was het op de kamer gewoon geen
doen. Altijd stond de TVaan of de radio
en dan nog goed hard ook, in zo'n sfeer
kom je niet tot studeren. Maar nog los
daarvan, wanneer je pas opgekomen
bent word je in beslag genomen door
allerlei andere zaken. De dienst is
nieuw voorje, het leven op een kamer is
nieuw. Kortom, alles is onwennig. Dat
vraagt enige tijd.
Maarten: Gedurende mijn chauffeurs-
opleiding in de Harskamp ging ik iede-
re avond naar huis. daarna, in Holland-
sche Rading, was ik binnensloper,
maar had ik de lijd nodig om het een en
ander na te lezen voor mijn hospikken-
opleiding. Dat was een volkomenonbe-
kende wereld voormij. Tijdens de oplei-
ding kun je maar beter niet met een
studie beginnen.

Jullie zijn geen van tweeën tijdens de
opleiding met een studie begonnen?
Edward: Tijdens de opleiding komt er

muziekinstrument bespeeld en stap-
pen. Ik neem tenminste aan dat het
laatste ook onder vrijetijdsbesteding
mag worden gerekend.
Maarten: Ik speelde badminton, was
bezig met een kursus basgitarist en ik
surlde veel. Daarnaast fotografeerde ik
wat en op zaterdag werkte ik.

Tijdens de opleiding
lullie zijn van de lichting 89-4. Had je
plannen voor je vrijetijdsbesteding in
dienst?
Edward: Ik had van diverse kanten al
gehoord dat het niet zo eenvoudig was
om tot studeren te komen in dienst. Des-
ondanks had ik mij wel voorgenomen
om na de opleiding met een kursus te
gaan beginnen. Wat ikookgedaan heb.
Maarten: Ik was vantevoren van plan
om te gaan studeren voor bouwkundig-
opzichter gedurende mijn diensttijd,
maar mijn stagebegeleider raadde mij
dat aL Deze was van mening dat ik zo'n
opleiding beter via het avondonderwijs
kon volgen. Zijn advies was een schrif-
telijke kursus binnenhuisarchilektuur
te gaan volgen.

Vóór opkomst
Wat hebben jullie vóór opkomst ge-
daan?
Edward: Ik heb de HAVOgedaan, daar-
na de MOSen vervolgens heb ik de
HEAOgetracht te doen. Het eerste jaar
heb ik gehaald, maar tijdens het twee-
de jaar ben ik er mee gestopt. Ik heb
meteen een brief naar Defensie ge-
schreven of ik zosnel mogelijk opgeroe-
pen konworden. Bijna per kerende post
kreeg ik te horen dat ik in juli '89moest
opkomen.
Maarten: Ik heb eerst MAVOgedaan en
daarna MTS-bouwkundeen vervolgens
ben ik in militaire dienst gegaan.

Studeren in militaire dienst

~
Maarten Wouters (l)en Edward Smulders bekijken de sludiemogelijkheden

lullie studeerden beiden aan een dag-
opleiding. Hoe zag je vrijetijdsbeste-
ding er toen uit?
Edward: Voetballen, een poosje een

Edward en Maarten zijn op 3 juli '89 op-
gekomen in militaire dienst. Geduren-
de hun opleidingsperiode zogen zij het
niet zitten aan een studie te beginnen.
Na enige tijd bij de parate troepen te
hebben rondgekeken zijn ze beiden.
sinds enige tijd, begonnen met stude-
ren. "Uiteraard via 0 en 0", vertelt
Maarten, "want 50% korting scheelt
aanmerkelijk. "

Velen hebben voor hun opkomst grote plannen met betrekking tot het
invullen van hun vrije tijd gedurende de diensttijd. De één heeft zich
voorgenomen geweldig veel aan sport te gaan doen. een ander om te gaan
studeren en een derde denkt met zijn hobby uitgebreid aan de slag te
gaan. Zit men eenmaal een poosje in dienst. dan blijkt het veelal toch niet
zo eenvoudig te zijn om 's avonds nog tot iets te komen. Op de Johannes
Postkazerne in Havelte volgen zo'n 650 militairen. via 0 en 0 (de dienst
Ontwikkeling en Ontspanning) een kursus.
EGO-redakteur Wim Heij sprak met twee van hen. Edward Smulders en
Maarten Wouters. beiden van de 43-ste Gnkcie.

"Anders wordt het aan de bar
of voor de TV hangen"
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uitleggen van een paar vraagstukken.
Je bent heel sterk op jezelf aangewezen.
Ik heb tot nu toe twee taken ingeleverd
en die waren beide goed. Ik zie mezelf
die kursus wel afmaken.
Maarten: Ik ben pas begonnen en heb
nog geen taak ingestuurd. Het studeren
op mijn kamer gaat prima. Met een
beetje lawaai om mij heen lukt het stu-
deren mij altijd het best.

Invloeden
Hard werken kan vermoeiend zijn.
niets-doen heeft een verlammende wer-
king. Heeft de dagelijkse gang van za-
ken invloed op het tot studeren komen?
Edward: Om die vraag goed te kunnen
beantwoorden is het jammer dat ik nog
maar kort met de studie bezig ben. Ik
ben een maand hofmeester geweest en
toen had je best je werk. Sinds een week
ol drie zit ik bij de verbandplaats en
daar doe je beslist een stuk minder. Nèt
voor en tijdens een oefening ben je wel
bezig, maar daarna is er, op z'n zachtst

"Met z'n tweeën heb je gewoon
meer steun aan elkaar"

gezegd, sprake van een rustige perio-
de. Wanneer je veelvuldig met dit soort
periodes te maken hebt zou dat inder-
daad weleens verlammend kunnen
gaan werken. Ik heb dat zelf dus nog
niet zozeer aan den lijve ondervonden,
maar ik schat in dat het dan wel moei-
lijk kan zijn om nog tot iets te komen.
Gisteren heb ik wacht gelopen en dat
stompt geweldig af, ik kon gisteravond
dan ook niet tot studeren komen.
Maarten: Ik ben overdag behoorlijk
druk bezig met de voertuigen, maar kijk
wel uit naar de avonden om te kunnen
studeren. Dat is voor mij echt ontspan-
ning.

Werkt de omgeving stimulerend om tot
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studeren te komen?
Edward: Zeker niet stimulerend. Ze heb-
ben nauwelijks interesse waar je mee
bezig bent, maar voor de rest heb je er
eigenlijk ook weinig last van.
Maarten: Bij mij ligt dat iets anders. Ik
vind juist dat ze heel erg geïnteresseerd
zijn in waar ik mee bezig ben. Boven-
dien heb ik nog niet meegemaakt dat ze
het vervelend vonden dat ik studeerde.
Wanneer ik zeg dat ik niet meega, om-
dat ik in één van de militaire tehuizen
ga studeren, dan is dat absoluut geen
punt.

De meeste kollega-dienstplichtigen
houden zich niet aktief bezig met de één
of andere vorm van vrijetijdsbesteding?
Maarten: Nee, dat is zo. Ze gaan wel-
eens biljarten of tafeltennissen, maar
voor de rest brengen ze een groot deel
van hun vrije tijd door in de bar. Dat
mag van mij natuurlijk hoor, alleen heb
ik daar geen zin in.

Voordelen
Hebben jullie een vaste plek om te stu-
deren?
Edward: Ik studeer, zoals ik gezegd
heb, op de kamer. Dat komt omdat ik
een heel rustige kamer heb. Zouden er
een paar jongens op de kamer bijko-
men, dan zou ik ergens anders gaan
studeren. Ik denk in één van de te-
huïzen.
Maarten: Meestal studeer ik ook op de
kamer. Wanneer het tè rumoerig wordt
dan ga ik thuis werken, ik woon name-
lijk niet al te ver weg.

Jullie studeren beiden in je eentje. Heeft
met anderen studeren voordelen?
Maarten: Dat denk ik wel. Indien je met
z'n tweeën bent dan kun je elkaar nog
wat motiveren. Heb je een keer geen
zin, dan ligt er altijd de druk van de
ander om toch maar wat te gaan doen.
Met z'n tweeën heb je gewoon meer
steun aan elkaar.

Studeren in dienst, althans via 0 en 0,
wordt gedeeltelijk gesubsidieerd. Hoe-
veel bedragen de voordelen precies?
Edward: Globaal komen de bijdragen
hierop neer: je kunt een bijdrage in de
kosten van het lesgeld krijgen van
maximaal 50%, een bijdrage in de kos-
ten van studiemateriolen (maximaal
honderd gulden) en een bijdrage van
50% in de kosten van een examen (je
moet hiervoor dan wel slagen). Wie pre-
cies wil weten hoe de kursusfaciliteiten
in elkaar steken, kan maar het beste bijo en 0 op zijn kazerne een brochure
ophalen.

Adviezen
Zijn jullie tevreden over de wijze waar-
op jullie je vrije tijd op de kazerne in-
vullen?
Edward: Wanneer ik dichter bij huis
was geplaatst had ik mijn vrije tijd be-
slisl nuttiger ingevuld. Bovendien zou
ik iedere dag gemotiveerder aan de stu-
die gaan beginnen dan nu het geval is.
Je studeert altijd het gemakkelijkst inje
eigen omgeving.

"Neem een kursus die aansluit bij
wat je gedaan hebt"

Maarten: Wanneer ik er ontzettend van
baal, danga ik ook thuis studeren, even
weg van de kazerne. Over het alge-
meen ben ik weltevreden over de wijze
waarop ik met mijn vrije tijd omga.

Hebben jullie nog goede adviezen voor
diegenen die van plan zijn te gaan stu-
deren?
Edward: Begin niet met studeren gedu-
rende je opleiding, je hebt zeker enige
tijd nodig om aan de militaire dienst te
wennen. Wil je niet in de maalstroom
van het niets-doen terechtkomen, ga
dan wat doen.
Maarten: Probeer iemand Ie vinden met
wie je samen kunt gaan studeren. Dat
werkt beslist motiverend.
Edward: Grijp bij een studie niet te
hoog, want dan wordt het stressen en
dus de kans op afhaken een stuk groter.
Maarten: Neem een kursus die aansluit
bij wat je gedaan hebt. Een kursus waar
je interesse naar uitgaat en die je toch
nog kunt behappen, ook al moet je een
keer op wacht of op oefening.

Bedankt voorhet gesprek en sukses met
jullie studie.

Wim Heij



Naamplaatje

Van 'hoger' hand is bepaald, dat met
ingang van 1 januari 1990 het beroeps-
personeel bij de Koninklîjke Lucht-
macht een naambordje dient Ie dragen.
Gelukkig, want te vaak associeerde ik
bij een gezicht een verkeerde naam. Dal
probleem is weliswaar de wereld uit,
maar ik heb er ook één bijgekregen ... l
M'n verbazing was groot toen ik de eer-
ste naambordjes op de militaire kleding
rog verschijnen. Ik voelde teleurstel-
ling, doordat de krijgsmacht zich als in-
stitutie middels dit plaatje zo bevestig-
de. Mijn bezwaar ertegen is, dal ze uit-
sluitend de achternaam van de betref.
fende persoon vermelden.

Wat is er tegen het gebruik van achter-
namen? Mijn achternaam is niet mijn
naam; mijn achternaam is mijn fami-
lienaam. Ik onderscheid me binnen
mijn familie door mijn voornaam, ol
toch minimaal door mijn eigen voorlet-
Ier. Ik maak dan ook bezwaar legen de
institutie die voor mij bepaall dal ik met
de famîlienaam dien Ie worden aange-
sproken en die mij tevens verplicht een

MMRJIJ
~~

ZEGGEN.

naamplaatje te dragen waarop uitslui-
tend vermeld stoot tot welke lamilie ik
behoor en niet kenbaar maakt. door b. v.
mijn voorleIIer erbij te plaatsen, dat hel
hier om een bepaald lid van de familie
goot.

Ik weet inmiddels uit ervaring dot in 't
algemeen mensen die bij de krijgs-
macht werken, met de achternaam wor-
den aangesproken. In élk geval geldt
dat voor 'Jon Soldaat', al doet deze in de
volksmond gebruikte uitdrukking het
tegendeel vermoeden. Het gebruik van
voornamen zou te vriendschappelijk, te
nabij, te persoonlijk kunnen worden.
Dat wil men in 't leger niet en men is
tevens niet gewend op die manier met
elkaar om te gaan.
Ook bij het kader kent men het gebruik
dot men elkaar met de rang, gevolgd
door de achternaam, aanspreekt. Ik
hoost mij daarbij te vermelden dot ofli-
eieren onderofficieren wel dikwijls tu-
toyeren en bij de voornaam aanspre-
ken, moor dot het andersom niet als
gepast wordt beschouwd. Men dient

I

zijn plaats te weten!

Als humanist kon ik mei dil alles niel
uit de voeten. De menselijke gelijk-
waardigheid is hier in 'I geding. Ik er-
voor strijdigheid in hoe ik mensen met
elkaar zie omgaan. Het respect is niet of
te dwingen door WAT je bent. maar ligt
besloten in WIE iemand is.
Het onpersoonlijke dat aan de basis
staat van het gebruik van rangen, ge-
volgd door achternamen (soms zeUs uit-
sluitend de achternaam!). ligt besloten
in de vormgeving en uitvoering van de
nieuwe naambordjes, Ik vind dit een
kenmerk van het stereotype beeld, dot
van de krijgsmacht bestaat.

Wat wil ik dan? Ik realiseer me dat er
ongeveer 13.000 mensen bij de lucht.
macht werkzaam zijn. dat allen 3 bord.
jes hebben ontvangen à f 4,45 per stuk
en dat een naamplaatje met een prijs-
kaartje van bijna f 175.000,- niet zo-
maar te wijzigen is. Echter. gezien van.
uit mijn werken als raadsman met men.
sen - mijn meer persoonsgerichte bena-
dering, het steun geven aan individuen
in een organisatie als de krijgsmacht.
hen laten blijken dot zij als mens recht
van bestaan hebben, dot zij wel dege.
lijk meetellen - van hieruit beschouwd
wil ik opmerken dat in dit verband door
het bedrijf van binnenuit gewerkt had
kunnen worden aan de eigen beeldvor-
ming. Ik vind 't jammer dot dit niet is
gebeurd.

Tegenstanders van deze benadering
zullen met argumenten komen waarom
de naambordjes juist in deze vorm zijn
verschenen. Ik noem er een paar:
* Een extra leller en punt maken 't
bordje nog duurder.

• Sommige mensen hebben wel vijl
voorletters. Daar kun je niet aan be-
ginnen. Don zou 't bordje te groot
worden .

• Het is altijd zo geweest en waarom
moeten we dot veranderen?

Het is maar nel wat je belangrijk
vindt ... !1
Mijn voornaamste argument echter
blijft dat het bordje niet uitstraalt, dat
mensen écht tellen. Dat is jammer voor
de institutie, die hiermee niet alleen
haar beeldvorming onderstreept. maar
ook een kans om bij te dragen aan de
verandering daarvan. heeft gemist.

Peter Samwel
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Azië op een schoenveter (3)

EGO's poprecensent Ever! van Dijk ging vorige herfs!. na zijn afstuderen
economie en met vriendin Roelie. op weg voor een maandenlange reis
door Azië. Zijn eerste twee reisverslagen verschenen in EGO van maart en
april en gingen over Nepal en India. De reeks wordt voortgezet.

