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VERGUISD

Vuorheen diende de Krij~smacht ter verdedi~in~ van de eigen bevolking
en ter bescherming van het eigen grondgebied, en niet als instrument in
de buitenlandse politiek. Door de veranderingen, die hebben plaats
gevonden. is de inzet van militairen sterker dan voorheen een politieke
zaak geworden. Om die reden moet rekening gehouden worden met de
verwachtingen \"an de bevolking. De publieke opinie wil een snel
resultaat, een overwinning en verafschuwt de gedachte aan een
mislukking. Als er inderdaad successen worden behaald dan zijn die in
hun uitwerkin~ vooral van politieke aard. Bij mislukking zullen de
risico's vooral individuen en gezinnen treffen.

In de afgelopen jaren is maatschappelijke en politieke erkenning tot een
sleutelbegrip geworden in de zorg voor veteranen; deze erkenning
betreft de materiële en de fysieke problematiek, maar ook de psychische
problematiek. \Vanneer post-traumatische reacties op onbegrip stuiten,
dan zal de hetrokkene ervoor kiezen om zijn mond te houden. De
problematiek wordt dan als het ware verhorgen gehouden en dit
vCt"sterkt de vermijdingsprocessen, die toch al vaak hij deze proble-
matiek voorkomen. \Vanneer daarentegen de getraumatiseerde
veteraan algemeen aanvaard wordt als een door oorlogsgeweld getrof-
fen oud~militair. lal hij eerder geneigd zijn om openlijk zijn problema-
tiek te presenteren en de kans is groot dat dit bijdraagt aan een voor-
spoedig herstel.

Aanvankelijk bejubeld, dreigt Dutchbat 111het meest verguisde bataljon
te worden sinds de I'0litionele acties in voormalig Nederlands.lndië.
Het zal niemand vcr lazen dat nog al wat militairen van dit bataljon
te kampen hebben met psychische en psychosociale problemen. De
gesignaleerde problematiek is deels te wijten aan de doorgemaakte
situatie in Srebrenica en Simin Han, maar helaas voor een minstens
even groot deel aan de negatieve berichtgeving omtrent Dutchbat in de
pers en de, voor de militairen, onbegrijpelijke handelswijze van de
Nederlandse politiek. De Dutchbatters voelen 7.Îch door delen van de
samenleving en door de politiek in de steek gelaten, wat bij een
aantal van hen leidt tot een toeneming van psychische en psychosociale
klachten.
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De actuele ontwikkelingen hebben geleid tot een belangentegenstelling
tussen nationale politiek en internationale loyaliteit. Het moge
duidelijk zijn dat de militairen van Dutchbat 111en hun thuisfront
hiervan het slachtoffer zijn: maatschappelijk verguisd en politiek alleen
gelaten.
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INTERVIEW PER POST
Overste Lemmens over het COC,
de herstructurering en de personeelsfunctie
Luitenant-kolonel Harry Lcmmens was van 1 april 1993 tot 10 april 1995 als
Hoofd Sectie 1 verbonden aan het Genie OpleidingsCentrum in Vught. In die
tijd werd hij geconfronteerd met situaties die geenszins eenvoudig waren.
Enerzijds moest hij het personeelsbeleid afstemmen op de herstructurering;
anderzijds was hij nauw betrokken bij de mensen die uitgezonden werden.
Harry Lemmens ' ••..as en voelde zich verantwoordelijk voor de opvang en
begeleiding van het personeel, werkzaam binnen het COC, dit terwijl zijn
eigen loopbaan ook vol onzekerheden was. Zijn sollicitatie op de vacature in
Schaarsbergen als Hoofd Sectie 1 bij de Luchtmobiele Brigade werd positief
beantwoord. Vanaf 10 april is hij daar dan ook geplaatst. Het kostte enige
moeite om een afspraak te maken voor het interview: de nieuwe functie neemt
veel tijd in beslag en ... de rode baret moet ook nog worden gehaald. Geen
eenvoudige opgave. Niettemin vond Jose Verheyen, raadsvrouw in Vught een
manier om enkele vragen aan Harry voor te leggen: per post dan maar .

• 'Niets doen' was
onbespreekbaar
Hoe ben ie;" het militaire bedri;( terecht
gekomen en hoe is jOl/w /OOplhl,l1l /ler/v-
!Jen?
Na de MULO ging ik in 1963 n;l:af de
kweekschool (nu PABO) te Sittard. Dat
dit geen bewuste kcu7.e was had ik al
snel door, desondanks duurde het nog
2 jaren voordat ik de knoop doorhakte
en mijn studie beëindigde. Ik voelde me
niet thuis op die school en ook het voor-
uitzicht om nadien altijd in een school
"opgeborgen" te worden leek me niet
ideaal. De reclames van de krijgsmacht
trokken mij aan en na enige vrijage met
de KM besloot ik uiteindelijk te kiezen
voor de KL AangeZIen ik niet direct ge-
plaatst kOll worden duurde het nog tot
24 lIlei 1966 voor ik kon starren aan de
K;'\tS te Weert om opgeleid Te worden
tot onderofficier. Aange1.ien niets doen
bij ons thuis onbespreekbaar was, heh ik
in de tussenliggende periode gewerkt in
een verffahriek en in de bouw. Waarom
ik destijds koos voor de KL kan ik nil~t
echt duidelijk maken; in die tijd had ik
iets van: daarbij te willen horen; op een
of andere manier voelde ik me aange-
trokken tot de krijgsmacht. Overigens
heh ik daar tot op de dag van vandaag
nooit spijt van gehad. Na de opleiding
aan de K:-'1S, een pèTiode in m'n leven
waar ik met OIHzeuend veel plezier op
terugkijk, werd ik in september 1968
hevorderd tot sergeam. Na een korte
pJaatsingsduur op de K.\1S als instruc-
teur werd ik eind 1968 geplaatst bij het
schoolbataljon van het COC tc Vught.
In septemher 1969 werd ik paraat ge-
steld hij 13 PagnCÎe te Oirschot: ik ver-
vulde daar de functie van groepscom-
mandant. In hel nveede jaar bij 13
PagnCÎe rijpte bij mij het plan om weer te
gaan studeren. Na de zomervakantie be-
gon ik in septemherl970 aan de oplei-
ding HAVO aan een avondcollege te

Eindhoven. In mijn t\veede jaar te
Oirschor heb ik een rekest geschreven
met het verzoek in aanmerking te komen
voor een opleiding tot officier. De ge-
sprekken biJ de aanname- en adviescom-
missie liepen gesmeerd en in september
1971 was mijn plaatsing op de HIESMA,
thans OCO, een feit. Twee jaar later in
augustus 1973 werd ik bevorderd tot
tweede luitenant.

• Havelte: cen hele schok
Na twee iaar als pelotonscommandant
bij het GOC te hebben gefunctionccrd
werd ik paraat gesteld bij 42 Pagncie te
Have!tt'. Ik moet je vertellen dat het een
hele schok voor mij en mijn echtgenote
was om in H,tvelte geplaatst te worden;
dat was immers zo ver weg van Zuid-
Limburg. :'\adien hleek gelukkig dat het
er leer goed lOeven was. De volgende 16
jaar heh ik beurtelings in Havelte en in
\'{'ezep gefunctioneerd. De 8 functies die
ik die tijd vervulde varieerden van toege-
voegd (staf)officier, plaatsvervangend
commandant, sectiehoofd tot comman-

dam. In 1985 had ik het geluk als obser-
ver ingedeeld te worden bij 4th Ro)"al
Tank Regiment (UK): gedurende zes we-
ken, waarvan twee in Soltau (Dld) en
vier in Canada had ik het genoegen om
eens van heel nabij mee te maken hoe
het er aan toe gaat in het Britse leger.
Het was een fijne en leerzame tijd, waar
ik met plezier op terugzie. Na mijn laat-
ste parate functie van commandant 42
l'agncie te Havelte werd ik in september
1989 geplaatst te Vught als comman-
dant van de SOKG (schoolcompagnie
officieren en kader genie}; tijdens mijn
bijna vier jaar durende commando ben
ik in 1991 in de gelukkige omstandig-
heid geweest gedurende 6 weken uitge-
zonden te worden als Hoofd Liaison/in-
formatie van 11 Geniehulpbataljon in
Noord-Irak. Tijdens die relatief korte
periode van hulp aan de Koerden heb ik
geleerd hoe betrekkelijk alles in feite is
in het leven en hoe gigantisch goed wij
het hebben in ons 'Nederlandse para-
dijs'. Op I april 1993 werd ik Hoofd
Sectie 1 van het GOC en seden 10 april
1995 vervul ik met veel plezier de func-
tie van Hoofd Sectie 1 van 11 Lucht-
mobiele brigade te SCh,laTsbergen.