Het tweede deel van ons verblijf in India brengen we voornamelijk door in
de in het noordwestelijk deel van het land gelegen staat Rajasthan. Tot
aan de onafhankelijkheid van India. in 1947.was Rajasthan onderver-
deeld in een aantal prinsdommen. elk geregeerd door een Maharaja. Deze
voormalige structuur maakt de staat tot een van de meest exotische van
India. wat wordt veroorzaakt. doordat elke Maharaja in zijn prinsdom
tenminste één groot fort en één prachtig paleis liet bouwen. Het eerste was
noodzakelijk omdat de verschillende Maharaja' s elkaar regelmatig plach-
ten te bevechten en het tweede diende niet alleen als onderkomen voor de
hele koninklijke familie. maar vooral ook als statussymbool.

De paleizen van Rajasthan doen nu
veelal dienst als hotels, omdat de Ma-
haraja's na de onafhankelijkheid moes-
ten omzien naar een nieuwe bron van
inkomsten. Mooiste voorbeeld hiervan
is het Lake Polace in Udaipur. Een een-
voudige kamer in dit hotel kost ruim 150
gulden. Voordit geld kun je je één nacht
ophouden in een omgeving waarin
vroeger de Maharaja's leefden: prachti-

ge zitjes. fonteinen. liefelijke tuinen,
terrasjes, luxueuze kamers en het be-
dienend personeel ziet er zodanig uit
dal je je nog in de eerste hellt van deze
eeuw waant.
Wij lalen ons met een boolje naar het
eiland in het midden van het meer,
waarop het hotel is gelegen, vervoeren,
om een kopje Ihee te nUlligen in het
exclusieve restaurant van het hotel. Dit

kostons bijna een tientje per persoon en
ondanks deze hoge prijs blijven de on-
fortuinlijke toeristen, die zich geen
nachtje in dit voormalig paleis kunnen
veroorloven. komen, om een kijkje te
nemen naar al het moois. Hiermee is
dan ook meteen het grootste nadeel ge-
noemd van overnachten in zo'n bijzon-
der hotel: al die toeristen zullen hel niet
nalaten je kamer binnen te gluren, zo-
dra jij je deur hebt geopend. omzodoen-
de een glimpje op te vangen van o.a.
het majestueuze bed, waarin ze zelf zo
graag hadden geslapen.

Palace ofWinds
Ook Jaipur. de hoofdstad van Rajas-
than, heeft een prachtig paleis, Hawa
Mahal of wel Palace of Winds ge-
naamd. Ditpaleis, is, net als de rest van
het oude gedeelte van 1aipur, roze en
hieraan heeft de stad zijn bijnaam 'Pink
City' te donken. Wij vrezen echler dat
de naam spoedig veranderd zal worden
in 'Black City', aangezien de auto-rick-
shows, gemotoriseerde drie-wielersdie
dienst doen als taxi, nergens meer hun
vervuilende werk lijken te doen. dan
juist in deze roze stad. De straten zien
zwart van de uitlaatgassen, hetgeen
een monddoekje lot geen overbodige
luxe maakt, ol was het maar omhet in je
oren te stoppen. Geluidshinder is na-
melijk een van die dingen waar ze in
India zeer goed in zijn.
Terug naar het Palace ol Winds, dat
werd gebouwd in 1799.Eigenlijk is het
niet meer don een muur, vijf verdiepin-
gen hoog, vol met raampjes, waarach-
ter de vrouwelijke leden van de Maha-
roja-huishouding zich ophielden, omzo

Het Lake Palaee ho/el in Udaipur
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Het Pa1ace of Winds in ]aipur



Hel Forl in Jaisalmer • ••

het dagelijkse leven in 'hun' stad aan
zich voorbij te zien trekken, Ook in het
huidige Joipur is het nog de moeite
woord omde klimnoor de bovenste ver-
dieping van het paleis te maken. Je
hoeft niet verbaasd op te kijken als er
tussen de vele outo-rickshaws en ande-
re moderne vervoersmiddelen een kor,
voortgetrokken door een kameel, langs-
komt, net zoals de Maharaja-vrouwen
honderden jaren terug aanschouwden.

Zenuwen-fluit
Een ander hoogtepunt uit het paleizen-
bestand van India is het Umaid Bhawan
Paleis te Jodhpur. Het ziet er heel
sprookjesachtig uit en is met name zo
bijzonder, omdat het gebouwd is in de
eerste helft van deze eeuw, vlok voor.
dot de hoogtijdagen van de Maharaja's
definitiel voorbijwaren. Een aantal ge.
neroties eerder, in lB06,liet de toenma-
lige Maharaja van Jodhpur het Mehe-
rangarh lort (= majestueus fort) bou-
wen, een van de mooiste en grootste in
zijn soort. Het fort doet nu voornamelijk
dienst als museum, er zijn allerlei typi-
sche Maharaja-spullen te bekijken, zo-
als een zooltje met prinselijke wiegjes
en een met olifantenzodels (halve wo-
ningen), waarin de Maharaja's waren
gezeten tijdens de jacht.
Hetvergt een behoorlijke klim, alvorens
je de poort van het lort bereikt. AIsbelo-
ning voor het geleverde klimwerk word
je onthaald door drie muzikanten, die
een Rojosthaans wijsje spelen als wel-
kom, moor ol snel weer ophouden, als
je doorloopt zonder enige bokshees
(=fooil achter te loten. Hetzelfde wijsje
wordt echter weer ingezet, zodra er we-
deromeen bezweet westers hoofdwordt
gesignaleerd. De instrumenten die wor-
den bespeeld zijn een Surnai, een £luit
met een trompet-uiteinde, en een Tasa,
een trommel gemaakt van een kleien
pot. bedekt met een geitehuid, Beide
worden slechts alleen in Rajasthan be-
speeld en met name van de Surnai kun-
nen we ons dat heel goed voorstellen:
die £luit begint namelijk, de hele tijd
dezellde melodie spelend, behoorlijk
op je zenuwen te werken.

Op de kameel
Het mooiste stadje in Rajasthan (mis-
schien wel in heel India) is Jaisalmer.
Ruim 20.000 inwoners wonen in deze
middeleeuws aandoende 'golden city'.
De bijnaam heeft Taisalmer te donken
aan het gele zandsteen, waarvan het
immense fort en de huizen eromheen
zijn gebouwd, dat goudkleurig opflik-
kert in het altijd aanwezige zonlicht.
Moor toeristen maken niet alleen de
tocht noor het meest westelijke deel
van Rajasthan om te genieten van de
schoonheid van Jaisalmer; de omrin-
gende woestijn is bij uitstek geschikt
voor het maken van kamelen-safari's.
Ook wij laten ons verleiden tot ander-
halve dog hobbelen op de kameel. een
prachtige, moor voor het achterwerk
pijnlijke ervaring. Doorde vreemde ma-
nier van lopen van het beest, wip je
voortdurend van de ene bil op de ande-
re en dot schuurt zodanig, dat gewoon
op een stoel zitten tot drie dagen na de
salari tot de onmogelijkheden behoort.
En zo is er wel meer vreemd aan een
kameel: zijn arrogante kop vertoont
meestal een minzame glimlach, hij
stinkt zodanig uit zijn bek dat tien liter
Odol nog niet zou helpen en de manier
waarop de zithouding wordt ingeno-
men is onnavolgbaar. Op de kameel ge-
zeten lijk je eerst naar voren te worden
geslingerd, alvorens je je aan zijn bult
moet vasthouden om te voorkomen dot
je er aan de achterkant afglijdt,

Woestijnmuziek
Voordatwe onder de sterrenhemel in de
woestijn in sloop vollen, worden we ge-
trakteerd op 'the sound of the desert'.
Drie, er prachtig uitziende Rajasthaan-
se mannen (het hoofd getooid met een
kleurige tulband, de oren behangen
met twee grote gouden oorringen, de
mond gesierd met een snor waarvan de
uiteinden fier omhoog staan en een
broek met het kruis op de knieën, om zo
het hurkend plassen zonder daarbij uit
de broek te moeten, te vergemakkelij-
ken) bezingen het mooie, moor soms 0
zo eenzame leven in de woestijn.

De begeleiding bestaat uit een harmo-
nium en een tandoora, een strijkinstru-
ment dot slechts in dit deel van de
woestijn wordt bespeeld. Het hoogte-
punt van het prachtige, authentieke
concert is het liedje 'Hitchki'. dot in vele
versies bekend is onder de bevolking
van Jaisalmer en wijde omtrek. Het ver-
haalt over een kamelendrijver die de
woestijn is ingetrokken en 's avonds bij
het kampvuur zit te mijmeren over zijn
gelielde. Opeens voelt hij een diepe
steek in zijnhart en op dat momentweet
hij dot zijook vollielde aan hem denkt.
Zo'nromantisch liedje gaat er bij ons, in
deze ongebruikelijke omgeving, wel in
en is het gek dat ook onze gedachten
even teruggaan noor het verre Neder-
land (en onze geliefden)?

Uithuwelijken
Op zich hoeft het geen verbazing te
wekken dot ook in dit deel van de we-
reld de liefde het voornaamste onder-
werp van liedjes is. Mooraan de andere
kant.. Uithuwelijken is in India nog
steeds meer regel dan uitzondering, in
het meest gunstige geval is slechts de
toestemming van de ouders vereist
voordat er van een huwelijksvoltrek-
king sproke kan zijn. Op het plaIIeland
worden kinderen reeds op hun lOe, 12e
levensjaar uitgehuwelijkt. Node plech-
tigheid gaan zowel de jongen als het
meisje weer terug noor hun respec-
tievelijke ouders. om pas op 16-à IB-
jarige leeftijd daadwerkelijk te gaan
samenleven.
In andere delen van India gebeurt dit
alles op een wat latere leeftijd, moor
zelfs in moderne gezinnen wordt er een
partner gezocht voor de zonen en doch-
ters. Dot dit niet altijd meevalt is lo-
gisch, alleen al gezien het feit dot op
elke 1000meisjes zo'n 1200jongens wor.
den geboren.
De met een huwelijk gepaard gaande
bruidsschat mag don olficieel verboden
zijn, in de praktijk is het nog veel voor.
komend. Het krijgen van een dochter
kan don ook als een lost worden be-
schouwd en een abortus is zogepleegd;
b.v. in de trein in Bombay hangen ad.
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Een terugblik op de diensttijd

'Ze beseffen te weinig wat ze mensen
kunnen aandoen'
Marc Jan Kieboom (27jaar. afgestudeerd technische natuurkunde. Delft)
heeft zijn diensttijd (lichting 89-1)vervuld bij 425 lBC (Infanterie Beveili-
gings Compagnie) in 't Harde.
Marc Jan heeft voor en tijdens z'n diensttijd veel energie gestoken in het
trachten veranderen van zijn positie in het leger.
Hijvoelt zich onrechtvaardig behandeld door de krijgsmacht. omdat al zijn
redelijke wensen niet zijn gehonoreerd.
Raadsman Jacques van den Blink sprak vlak voor zijn afzwaaien met hem.
Samen blikten ze terug. Marc Jan Kieboom

Marc, kun je eens toelichten waarom je
je zo onrechtvaardig behandeld voelt?
Het begint al met het gegeven dat ik
man ben en daarom in dienst moet.
Daarbij wordt maar een minderheid
(39%)werkelijk opgeroepen.
Ook is mijn indruk dat mannen met een
academische opleiding minder vaak
worden opgeroepen, en áls ze worden
opgeroepen dan krijgen ze een oplei-
ding tot reserve-officier. Ik ken

vertenties van particuliere klînieken
die voor ongeveer een tientje een abor-
tus in de aanbieding hebben (altijd nog
een heel bedrag in een land waar het
officiële minimummaandloon minder
dan 100gulden bedraagt en het over.
grote deel van de bevolking niet eens in
aanmerking komt voor zoiets als een
'officieel' loon).
Debelangrijkste krant van het land, the
Times of India. staat vol met huwe.
lijksadvertenties, die een ietwat andere
toonzetting hebben dan de vergelîjkba-
re kennismakingsrubrieken in onze
kranten: 'Hindu ouders zoeken voor
zoon (31.ziet er jonger uit), 170cm, suc-
cesvolondernemer. vaak afwezig
i.V.m. zaken in het buitenland, een in-
telligent, aantrekkelîjk Hindu meisje.
Bruidsschat niet vereist. Huwelijk zo
spoedig mogelîjk,' Dat er wordt alge-
zien van een bruidsschat is waarschijn-
lijk al een hele concessie, deze ouders
moeten behoorlijk wanhopig zijn ge-
weest. Bruidverbrandingen zijn name-

Het Ummaid Bhawanpa/eis În ]odhpur
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niemand, die net als ik onvrijwî1ligeen
soldaten-functie heeft gekregen. Ik
heb, toen ik mijn oproep kreeg, gepro.
beerd dat te veranderen, maar dat mis-
lukte.

Plaatsing
Waar heb je je militaire opleiding ge.
volgd?
Ik kwam in Venlo voor een rijopleiding.

lijk niet echt uitzonderlijk in India, een
reden hiervoor kan zijn dat de familie
van de bruidegom de hoogte van de
bruidsschat loch wat vond tegenvallen.

Bruiloft
Het potentiële echtpaar moet over hun
toekomst beslissen in een gesprek on-
der vier ogen van zo'n kwartier en als de
bruiloft dan is aangebroken weten ze
niet veel meer van elkaar dan de naam.
Het straatbeeld in India wordt tegen de
avond regelmatig opgeluisterd met een
stoet mensen, dansend op de muziek
van een compleet door elkaar spelende
fanfare, met aan het uiteinde van de
stoet een paard, waarop de prachlîg
uitgedoste bruidegom is gezeten. Ze
zijn op weg noor de woning van de
bruid, al waar zîchde huwelijksvoltrek-
king zal afspelen. Ook de bruid ziet er
op haar paasbest uit, al kijkt ze verre
van gelukkig. Voornaamste reden hier-
"oor is dat ze, jong als ze is, haar fami.

Dat was al lachwekkend, Ik had al zes
jaar m'n rijbewijs en kreeg toen 8 weken
lang elke dag rijles.
In Venlo heb ik via de commandant ge-
probeerd, gezien de uitzonderlijkheid
van mijn positie, een zelfstandige para-
te functie te krijgen en een plaatsing op
bereisbare afstand van huis aange-
vraagd. Iedereen was vol begrip, maar
later besefte ik pas dat ik was afge-
scheept met het advies om een request

Iie moet verlaten om bij de famîlie van
de bruidegom te gaan wonen.
Als de bruiloft er eenmaal opzit, gaat
het jonge paar naar b.v. Mount Abu,
een rustoord gelegen in Rajasthan op
een 1200 meter hoog plateau. Deze
hoogte maakt dat het een van de weini-
ge plaatsen in India is, waar in de zo-
mer enige verkoeling is te vinden en het
is dan ook continu bevolkt door jonge
stellen, die hier twee weken de tijd ne-
men om elkaar te leren kennen. Daarna
volgt een long, maar misschien niet al-
tijd even gelukkig huwelîjksleven, al
valt dat aan het aantal echtscheidingen
niet al te lezen. Ligt het scheidingsper-
centage in Nederland boven de 33%,in
India wordt de 1%niel eens gehaald.