111Vught stond het COC in het kader
t-'an de HKL en later vall de VHKL een
forse persollee/sredllctÎe te wachten.
Zou je over deze personee/sreductie iets
meer kll/l11e/l I/erte/len?
Bij m'n aantreden als Hoofd Sectie I van
het COC werd ik direct geconfronteerd
met de HKL-GOC. Het heeit heel wat
uren en inspanning gekost om aan te ha-
ken bij de omwikkelingen en om goed
inzicht te krijgen in de daarmee gepaard
gaand~ personeelsperikelen. In het begin
dacht Ik wel eens "waar hebben ze het
over?". Gelukkig duurde dat niet lang,
\vant door zo indringend met de materie
geconfronteerd te worden raak je heel
snel ingewerkt. AI heel vlug was het
voor mij duidelijk dat de reorganisatie

EGO I DECEMBER 1995 - 3



HKL een behoorlijke impact had op het
personeelsbestand van het GOc. Om
me heen merkte ik dat bij velen 'het
kwartje niet viel". Algemeen werd er ge-
dacht d,H het allemaal wel ni{'t zo'n
vaart zou lopen, zeker niet bij de Genie,
immers ze hadden ons TOchoveral no-
dig. De inkt van de HKL-GOC was ech-
ter nog niet droog of cr wcrd gestart met
de VHKL-GOC. Deze reorganisatie had
duidelijk nog grotere cOllsequenties
voor het personeelsbestand van her
GOC HKL-GOC. Allengs bemerkte ik
dat zelfs bij de meest optimistische
werknemers van het COC her besef
kwam dat deze reorganisatie de nodige
consequenties zuu hehben voor de orga-
nisatie en het personeelsbestand. Van de
uiteindelijk ruim 600 maIl (inbegrepen
het vaste bestand aan dienstplichtigen)
zouden Cf in juli 1996 nog maar ca.220
man overhlijven.

Wat voor mij onverteerbaar was, was
het gegeven dat het personeel zo lang in
onzekerheid moest verkeren. Bij deze rc-
organisaties was het gcen kwestie van
maanden, maar van enkele jaten. Als je
cr goed over nadenkt is het eigenlijk vet-
wonderlijk dat de mensen niet in op-
stand zijn gekomen. In de burgermaat-
schappij zou dat m.l. Zl'er zeker het geval
zijn geweest. liet defensiepersoneel is nu
eenmaal uiterst loyaal, vandaar mis-
schien. Het is al weer enige maanden ge-
leden, maar wat me helder hIj IS geble-
ven is hoe hard er gewerkt moest wor-
den door mer name de instructeurs om
de diverse crash-prugramma's tot een
goed einde te brt'ngen. Ook bij de sraf en
de verschillende commandogroepen
werd keihard gewerkt . .Je vraagt it' dan
af hoe het dan muet om mt'r zoveel pt'r-
soneel minder het nagenoeg ongewijzig-
de takenpakket naar volle tevredenheid
van de klant uit te voeren. Dat laatste is
natuurlijk 1.eer belangrijk, want dat is
het bestaansrecht van het GOc. Ik heb
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zo mijn rwijfds over de geplande hezui-
nigingen hij het COC, maar ik hoop van
ganser harte dat ik het mis heb.

Hoe !Je(lOrdce/ jij dc hewinigingcn die
doorgcvoerd moeten /Vorden op defen-
sie in!Jd algemeen Ctlof' dc Gcnie in !Jet
bijzonder?
Om hier goed ;1ntwoord op te kunnen
geven dien je voldoende kennis en in-
zicht te hehben in de samenhang der di-
verse bezuinigingsprojecten. Deze ken-
nis ontbreekt me, reden \vaarom ik me
bij het beantwoorden van deze Haag op
de vlakte wil houden. Gevoelsmatig
vind ik dat de grens toch echr wel be-
reikt is na de uitvoering van dl::VHKL.
Ie merkt nu al dat de rek er uit is. Velen
leven bij 'de waan van de dag' en komen
er niet meer aan toe om bepaalde zaken
nu eens p,edegen af te ronden. Telkens
opnieu\v verbaas ik me er over dat we

net weer op tijd kla;lr zijn om een be-
paalde klus te klaren. Voor mijn gevoel
wordt er geweldig geparasiteerd op de
inzet en loyaliteit van het defensieperso-
neel, de militairen in het hijzonder.
~lisschien is het nog wennen aan her an-
ders denken en anders doen, maar regel-
matig vraag ik me toch af of we wel
goed bezig lijn als ik de meest eenvoudi-
~e dingen zelf moet doen, omdat daar
simpelweg geen personeel Illt'cr beschik-
baar voor is. Ik voel me heus niet te goed
om een kopje koffie te serveren, maar als
ik zelf achter de koffie moet aanrennen
als ik bezoek heb uit de civiele maat-
st'happIj, dan vind ik toch d;lt de armoe-
de ervan afstraalt.

• Ernstige zorgen voor de
toekomst
De hewinigingen bij de Genie gaan me
natuurlijk aan het hart. Als ik zie wat cr
nog maar overblijft, dan maak ik me

ernstig zorgen voor de toekomst. Je kunt
bijna geen inzet bedenken, zowel in bin-
nenland als În het buitenland, of de ge-
nie was daarbij aanwezig. Ik roep in her-
innering de inzet bij de watersnood in
Florence, het slaan van waterputten in
Tunesië, de in1.Ct van een geniehulpba-
taljon in Irak, de inzet in Cambodja en
Moçambique bij het (leren) ruimen van
mijnen, de inzet op St. Maarten en in
voormalig JoegosLlvië en de diverse
steunverleningen in eigen land. Bij al de-
ze steunverleningen en inzet bleek de ge-
nie een essentiële schakel te zijn. Je hoeft
geen waarzegger te zijn om te bedenken
dat er ook in de toekomst geniesreun no-
dig is bij rampen en hulpverleningspro-
jecten waar dan ook in de wereld. Om
dat te doen met de weinige overgebleven
genisten, waarbij opgemerkt dat we
daarbij ook nog eens node de inbreng
(kennis en vakkennis) van onze dienst-
plichtigen zullen missen, brengt toch de
nodige twijfel bij mij teweeg .