Droefenis
Na negen weken door India gereisd te
hebben, verlaten we het land, toch wel
enigszins mei pijn in het hart. Dit over.
weldigende land is ons uitstekend be-
vallen en het is dat Thailand wacht,
anders zouden we wel langer zijn ge-
bleven. Alle rampverhalen die je over
het land hoort, voordat je vertrekt, blij-
ken behoorlijk mee te vallen.
Goed, geduld is iels wal je in ieder ge-
val mee moel nemen als je naar India
gaat. Je hebt het nodig als je treinkaart-
jes wilt kopen, op je eten wacht in een
restaurant, ach eigenlijk overal in India
blîjkt dat geduld een schone zaak is.
Maar hier staal zoveel moois tegenover,
dat niets er mij van kan weerhouden
hier ooit terug te keren.
(wordt vervolgd) Evert van Dijk
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Jacques van den Blink

Hoe heb je zelf de militaire hiërarchie
ervaren?
Ach, er zijn zoveel overbodige zaken die
ze elke dag weer van je eisen. Bijvoor-
beeld drie maal per dag kamer-inspec_
tie. Eén keer lijkt me meer dan voldoen-
de. Als er inspectie is moet je in de eer-
ste rust staan. Kan m.i. afgeschaft wor-
den. Drie maal per dag appèl is ook zo'n
vreemde regel. Overbodig en ineffi-
ciënt. Het belang dat ze hechten aan het
dragen van een hoofddeksel is ook zo'n
lachwekkend ritueeL
Dat je je moet melden als je de kaderka-
mer ingaat kan ookals regel de prullen-
bak in. Beleefd kloppen lijkt me meer
dan voldoende.
Het hele systeem is op wantrouwen ge-
baseerd en dat kan dus per definitie
nooit motiverend werken.

schappelijke dienstplicht kunnen in-
stellen voor diegenen die niet in hetle-
ger moeten. Dat zou dan gelden voor
zowel mannen als vrouwen. Dat zou
veel frustraties weghalen bij de
dienstplichtigen. En er is m.i. voldoen-
de te doen, denk alleen maar eens aan
het milieu.
Er moet meer rekening worden gehou-
den met opleiding en woonplaats van
mensen. Tevens moeten ze criteria ont-
wikkelen waardoor echt idiote zaken bij
plaatsing in opleiding enlof bij de para-
te eenheden kunnen worden voor-
komen.
Ze kunnen zich nu werkelijk alles per-
mitteren.

Hoe is je periode bij 425 lBC geweest?
Het is moeilijk jezelf gemotiveerd te
houden. De taak die je hebt is zeer be-
perkt (bewaken munitie met hoge ex-
plosieve waarde). Het is een waar-
neem-functie, oftewel kijken of de
vijand er aan komt, die er nooit aan
komt. Dus moet je er voor zorgen dat je
alles doet, zoals het hoort, anders wordt
je krijgstuchtelijk gestraft. Het is erg
geestdodend.
In zo'n situatie is de groep, waarin je zit
heel belangrijk. Je moet ervoor zorgen,
dat je jezelf en de anderen bezig houdt.
Voorde binnenslapers is dat nog moei-
lijker, want die blijven 's avonds in het-
zelfde schuitje zitten. De recreatieve
mogelijkheden zijn zeer beperkt en nog-
al vreemd. Als je bijvoorbeeld ziet dat je
er kunt pottenbakken. Nou kan ik me
voorstellen, dat mensen dat leuk vin-
den, maar hoeveel jongeren willen dat
eigenlijk?
Goede ruimtes om echt rustig te stude-
ren zijn er bijvoorbeeld weer niet.

Motivatie

Tenslotte Marc, wat heb je van je
dienstplichtperiode geleerd?
Er heeft een herwaardering plaats ge-
vonden voor het leven en werken buiten

- de militaire dienst. Ik hoop dat ik daar
~ blijvende lering uit zal trekken.
,;,
!•,,

Inspecteur-generaal
Uiteindelijk ben je terecht gekomen bij
de inspecteur-generaal. Waarom heb je
een gesprek aangevraagd met hem?
Ik wist van tevoren dat hij mijn positie
niet zo maar zou kunnen wijzigen, maar
ik vond het belangrijk dat hij mijn gang
door de krijgsmacht zou horen, met de
hoop dat er misschien iets zou kunnen
veranderen voor mensen die na mijzou-
den worden opgeroepen.

Wat zou er volgens jou moeten veran-
deren?
In de eerste plaats zou je, omdat maar
39%opgeroepen wordt. ook een maat-

Hoe is dat gesprek geweest?
Het was een uitgebreid gesprek van an-
derhalf uur. Ikheb in het gesprek steeds
geprobeerd het probleem wat los te
koppelen van mij en het meer te richten
op de mentaliteit van delensie ten aan-
zien van bijvoorbeeld het plaatsingsbe-
leid.
Ik heb er de nadruk op gelegd dat de
Nederlandse staat en de krijgsmacht zo
niet mag blijven omgaan met
dienstplichtigen. Ze beseffen te weinig
wat ze mensen kunnen aandoen.

worden voorzien. Als ik dan zie hoeveel
mensen alvallen door allerlei redenen
(waar ook niemand voor in de plaats
komt) dan is dat extra wrang.

Kun je eens stapsgewijs beschrijven
welke initiatieven je naje plaatsing in 't
Harde genomen hebt?
Eerst ben ik via mijn pelotons-sergeant
bij de compagnies-eommandant ge-
weest. Dat liep op niets uit. Dat was ook
meer een eerste emotionele reactie op
m'n plaatsing. Ik heb toen zelf gepro-
beerd een baan te vinden bij defensie in
de buurt van m'n woonplaats. Dat is mij
gelukt. Ik kon een aantrekkelijke lunc-
tie krijgen in Den Haag. Dat liep ook
weer stuk, omdat in de chaulleur-vaca-
ture die zouontstaan bij 425lBCniet kon

te schrijven. Mijn argumenten waren
niet voldoende voor een plaatsing
dichtbij huis, maar niemand zei me dat.

Wanneer vernam je je plaatsing?
De laatste dag in Venlohoorde ik dat ik
in 't Harde geplaatst zou worden, bij 425
IBCals chaulleur. Dat was handig ge-
speeld van die mensen bij de rijoplei-
ding.
Natuurlijk heb ik in 't Harde geprobeerd
er het beste van te maken en ook daar
ontving ik weer begrip voor m'n wen-
sen. Maar ja, ik was eigenlijk al ge-
matst als chauffeur, vond men, en er
was een structureel tekort aan chauf-
feurs. Zo was het systeem nu eenmaal
en deze baan die ik had moest ook ge-
daan worden.
Overal heb ik deze luie en makkelijke
manier van redeneren ontmoet.



Stress

Training in ontspanning en zellhypnose
Stress is een verschijnsel dat volgens sommigen steeds meer voorkomt. In
de eerste siresstheorieën werd stress opgevat als een fysiologische (lieha.
melijkel reactie op bedreigende situaties. Deze lichamelijke reacties zijn
bijvoorbeeld verhoogde hartslag en bloeddruk. en verhoogde afscheiding
van adrenaline (een stresshormoon). Naast fysiologische reacties is er
tevens sprake van emotionele reacties. Stress is meestal pos een probleem
als er gedurende langere tijd sprake is van een te hoog nivo. Chronische
overbelasting door stress leidt vaak tot allerlei lichamelijke en psychische
klachten.

De bedreigende situaties die stress ver-
oorzaken worden stressoren genoemd.
Aardig en tegelijkertijd wal droevig is 't
Ie moeten constateren dat de meeste
stress in onze cultuur niet terug te voe-
ren is op zeer primaire stressoren zoals
honger, koude, pijn e.d. Dat houdt ver-
band met het feit dat mensen in staat
zijn nagenoeg alles als stressor te bele-
ven: een situatie is bedreigend als men
er een bedreigende betekenis aan ver-
leent. Dit laatste kan per cultuur zeer
sterk verschillen en is het gevolg van
culturele en individuele leerprocessen.
Er zijn bijvoorbeeld Eskimoculturen
waarin zeer veel verschillende taboe's
gelden, waardoor de kans omeen taboe
te doorbreken zeer groot is: een cultu-
reel bepaalde bron van stress dus.
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Spanningsnivo
Er zijn uiteraard nog meer factoren die
het spanningsnivo beïnvloeden. Be.
langrijk is bijvoorbeeld de mate waarin
men verwacht de vaardigheden in huis
te hebben om een bedreigende situatie
te hanteren ol het hoold te bieden. Ook
het aan de hand van bepaalde signalen
kunnen voorspellen of er een bedrei-
gende siluatie zal ontstaan of niet,
speelt een grote rol.
Alsiemand weet dat bepaalde signalen
een voorteken zijnvoorhet in aanraking
komen met een stressbron, zal de per-
soon als die signalen er niet zijn, zich
relatief rustig voelen. Pas als het sig-
naal komtzet hij zich 'psychisch schrap'
en loopt de spanning op. Als dit soort
signalen ontbreken en men niet kan
voorspellen wanneer een bedreigende
siluatie optreedt, terwijl die wel ver-
wacht wordt. zal men voortdurend
waakzaam zijnen zetmen zichvoortdu-
rend 'schrap'. Dil leidt tot een perma.
nent hoog sponningsnivo.

Oefeningen
In het verlengde van de tegenwoordig
zo populaire stressmanagement mode
heeft Peter BIHz(Amsterdams psycho-
loog) een boekje geschreven, dat als
handleiding moet dienen om overtolli-
ge stress de baas te worden. De titel
luidt: 'Blitztraining voor het hanteren
van stress' (of het allemaal zo snel zal
gaan is nogmaar de vraag). Bijhet boek
is een cassettebandje gevoegd. met
daarop een ontsponnings- en zelfhyp-
nose-oefening.
De schreeuwerige. Amerikaans aan-
doende omslag, met aan de voorkant
een loto van de auteur (die hoort alléén
op de achterkant naar mijn mening),
deed mij het ergste vrezen. Te meer
door de naam van zijnmede-auteur Jan
Huijbers alleen op de achterzijde wordt
vermeld. De inhoud valt alleszins mee
moet ik zeggen.
Een groot gedeelte bestaat uit een een-
voudige, speelse en leuke beschrijving
van allerlei psychologische theorieën

en vooronderstellingen met betrekking
tot stress. De beschrijving van de trai-
ning op zichzelf is relatief kort en wat
magertjes uitgewerkt vergeleken bij het
eerste deel.
Het betrelt onder meer training in ont-
spanning en zelJhypnose, waarbij je
leert in de verbeelding moeilijke silua-
ties en de daarbij behorende gedragin.
gen 'voor te oefenen'. Een soort genera-
le repetitie in de verbeelding. Op het
bandje staan instructies. die nodig zijn
bij het leren van de oefeningen. Kortom
een leuk, bUtzboekje, maar verwacht er
geen wonderen van.

Peter Blitzen Jan Huijbers: Blitztraining
voor hel hanteren van stress. HetSpec-
trum, Utrecht 1989(Prisma pocket, 204
blz. + geluidscassette) f 24.90.

Louis Zandstra

Begeleiding mogelijk
Naast alle mogelijke hulpverle-
nende instanties in de burger-
maatschappij is er ook in de
krijgsmacht mei betrekking lot
stress gespecialiseerde hulpver_
lening mogelijk. DeSektie Indivi-
duele Hulpverlening biedt mili-
tairen (van de landmacht) die
(permanent) last hebben van een
te hoog spanningsnivo begelei.
ding aan inzake deze problema-
tiek.
Mililairen van de KL,die zichher-
kennen in de in dit artikeltje
weergegeven zaken, kunnen het
besl in eerste instantie kontakt
opnemen met één van de hulpver-
leners op hun onderdeeL'kazerne
(arts, geestelijk verzorger of
maatschappelijk werker). Indien
een verdere begeleiding wordt
gewenst zal door de betreffende
hulpverlener naar één van de
BIH'sworden doorverwezen.

(Red.)



Visitekaartjes
De oplossing van de puzzel in het april.
nummer luidt als volgt: I-inkomen: 2-
kopgoal; 3-moorkop; 4-nalopen.
Door in de onderstaande vier visite-
kaartjes de letters van naam en woon-
plaats in een andere volgorde Ie zetten,
kan het beroep van de betrokkenen wor-
den gevonden.

Ii•• EGO
•• puzzle

R.O. Rug
Pramme

H.R. Seils
Ede

R.A. Eta
Mels

S.E. Bert
Edam

Willy Lohmann

Gedreven door een onverklaarbaar in.
stinct, zijn horden iedere dag weer in
staat mensen wier grootste ondeugd
bestaat uil het eenvoudig aanwezig
zijn. het leven uit te rukken. Als het kan
zo gewelddadig mogelijk.
En daar zijn mensen, al zo lang men er
sporen van heeft kunnen ontdekken vol
overgave mee bezig. Men bediende
zich, doorde eeuwen heen van de meest
uiteenlopende hulpmiddelen. Met een
beetje handigheid is een knots al bij-
zonder doeltreffend. Maar als zelfs die
ontbreekt, laten we ons niet ontmoedi-
gen. Met de blote hand weten we ons
aardig te redden.

Geluidsol'erlast door
schietoèfèningen I'eel
groter dan I'erwacht

Van O~ v~rslaggo:v~o:
LAUWERSOOG ',_ ~ militaire

schi~tMt"ningen in d" Mamtwurd,
bij d" Wadd~m....i' produc"r"n \'f"'l
ffif"'£ .lawaai'dan was v,,","acht. Dat
h"tJt).,n de f"'l"lil" ,l"lutdsm"tingen uil.
gewezen, die wlTden uÎtgevOt:n1ln op.
dnll:hl van hel ministerie Van Defensie
en hel Rijksinstituut voor Natuurbe-
hf"'r.

. Nu de f"'l"lite series schietoefmiJigen
achter de rug zijn, blijken pieken van
meer dan tachtig deCIbel te zijn getrle-
len. Met naUlt! vanaf het eil~n'" " .
momiikoog k"",,,,""
herl"-'

tuin zou zetten. zou iedereen begrijpend
het hoofd buigen en prevelen: "Wat
heeft dal mens een goede smaak. "
Buiten in hel heldere zonlicht. kocht ik
een krant en zag in grole koppen ver-
meld, tot welke afgrijselijke moordpar-
tijen het die dag weer was gekomen. Op
alle denkbare en ondenkbare plaatsen
in de wereld, slaat men elkaar, iedere
dag opnieuw, de hersens in, om het kan
niet verdommen wat voor reden. Een
klein nuanceverschil in geloofsopvat.
ting is al voldoende elkaar uit te roeien.
Economische belangen. vage onher-
kenbare doch gekwetste eergevoelens
veroorzaken stromen bloed.

Daarom, een beeld van een mens in
mijn tuin. Mij niet gezien!

Soms lees je een artikeltje en overvalt je
de gedachte: dat had ik zelf hebben wjJ-
len schrijven. Je eigen gevoelens zie je
verwoord. Een andere keer krijg je een
stuk onder ogen, waarmee je het perti.
nent oneens bent, maor waardoor je
toch tot nadenken komt. De vraag blijft,
welk stukje het meest waardevolle is.

Slarlighier

Natuurlijk kan de steWng of zo'n
vliegtuig al of niet mooi is, uiteenlo-
pend worden beoordeeld. De vorm
wordt voornamelijk bepaald door de
wetten van de aero-dynamica. Het zit 'm
in de stroomlijn die ook zoveel mensen
doet kwijlen bij het aanschouwen van
een nieuwe auto.
In het artikel komt evenwel naar voren
dat zo'n vliegtuig wapentuig is en blijft
en de bedoeling heeft dood en verderf te
zaaien.

De eerste atoombom had, als je de af-
beeldingen mag geloven, een logge
vorm. Bij latere uitvoeringen zal men
zeker een stilist hebben betrokken om
het uiterlijk ietwat op te krikken.
Op de markt. waar de wapenhandel
zich afspeelt. zal ook zeker naast de ef-
fectiviteit, het oog zijn eisen stellen.
Wapentuig moest, door de eeuwen
heen, imponeren. Tanks en kanonnen
konden de vijand alleen al door hun
vorm, rillingen bezorgen en als het
meezat op de vlucht jagen.

Deze gedachten overvielen mij bij het
lezen van het artikel Porno van CorOut.
Wie haalt het nou in zJïn hoofd een
vliegtuig, dat zoveel ellende en ramp-
spoed kan veroorzaken, mooi te vinden.
Om wat op verhaal te komen liep ik
's middags een museum binnen. Daar
valt toch altijd wel wat te genieten. Ik-
zelf kan ademloos kijken naar een
beeldhouwwerk van bijvoorbeeld Mi.
chelangelo. Deze meester was, in na-
volging van de klassieke Grieken, in
staat de menselijke gestalte weerga.
loos in marmer te vereeuwigen. Je kunt
zo'n beeld van alle kanten bewonderen.
De spanning en kracht is in het marmer
tot rust gekomen, maar er lijkt maar
weinig voornodig, het weer tot leven te
wekken. Als Marta Röling z6iets in haar

Ik Jas de vaste column Prikkels van Cor
Out, getiteld Porno, in EGO van oktober
'89. Inderdaad, alweer een tijdje gele-
den. Het ging over de Sforfighter F-104
G. die door defensie aan de kunstena-
res MarIa Röling was geschonken. Zij
had erom gevraagd omdat zij de vorm
van het toestel prachtig vond.
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My lelt loot

Humor en emotie in
epos over gehandicapte auteur
Vorig jaar stond de wereld op z'n kop vanwege een film die helemaal
draaide om een autistische man; Duslin HoUman kreeg voor z'n hoofdrol in
'Rain man' zelfs een Oscar. Dit jaar heeft DODiel Day Lewis dezelfde
onderscheiding gekregen voor zijn vertolking van een spasticus. Een teken
aan de wand. en een bemoedigend tekenl Binnenkort kunt u nog rekenen
op een film over een ouder wordend echtpaar en de zorg die ze van hun
zoon ondervinden. op een film over adoptie. op een film over analfabe-
tisme. En dan hebben we al kennis gemaakt met die bezielde leraar in
'Deed poets society' en met die hartveroverende travestiet in 'Torch song
Irilogy', De 'human interest' mag weer, Sterker nog. de mensen zijn bereid
voor emotionele verhalen hun huis uit te gaan, richting bioscoopl

In 'Mylelt foot', de filmwaarin de Britse
auteur Daniel Day Lewis (bekend uit
o.a. 'Stars and bars' en 'The unOOarable
Iîgtness ofOOing')de hoofdrol speelt, is
de eerste spee1fîlmvan producent Noel
Pearson en regisseur Jim Sheridan. Ze
hebben er onmiddellijk hoog mee ge-
scoord, zowel in eigen land als over de
grenzen. En het onderwerp ligt tochniet
echt makkelijk, ondanks die gestegen
interesse in 'menselijk getinte' produk-
ties.
'My lelt foot' is het levensverhaal van
Christy Brown,een Ierse schrijver/dich-

ter, die zwaar gehandicapt ter wereld
kwam (als zoveelste kind in een straat-
arm, maar 'goed katholiek' gezin. ).
De artsen goven hem weinig kansen,
maar zijn onvenettelijke moeder was
vastbesloten ookdit kind alles te geven
wat in haar vermogen lag. En dot was
veel, ondanks het feit dat ze getrouwd
was met een domme, dominante drin-
kebroer die zich gedroeg als haar oud-
ste en lastigste kind.
Christy lag de eerste jaren van z'n leven
op een matrasje in de kleine, overvolle
huiskamer en nam zogoed en zokwaad

•

als het ging deel aan het gezinsleven.
Toen hij op een dag met de teen van z'n
linkervoet 'mother' in het stof op de
grond schreef, verbijsterde hij daarmee
zowel zijn moeder als zijn vader. Hij
bleek geestelijk absoluut niet achter te
zijn. Vanaf dat moment veranderde zijn
leven. De broertjes en zusjes bouwden
een kar voor hem en namen hem mee
naar buiten. Hij verzon manieren om
kolen uit de kolenwagen te stelen en
was net zo verrukt als de andere kinde-
ren, toen zijn plannetjes bleken te luk-
ken. Later kreeg hij les van een vrouwe-
lijke hersenspecialiste, die ontdekte
welke onvermoede artistieke kwalitei-
ten de zwoor gehandicapte jongen be-
zat. Christy begon te schilderen met zijn
linkervoeten z'nwerkwerd zeer positief
beoordeeld.
Uiteindelijk, na een mislukte passie
voor de arts, trouwde hij met een ver-
pleegster. Inmiddels was hij gaan
schrijven. omdat hij had ontdekt dat hij
in die kunstvorm zijnemoties pas volle-
dig kon uitdrukken. Christy Brownwas
een gerespecteerd auteur, beroemd om
z'n werk, berucht omz'n grove grappen.
Eenvolledig levend mens, die met volle
teugen van z'n beperkte mogelijkheden
wist te genieten.

Wat Doniel Day Lewis van Christy
Brown (die inmiddels is overleden)
maakt, is een man die nooit zielig is, in
geen enkele sceneafhankelîjk ofsukke-
lig overkomten die het publiek onafge-
broken weet te boeien. En hij heeft z'n
creatie bepaald niet g~romantiseerd;
zijn Christy Brown is een afstotelijke,
kwijlende man die vreselijke geluiden ~-

Vaniel Day Lewis en Brenda Frjçker (beiden bekroond met een Oscar) in 'My lelt foot"
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Leo van Opzeeland

Opnieuw Bruce WiIlis, nu als de slem
van een baby die, hoorbaar voor hel
publiek maar niet voor z'n omgeving,
commentaar geeft op alles wat hem
overkomt. Zijnmoeder wordt in de steek
gelaten door haar gelrouwde minnaar.

dus als het kind is gearriveerd gaat ze
op zoek naar een andere, possende
paps. De baby zelf heeft z'n keus allang
bepaald: die leuke taxichauffeur die z'n
moeder naar het ziekenhuis heeft gere-
den, die moel het worden ...
Regisseuse Amy HeckerIing, die ook
het script schreef, stople heel wat platte
grappen in het verhaal. maar het is te-
gelijk geestig en spits genoeg om toch
voor een poar uur amusement garant te
staan. Leuke rollen van Kirsty Alleyen
vooral JohnTravoIta. L. v.O

Kitstie Alleyen Olympia Dukakis in 'Look
who's talking'

In de onafgebroken stroom 'Vietnam-
films' dil keer aandacht voor een klein-
schalige produktie van Norman Jewi-
son. Hij bouwde zijn film rond een ver-
bitterde veleraan en zijn achttienjarig
nichtje, dochter van z'n vriend en zwa-
ger die in Vietnam sneuvelde voordat
hel kind geboren werd. Nicht en oom
wonen onder één dak. en hel meisje wil
meer over haar eigen vader te weten
komen. Aanvankelijk weigert de oom
om nog aan die tijd terug te denken, tot
het kind een slapeItje brieven vindt. Die
blijken de brug te kunnen slaan, waar-
door de oom uiteindelijk ook zelf met z'n
leven verder kan.
Een film die al en toe uitgesproken sen-
timenteel van opbouw is, maar op een
heel acceptabele manier, zodat de Ira.
nen die ze oproepen diep van binnen
komen. Bruce Willis, de snelle grap-
penmaker die je niel in een dergelijke
film zou verwachten, maakt van de in-
Iroverte oom een prachtige rol. De En-
gelse EmilyLloydals hel nichtje is puur
en onbedorven en ze past uitstekend in
het geheel.

In country

Lookwho's talking

(;~. 4

~

'~'.:.;' ."~
.' ' •.....•',;) ~ 1i .
l' ~!Wi
, ~ijfiiJ'... .
Bruce Willis en Emily Lloyd (rJin '/n country'

voor de wrede wereld om zich heen.
Vanaf de tijd dat hij besluit dat hij wil
gaan schilderen in plaats van priester
te worden, raakt hij steeds meer ver-
vreemd van het 'gewone' leven. tot uit-
eindelijk Theo de enige is met wie hij
nog een redelijk menselijk contact
heeft. Altman schetst Theo als een ge-
voelige, hartstochtelijke jongen die.
eenmaal genezen van z'n sylilis, trouwt
met een aardse, egocentrische vrouw,
en die dat slechte huwelijk absoluut
niet aan kan. Als Vincent, na een zelf-
moordpoging, eenmaal is overleden,
houdt Thee het in het leven ook niet
langer dan een half jaar vol. Beide films
zijn in hun soort uitstekend en je krijgt
het gevoel dat je nog wel een paar inter-
pretaties van hetzelfde gegeven zou
willen zien. In elk geval kan dat op tele-
visie: er komt een Nederlandse serie
over Vincent en er zullen zeker ook vele
documentaires worden uitgezonden,
want ongeveer de hele wereld heeft
zich in het leven van Vincent van Gogh
verdiept. Had hij daar, in z'n korte en
tragische bestaan, maar alvast een
heel klein beetje van mogen merken.

for !ife' van Vincente Minelli. en 'Vin-
cent and Theo' van Robert Altman. De
Minelli dateert uit de jaren vijftig, en is
gemaakt volgens de beproefde Holly-
wood-wetten: dik aangezet acteerwerk,
stuwende muziek op dramatische mo-
menten, en zelfs de armoede nog 'gla-
mourous' uitgebeeld. Toch is de film al-
leszins te genieten voor wie bereid is
die typisch Amerikaanse aanpak voor
lief te nemen. KirkDouglas in de titelrol
speelt een bezielde Vincent,en de lang-
zaam binnensluipende gekte, in combi.
natie met de twijfel aan eigen be-
staansrecht, die Vincents leven tot zo'n
hel hebben gemaakt. heeft hij uitste-
kend aangevoeld. Robert Altman con-
centreerde zichopde relatie tussen Vin-
cent en z'n zes jaar jongere broer Theo.
Theo was kunsthandelaar en fungeerde
z'n leven lang als een soort maecenas
voor Vincent: hij stuurde toelages en
Vincent stuurde zijn werk in ruil terug,
zodat hij toch het gevoel had dat hij iets
deed voor dat geld, al slaagde Theo er
maar één keer in om een werk van Vin-
cent te verkopen. Altman koos de Britse
acteur Tim Rothvoor de rol van Vincent
en het is heel interessant om die twee
totaal verschillende opvattingen van
eenzelfde figuur in beeld te zien. Rothis
als Vincent een echte zonderling, een
onaangeposte man met een scherp oog

/1
Kirk Douglas als Vincent van Gogh in 'Lust
for We'

•••••••••••

•
:: film
•••: korl••

in 'I

Vincent ond Theo
Lust for Bie

Î,l
• • •. J 4

Tim Roth (als Vincent! mei Robert Al/man en
Johanna ter Slegge in 'Vincent and Theo'

In het kader van het Van Goghjaar WOI-
den deze maand meerdere films uitge-
bracht die met de schilder Ie maken
hebben. In juni organiseert de Stichting

Vincent van Gogh zelfs een piepklein
festivalJetje waar alles dal ooit over
Vincent op film is vastgelegd, Ie zien zal
zijn. In de bioscoop kunt u twee films in
de normale roulatie verwachten: 'Lust

• maakt voordat hij behoorlijk leert arti-
culeren. Maar vooral de humor en, als
hij wat ouder is, het cynisme van Chris-
Iy Brown heelt Day Lewis optimaal be-
nut. Hij ziet de mensen om zich heen
haarscherp, in ol hun zwakheden en
hun hypocrisie en hij durft er melding
van te maken als hij dat nodig vindt.
Ook de rol van Christy's moeder is een
juweel in z'n soort, waarvoor Brenda
Fricker terecht met een Oscar is onder-
scheiden. Christy's moeder is zo'n
vrouw waarvan er miljoenen rondlo-
pen. die nooit in het zonnetje worden
gezet. maar die in feite een gouden
standbeeld verdienen. Van haar scha-
mel huishoudgeld spoort ze nog wat in
een stiekem blikje om voor Christy een
rolstoel te kunnen kopen (en pa is ra-
zend als hij dat ontdekt. .. J. en ze
brengt het geduld op om met het kind
oefeningen te doen naast haar zware
taak in huis. Wanneer Christy meer
contacten met de buitenwereld krijgt,
door z'n schilderwerk en z'n schrijverij.
heeft de moeder het daar moeilijk mee,
maar ze houdt zich altijd bescheiden op
de achtergrond. Minstens zo knap
speelt de inmiddels overleden Ray
McAnallyalsde vader van Christy. Ook
de vele bijrollen zijn schitterend. Geen
sex, geen glitter. geen stunts, en toch
een lilm als een monument!
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Jongeren.weekend 'Jij en Ik'
In het langweekend van 24 tlm 27 mei
(hemelvaartsdag) organiseren de Jonge
Humanisten zoals vanouds weer een
kampeerweekend. Dit keer gaan we
naar een mooi gelegen kampeerboer-
derij in het Brabantse Berlicum, 7 km
onder Den Bosch. We zitten op hetsa!-
stand van de Drunense Duinen, een
fraai natuurgebied met goudgele zand-
verstuivingen en knoestige dennen,
waar je heerlijk kunt wandelen, fietsen
en - als het weer meewerkt - ook
zonnen.
Naast de vele ontspannende activitei-
ten staat er dit keer ook een serieuzere
dag rond het thema relaties op het pro-
gramma. Hoe functioneer je in je eigen
relatie(s) en ben je daar tevreden mee,
of zou je daar iets aan willen verande-
ren? Op verschillende manieren kun-
nen de deelnemers met dit thema aan
de slag. 's Avonds hopen we ons aan
een kampvuur (met alles wat daarbij
hoort) te kunnen warmen.
De kosten zullen f 50.- bedragen. Voor
meer informatie en opgeven: Afdeling
Verenigingszaken, Centraal Buro Hu-
manistisch Verbond, 030-318145.
Namens de weekend-organisatie, al-
vast tot ziens, Luc Kepers.

Alternatief
Minister Ter Beek vond het een goede
zaak om meer werk te creeren voor zijn
defensieapparaat. Met zijn instemming
gaat de marine een nieuwe taak vervul-
len. In de Caribische Zee zullen drugs-
transporten worden onderschept. Het
mijnen vegen in de Perzische Golf lijkt
alweer lang geleden. Verder zijn de pro-
motiereizen over de wereld met kop-
stukken uit het Nederlands bedrijfsle-
ven nog steeds gaande.

Wie durft er nog te beweren dat op onze
marine bezuinigd karl worden. Wan-
neer straks de NAVO wordt opgeheven.
heelt de marine nog steeds een belang-
rijke taak. Trouwens wie moet het glas
ruimen in de kassen van het Westland
als we weer windkracht 12krijgen?

Als straks de minister in het parlement
komt met zijn defensienota, zal blijken
dat er niet bezuinigd kan worden, of
hoogstens enige tiende procenten aan
het eind van de rit. Dat was toch afge-
sproken in het regeerakkoord bij de
aanvraag van dit centrum-linkse kabi-
net. Wat daarna is gebeurd in Oost-Eu-
ropa is schijnbaar van geen enkele be-
tekenis voor deze coalitie,

Na de forse nederlaag voor de PvdA bij
de recente gemeenteraadsverkiezin-
gen. zei de voorzitter van die partij dat
de socialisten zich in het kabinet onvol.
doende profjJeerden. Met betrekking tot
het defensiebeleid, waar een partijge-
noot van de voorzitter de bewindsman
is. is dat tot nu toe duidelijk het geval.
Het beleid van gratis leveranties van de

oude NF.5straaljagers aan Turkije gaat
gewoon door. terwijl de regering erkent
dat bij die NAVa-partner de mensen-
rechten niet worden nageleefd. Welis-
waar een beslissing van het vorige ka-
bine/, maar dot is voor de kiezer niet
zichtbaar.