• Voorbereiding personeel
Aan ;ou was ondcr andere de taak het
persolteell'oor te bereiden en te begelei-
den tiidens de herstructureringsrondes.
Op wat /loor manier heh je daar vorm
aan gegel'en?
Laat ik voorop stellen dat met name C-
GOC het voortouw heeft genomen in
het tijdig en zo goed en eerlijk mogelijk
voorlichten van het personeel van het
COc. Tijdens die voorlichtingsdagen in
groter verband was ik aanwezig voor
het beantwoorden van vragen. Kort na
de voorlichting in groter verband wer-
den de scholen bezocht om daar in klei-
ner verband in te gaan or de bij het per-
soneellevende vragen. Tijdens die voor-
lichtingsrondes was er beduidend meer
werk aan de winkel dan bij de bijeen-
komsten in groter verband. Voor het
burger personeel van het GOC zijn nog
een aantal aparte (extra) voorlichtings-
d;lgen gehouden, waarhij ik als 51 het
VOOrtouw had. Deze voorlichtingsdagen
kwamen tot stand in overleg met de
Dienstencommissie.
Tijdens de voorbereiding van het tot
stand komen van de realisatiememoran-
da was er sreeds sprake van open en cer-
lijk overlt'g met de belangenverenigin-
gen (DC en 000). Ondanks de nu en
dan schijnbaar tegenstrijdige belangen
werd er op constructieve wijze met el-
kaar samengewerkt. Ik heb deze overleg-
sessies, waarbij ik telkens als adviseur
van de commandant aanwezig was, als
zeer rlezierig ervaren. Naast de genoem-
de bIjdragen aan de voorbereiding cn
voorlichting aan het personeel heb ik
ook veel tijd besteed aan de individuele
voorlichting. Ik heb wel eens gezegd:
"het leek wel weer een patatkraam van-
daag", zo druk was het dan geweest op
mijn bureau.

IJelt ie tevreden met de wijze W,lJrop ie
aall het persolleelswerk uitvoering hebt
gegel1cn?
Hier kan ik geen onverdeeld ja of nee op
zeggen. Als ik afga op hetgeen ik me
\'oorgenomcn had bij aanvang van de
funnie, dan mag ik niet tevredl"n zijn.



M'n vaste voornemen om zeer regelma-
tig alle scholen te bezoeken en daar een
soort van spreekuur te houden is nauwe-
l'l"ks uit de verf gekomen. Om dat te rc-
a iseren had ik dagen van 48 uren moc-
ten hebben. Ondanks het vrij\vel struc-
tureel overwerken kwam ik tijd te kort.
De eerste 4 maanden had ik een extra
handicap door het niet voorhanden zijn
van een opvolger voor mijn vorige func-
tie van C-$OKG. Het regdijkerrijd zijn
van 51 en C-$OKG ging ten koste van
de kwaliteit van het werk en van mezelf
alsmede mijn gezin. Her verlaten van het
GOC terwijl de invulling van het perso-
neel nog niet gerealiseerd was en het ge-
geven dat cr niet direct een opvolger he-
schikbaar was gaf een onbevredigend
gevoel. Het was nct of ik de zaak ont-
vluchtte voordat de personeelsperikelen
afgerood waren. Als ik denk aan de per-
soneelszorg, de samenwerking met com-
mandanten en collega's stafofficieren en
C-GOC, de samenwerking met de leden
van de SCC's waarvan ik voorzitter was
en de samenwerking met de overlegor-
ganen dan heb ik daar een goed gevoel
aan overgehouden. Samengevat kom ik
uit op een redelijk tcvreden gcvoel, of-
schoon ik me cr ter dege van bewust ben
dat het nog veel beter had gekund.

• Omvorming P-diensten: te
veel lOllen tegelijk los
Hoe heb je het beleid ten aanzien van je
zelf ervaren? Ik heb begrepen dat er
voor jou, als get'olg van de omt'orming
van de P-diensten, nogal wat onzeker-
heid ontstond met betrekking tot je
loopbaan.
Behalve de onzekerheid als gevolg van
de omvorming van de P-diensten had ik
ook te maken met de serieuze pogingen
van o.a. DPKL om mij op korte termijn
los te weken van mijn functie van SI
COc. Ik wil hier niet verder op ingaan,
daar dat voor het verhaal verder niet in-
teressant is. Ik wil er alleen nog over
kwijt dat je dat soort zaken niet zo maar
naast je neer kunt leggen. Het op den
duur invoeren van professionele P-dien-
sten betekende voor mij dat ik er reke-
ning mee moest houden dat er op korte
termijn, in ieder geval ruim voor mijn
datum einde functie, een op'volger zou
komen, waarna het voor mIj dan maar
afwachten zou worden wat ik dan zou
moeten gaan doen. Het meest storende
bij dat gegeven vond ik, dat ik dan
waarschijnlijk uit "de rersoneelswe-
rcld" zou moeten, terwil. die richting
toch duidelijk mijn voor iefde had ge-
kregen. Uiteindelijk was het lot mij leer
gunstig gezind en werd mij de functie
van Hoofd Sectie SI van tI
Luchtmobiele brigade toegewezen.

Hoe kijk je aan tegert de reorganisatie
van de P-diensten? Verwacht je dat dit
het personeelsbeleid binnell defellsie teil
goede zal komen?
Aanvankelijk stond ik zeer sceptisch ten
opzichte van de reorganisatie van de P-
dIenst. Ik denk dat het te vergelijken is
met een soort van watervrees. Nu ik zelf
leiding mag geven aan een professionele

P-diensr vind ik dat een uitdaging. Ik
mag nu zelf invulling geven aan zaken
waar ik in het verleden nog wel eens kri-
tiek op had. Nu we al een goed eind op
weg zijn naar de invulling van professio-
nele P-diensten krijg ik er steeds meer
vertrouwen in. Wat ik jammer \.ond en
vind is dat het allemaal 7.0 snel is gegaan
en dat er zoveel veranderingen tegelij-
kertijd aan de gang zijn. Populair gezegd
vind ik dat ze teveel tollen tegelijkertijd
los hebben gezet. Het is soms moeilijk
schakelen om bij te blijven, maar dat
maakt het ook spannend. In ieder geval
is het zo dat er geen weg meer terug is.
Dus moeten we er het beste van zien re
maken. Zelf zie ik dar wel zitten. Het
grote voordeel van een gedecentraliseer-
de P-functie, vind ik, is dar alles veel
dichter bij de werkvloer wordt gebracht,
waardoor ook de betrokkenheid zal toe-
nemen. Ik wil hier niet lIlee beweren dat
de betrokkenheid van het vroegere
"Haagse" niet aanwezig was, maar toch
is dat m.i. anders wanneer je direct be-
trokken ben bij het wel en wee van het
personeel van lOUW eenheid. Uiteindelijk
denk ik dat de reorganisatie van de P-
functie binnen defensie de belangen van
de mens in de organisatie, maar ook de
organisatie ten goede zal komen.

Je IJeht ill je periode Vught ook te ma-
keIl gehad met uitzending {'an je perso-
/leef. Wat was daarbij;e betrokke/lheid?
Bij mijn aantreden als SI van het GOC
merkte ik dat nauwelijks aandacht be-
steed werd aan het uit te zenden/uitge-
zonden personeel. Het personeel werd
aangewezen en daarbij bleef het dan
ook. Als je zelf uitgezonden bent ge-
weest, ook al is dat maar kort, besef je
hoc belangrijk het is om ruim aandacht
te schenken aan de uit te zenden militai-
ren en hun thuisfront. Bij de aanwijzing
van het personeel had ik 1"1"11 dikke vin-
ger in de pap. De voor-selectie werd
door mij verzorgd en na inventarisatie
van de mogelijkheden adviseerde ik C-
GOC t.a.v. de aan te wijzen militair.
Overigens gold dat laatsre alleen maar
bij officieren en bij sleutelfunctionaris-
sen. De overigen werden zonder meer
door mij aangewezen. Na de aanwijzing
begon voor mij het echte werk.
Nagenoeg zonder uitzondering gaven al-
len gehoor aan mijn oproep om een per-
soonlijk gesprek met mij te voeren.
Tijdens dat gesprek ging ik zo uitgebreid
mogelijk in op de uitzending zelf: keu-
ring, opleiding, informatiedagen, data
van vertrek en terugkeer, functie tijdens
uitzending enz. Vervolgens werd ruim
aandacht besteed aan de achterban en
werden acties ondernomen in geval er
tiidens het gesprek bleek dat er bepaalde
problemen waren. Soms leidde dat tot
wijzigingsduur van de uitzending rot
zelfs het alsnog aanwij7.en van een ande-
re kandidaat. In een aantal gevallen wer-
den er concrete afspraken gemaakr t.a.v.
V:\lS (vacature meldingssysteem), hulp
aan het thuisfront, etc. Tijdens de uit-
zending verzorgde ik de post bij bijzon-
dere dagen zoals kerstmis en nieuwjaar
als ook bij bijzondere verjaardagen. Na
gehouden voorlichting door CCOC
werden de uitgezondenen d.m.v. een

apart schrijven geïnformeerd. Met com-
mandanten werd teruggekoppeld over
het aandacht schenken aan de uitgezon-
denen en hun rhuisfront. Vele persoon-
lijke brieven heh ik geschreven aan hen
die ik beter kende en voorts schreef en
schrijf ik elke maand een brief aan alle
genie-officieren in het buitenland.