Wat wel zichtbaar is. is de inventiviteit
waarmede de generaals naar alterna-
tieven zoeken om hun krijgsmacht op
sterkte te houden. Het onderscheppen
van drugstransporten van Zuid.Ameri-
ka naar de VS is duidelijk geen NAVO-
taak, net zomin als destijds de mijnen-
veegaktie in de Golf.
Het glasruimen door het leger is een
padvindersdaad onder het motto 'een
heitje voor een karweitje', Op die wijze
is in deze samenleving nog wel menig
alternatief te vinden.

GorOut
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Toen hij zes was wisl hij hel al. Ooit zou
hij in een F-16zitlen. Zomers als ze laag
over het dorp vlogen slond hij met open
mond en glanzende ogen Ie kijken lot
het laatsle slipje aan de horizon ver-
dween.
Op z'n elfde mochl hij mei de buurman
mee naar een open dag van de luchl-
machl.
Tassen vollolders en posters verzamel-
de hij daar.
Van z'n bij elkaar gespaarde zakgeld
kochl hij een bouwpakkei van een F-16.
De buurman kochl een pet voor hem.
Van de vliegshow droomde hij weken
daarna nog.
Hijwisl het zeker, hij zou naar de luchl-
macht gaan, en ... in een F.16vliegen.

Omdat hij in de lolders had gelezen dat
je op z'n minst HAVOmet wiskunde en
Engels moest hebben zot hij iedere dog
exlra schoolwerk te maken.
De CITO.loels wees VWOuit.
Zes zware jaren volgden. Studeren, stu-
deren en nog eens studeren.
Met achten en negens kwam hij door z'n
examens.
DeKLuwilde hem graag. Eerst naar de
KMAen don het vervolg ... vliegen in
een F.16.
Alleen die domme pech ... een gebro-
ken bovenbeen doorkruisle z'n dromen.
Nu liggend in de gewichten weet hij hel
niet meer zo zeker ...
Zou het er ooit nog van komen?
Vliegen in een F.16???

Ik zou het willen begrijpen.
Neem nu christenen
Neem nu humanisten
Draai, desgewensi. de volgorde om!

Begrijp ik het goed dat hel in beide over-
tuigingen met name gaat om;
een manier van leven waarbij respect
cenlraal slooI. respect voor de onder,
respect voor jezelf?

Begrijp ik het goed dat hel bij beide
overtuigingen gaat om:
de mens geelt zin aan zijn leven en er.
voort zin aan datzelfde leven, zoekend.
Is geloven immers ook niet zoekend le-
ven, zonder vastsloonde antwoorden of
oplossingen?

WIKLA Begrijp ik het goed dat
de overtuiging, ol het geloof
een persoonlijke beleving is,
geen leer ol iets dat van buiten opge-
legd kon worden?

Begrijp ik het goed?
Dan begrijp ik dus niet
dot humanisten of christenen
in eigen gelederen
ol onderling elkaar bevechten.

Begrijp jij hel?
Steven

OIOMUtrl.E"~,
M,",lt"'t Va... Defw,,-. -I

/11-7'

Dne bouwprojecten zijn' m.
middels gestopt.

Defensie gaal
bouwprojecten
opnieuw hezien
DEN HAAG - Met het oog op
de onzekerheden over de toe--
komstige omvang van de
krijgsmacht beert staatsse.
cretaris Van Voorst tot
Voorst fDefenslel een selec-
tieve bouwstop afgekondigd.
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gedicht

~

"De chronologisch gerangschikte gedichten in
Requiem voor &en vlinder ve,tolken in eersle
aanleg hel toe-nemend hu,tzeer om wat verlo-
ren goot can zuiverheid en ongeschondenheid
naarmate het kind in de ouder wordende mens
wegsterft.
De themoti"k is ,,<,hier in tweede instantie, en
al spoedig. toegespitst op de bitte." wClCltheid
dat sommigendoarenboven~l I~l hunle-
ven in h"l leken "ien gaan slaan van d" allijd
onaanvaardbare dood van een eigen kind en
van de emolies. die dan in hel geding zijn.
Requiem voor ""0 ••.linder is ontstaan in de p<!-
riod •• tussen het voo!"joar van 1985en heInojaar
Van 1989. In de nacht voo 21 op 22 november
1985stierf de jongste dochter van Berend Win•••
ke. Matije. geboren op 24 december 1968. ten
gevolge von een verkeersongeluk. Het smart ••.•
lijke en h"t ingrijpende daarvan m""st ••n hun
spor ••n wel in zijn poezi •• nalaten.'
(tekst achterop de bundel)
Uit het midd ••nged ••••lt•• van de bundel _ ••••n
tiental ontroe,ende 'Kinderdoodliedjes' _ :tijn
hiernaast d'ie gedichten afgedrukt,
Van Berend Wineke (l93S) ve'schenen ••••rde'
de bundels Introapectru", (969) en Een zeker
"erblijf (1985). Ook was hij voor Uitgaverij de
Prom de samenstelIe, van W"t dit bllJiael over.
bl ••••f (1985) e" Ik d"" nl ••l m ••••r mee (986).
bloemlezingen uit resp. poèz;e en proZ<:lv"n de
Zeeuwse dichter/schrijver/schUder J.C. (Chrisl
V"n Schagen. die in 1985 op 93-jarige leehijd in
Devente, overl...,..,j.
Berend Wlnelre: Requiem voor ••••<1vlinder. De
Plom. Baarn 1990. 37 blz, f 17.50. (FS)

Hoop

Het lielst zijn mensen, in het algemeen.
zestien uur per dag actiel, Omdat het
wel heel erg vervelend is. zo niet onver-
draaglijk, niets te moeten doen, Je zou
er hopeloos van worden. Dus rennen ze
naar hun werk, tijdens hun werk en na
hun werk, totdat ze uitgeteldvoorde t.v,
en in bed vallen. En zo doen velen dat
bij voorkeur minstens vijl dagen in de
week.

Welbeschouwd is dit nogal bedenke-
lijk, want de meesten realiseren zich
niet dat ze eigenlijk behoorlijk passiel
zijn. Dat ze voornamelijk reageren op
prikkels van buiten: in verlokt en ver-
leid worden door te luisteren naar het
geluid en geleuter van alles en ieder-
een. Drukbezig zijn met het reageren op
dat wat anderen van je verwachten, Let
maar eens op reacties van mensen
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Wk in (kn:mbn ~eboren is,
sta op.
Wk tot Jt'ccmbcr vcrkorcn is,
kom op.
\X'ielllt't de \••..intcr ~CkOll1eI1IS,
Jie blocit et'llSllaar te vcrwachtl'n is
volop.

Ulie llaar Ilovcm hcr \"t'rz\\'orvcn is,
gaop.
\X/killllovcmbn gcstor\"cll is,
ontpop.
Wk mij als kind al ontnomen is,
dit, vlmdcn door mijn gcdadllcnis
non-stop,

wanneer je bekent dat je een hele dag
'niets' hebt gedaan, het is bijna een
'doodzonde'. Rennen, dat is wat men-
sen doen om te ontkomen aan de ont-
wrichtende gevoelens van hopeloos-
heid en zinloosheid, zodat de vraag
naar de zin en het doel van alles niet
gesteld zal worden.

Wanneer men zichzelf die vraag stelt en
er geen antwoord op weet, stagneert
het één en ander. En wanneer leven
stagneert, treedt er versterf op. Dus
zorgt men er vooral voor dat die vraag
niet boven komt, doorzich over te geven
aan hebzucht. vadsigheid en geestelij-
ke luiheid: hopeloos reageren op prik-
kels. En wat voor het individu geldt
gaat in zekere zin ookop voorde samen.
leving. Nu zijn er weer onheilbood-
schappers, rennend van continent naar

\XlitteZW;}llCIl,zwarte zwanen
lit,tciljc naar engel'lalllj vart'n.

Engel'lallli werd ontsl(lten,
hct hn'ft mijn hart gcbrokcn.

Er is gecil cngclm dit lanJ
dic mijn hart nog makcn kan.

Ll:lt doorgaan, laat voorgaall
dczwaan \":lnmijn vcrlangcn.

Marije is llllllajesteit
voorbij Jc tijd ccn plaats bcrt'id.
Eell vlindl'rkind in majt'steit,
wc ZIjnhaar kwijt.

Daarom moer ik zo wencn
cen levcllslallg bcwencn;
ze is zo vrocg verdwencn
1l1l'l'lIwighcid.

Kon ik haar maar bezockt'll gaan,
zoeken gaan zoctjes aan.
Maar ik moct hier nog blijvcn staan
in deze tijd.

continent. die zeggen dat het einde van
de wereld nabij is. Maar dat wisten we
allang. Elke tijd heelt z'n eindtijd. Dat
zeiden de mensen tweeduizend jaar ge-
leden ook al.
Er is dus niet veel veranderd. Het wordt
elke keer weer gezegd, wanneer men
niet meer kan of wil hopen. Wanneer in
jezelf de hoop niet meer leeft, is de we-
reld aan z'n einde toe. Maar zolang de
hoop in mensen blijft leven, gaat de we-
reld niet ten onder en hoeft men ook niet
te rennen. Elke daad van liefde geeft
leven, maar elke daad van geestelijke
luiheid, vadsigheid en hebzucht geelt
dood. Die keuze doet zich elk moment in
ons leven voor en mensen zullen daar
ook op moeten antwoorden.

Het antwoord is niet wat we zeggen ol
wat we er zoal van denken, maar in wat
we zijn en in wat we doen. Niet uit wan.
hoop en hopeloosheid, maar uit hoop,
Om te komen toteen zinvol leven en een
betekenisvolle wereld, voorjezelf en de
ander waar je niet buiten kunt. Hoop
doet werkelijk leven, daar kan geen on-
heilsboodschapper tegenop.

Freek Pol





Gebruik jij geweld of 10k je het uit?

Misschien een wat vreemde vraag. maar: hoeveel geweld gebruik jij in je
dagelijkse leven?
Tja. wat kan een normaal mens daarop antwoorden; 'Ik sla bijna nooit
iemand. ik maak wel eens een beetje ruzie. soms een kleine geestelijke
oorlogsvoering om te zien wie het laatste sterke woord heelt. maar echt
geweld. nee dat valt wel mee.'
Wanneer je geweld op één lijn stelt met vechten. messen, vuurwapens.
kanonnen. dan zal de gemiddelde mens inderdaad weinig geweld gebrui-
ken. Maar begint geweld op het moment dat er een klap uitgedeeld wordt
of een mes getrokken?

Een voorbeeld uit de praktijk van de
kazerne; een jongen bedreigt een ander
mei een mes. Geweld dus. fout!Waar-
om deed hij dat? Omdat die andere jon-
gen nooit achter in de rij aansloot, maar
steeds voordrong.
Is het met een mes dreigen geweldda-
dig handelen of is het dreigen met ge-
weld? Is voordringen wel of niet ge-
welddadig ol 10kje daar misschien ge-
weid mee uit?
Een belangrijke vraag is hier: waar be-
gint geweld? Wanneer je weet dat jouw
gedrag geweld kan oproepen bij een
ander, is jouw gedrag dan geweldloos?
Kun je dan nog met recht zeggen: ja,
maar hij sloeg, hij stak. hij schoot het
eerste? Ben je zelf dan verder onschul-
dig aan het geweld van de ander?

Een lekker stuk vlees
We hebben heerlijke voorjaarsdagen
gehad; het was veellewarm voorde lijd
van hetjaar{in l690ook!l, maar we heb-

ben er heerlijk van genoten. Alleen
stonk het soms zo verschrikkelijk. De
boeren grepen het mooie weer aan om
allemaal tegelijk de mest van hun vee-
stapel over de weilanden uil de sproei-
en. Doordat er vele miljoenen kippen,
koeien en varkens zijn in dit kleine
land, komen er steeds meer schadelijke
'mest'stoffen in hel grondwater, het
drinkwater. De boeren doen gewoon
hun werk.
Gebruiken de boeren geweld omdat ze
door hun manier van werken de kwali-
teit van onze bodem verslechteren?
Wijdoen onze boodschappen bij de sla-
ger en kopen liever een goedkoop en dik
dan een klein of een duur karbonaadje.
De boer moel dus zoveel mogelijk pro-
duceren tegen zo weinig mogelijk kos-
ten. Zoveelmogelijk vee (+ mest)op een
zo klein mogelijk stuk grond dus. Ge-
bruiken wij geweld tegen de natuur
door onze manier van vlees eten?

De lucht is de alge lopen zestig jaren

INlICHT

]
flink wat vuiler geworden. De schoor-
stenen van fabrieken roken enorm veel
troep naar buiten. Op zonnige en wind-
stille dagen gaal die rotzooi nergens
anders meer heen, maar blijft boven on-
ze hoofden hangen. Sleeds meer men-
sen krijgen daardoor gezondheidspro-
blemen.
Wanneer wij produkten kopen die uit
vervuilende fabrieken komen, gebrui-
ken wij dan geweld tegen de volksge.
zondheid?

Comfortabel

VOORLICHTING AKTIEVE
GEWELDLOOSHEID

lIMb"mailt

.,."~,._,,

20 EGO. mei 1990

.....~..-
~,..... I

Wanneer ik naar vrienden of kennissen
wil, dan stap ik in de auto en ik rijd naar
hen toe. Met de fiets is het vaak niette
doen en met bus of trein kost het me
teveel tijd.
De uitlaatgassen van m'n auto maken
de vuile lucht nog vuiler en het male-
riool waar m'n auto uit bestaat is niet
afkomstig uit fabrieken die alleen maar
natuurzuiver produceren. Maar met de
auto is hel wel heel comfortabel.
Gebruik ikop dat moment geweld tegen
m'n eigen gezondheid?

Je koopt een broodje bij de bakker. Dat
brood is hoogstwaarschijnlijk gebak-
ken van graan waar de landbouwer al-
lerlei chemische bestrijdingsmiddelen
over heelt gespoten. Resten daarvan
bevinden zich een beetje in het meel.
maar vooral in de aarde waar het graan
in groeit .
Gebruik je door dit brood Ie kopen ge-
weld tegen de aarde die ons voedsel
levert? Of 10kje soms geweld uit door
het brood niet bij een ecologische win-
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kei te kopen. maar bij een doorsnee-
bakker?

Te ver
Nu ga je Ie ver, hoor ik je zeggen. Wan-
neer je zo over de dingen denkt. kun je
niéts meer doen. Dan kun je geen enke-
le winkel meer binnen stappen, dan
kun je net zo goed sloppen met ademha-
len, don krijg je nooit meer troep naar
binnen en doe je nooit meer ieis ver-
keerd.
Dat is de hellt van de waarheid. De an-
dere helft is, dat je heel goed kunt leven
wanneer je alle vragen hierboven wel
lOSligvindt, moor toch terecht. En wao-
neer je de vragen of we geweld gebrui-
ken door onze manier von leven mei jo
beantwoordt. betekent dat niet dal hel
verhaal uit is.

Inzicht
Steeds meer mensen komen tot het in-
zicht dot we niet geweldloos omgaan

met alles wot de aarde ons te bieden
heeft. En met de aarde is het net zo als
met oorlogen: als er niet wordt opge-
houden met het gebruik van geweld,
dan goot er steeds meer de vernietiging
in. In een oorlog zijn de gevolgen van
het geweld meteen duidelijk zichtbaar
voor onze ogen. In het milieu goot het
geweld z'n gang als een sluipmoorde-
naar die het lijk uil de weg ruimt. Pas
veel later en soms op een andere plek
wordt het gevolg van ons handelen
zichtbaar en dan strooien sommigen
zichzell nog liever zand in de ogen om
niet te hoeven zien.
We hebben de neiging om de waarheid
weg te schuiven als deze ons niet bevalt
en dan zoeken we een mindere waar-
heid uit. Zoals: ze vinden wel een oplos-
sing, waarom zou ik nu mijn gedrag ver-
anderen? Ol: als ik het niet doe, doel
een ander het wel. Maar wanneer de
werkelijkheid zich niet zo gemakkelijk
meer laat wegschuiven, moeten we wel
steeds meer tol ons door laten dringen
wat we eigenlijk aan het doen zijn, En

dan komt de vraag op of we sommige
van onze gewoonten niet moeten veran-
deren,

In 's-Hertogenbosch werd in maart jJ.
een manifestatie gehouden onder de
naam 'InZicht '90'. Dat was een soort
beurs waar van alles te zien en te doen
was:
• bedrijven rond biologische land-

bouwen veeteelt
• bedrijven voor afvalverwerking en

kringloopprodukten
• vervoersorganisaties met milieu-

vriendelijke alternatieven
• bedrijven met alternatieven voor tro-

pisch hardhout
• bedrijven die schone energiebron.

nen ontwikkelen
• organisaties voor geweldloze weer-

baarheid
• muziek- en theaterprogramma's
• demonstraties van milieutechno-

logie
• Max Havelaarkollie en gezonde

hopjes.

Het gemeenschappelijke bij al deze za-
ken was: geweldloosheid. De mensen
en de bedrijven die op deze beurs aan.
wezig waren, willen op zo'n manier met
mens, dier en natuur omgaan dat er
geen geweld wordt gebruikt. Niet in
economisch en niet in militair opzicht.
Wat het militaire geweld betrelt: na de
uitvinding von het buskruit weten we
ondertussen genoeg van knallen al. Het
wordt nu tijd voor een wot originelere
manier van verdedigen.
Martin Luther King zei eens: 'Het ge-
weldloos verzet is gebaseerd op de
overtuiging dot het heelal zich altijd
naar de rechtvaardigheid toewendt; dot
er een kreatieve kracht is die in de rich-
ting van een universele ongeschonden
eenheid werkt.'
Als wij die overtuiging en die kracht nu
eens een handje zouden toesteken".

Wim Reinder$

Geweldloos
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Intriges rond een bondscoach

Het KNVB-centrumte Zeist maakt op de doorsnee passant een normale, of
vermoedelijk geen indruk. Wie echter nog nimmer de poort is doorgere-
den. de velden en gehouwen heeft aanschouwd en louter af moet gaan op
de publiciteit, krijgt de indruk van een geheimzinnige, misschien zelfs
lugubere enclave met volkomen eigen wetten en gezagsverhoudingen. ver
weg van de gewone maatschappij. 's Nachts sluipen op hun buik en in
gevechtspak ooit ontslagen trainers ol weggewerkte bestuurders rond. Af
en toe hoort men een gesmoorde kreet. De volgende dag staat dan in de
krant dat de bondscoach op non actief staat. een hernia-operatie moet
ondergaan of naar Griekenland is verbannen.

De ware toedracht van het schimmen-
spel op Zeist wordt nooit duidelijk, Tal-
loos schijnen de intriges te zijn, moor
nog tal lozer zijnde geruchten daarover.
Cruyll zei ooit dat slechts mensen van
graniet zich in die Zeister jungle kun-
nen handhaven. Als één eigenschap er
tot je ondergang leidt, don is het eerlijk-
heid. Slechts raffinement en doortrapt-
heid komen je te stade in dit idyllisch
stukje Nederlandse natuur.

De ontluistering van bondscoach Li-
bregts leek echter van een andere orde.
Voorheen werden bondscoaches het
slachtoller van bestuurlijke machina-
ties. Het werken werd zeonmogelijk ge-
maakt door laaghartige roddelcampag-
nes en uiteindelijk waren ze gedwon-
gen te vertrekken. Moor in dit geval
was het toch eenvoudig een speler,
Ruud GuUit. die (loter gevolgd door zijn
collegae) de handschoen opnam en de
hardere vuist bleek te hebben? Of
speelde op de achtergrond toch meer
mee?

Gullits rol
Merkwaardig was het wel. dot Gullit al
in mei van het vorig jaar te Helsinki een
oproer veroorzaakte. Hij verafschuwde
Libregts, omdat die ooit een denigre-
rende opmerking over 'zwartmoppen'
had gemaakt. Walgelijk inderdaad.
Maar toen Libregts niettemin werd aan-
gesteld als bondscoach, waarom zei
Gullit toen niet terstond: 'Met zo'n man
wens ik van mijn leven niet samen te
werken'? Waarom kwam Gullit pas vo-
rig jaar in opstond en waarom duurde
het nog een jaar, voordat hij werkelijk
een ultimatum stelde?
Luttele maanden voor het WKhad Gul-
lit bovendien ook kunnen stellen; 'We
hebben een lul. ellendeling en lap-
swans als bondscoach, maar wat
maakt het ons uit? De spelers moeten
het doen bij een WKen we zullen Li.
bregts er inderdaad lellerlijk voor lul bij
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Thijs Libregts

loten zitten. Hetvoorbereidende werk is
gedaan bij de clubs en we zullen er met
elkaar wel iets van pogen te maken. Ik
zal desnoods zelf bepalen wie er gewis.
seld moet worden. Jongens, loten we
toch asjeblieft niet de rol van een
bondscoach overschatten,'
Maar nee hoor, Gullit wenste het hard
te spelen, zelfs al had een sleutelfiguur
als Koemanaanvankelijk _ten tijde van
Finland - nog gezegd dot Libregts ac-
ceptabel en misschien zelfs wel capa-
bel was. Wat bewoog Gullit? Het ant-
woord op die vraag kan bijna niet an-
ders luiden dot ook nu weer een be-
stuurlijk scenario de achtergrond van
Libregts onllakeling was,

Michels regisseur?
Het heeft er alle schijn van dot Rinus
Michels de regisseur is geweest. Noor
buiten toe verdedigde Michels in zijn
merkwaardige, nieuwe rol als sec-

tiebestuurder, enige molen de collega
Libregts. Al spoedig verluidde echter
dat hij de man intern als een baksteen
liet vallen, Als bondscoach bij het EK
van 1988(hij werd voor het eerst nota
bene 01in 1974supervisor) was Michels
de grote vriend van Gullit geworden.
Zou het niet fraai zijn, als hij vlak voor
het WKvan Italië zou terugkeren? Na-
tuurlijk was juist GuUit een voor-
stander.
Maar Michelswierp tegen - en sluit niet
uit, dat het inderdaad zo gelopen is -
dat de kans op herhaling van het ecla-
tante succes in 1988 buitengewoon
klein was. Goed, zei Gullit, don werken
we Libregts vlak voor het WKweg. Het
sectiebestuur komt vervolgens bij u te-
recht. goot deemoedig op de knieën en
smeekt of u toch niet voor een keer het
roer weer in handen wilt nemen. Uant-
woordt dan: vooruit. o.k., in het belang
van het land stel ik me beschikbaar,
maar u weet dot de voorbereiding be-
labberd is geweest en dot kon ik niet in
een maand repareren. Bovendien be-
grijpt u dot mijn prijs niet laag kan zijn.
Want ik zet mijn reputatie op het spel.
Michels moesl besmuikt lochen. loen
hij deze suggestie van Gullit aanhoor.
de. Had hij niet zelf al een vergelijkbaar
idee gekoesterd?
Het klinkt wellicht te loog en gewiekst
om aannemelijk te zijn. Zeker van een
integer iemand als Gullit. Het is inder-
daad heel goed mogelijk dat het scena-
rio niel van hem, doch louter van Mi-
chels afkomstig is. Vrijwel iedereen in
Zeist vindt dat Michels een merkwaar-
dige dubbelrol heeft gespeeld, maar
niemand durft het zeggen.

Cruyff of Philip'?
Eenandere theorie luidt dat Michels de
weg vrijwilde maken voorCruyffdie bij
Barcelona steeds duidelijker 'op de wip'
kwam te zitten, Moor de verhouding
tussen Cruyfl en zijn oude leermeester
is al lang bekoeld. Of zou door heel
recent verandering in zijn gekomen?

Toegegeven: ook deze boutade over
Oronje bevat meer vrogen dan ont-
woorden. En onbesproken blijven dan
nog de druk die bijvoorbeeld een spon-
sor als Philips 01don niet uitoefent om
vooreen 'ideale' bondscoach te zorgen.
O! moet worden verondersteld dat Phi-
lips miljoenen betaalt voor een aontal
interne conflicten en verder geen in-
vloed wil hebben op het beleid? Nee,
Philips (dot de WK-stadions inricht) wil
straks een zosterk mogelijkOranje zien
in de finale, Gullit, bij een 1-1gelijke
stond ijlings zijn defensie te hulp ge-
schoten. zal doarin na een briljont ge-
speelde wedstrijd heloos het eigen doel
treilen. Woardoor Italië de titel vero-
vert. Tijdens een boottocht door de Am-
sterdamse grachten vallen de coach en
de vedette een dog loter innig gearmd
in de nolle Keizersgracht.

Hans van Wissen



Robert Plant: Manie Nirwana
'Manie Nirwana' is het vierde solo-al-
bum van de Engelsman Robert Plant.
Deze voormalige zanger van de legen-
darische formatie Led Zeppelin levert
met dit album een stevige porIie eigen.
tijdse rockmuziek af. Op 'Manie Nirwa-
na' laat Plant zien dat hij een muzikant
is die zieh creatief is blijven ontwik-
kelen.
Plant's solo.carrière komt in de jaren
tachtig van de grond. Met het nummer
'Big Log',getrokken van het in 1983uit-
gekomen album 'The Principle of Ma.
ments', scoort hij een wereldhit, Het al.
bum 'Manie Nirwana' heeft RobertPlant

opgenomen met dezelfde groep muzi-
kanten, waarmee hij het album 'Nowen
Zen', dat in 1988uitkwam, opnam. Ne-
gen van de tien stukken op het album
werden door Plant samen met één of
meerdere leden van zijn groep geschre-
ven. De muziek op 'Manie Nirwana' is
stevig verankerd in de rock and rail,
maar is tegelijkertijd geïnjecteerd met
elementen uit andere muziekstijlen,
'She said' is een stevig rocknummer met
een gitaarsound die bij vlagen doet
denken aan het geluid van U2-gitarist
'the Edge', terwijl 'Nirwana' ook associ.
olies met U2oproept. S SS & Q kent een
funkyPrince.achtige beat en bevat een
'sample' van de 'break' uit 'Pappa's Gat
a Brand New Bag' van James Brown,
'The Hurting Kind' en 'Big Love' zijn
recht toe recht aan rock and rail num-
mers. In 'Dye on the Highway" is een
fragment van het 'Woodstock' festival

opgenomen waarin de 'spreekstal-
meester' het publiek 's ochtends be-
groet met de woorden 'What we have in
mind is breakfast in bed for400.000',Het
nummer 'Yourma said you cried in your
sleep last night' bevat een citaat van de
oude Zeppelin-hit 'Rock'n' Rail'. Robert
Plant, die nog steeds beschikt over een
van de meest pakkende stemmen uit de
hedendaagse muziekscene, laat met
'Manic Nirwana' zien dat er ook in de
negentiger jaren nog plaats is voor rock
and roll muziek.
(Uitgebracht door Es Paranza/Atlantic.)

Don Dixon: E.E.E.

Het feit dat DonDixonvooral bekend is
als producer, heeft wel eens tot gevolg
dat men minder aandacht heeft voor
zijn verrichtingen als muzikant en
songsehrijver. Onder Don's productio-
nele leiding kwamen opnames voor
succesvolle albums van Amerikaanse
gitaarbands als R.E.M.,Guadal Canal
Diary en the Smilhereens lot stand.
Toch zijn diens activiteiten als zangerf
bassist/toetsenist en songsehrijver al.
leszins de moeite waard,
Don Dixon is een meester in het schrij-
ven en pakkend uitvoeren van compac.
te en melodieuze popsongs. Hij put uit
de grabbelton van popmuzikale clichés
en construeert zijn mini-verhaaltjes op
melodie en rijm, en voegt er met zijn
karakteristieke stem een eigen dimen-
sie aan toe. Dixon's stemgeluid klinkt
donker doorleefd en 'soul-achtig', Inzijn
afwisselend uitgelaten, vrolijke en in.
getogen, emotionele songs weet hij
moeiteloos de gevoelige snaar te raken.
Metde single 'Praying MantIs', van zijn
eerste solo-elpee 'Most ol the Gids Like
toDance' had hij een bijna-hit in Neder-
land. Op zijn derde solo-album 'E.E.E.'
borduurt Don Dixon voort op zijn ver-
trouwde koers. Het album bevat een
twaalftal nummers die grotendeels
klinken zoals we dat van DonDixonge-
wend zijn. Het soulgevoel krijgt op
'E.E.E.'een extra-dimensie door de aan-
wezigheid van de 'Uptown Hams', een
uitgebreide blazerssectie. Ook het op-
nemen van een versie van de soulklas-
sieker 'Dark End of the Street' verraadt
DonDixon's voorlielde voor zwarte mu-
ziek. 'Lovegets strange' is een nummer
van een andere blanke Amerikaan met
een zwarte stem: JohnHiatl. Een van de
hoogtepunten van het album is 'Gimme
Lillie Sign', dat Don samen zingt met
zijnechtgenote 'Marti lones'. Hunversie

van deze popklassieker heeft het in zieh
om een rasechte zomerhit te worden.
Bijzonder fraai is ook het slotnummer
'Sweet Surrender', Voor de liefhebber
van de expressieve en bezielde pop_
songs valt er heel wat te genieten op
Don Dixon's album E.E.E.
(Uitgebracht door EnigmalEMI.)