• Zogenaamde vriendinnen
Tot slot nog iets over mijn zogenaamde
vriendinnen. Tenzij er andere afspraken
waren met de schoolcommandanten,
nam ik elke JO of hooguit 14 dagen tele-
fonisch contact op met de
echtgenotes/partners van de uitgezon-
den officieren (Nb: de commandanren
waren in principe verantwoordelijk
voor hun onder-officieren. Hoofdreden
voor deze verdeling was Jat ik de meeste
echtgenotes van de officieren wel ken en
die van de onder-officieren niet). Die ge-
sprekken varieerden van 5 tot wel 45
minuten. Ook kwam het voor dat ik
zo'n 4 tot 5 keer in de week belde. Op
zo'n moment zat de partner echt in een
dip en kon een gewillig oor al veel bete-
kenen. Regelmatig werd ik ook 's
avonds rhuis gebeld om even stoom af te
blazen. Op beperkte schaal heb ik sa-
men met mijn echtgenote een aantal
huisbezoeken afgelegd. Aan de vele
dankbare reacties achteraf heb ik het ge.
voel overgehouden dat ik op dit terrein
goed bezig ben ge\veest. De vele inspan-
ningen waren niet voor niets.
Terugziend ben ik hierover ook dik con-
tent.

In Vught is de VHKL ill voile galig mo-
menteel. Vind je het jammer dat je dit
lIiet hebt af kunllell ronden?
In feire heb ik op deze vraag al anr-
woord gegeven toen ik zei dar ik een ge-
voel had alsof ik het COC ontvluchtte
bij m'n overplaatsing. Naar mijn eigen
mensen toe bij de Sectie 1 gaf dat een ex.
tra rot gevoel, want met name in die
hoek was er geen enkele zekerheid voor
het p~r:>oneel. Telkens weer werd er ge-
vraagd hoe het voor hen er uit zag en tel-
kens weer mocht of kon ik daar geen
antwoord op geven. Als je dan zelf weg-
gaat op zo'n moment en daarbij ook nog
eens een bevordering, dan blijft er zoiets
hangen van "je hebt het goed geregeld
voor jezelf en wij blijven hier achter in
onzekerheid". L.os van de gevoelens
t.a.v. het personeel heel dichtbij, had ik
natuurlijk graag de realisatie van de
VHKlJGOC afgerond, ook al had dat
voor mij betekend dat er de nodige zgn.
slecht nieuwsgesprekken gevoerd zou-
den moeren worden. Daarnaast had ik
uiteraard in de praktijk willen meema-
ken/ervaren in hoeverre her nieu\ve
GOC in staat blijkt te zijn goede invul-
ling te geven aan haar taak.

Op dit momellt ben je houfd Sectie I bij
II Luchtmobiele brigade in Schaars-
bergen. Ik hel) begrepen dat deze functie
je goed bel'aft en dat het ook eell bevor-
dering betekende. Geeft het je een gevoel
van erkenning?
Het is inderdaad zo dat de functie me
goed bevalt. De invulling van mijn func-
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tie is beduidend anders dan die in
Vught. 11 Luchtmobiele brigade loopt
duidelijk voorop als het gaat om het in-
vulling geven aan geddegecrdc bevoegd-
heden. Het is een hele uitdaging om sa-
men met mijn mensen daar een goed
functionerende SeCllc I van te maken.
Deze functie hield ook een bevordering
in [Ot luitenant-kolonel. Hicrmn' ging
een lang gekoesterde wens in vervulling,
al wil ik er direct bij 7.eggcn dat een
voortzetting van mijn functioneren in de
personeclszuil haast net w belangrijk is.
NaTUurlijk geeft zo'n bevordering ook
een gevoel van erkenning al moet ik er
meteen hij zeggen dat je momenteel ook
wel wat geluk moet hebben bij het solli-
citeren naar een functie waaraan een ho-
gere rang IS verbonden. Ie moet net op
het goede moment beschikbaar zijn en
van belang is ook wie jouw medekandi-
daten zijn.

\"?ordcn in deze nieulVe (uIletie andere
eisen aan je gesteld dali in VuglJt en zo ja
waar liggen de grootste verschillen?
De grootste verSl,:hillen liggen op het fy-
sieke vlak, het weer op oefening gaan en
het hebben van veel meer verantwoorde-
lijkheid door de rdatief ver doorgevoer-
de delegatie van bevoegdheden. Dat be-
tekem ook dat jij je zeer bewust moet
zijn van de gevolgen van jouw handden.
Het gaat immers om mensen, geld en
rechtspositionele aangelegenheden.

Wat slJreekt fI! het meest aan ill deze
lliClHve taak?
De uitdaging zelf grotendeels verant-
woordelijk te zijn voor de goede invul.
ling van een personeelsdienst in al zijn
facetten. Voorts spreekt het me ook aan
zo af en toe weer eens 'gelucht' te wor-
den tijdens oefeningen, zeker wanneer
het oefeningen in internationaal ver-
hand betreft.

Wat vind je en'an dat je nu eelt rode ba-
ret nog moet halen?

De rode haret geeft behalve een stuk her-
kenbaarheid ook een stuk saamhorig-
heid. Eigenlijk voel Je dat je er TOchnog
niet helemaal echt bijhoort zolang je die
rode baret nog niet hebt. De eisen zijn
heel erg zwaar, zeker als je al wat ouder
bent. i\1et m'n 48 jaren zal ik cr behoor-
lijk aall moeten trekken om het vereiste
traject met succes af te ronden. Jammer
genoeg heb ik in de voorbereiJing een
aantal vervelende hlessures opgelopen
en ben ik eveneens ten gevolge van een
hehoorlijke knieblessure uitgevallen op
de derde dag van de VAKOL (algemene
kaderopleiJing lm:htmohiell. Op dit
moment ben ik bezig met herstellen en is
het vizier gericht op fehruari volgend
jaar om dan een nieuwe poging te wa-
gen.

Nieuw in het "ersuneelsheleid is de W{'r-
uing ten helJOcve uan eCII heroepsleger.
Hoe kijk je tegen deze onllcikkelingell
aall?
Pl'rsoonlijk vind ik het jammer dat we
onze goede dienstplichtigen binnenkort
kwijt zijn. EnerZIJds zit daar veel kennis
en vakmanschap onder en anderzijds
hlijf I.edaarmee beter in contact met de
were d om je heen. Gegeven het feit dat
dit fenomeen zeer binnenkort tot het
verleden behoort moet ik zeggen dat de
resultaten van de werving me Zeker niet
tegen vallen. Natuurlijk worden wc nog
voor een groot deC! gevoed vanuit het
bestand dienstplichtigen en moeten we
maar afwachten hoc het zal zijn als de
dienstplicht er niet meer is. Tot nu toe
constateer ik dat de werving voor de
Im;htmobic!e brigade voorspoedig ver-
loopt. Behalve enkele knelpunt-catego-
rieën 7.ijn we goed gevuld. Om op den
duur goed te kunnen werven dienen we
echte professionals te hehhen bij de ha-
nenwinkels. Dit moeten m.i. militairen
zijn die in het verleden hebben aange-
toond TOtde heteren van de KL te beho-
ren. Deze kanjers moeten door een gede.
gen en realistische voorlichting de po-

tentiële kandidaten ervan kunnen over-
tuigen dat een haan bij dl' KL zeer zeker
de moeite waard is. Ik hoop dat de ont-
wikkelingen hij de KL van dien aard z.ijn
dat we onze kortstondige werknemers
een stuk meerwaarde voor de civiele
maatschappij kunnen meegeven, het-
geen ook z'n positieve uitstraling zal
hehhen op het nog te werven personeel.