Rowwen Hèze: Blieve Loepe

'Het is een kwestie van geduld, rustig
wachten op de dag, dat heel Holland
Limburgs lult.' Dat zijn de woorden
waarmee het Limburgs neo-volksmu-
ziek gezelschap 'Rowwen Hèze' haar
luisteraars in het openingsnummer van
haar mini-cd 'Blieve Loepe' (BlijvenLo.
pen) om de oren slaat. De groep 'Row.
wen Hèze' die ook wel 'Los Limbos' ge-
noemd wordt komt uit Horst-Ameriea,
bestaat uit zes heren en speelt walsen,
polkas en wat dies meer zij, met Lim.

burgse teksten, De opkomst van Row.
wen Hèze past in een trend, De 'folk' is
namelijk weer helemaal terug, met de
Poques als belangrij kste wegbereiders.
Het belangrijkste muziekinstrument in
de muziek van Rowwen Hèze is de
'penspiano', de accordeon, bespeeld
door Geert Hermkes. Het belangrijkste
creatieve brein in de groep is echter
zanger/gitarist Jack PoeIs, die vier num-
mers van het mini-album schreel en
twee 'traditionals' bewerkte. In het ope-
ningsnummer 'Limburg' verraadt Poels
graag 'enne beroemde' te willen wor-
den. 'Tuba' gaat over een dame die
walst totdat de vloer het begeeft, Het
lied "n man en 'n vrouw' bevat de vol-
gende, in het bijzonder voor militairen
interessante, tekstpassage: 'Heej zaat
in 't leger en woi geen gewaer. De se-
geant di zei dat huur ik ni gaer, als de
vijand keumt di kent gen pardon. Heej
zie, dan bloos ikze ummet miene accor-
deon' (Hijzat in het leger en wilde geen
geweer. De sergeant die zei dat hoor ik
niet graag, als de vijand komt, die kent
geen pardon. Hijzei, dan blaas ikze wel
om met mijn accordeon), De andere
liedjes gaan over een verbroken relatie,
over dansen en over iemand die eigen-
lijk niets van het leven begrijpt. 'Blieve
Loepe' is een aanrader, voor Limbur-
gers en niet-Limburgers!
(Uitgebracht door HKMlCNR)

Poul Rutten

EGO. mei 1990 23



Seks en geweld

Seks en geweld. Ze hebben meer met elkaar vaD doen dan we in het
algemeen wel denken. Seks en geweld. eigenlijk hebben we het over twee
onderwerpen die nog steeds een beetje taboe zijn. De laatste jaren horen
en lezen we steeds vaker dat seks niet alleen plezierig. maal ook onge.
wenst kan zijn. Meestal gaat het dan om meisjes en vrouwen die slacht.
offer zijn (geweest) van mannen die in hun toenaderingen wal al te ver zijn
gegaan.
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Wij zijn allemaal wel eens door onze
opvoeders geslagen. We kregen een
pak op onze donder omdat we, ondanks
herhaaldelijk verzoek, maal niet wil-
den gehoorzamen. Zo'n pak slaag VOD-
den we niet echt prettig. Trauma"s heb-
ben we er later meestal niet van opgelo-
pen. Sommige afranselingen kunnen
we nu, als volwassenen, maar al te
goed billijken. Die toepassingen van
geweld dienen blijkbaar een hoogdoel.
Het billijken van geweld wordt al inge-
wikkelder als die van een docent af-
komstig is. Als een docent. die van
Duits bijvoorbeeld, ons een draai omde
oren geeft, omdat wij de naamvallen
maar niet goed leren, dan zal dit de
nodige protesten opleveren. Zonder
enige twijfelzullen we onzeouders kun-
nen mobiliseren om in protest te gaan
bij de schooldirektie. En wedden dat
wij,ondanks het hoge doel dat de leraar
Duits zich stelde, ons gelijk halen?

Vormen van geweld
Latenwe deze vormen van geweld eerst
eens wat nader bekijken, voordat we
het ook nog over seks gaan hebben.
Geweld is een dagelijks verschijnseL
het wordt elke dag bedreven. Tegelij-
kertijd is het een vorm van gedrag
waarover we ook altijd een moreeloor.
deel hebben.
We hebben bij het uitoefenen van ge-
weld meestal te maken met ongelijke
machtsverhoudingen. Ouders hebben
aanzienlijk meer macht dan kinderen.
Die macht wordt, tot op zekere hoogte,
ook aan hen toegekend. Ook door de
wetgever. Het kind dat geslagen wordt
heeft weinig middelen om in opstond te
komen tegen de ouders die herhaalde-
lijkslaan. Hoefunktioneel een lichame-
lijke bestraffing ook mag zijn of lijken,
een kind hoeft dal niet als zodanig te
beleven.
In de derde plaats moeten we niet ver-
geten dat mensen die een relatie heb-
ben mei elkaar, bijvoorbeeld in de vorm
van een gezin. een hoge mate van loya-
liteit hebben ten opzichte van elkaar.
Een Amerikaanse gezinssociologe
spreekt in dit kader over de tegenstel-
ling 'hel gezin predikt vrede, maar
praktiseert oorlog'.
Tot dusver hebben we het alleen nog
maar over lichamelijk geweld gehad,
maar geweld kan ook door middel van
woorden worden uitgeoefend. Iemand
op straat najouwen, hem uit te maken
voor 'vuile flikker' of hoor te bestempe-
len als 'vuile rot hoer', zijn ook vormen
van geweld. Als je dergelijke uitvallen



Humor Is lets heel persoonlijks. Wat de één heel grappig vindt ervaart een ander als
llo.uw. Voorde Belg Luk Zeebroeck, die onder het pseudoniem Ko.mo.gurko.lekenL gaal
dit zeker ook op. Naast mateloze bewonderaars zijn er ook velen die geen goed woord
voor zijn werk over hebben.
Voor liefhebbers van 'geniale onzin' is het verschijnen von een nieuw olbum van deze
Kamagurka tK:ht iets om noor uitte kijken. Von de zesdelige, op de Belgische televisie
uilge:r.onden, serie 'Lava-TV' verscheen onlangs het gelijknamige boek. Over dit
zoveelste Kamagurka-album :r.ullen :djn lans zeker niet teleurgesteld djn. Ook in deze
bundel een aaneenschakeling van (bi:r.arre) invallen. vormgegeven in strips. skel-
ches, fotomontages en tekeningen. De tekeningen lijken er niet zo veel toe te doen,
wont in de tekst maakt Kamagurka :r.ijngroppen. Toch horen de tekeningen er wel
degelijk bij, want ze geven juist de situatie aan waarbinnen de grappen worden
gemaakt. De tekeningen onderstrepen (heel vaak tenminste) het absurde en groteske
karakter in het werk van deze. uil duizenden te herkennen Kamagurka. Typisch 8'8n
boek voor mensen die von zwartgallige humor houden.
Kamagurlca e.a.: Lava-TV. De Hannonle, Amsterdam 199tJ.64 bb. f 14,90. (WH)

Klaas Soesbeek

Mannen verantwoordelijk
Mannen zijn in het algemeen de plegers
van geweld, ook van seksueel geweld.
Ze treffen daar echter niet alleen vrou-
wen en meisjes mee, maar ook homo-
seksuele vrouwen en mannen. Van sek.
sueel geweld van (heteroseksuele)
mannen onder elkaar hebben we tot
dusver nog weinig vernomen. Afen toe
komen dergelijke verhalen uit het leger
naar buiten.
Mensen zijn verantwoordelijk voor hun
eigen handelen, mannen ook! Dit bete-
kent ook dat mannen verantwoordelijk
zijn voor datgene wat ze met hun ge-
slachtsdeel doen, zelfs als ze daartoe
opdracht krijgen van een groep of een
meerdere. Seks en geweld liggen soms
dichter bij elkaar dan we met elkaar
wel willen geloven.

hij nogal vriendelijk. Pas toen duidelijk
werd dat het ons menens was en dat hij
lliet mee mocht doen. werd hij zeer
agressief. '(uit: (sexueel) 'Geweld tegen
lesbische vrouwen en meisjes'.)

... E.'" W",-r 1)1"\1
rVlEuW [,EWE.[R VooR JE

VERJAARDAG BEft:lEH, DAAR
\'(,UN .n: VOOR19P16 I'JAAr2.o F"lUI,EN I

~
' .....J

ij ••.•• I
9 I

JOi>!RY
PA PS'
50R~i
MAMS!

Morbide humor

'Laten zien dat we beesten zijn.' Ge-
sprekken met jongeren over geweld.)

Vrouwen en meisjes zijn al eeuwen
slachtoffer van geweld dat geseksuali-
seerd wordt. We hebben het dan niet
alleen over verkrachtingen, maar ook
over ongewenste betastingen, onge-
wenste uitlatingen en noem maar op.
En wat te denken van al dat pornogra-
fisch materiaal, vaak in grote hoeveel-
heid aanwezig op het kazerneterrein,
waarin vrouwen worden voorgesteld
als domme, uitsluitend op seks beluste
wezens?
Geseksualiseerd geweld tegen vrou-
wen en meisjes is vele jaren genegeerd
ol gebagatelliseerd. 'Het ligt aan hen
zelf', was een veel geuit excuus. Van
mannen dan wel!
'Zelf heb ik wel geweld ondervOllden
van mijn ex-man. Toen ik voorhet eerst
een relatie kreeg meteen vrouw, naeen
huwelijk van elf jaar, ben ik door hem
mishandeld, bedreigd met verkrach-
ting en uitgemaakt voor lesbische slet
en andere varianten. Toen hij voor het
eerst hoorde van onze relatie reageerde

Geseksualiseerd geweld

In het algemeen kun je stellen dat man-
nen meer macht hebben dan vrouwen
en dan heb ik het niet alleen over macht
in lichamelijke zin. En volwassenen
hebben meer macht dan kinderen. Een
manier om die macht te laten blijken is
de uitoefening van geweld te seksuali.
seren. Jedringt op die manier door tot in
de vezels van iemands zelfgevoel. Jij
bent op dat moment heer en meester.

De kick van macht

Een kick voor sommigen.
'Ik heb al heel wat homo's in elkaar ge-
ramd. Voorgeld, maar ook voor de kick.
Bijons in het park is 'teen tradWe van al
meer dan honderd jaar, homootjes ros-
sen. Wij gaan er speciaal voor op pad.
£erst bij een van de jongens thuis flink
zuipen en blowen, en de eerste die er
een rost krijgt een meier. En meestal
prikken we er gewoon een datum voor.
Laten zien dat we beesten zijn. Het loopt
soms flink uit de hand. Laatst is er nog
eentje doodgeslagen. En in het Vondel-
park heb ik er pas een gestoken. Ik
dacht dat het er twee waren, maar ze
waren met meer. Heb ik er een in zijn
been geprikt. Als ik stoned ben, dan
gaat het nog wel; dan ben ik redelijk
relaxt. Maar als ik gedronken heb, dan
gebeuren er van die dingetjes. Dan
hoeft zo'n kerel maar beroerd te kijken
of ik schop'm z'n baJIen in z'n keel. '(uit:

Veel mensen hebben de mond er van
vol. Het verhaal gaat dat militairen het
's-maandagmorgens hebben over hun
(zogenaamde) seksuele prestaties van
het afgelopen weekend. Met name
mannen zien hun seksualiteit als een
biologisch gegeven. Zehebben het dan
over driften die ze niet kunnen beheer-
sen. Het lijkt soms wel of ze denken dat
hun pik over een eigen wil beschikt.
Een misvatting, volgens mij. Seks, sek.
suele verlangens zitten niet tussen de
benen of onder de oksels, maar in het
hoofd. En waarom zal dat hoofd wel
kunnen werken als het gaat om het le-
ren van Duits, maar niet als het gaat om
het omgaan met seksuele verlangens
en fantasieën? En hetzeIlde geldt voor
geweld. dat spreekt voor zich.

Seks

regelmatig overkomen (thuis. op straat.
op school. in het leger ofwaar dan ook).
dan gaat die omgeving vaak onher.
bergzame vormen aannemen. Jevoelt je
er niet meer thuis. Er kan een dreiging
van uitgaan.
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Nadenken
In de korte roman van Je<In.Phi-
lippe Toussaint, 'Het fototoe.
stal', gebeurt ogenschijnlijk
niets schokkends. De naamlooo
hoofdpersoon van deze roman
neemt het besluit om autorijles
te nemen, Daartoe vervoegt hij
zichop zekere dag bij de receptie
van een autorijschool. Zijn on.
derneming lijkt al snel te strem-
den op één van de voorwaarden
voor inschrijving: het inleveren
van twee pasfoto's, Hijbezit wel
jeugdfolo's, maar geen recente
pasfoto's en hij kan zich er ook
niet toe zetten deoo te laten ma-
ken. Desondanks meldt hij zich.
vanaf dat moment. dagelijks op
het kantoor van de rijschool (zon-
der te lessen) en dringt lang-
zaam het leven binnen van Pas-
cale, de receptioniste. Ze halen
samen Piene, het zoontje van
Pascale, uit school. proberen
een niet-gangooar type gasfles
in te ruilen, maken een uitstapje
naar Londen en wonen ineens
samen.
Nieterg veel schokkends dus, En
toch is 'Het fototoestel' een tame-
lijk ingewikkeld boek. zowel op
te vatten als een satirische. dan
wel als een existentiële roman.
Desatire spreekt uit de lichtvoe-
tige hekeling van de heden-
daagse maatschappij; het exis-
tentiële zit hem in het gegeven
dat de hoofdpersoon zich ge-
plaatst ziet in een nagenoeg on.
toegankelijke wereld waarin hij
zich met de moed der wanhoop
probeert staande te houden.
Een roman die dwingt tot na-
denken!
Jean-Philippe TousBaint: Het fo-
toloeste], Van Gennep, Amster-
dam, 1989.89blz. f 24,50.(WH)

Satire
Van uitzonderlijk hoog nivo zijn
de in 'De stad Gradov' bijeenge-
brachte satirische verhalen van
de briljante Russische schrijver
Andrej Platonov (1899-1951),
Het titelverhaal gaat over de
ambtenaar Sjmakov die in de
twintiger jaren naar Gradov
wordt gesluurd om deze verval-
len provincie-hoofdstad, vijf-
honderd kilometer van Moskou,
'op te frissen met goed verstand',
Wanneer hij in zijn 'oollings-
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oord' uitstapt slaat hem 'een
soort angst om het hart'. Terecht
naar spoedig zal blijken, In de
avonduren houdt Sjmakov zich
driftig bezig met het schrijven
van zijn levenswerk: 'Notities
van een verantwoordelijk amb-
tenaar'. Een lijvig werk waarin
hij de zegeningen van de buro-
kratie bezing!: 'Als ideaal zie ik
voormijn vermoeide geestesoog
een maatschappij oprijzen,
waar de mensen zozeer geman-
geld en gecontroleerd worden
door officiële overheidspapie.
ren, dat ze, hoewel in wezen ver-
dorven. deugdzaam raken. Daar
wordt het menselijk doen en la-
ten zo minitieus in documenten
en rapporten vastgelegd, dat
deugdzaamheid, onder dreiging
van wettelijke sancties. ge-
woonte is geworden.'
Noch met Gradov. noch met
Sjmakov verloopt het voorspoe-
dig. De stad wordt gedegra-
deerd van provincie.hoofdstad
tot dorpssovjet en Sjmakov
brengt het uiteindelijk tot'gevol.
machtigde voor ongeplaveide
wegen',
Platonov's verhalen zijn zeer ak-
tuele kommentaren op een
maatschappij die hij in de jaren
twintig al voorzag.Geen wonder
dat zijn satires momenteel weer
overal in de SovjetUnie worden
gelezen en herlezen,
Andrej Platonov: De stad Gra.
dov, Pegasus, Amsterdam 1989,
140blz. f 24,90.(WH)

Intrigerend
In 'De droaideur' van de Cana.
dese auteur Jacques Savoie
(geb. 1951)doet de hoofdper-
soon, de tienjarige vroegwijze
Antoine, verslag van zijn obser-
vaties. Deze Antoine woont bij

zijn vader. de kunstschilder
Blaudelle, in diens atelier. Zijn
moeder Lauda is bij zijn vader
weggegaan en woont nu 'samen
met de moeder van iemand an.
ders'. Over Lauda. hebben bei-
den afgesproken, proten ze
nooit.
Schrijven kan Antoine niet.
maar hij heeft een cassetterecor_
der waar hij zijnmemoires op in-
spreekt en zijnpianostudies mee
opneemt,
Regelmatig wisselt hij deze cas.
settes uit met zijn moeder wan-
neer hij haar, ergens in de stad.
ontmoet.
Blaudelle besteedt een groot
deel van zijn tijd aan het lezen
van een map met geheimzinnige
brieven, die geschreven zijn

dOOfzijn moeder Celeste Beau-
mont.DezeCeleste was een rog-
timepianiste die stomme films
begeleidde, maar door de komst
van de sprekende filmopeen zij-
spoor was beland.
Op inventieve wijze laat Savoie
de drie generoties als het ware
samenvloeien tijdens een merk-
waardig feest bij het vallen van
de eerste sneeuw. Een zowel
kwa vorm als thematiek intrige-
rende roman!
Jacques Savoie: De draaideur,
Van Gennep, Amsterdam 1989.
105blz. f 24,50.(WH)

Dedood
Dedood wordt veelal verkrampt
tegemoet getreden. want de
dood is iets engs. Een uitvaart
wordt bijna altijd in handen ge.
legd van een uitvaartonderne.
mer, een man die weet hoe het
hoort.Wat zich dan laat aanzien
is een ritueel van wetmatighe-
den. Een uitvaart is iets plech.
tigs. die in stijl zijn beslag moet
krijgen en volgens een vast pa-
troon moel verlopen.