Tenslotte /log eell laatste ['raax: hoe ZOll
ii; het IJersoneelsbcleid binllcn de(CIIsie
in het algemeen willen kellschetsCII?
Op dit moment is het voor velen nog re-
delijk ondoorzichtig. Er zijn zoveel wij.
zigingen achter dL1ar doorgevoerd dat
de man op de werkvloer het spoor hij-
ster raakt. Lovenswaardig is het dat ge-
tracht wordt maximale helderheid te
verschaffen door de regelmatige \"IlOr-
lichtingsdagen, informatiebulletins en
specials op P-gehied. Ook z.ijn naar mijn
mening een aantal zaken te vlug op de
rails gezet. Ik denk hier hij aan het ge-
hannes met de professionele P-mensen in
opleiding. De ene keer gaan we zus en de
andere keer weer w. Naar mijn mening
hadden we eerst moeten zorgen voor
voldoende opgeleid personl'Cl en daarna
pas voor de invulling van de professio-
nele P-diensten. Eigenlijk vind ik het
personeelsbeleid op dit moment nog erg
rommelig. Dit komt doordat er m.i. te-
veel tollen tegdijkertijd zijn los gezet. Ik
ben er ook van overtuigd dat e.e.a. in
een langzamer tempo zou zijn gegaan als
de DPKL nog eens zou kunnen starten,
maar nu is er geen weg ml'er terug.

Ik wil eindigen met de opmerking dat ik
ondanks de vorige kanttekeningen het
volste vertrouwen heb in de toekomst
wat hetreft het personeelsbeleid hinnen
defensie.

Heelt'eel dank vvor de wijze wa"mp 11
de l'r,1gell heht bealltwoord!

jose Ver1Jeyen
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PHOTORONSCH"UlS. COURTI.SV OFalM CJ;Q!,S JAZZ

Het moet iedere jazzlicfhcbher zo langzamerhand wel duidelijk zijn geworden dat hun geliefde muziek zich in ccn
wat behoudender periode bevindt. De avant-garde heeft bij lange na niet gebracht wat cr van verwacht werd en dat
heeft als het waTC auwmatisch ccn teruggrijpen naar oudere waarden veroorzaakt. Wc hehben momenteel dus te
maken met ccn echte beboprevival, hoewel sommige mensen liever termen als postbop en neabop gebruiken.
Niet iedereen is cven gelukkig met deze ontwikkeling, maar hel valt moeilijk te ontkennen dat vclc jonge musici de
aceoordcn-schema's en complexe ritmische patronen van de hop als ccn pure uitdaging zien. Eén en ander heeft tot
verheugend gevolg gehad dat de laatste jaren een hele reeks zeer getalenteerde muzikanten naar voren is gekomen.
Tenorsaxofonist Joshua Redman heeft zich zelfs al een absolute sterstatus verworven. Hij ging in 1991 flitsend
van start toen hij de prestigieuze Thelonious Monk Competitinn won en sindsdien is het met hem alleen
maar crescendo gegaan. Toch wil ik in dit artikel geen aandacht aan Redman besteden, maar aan degene
die in dat bewuste jaar 1991 de tweede plaats in die wedstrijd bezette. Ik heb het dan over Eric Alexander,
even begaafd als Jnshua Redman, maar door onverklaarbare oorzaken nog steeds niet echt
doorgebroken. Weliswaar mocht hij voor de labels DeImark en Criss Cross al 4 CD's onder eigen naam
maken, bij het grote publiek daarentegen is hij nog relatief onbekend. Omdat ik persoonlijk Eric Alexander
met zijn prachtige sound, aanstekelijke swing en onbeperkte ideeënrijkdom als één van de grootste beloften
in de jazz beschouw, heb ik een poging nndernomen om met hem in contact te komen. Via de telefoon lukte
dat en er ontwikkelde zich een gesprek waarin trivialiteiten en meer diepgaande gedachten elkaar afwisselden.
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• Achtergrond en opleiding
Eric, zou ie onze lezers eerst eens iets
willen vertel/en ovcr je achtergrond. 011-
leiding enz.?
Wel, ik ben geboren in Galisburg
(lIIinois) op 4 augustus 1968. Ik hen
echter opgegroeid in de staat Washing-
wn in het uiterste noordwesten van de
V.S. Als klein jongetic heb ik enige jaren
pianoles gehad, maar zo rond m'n tien-
de levensjaar ging ik over op klarinet en
wccr wat later op altsax. Ik maakte aar-
dige vorderingen en ging uiteindelijk
naar Indiana Univcrsiry om klassieke
muziek re studeren.

Koos je zelf voor die studie of werd je
mÎsschien beïnvloed door je ouders?
Nee. absoluut niet. Ik deed klassiek air,
omdat cr geen ander programma was.
Dat gaat zo op die scholen.

Op welke manier ben je eixcn/ijk met
jazzmuziek in aanraking gekomen?
Op een school als Indiana hoorde je na-
murlijk allerlei soorten muziek o.a. (Jok
jazz. Ik werd er onmiddellijk door ge-
grepen.

Hoe ging het toen uerder met je klassie-
ke studie?
Ik besloot (wer te stappen naar het
Wil1iam Paterson Coll{'ge in New Jersey
waar ze wel een jazwpleiding hadden.

W'mmeer ben je tenor gaan spelen?
In mijn eerste jaar als muzieksmdent.
Op een feestje kreeg ik bij toeval een te-
norsax in handen en het was alsof er een

nieuwe wereld voor me openging. Ik
was gelijk thuis op het instrument en
hen er uiteindelijk ook op afgestudeerd.

Wie waren je lerarm op Wi/fiam
Paterson's?
Ik heb van veel mensen les gehad, maar
Harold :V1abern en Joe 1.ovano spron-
gen er wel uit.

Toch uind ik in ;ouw speelstiiJ weinig
uan touano teruK?
Dat klopt. Joe proheerde nooit ûjn ei-
gen visie op te dringen. Hij liet mij m'n
eigen weg kiezen. In muzikaal opzicht
heeft hij me echter enorm geholpen,

• Chicago
Wat heb je na je afstuderen gedaan?
Geli;k naar Ncw Vork?
Nee, ik ben lIaar Chicagu gegaan. Ik heb
altijd veel affiniteit met die stad gehad
vanwege de tenor-orgeltraditie. BO\'en-
dien komt de familie van mijn moeder er
vandaan.

Had je daar I't'el werk?
Ik mocht niet klagen. Ik heb Jaar ge-
speeld met musici als Charles Earland en
Jack ,\-kDuff. Veel jamsessions gedaan.
Ik heh ook nog een poosje in de :Vlingus
Dynasty Band gezeten.

• Beetje achtergebleven?
/n 1991 heh je de tweede /Jrijs gewon-
nen in de competitie 1'1111 het Thelonious
Monk lnstitute. De winnaar was joshua
RedmaIl en hij is intussen top of tlJe bi/{

geworden. Ook mensen als james
Carter en Dat'id Sanchez timmeren flink
aml de weg. Vergeleken /liet hen hm jij
een beetje achtergebleuen. Ik heb hel
dan 0t'er naamsbekendheid en niet o/!Cr
mu<:ikale OIltwikkeJing. Kun je dil<lr een
/lerkfaring uuor geuen? Heeft het mis-
schien te makm met je huidskleur? je
bent blank en dat is in de jazz nog weJ
eens een nadeel. Of ben je te bescheiden
eIJ doe;e te weinig aan /mfJIic re1atir)1/S?
(Eric Alexander begint te lachen, aarzelt
evcn, maar komt dan toch met een \'er-
rassend eerlijk antwoord)
Laat ik het zo zeggen. Joshua was in die
context duidelijk de heste en overscha-
duwde alle andere deelnemers. Hij heeft
terecht snel carrière gemaakt. Voor de
anderen zal het misschien W:1tlanger du-
ren, maar niets gebeurt wnder reden.
Op een bepaalde manier heb ik er wel
vrede mee, want het geeft me de gelegen-
heid om hard te studeren en mezelf ver-
der te ontwikkelen. De erkenning zal
dan niet uitblijven.

Ga,lt het dan lIiet te SI/el met joshIla?
OnlanKs zei hij in eell intewiew dat er
Lmor oefenen nauwelijks tiid overbleef.
Welnee, ik hen er van overtuigd Jat Josh
het allemaal makkelijk aankan. Hij zou
het echt niet anders willen.

ELleneen retorische /lmag. Ie laatste CD
"j:ulJ Range" is in de NeJerlandse uak-
pers erg goed olltvanKen. Ik neem aan
dat je daar erg blij mee bent?
Dilt spreekt vanzelf. Ik heh trouwens
toch het gevut'! dat er voor mij goede
dingen sta:1n te geheuren. Het is gewoon

een kwestie van tijd. Ik maak me
er maM niet al te druk om.
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Je hebt /lil zowel voor DeJmark
als L'oor Criss Cross twee CD's
gemaakt. Wanneer ik die 0/lna-
mm met elkaar uergelijk dan ualt
bet me op dat ;e op de Criss
Cross produkties /Vat beter /fit de
/!Crf komt. Heeft dat te maken
met de wijze lJaIl opnemen of
s/Jeelt pianist Harold Mahem op
de Delmarks misschiell wat Ie
dominant? Tk heb het dan uits/ui-
te/ld over de o/mamekwaliteit.
Zuil/er mllzika"l gezien, zi;n a/le
CD's l'oortreffe1iik. Wil je er iets
ouer zeggen?
(Eric is nu duidelijk op z'n hoede)
Laat ik beginnen met te zeggen
dat ik, net als iedere andere musi.
cus, heel hl ij hen wanneer ik on-
der eigen naam bij verschillende
maatschappijen CD's mag opne-
men. Het is echter zo Jat iedere
studio specifieke kwaliteiten èn
faciliteiten hel it. Ik hen het overi-
gens niet met je eeilS dat Harold
.Mahern te dominant zou spelen.
Ik houd namelijk van agtessieve
pianisten . .\laar misschien hebJ'
wel gelijk wanneer je stelt dat e
Criss Cross registraties wat
transparanter klinken .

• De ultieme sound
Om lIog even ofl dit chal,iter



Eric Alexander heeft onder eigen naam de nllgende CD's gemaakt:

Delmark DE- 461 : "Straight Up"
Dclmark DE- 476 : "Up, Over & Out"
Criss Cross 1077 CD : "Ncw Yark Calling"
Criss Cross 1098 CD : "Full Range"

door te gaan. \Vat is ie mening Ol/er op-
nametechnicus Max Bo/leman?
Dat is cen geweldige vakman. In zijn ei-
gen studio bereikt hi; naar mijn mening
de ultieme sound. Ik kan het weten,
want in april iJ. heb ik hij hem mijn
meest recente opname gemaakt. Het is
een schitterende CD geworden die veel
en veel beter is dan alles wat ik tot dus-
verre heb gedaan. Het was de eerste keer
dat ik met een organist opnam. Het
schiifJe is echter nog niet uit.

\Vie waren ie medemusici?
Mei Rhyne, Hobby Broom en Joe
Farnsworth. Ze speelden fanrasrisçh~

.Ncw York
In een ander vraaggesprek heb je ooit
eens gezegd dat ;e de sfeer in Chic..lgu re-
laxter vond dan ;11 Ncw Vork. In de Big
Apple zouden ze er vooral up letten of
een muzikant wel hip genoeg is. Vil/d je
dat belemmerend of zo?
Nee,nee, ik heb dat absoluut niet nega-
tief bedoeld. Integendeel. dat is nu juist
wat een verblijf in New York zo waat-
devol maakt. Het dwingt je om constant
op het hoogste niveau te spelen. Je kunt
geen seconde verslappen. Ik wilde in dat
interview alleen maar zeggen d;lt men in
Chicago wat meer ontspannen tegen de
dingen aankiikt. Dat betekent beslist
nier dat de ene scene bl'ter zou zijn dan
de andere. Wel is het zo dat musici die in
Chicago hun domicilie hebben allemaal
aan een eigen specifieke suund te her-
kennen zijn. Ik heb er echter in 1992
voor gekozen om in New York te gaan
wonen. Wanneer Chicago mii
beter zou bevallen. zou ik cr wel
definitief lIaar terugkeren.

Kun ;e in New Vork van je mu-
ziek leven? De conotrrelltie is er
immers moordend.
Het is erg moeilijk om met spelen
in je onderhoud te voorzien.
Toch lukt het me wel. Ik spt'eI
vaak in een club die Augie's heet.
Het is wel nier het grote geld,
maar elke gig is er één.

Je hebt /Jet Iwtllurfijk al tut t'er-
velens toe gehoord, mailr je spel
verraadt duidelijke De:>::ter
GordOIl inufoeden. Zijn er nog
andere saxofonisten die je beo
wondert?
Jazeker, Geurge Coleman. Hank
~lobley. Sonny Stin en vooral
Van Freeman.

Die laatste naam verbaast me een
heet;e. \Vanneer je bijt,. Stitt met
Freeman vergelijkt dan krijg ;e
toch een pure tegenstelling.
SomI)' Stift zie ik als een gat'e
techniCIlS met een haarzuivere
sound, terwijl Vun Freeman toc/J
niet bepaald bekend staat om
zijn perfecte intonatie?
Zo heb ik het nog nooit hekeken.
Toen ik in Chicago woonde.
speelde Von Freeman in een club
bij mij in de straar. Ik benutte ie-
der vrij ogenblik om naar hem te

gaan luisteren. Om hem daar in een klei-
ne dub te horen spelen, was voor mij
een speciale ervaring. De manier waarop
hij zich wist uit te drukken, hoe hij een
ballad hehandelde, dat alles maakte op
mil een onuitwisbare indruk.

• En weer: Chicago
Je moet je eens even een lare januari-
avond in Chicago voorstellen. Buiten is
het steenkoud. cr ligt een dik pak
sm'euw en binnen speelt die legendari-
sche man mer zijn unieke aanpak. Je
snapt toch wel dar zoiets iedere jonge
muzikant aanspreekt.
Trouwens, wat I'e over Sonny Stin zei,
klopt (lok niet Ielemaal. Luister maar
eens naaf zijn platen met organist Don
Patterson. Om boven de massieve orgel-
klank uit te komen. moet hij zich force-
ren en speelt dan heslist te hoog, vooral
op alt!
Overigens is een zuivere intonatie voor
mij persoonlijk een absolute must. Ik
kan alleen maar spelen wanneer de zaak
perfect in tune is.

Nu we het toch Ol'er ge/llid hebhen.
\'(Ie/ke gercedschal'pen xebruik Je om

tot die fraaie brede SOl/mi te komen?
Je bedoelt mijn instrument enz.? Wel, ik
speel op eell Selmer .\-lark 6 met een
OUo Link mondstuk. Ik had eerst een
Link 6, maar kort geleden ben ik overge-
gaan op een 8. Verder gehruik ik Rico
Royal rieten nr. 4, Niets geheimzinnigs
dus. Het is toch de man achter de toeter
die het moet doen en dat betekent stude-
ren en nog eens studeren.

Speel;e 1I0g weleens piano?
Helaas niet zo vaak. Ik heb hier thuis
namelijk geen piano staan. Het blijft
echter mijn favoriete instrument. De
piano is zo compleet, het is een volledig
symfonieorkest.