In 'Zand erover? De uitvoart
meer in eigen hand' bepleit Mar-
jan Sax. Knaar Visser en Marjo
Boer 'een grotere betrokkenheid
van de nabestaanden bij het
vormgeven en organiseren van
het afscheid'. Erblijkt. zolaat dit
voortreffelijke Ix>ek duidelijk
zien. veel meer mogelijk te zijn
dan doorgaans wordt aangeno-
men. De overledene kan thuis
opgebaard worden. men kan de
dode met zijneigen auto naar de
laatste rustplaats vervoeren en
het is mogelijk een herdenking
te houden op een heel andere
plaats als een aula. Op een be-
graafplaats kan en magmenzelf
de kist naar de groeve dragen en
het is eveneens mogelijkde kist
zeil in het graf te laten zakken. Er
is geen wet die dil soort zaken
verbiedt.
Het boek bevat naast heel veel
belangrijke informatie ook een
aantal ontroerende vraagge-
sprekken metmensen die op een
geheel eigen wijzevorm hebben
gegeven aan de uitvaart van een
hen dierbaar persoon. Een zeer
aanbevelenswaardig Ix>ekl
Marjan Sax e,a,: Zond erover?
De uitvaart meer in eigen hand,
AnDekker.Amsterdam 1989.195
blz, f 27,50,(WH)

Hongarije
De roman 'Einde van eOn fami.
lieroman' van de Hongaarse au.
teur Peter Nádas (geb. 1942)
speelt zich af tijdens de stalinis-

lische periode in Hongarije.
De auteur laat zijn verhaal ver-
tellen doorhet kind Peter Simon,
dat bij zijn grootouders woont in
een oud huis met een grote tuin.
De wereld van de jongen lijkt te
worden gekenmerkt door de ge-
heimen van het oude huis, de
tuin, de buurkinderen met wie
hij speelt en vooral de altijd aan-
wezige grootvader, die de meest
fantastische verhalen weet te
vertellen. De vader van de jon.
gen is weg (werkt bij de contra-
spionage) en komt slechts zei.
den, voor korte tijd, thuis. Dan
wast oma zijnuniform in de ben.
zine om het sneller te laten dro-
gen. ('Ermocht dan niet gerookt
worden in de woning vanwege
het ontploffingsgevaar). lang-
zamerhand. zonder de minste
nadruk, dringt de boze buiten-
wereld de idyllische wereld van
de kleine Peter binnen, De val
van de vader (dezewordt via een
door de radio uitgezonden pro-
ces beschuldigd van verraad),
het overlijden achtereenvolgens
van de heide grootouders en de
opname van de kleine Peter in
een internaat voor kinderen van
verraders. Dit heropvoedings-
gesticht is een spiegelbeeld van
de buitenwereld: de kontrole,
het bespioneren en het elkaar
aangeven is er aan de orde van
de dag.
Deze uit 1977(1)daterende, in-
drukwekkende roman verdient
een groot publiek.
Péter Nádos: Einde van een fa.
milieroman, Van Gennep, Am-
sterdam 1989. 179 blz. f 34.50.
(WH)

Frisse geluiden
Wanneer de lezer tot halverwe-
ge in de roman 'De dingen die er
niet toe doen', van Robert Ver-
nooy, is gekomen, lijkt er nog
niet veel bijzonders te zijn ge-
beurd. Roberto, een in onvrede
met zijnomgeving levende man,
raakt uitgekeken op zijn relatie
Heleen. Jaren later gaat deze Ro.
berto, na een avontuurtje met
het tienermeisje Soskia, naar
Italië liften. Daar begeeft hij zich
in een serieuze verhouding met
de advocate La.uradie hij bij toe.
val ontmoet. Plotseling slaat de
dramatiek toe en krijgtde roman
een onverwachte wending. Ro.
berto ontvangt namelijk een
briel van zijn moeder. waarin
deze hem vertelt dat zijn ex.
vrouw Heleen een dochter heeft
die Saskia heet (welke Roberto
niet ter wereld heeft zien komen,
omdat dal nu juist de aanleiding



was waarom hij Heleen verliet).
Deze Saskia zit in moeilijkhe-
den, want ze is zwanger",
In de tegelijkertijd meI deze op-
merkelijke roman verschenen
bundel essays 'de Contramine'
fulmineert Vernooytegen het ge-
brek aan diepgang en visie in de
hedendaagse kunst en de
nietszeggendheid in zijn alge-
meenheid. In 'De lofder lafheid'
bijvoorbeeld veegt hij de vloer
aan met de literatuurcritici. die
niets anders doen dan platgetre-
den paden bewandelen en zich
bijna altijd vijandig opstellen
tegenover 'het nieuwe'.
Zonder meer twee boeken met
een fris geluid.
RobertVemooy:Dedingen die er
niet toe doen en de Contramine.
In de Knipscheer, Amsterdam
1989.resp. 198en 108blz., f 28,50
en f 23.5O.(WH)

Zuidpool
In het begin van de 20ste eeuw
waren er nog twee grote ge-
bieden niet geëxploreerd: de
NoordpoolendeZuidpool. Roald
Amundsen (geb. 1872in Borge.
Noorwegen) bleek al vroeg ge-
grepen te zijndoor beide poolge-
bieden.

In 1898overwinterde hij voor 'I
eerst in het Zuidpoolgebied, als
2e oflieier op de 'Belgica' o.l.v.
Adrien de Gerlaeke. In 1906be-
reikte hij, als commandant van
de 'Gjöo'op een eigen expeditie,
de Beringstraat en de Grote Oce-
aan, op zoek naar de noordwes-
telijke doorvaart. In de race naar
de Zuidpool tussen de Noorseex-
peditie van Amundsen en de
Britse expeditie van Seott, wint
Amundsen. Hijbereikt mediode.
cember 1911met zijn vier metge-
zellen de Zuidpool. Seolt bereikt
de pool een maand later. op 17
januari 1912.Op de terugtocht
sterft hij, 8 maart 1912, samen
met zijn medereizigers aan uit-
putting.
'De verovering van de Zuidpool'
is een verkorte uitgave van
Amundsens oorspronkelijke
reisverslag. De lezer krijgt een
duidelijk beeld hoe doorzet-
tingsvermogen, discipline en
nauwgezette voorbereiding. sa.
men met kameraadschap en res-
pect voor ieders kunnen, leiden
tot het bereiken van de Zuidpool.
In een tijd van ruimtevaart valt
de primitieve uitrusting voorde.
ze reis op. evenals de omgang
meI de honden, die onmisbaar
zijn voor het trekken van de sle-

den, maar schijnbaar net zo
makkelijk worden afgemaakt
om als voedsel Ie dienen.
In zijn inleiding rekent Boude-
wijnBüchal meteen stukje Ame-
rikaanse droom. dat de Ameri-
kaan Peary als eerste de Noord-
pool bereikte. Ook deze presta-
tie komt Amundsen toe. die 12
mei 1926 over de Noordpool
vloog. Het lekent Amundsen dat
hij in 1928zijn diensten aanbod
om Nobile en zijn bemanning te
redden, na een noodlanding op
de Noordpool-ijsvlakte. Amund-
sen kwam hierbij zelf om het
leven.
R, Amundsen: De verovering
van de Zuidpool 1910-1912.Hol-
landia, Baarn 1989. 173 blz.,
geïlL (44 ioto's en kaarten)
f 32,50.(HK)

Alaska
Vorige herfst verscheen een
veertiende vertaling van de con-
stant wereldselIers schrijvende
Amerikaanse auteur !ames A.
Michener (l907).Na eerdere dik-
ke pillen als 'Polen', 'De Chesa-
peake Baai', 'Texas', 'Hawaii'.
'Centennia!' (over de openleg-
ging van Amerika's Westen) en
nog enkele tientallen andere, nu
dan 'Alaska'. Uitgaande van
grondige studie ter plaatse én
uilpuIlend literatuuronderzoek
geelt Michener de historie van
de door hem beschreven ge-
bieden weer met een mengeling
van feiten en fictie (beide wor-
den in 'Alaska' per hoofdstuk
verantwoord), De vrijwel onbe-
kende geschiedenis van de rui-
ge, 49ste staat van de VS- die
niet minder verbonden was met
Rusland - is opgetekend van
haar geologische en biologische
ontstaan miljarden jaren gele-
den tot en mat de 'gold rush'
(Klondike!)eind vorige eeuwen
de opkomst van de zalmindus-
trie en de vondst van aardolie in
deze eeuw. In 12 hoofdstukken
(elk bijna een boek apart) laat
Michener de lezer indringend
kennismaken met figuren als de
ontdekkingsreizigers Vilus Be-
ring en !ames Cook, tsaar Peter
de Grote, generaal Jelferson C.
Davis, de katholieke negerkapi-
tein MichoeiHealy en de presby-
teriaanse dominee Sheldon
Jackson (en hun merkwaardig
verbond tegen de Russisch or-
thodoxe kerk).het Tlingil-opper-
hoofd KoI.le.an, majoor Samuel
Steele van de NorthWest Moun-
ted Police en vele, vele anderen.

Onder die laatsten zeker niet het
minst de oorspronkelijke bewo.
ners van Alaska: Eskimo's, Ale-
oeten, Athapasken en Tlingits.
met hun zeer intrigerende sja.
manen en onvoorstelbaar moe-
dige en vindingrijke vrouwen.
Een turf die je historische kennis
op een prettig leesbare manier
vergroot.
lames A.Michener: Alaska, Van
Holkema & Warendor!. Houten
1989.859blz. f 49,50,(FS)

Franse parels
In 1988verscheen bij Van Gen-
nep de vertaling van 'Splendid
Hotel', het romandebuut van
Marie Redonnet (Parijs 1949).
Qua thematiek en schrijfstijl een
debuut van internationale allu-
re, dat in de beschrijvingen van
'mislukte levens' vergelijkingen
opriep met Balzac en Faulkner.
Uiterst indringend wordt in stac-
cato-zinnetjes het verval be-
schreven van zowel het - aan de
rand van een opdringend moe-
ras gelegen - hotel, als van de
vergeefs zwoegende hotelhoud-
ster (de naamloze ikfiguur in het
hoek) en haar twee parasiteren-
de zusters, de zieke Ada en de
mislukte actrice Adel. Onont-
koombaar rukt de roman op naar
het morbide slot.

Begin dit jaar kwam het al even
fascinerende 'Forever Valley'
uit. In het vervallen grensge-
hucht van die naam, bijna on-
deraan een berghelling gele-
gen, staan nog een pastorie met
een kapel (oppunl van instorten)
en er tegenover een 'dancing',
De laalste zorgt voor het vertier
elke zaterdagavond van de her-
ders en de douaniers uit het dorp
beneden. Voorde herders zijn et
die avond de meisjes van de
melkfabriek en voorde drie dou-
aniers is Madame Massi, de ei.
genares, zeil beschikbaar. Aan
het begin van het boek verleit de
(opnieuw naamloze) hoofdper-
soon: 'Nu ik zestien ben gewor-
den. heeft depater gezegd, ishet
aan Massi om mijn opvoeding
ter hand te nemen.' Aldus ge-
schiedt en zo komt er voor de
douaniers (en hun stagiaire)
iemand bij om het hen naar de
zin te maken. Maardoordeweek
wijdt het meisjezich. aangemoe-
digd door de steeds zieker wor-
dende pater, aan haar 'eigen
projekt': in de tuin rond de kapel
graaft ze naar de doden. die
daar volgens haar begraven
moeten liggen. En op dezelfde
koel observerende en ironische
wijze wordt de lezer weer mee-
gevoerd naar het tragi-komische
eincie.

Twee schillerende Franse pa_
rels!
Marie Redonnel: Splendid Hotel
en Forever Volley.Van Gennep,
Amsterdam 1989en 1990.140en
131blz. Elk f 29,50,(FS)

Lielhebben
'Dit boek gaat over liefde. Maar
het woord lieide komt er niet in
voor en het begrip wordt niet na-
der omschreven. Waarom niet?
(,. ,) Er bestaan geen zeJ[standi-
ge naamwoorden. ook al preten-
deren wij van wel. Liefde be-
staat niet. liefhebben weL'

Zo begint Ray Grigg zijn boek
'Tao van relaties. man en vrouw
in evenwicht', dat eind decem-
ber verscheen bij Eost.West Pu.
blications in Den Haag. En ver-
volgens stelt hij dat ' ... min-
naars weten, nel als wijzen, dat
ze hel niet in de hand hebben.
Dal is de paradox. Liefhebben
betekent verliezen om Ie vinden:
machteloos zijn jn machl. (... )
Liefhebben is de ongrijpbare re-
latje tussen gescheiden.zijn en
samen.zijn. '
Grigg stelt zich lot doel met zijn
hoek om mannelijke en vrouwe-
lijke energieën te verdiepen en
met elkaar in harmonie Ie bren-
gen. Daarbij ligt de nadruk niet
op de lichamelijke seksualiteit,
maar op haar filosofische en es-
thelische dimensies. Wie nu
denkt met een 'moeilijk' boek
van doen le hebben, vergist zich.
Want dit waren slechts enkele
citaten uit de korte inleiding.
daarna bestaat het boek uit 212
zeer korte 'beschouwingen'
(maximaal drie per pagina) van
een uiterste eenvoud en helder-
heid. maar ook getuigend van
diepe wijsheid en levenserva-
ring. Extra waardevol wordt het
geheel doordat tegenover elke
rechter lekstpagina prachtige
zwart.wil illustraties zijn ge-
plaats\. naar oorspronkelijke
17de eeuwse houtdrukken van
de broers Wang Kei,Wang Shih
en Wang Nieh,
Ray Grigg <BrilischColumbia.
Canada) studeerde kunstge-
schiedenis en Iilosofie. was van
1965tot 1987leraar aan middel-
bare scholen en bereisde tezelf-
derlijd niet minder dan 40 lan-
den. Hij schreel met dit boek
'eenvoudig' een taoïstisch mees-
terwerk. waar je in je leven
steeds weer nieuwe wijsheden
uil kunt pullen.
Ray Grigg: Tao van relaties.
Eost-West Publications. Den
Haag 1989.255blz. geïll. f 27,50.
(FS)

Wim Heij. HemmieKruse,
Frank SpoelsIra

EGO. mei 1990 27



28 EGO. mei 1990

=- DErrN (INlrf ERVPN
c tI ANDERWORDfrncaJR

G£)WKkN ...


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028