Eric, ik wil ;e graag bedanken vuur dit
geslJrek. Verder wens ik ;e voor de toe-
komst eell uitstekellde gezondheid en
een dito c.arrière. Tevens spreek ik de
hoop lIit ;e spoedig weer in Nederland te
mogen horen cn ûen.
Bedankt voor je goede wensen en het feir
dat je aandacht aan me hebt willen be-
steden, Wat dat spelen in Holland be-
treft, ze hoeven maar te bellen en ik
kom!

TIJeo C-arree
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LIEFDESGEDICIITEN VAN EMILY DICKINSON

El'lJ V,ll1 de 1lltT~t pesproknl didll{'r~
\l1 do: huidige wcstlTse Iitl'CItUur is
Je ,\Illl'rik;lclllSC Enlliv Di.;kilh(l11
(IS)().IXS6) In haaT n~l'll tijd wnd
Ie vobtrckr 1111,I.;('nJ. n.lt kwam Illl'!

in dl' laatst ••' pl;l;\h door h,l:lT IJnbe-
kcndhcld: dl.: didlteres puhlill'nJe
,Ic~-hh wl'l1lig cn Ie leefde na haar d('r.
rigs(' I(TT kTUS,gctrokkcll. \'ddas hm$
0'11 11/1;/1 tllill, d,l! is 1111;11 II'creld, schr,"(:f
IC ('l"I1S.

FCT"r ol1lstrn'b I S':IO \<:rschellt'1l er dril'
da.:hthuIldcls. En op een n~rslecomplete'
llil).~,I\e, 111drie delell. \',,11 ,dk lï76
lt"ruggl'\OIlCkn gedichten moest zdfs tot
1955 wordell gewacht. Inmllkkls warcll
ook [949 hrien~11hekt'lId en ontstond
tr, hijna Cl'n (TlI\\' !l,l h,lM dood. t't'll
hreJl.j)lckins(Hl-n'VÎv,ll,
In :-.Jedl'rbnd k",'lllen in Je uchtiger
laren (Tn aanLll bundeltjes met verulin-
).:e11 \".\11 ).:nliduell en hrie\'C1l uit, de
IlH:<:,ste hij de PrOlll Cil H"I't<1,lld en
hezorgd door 1.0\1IS(' \',111S,lntell, llaar
kwam ('r onbn)-:s \\l'cr een bl):
Licfdes)-:edidltl'll el1 'nieuwe' gedichten.
I_o,lls I-'l'bruikclijk twel'ulig en \'an n'n
\'crlwldl'fd nawoord voorzien,

Steullend or l'l'n nil'U\\' Anwrika,lll'>C
olllier/ll(,k kom \"lIl S,HUl'lJ IlU mddell
(bt aan hCl,1 W,IT ll1\sterie til r,l'H!Sl,ls
rond TIll'l n,lll1C dl' gCrichtheid \an dl'
li~fJcsg~dich:cn el'll l'inde IS, (.;l.ko!IWIl.
\\',1111 l'mdell]k IS dUldelllk d,l! I-Illliy
eetl 1111t111aar11eett geh,ld, ,'Cll tlllllTl,I,lr
\',111\'lees cn hloed~' l>it lOl! dl' t;etfO\IW-
dl' dominee Charie., \X'"Jdsw;)rth liPl
gewcnt en d:n 'is V;1I1).:root hdang H)Or

n'n heter !wgnp \',11\ haar POl'ztl'."
I k, mag zo lijn. m:LH \'oor mil do"t dit
nil:h ,li ;l,m ('en tTrJl:re uihrril,J!,.: V,1I1Je
dichtl'fl:' l'n \'ert;l;llstl'f lou\S(' \,IJl
Santcll lT1 el'n Intn\'tl'W 1Surf,lus 1l1l'il
1UllI 'HBI, waarlll ze legt tl' \'lll( en 'd,n JC
(ie pO('l1e van Di...:kin,oJl Illet hekmaal
hoeit te IX).:rl1PL'lJom dl' kr,]Cht door re
krijgL'n, SOIl1mi).:l' gn!i...:htetl roeren mI:
rot tralll'n tol' 10 ,tnl,;, tl'fwijl ik, ecrlijk,
lll,'t preUl', weet \\',l! er stJ,U." D,lt
herh'll ik \\TI llleer hij kun,t t'Tl d,H wil
ik hcst lo!wltd,'l1 o()k~
Intussen lijn wc l'en pLKhlbllndd rIJker.
voor een ,potprij~jc,
Emily Dickinsoll: lil'fllc,)..\cdirhlen. Dl'
Prom, RaMlI 19<);. 150 hlz. I 1-1.9;,

(IS)

Wild Nights - Wild Nights!
Were I with thee
Wild Nights should be
Our LnxUlY!

Futile - the Winds -
To a Heart in port-
Done with the Compass -
Done with the Chart!

Rowing in Eden -
Ah, the Sea!
Might I but moor - Tonight-
In Thee

1""'(,' R.\"" v,'" "~FlI~'

Wilde Nacht - Wilde Nacht!
Was ik bij u
Die Nacht zou zijn
Een feestgetij !

Doelloos - de Wind
Voor een Hart in de Haven-
Weg het Kompas-
Weg met de Kaart!

Roeien in Eden-
0, de Zee!
Mocht ik toch meren - Vannacht-
B" U''J .



WEL OF NIET KIEZEN:

[ht onderscheid tussen
daders en slachtoffers is
helangrijk, nu in Zuid.
Afrika wveel mensen
traumatische ervaringen
hehben uit de tijd van
de ,lj,arrheid, President
.\Ianl ehl toont bewon-
derenswaardige staaltjes
van verzoenin~sgezind-
heid, maar uok hij wil het
verleden niet vergeten.
De Commissie vour de
Waarheid en Verzoening
is niet voor niets opge-
richt: eerst moet de waar-
heid bekend zijn. voordat
de sLJchtoffers bereid
kunnen zijn om te verge-
ven. En dat is geen auto-
matisch gegeven.

...

:\"ccm ANC-er ~brills
Schoon: zijn vrouwen
dochterrje werden door
ecn hom brief van het
Zuidafrikaanse . regime
vermoord . .\.laflus zal dat
nooit vergeten en hij kan
de moordenaars evenmin
vcrgcvcn -hij wil ze voor
de rt'chtl'r slepen.

De misdaden van de
apartheid ZIJnniet op één
lijn te stellen lTlet de oor-

logsdaden, dic hegaan zijn door de glll'r-
rilla's van de bevrijdingsheweging. En
de jouTIl,llist die dat wch doet, omd<lt
hij geen "partij" wil kiezen en ~ohjec-
tief" wil zijn (zoals die KRO presenta-
tor), weet niet waar hij het o\'('[ heeft.
Hij had l.ich beter moeten verdiepen in
het onderwerp, want nu was zijn inlei-
ding over Zuid-Afrika cen heledi~illg
wJor de slachtoffers van de apartheid,
Als hij de voorkeur heeft voor een op-
perdakkige aanpak, dan kan hij heter
een spelletje gaan presenteren of een
quiz, want dan is het enige slachtoffer de
goede smaak.

K,lre! Ruskam

\\Tttig regime te ontdoen. \X'ie nu, zo
kon na de apanheid. dat ethisch/juridi-
sche onderscheid naast zich neer legt en
dus beide Zuidafrikanen tot moorde-
naar bestempelt, moet dan ook ten aan-
zien van de Tweede \X'ereldoorlog geen
onderscheid meer maken: de SS-ers wa-
ren moorden'lars, maar dan ook de
Geallieerde bevrijders en de binnenLlnd-
se verzetsstrijders. Geen journalist zal

dat durven beweren.
Vandaag gelooft to<.:h
geen fatsoenlijk mens,
dat bijvoorbeeld Alfred
Eichmann en I tIlmie
Schaft allebei moorde-
naars waren?

"TE6ENOFFEN!>IEF

Volgens het volkenrecht was het apart-
heidsregime onwettig en de bevrijdings-
heweging had her recht om geweld te ge-
bruiken om ZICh ~'an een dergelijk on-

Voor de KRO pT(:~entawr was cr geen
verschil: allebei waren moordenaars, Er
is geen speci,lle historische ~rudie van

Derk Coetzee, die nijuit praatte ovn de
reeksen moorden die hij had gepln~gd
op tegenstand<.'r~ van het ap<trtheidsT('gi-
me. [)çze huurmoorden,laT probel'nle
zijn lTloorden niet iJ<.'ologisch te vergoe-
lijken.

het j,lrenlange onrecht in Zuid-Afrika
voor nodig om toch het verschil tussen
de twee mannen duidelijk te zien. De een
was inderdaad een moordenaar, die in
opdracht landgenoten elimineerde, zoals
advocaat .\henge, die ophvamen voor
de rechren van de Zuidafrikaame mens,
De ander hield zich aal! de opdracht van
het ANC: hij aanslagen mochten geen
onschuldige hurgers worden gettutfen.
maar wel militairen en politie, wallt die
waren de instrumenten van de onder-
drukking.

is ontstaan.

BESCJ.lIl=.,E:.N
wAAR ER TwEE l(1,JVEN
HEBBEf'I. ER TWEE 5CHUL.t;>" .•

Dat kan best zo zijn, maar soms heb ik
het gevoel Jat her ons
wordt aangepraat. Het
lijkt t'T op. dat journa-
listen (al vanaf de
Golfoorlog) voor waar
aannemen war militaire
deskundigen ,Uil hen
wensen te vertellen.
Hef lijkt wel alsof
WeSTerse politici en
journalisten de Serviërs
veroordelen als oor.
logsmisdadigers, en dat
de :\1mlirns slacht-
offers zijn en de Kro-
aren de verdedigers van
denlOcrarische waar-
den.

Het blijft moeilijk te h('grijpcn waf er in
het vroegere Jnegos!<lVië geheurt. Via
krantell en televisie kunnen wc op de
hoogte hlijven vall militaire ontwik-
kelingen en van dl' treurige oorlogs-
misdaden. Als wc de deskundigen
mogen geloven, Jan zijn dl' Serviërs de
grote boc\'ctl.

lets dergelijks doet zich voor met het
nieuws uit Zuid-Afrika -de ontwikkelin-
gen daar worden met de ogen van 'van-
daag' bekeken en '~isteren' lijkt verge-
ten, Zo had KRO's Brandpunt een re-
portage over de confrontatie tussen te-
genstanders uit de Zuidafrikaanse be-
vrijdingsoorlog, De presemator sprak
daarbij over 'de ltloOrden,l<lT van het
ANC'. Die man had een hom iJl
Johannesburg laten ontploffen, waar-
door drie politiemannen gedoud wer-
den. Hij legde uit, waarom hij als slacht-
offer van de apartheid ai,:tid deelnam
aan het gewelddadige verzet van hl't
AJ',;C. Aan de andere kam was daar

Journalisten en politici
houden zich uiteraard
vooral bezig met de
omwikkelingen van de
dag. Die proberen ze
objectief te beschrijven.
Toch lijkt het cr op als-
of sommige journalis-
ten en politici partij
kiezen in de Joego-
slavische oorlog, Mis-
schien kiest niemand
partij vóór KT(Mten of
:vloslims, maar dan wel
régen de Servirs. Het
lijkt me onwaarschijn-
lijk dat de boeven al-
leen maar bij één van
de drie hevolkingsgroe-
pen moeten worden ge-
zocht. Journalisten en
politici laten zich mis-
schien toch meer leiden
door wat er nu gebeurt
en vragen zich te
weinig af hoc dat vroeger
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DUIKEN ISVLIEGEN IN SLOW-MOTION

'Eigenlijk maak ik het hier in Nederland allemaal niet zo mee'. Aan hel
woord isJurg Neve. en hij bedoelt ermee hoc hij zich voelt na zijn terugkeer
in Nederland. Voor cven maar, en dan is hij weer weg. Hij is rusteloos. Dat
vindt hij viln zichl.clf. Wie hem zou zien wu het niet zeggen: kalm en
bedaard kijkt hij over zijn glaasje bier aan hel terrasje om zich heen. Hij is
23 jaar, en heeft de halve wereld vier jaar lang afgezworven.

Iloe hegon die reis die hem zou voeren
naar de steden van Zuid Amerika met
hun diepe annoede en onvoorstelbare
weelde, de brocicrige jungle cn Je
gevaarlijksIc plaats [cr wereld, waaT de
drugsharonnen de ba.Is zijn en een
menscnlen'n doorgaans minder waard
is dan een gram cocaine? Jurg: 'Ik had
een hele goede haan, ik W;lS b3rkeepe~
en ik verdiende zo'n viereneenh3lt
duizend iedere maand. Ik h3d er twee
jaar ~rafische school opzitten. Ja, ik had
mijn zaakjes goed voor elkaar. Ik had
een vriendin, een huis. een auto. ~taar
tocn werd ik bang, de angst sloeg me om

12 - EGO I DECEMBER 199.'1

her hart. Ik za~ mezelf 7.0 31voor de rest
van mijn leven zitten.' ;..[eve besloot ecn
reis te maken naar Spanje, met zijn
vriendin. 'Ik moest gewoon ergens heen,
maar ik durfde de grote stap nug niet
helema31 3,11l.Ik koos dus voor de mak-
kelijkste weg. Op reis met mijn vriendin
in een land met een westerse cultuur. Ik
heb het afgrijselijk naar mijn zin gehad!'
Helaas dacht zijn vriendin anders over
zijn wilde plannen. 'Voor mij is vrijheid
het belangrijkste. Als je vrij wilt zijn,
dan kap je iedere relatie af.' Dat be-
tekende wel het einde van zijn relatie.
Het was een moeilijk moment, bekent
hij acheraf. 'Ik vind dat als je weggaat, je
;llles goed moet adnerlaten om op een
goede basis weg te gaan. Stel, je komt op
een dag terug en IS er helemaal niemand
meer die je \vil zien, omd;lt je destijds
alles maar de buel hebt gelatcn' verdui-
delijkt Neve.

.Drugsparadijs
Uit Spanje teruggekeerd, bleef hij
7 maanden in Nederland. 'Ik bl'll in een
fahriek gaan werken omdat ik geen
baan als harkeeper kon vinden. Ik wilde
geld sparen voor mijn reis. Toen ik
genoeg \Trdiend had, ging ik naar
Equador. Ik had gehoord dat dat het
gemakkelijkste land was in Zuid-
Amerika om mee te beginnen. Kijk, je
springt in het diepe, dus dan kan je maar
bt:ter het ondiepste ded nemen' aldus
Neve. In Equador bleef hij vooral op één
plek zitten. 'Nier zo'n succes', overpeinst
Neve. 'Ik zat cr \TeI in mijn centje in het
begin, het was echt wennen. Toen ben ik
naar Colombia gegaan. Colombia raad
ik iedereen aan, het is ongelofelijk
moui.' Colombia. De meeste :-.Jederlan-
ders die cr nog nooit zijn geweest
denken meteen aan één groot drugs-
paradijs, waar de cocaine met kilo's
verhandeld wordt. Volgens Ncw valt
het allemaal wel mee. 'De Amerikanen
denken ook aan Nederland als één grote
koffieshop, maar zoals je ziet, valt het
reuze mee.' Todl merkte hij wel dat
Colombia 's werelds grootste exporteur
van çoçaine is. 'Ik ben vier dagen
geweest in dè drugsstad van de wereld,

Jllr~ Net,/' (i) mct Th"" ra)'III<lIlS

Kali. Je kan het goed zien aan de stad,
her IS ongelofelijk rijk. Je hebt daar arme
en rijke buurten. De rijke buurten zijn
allemaal in handen van Amerikanen en
drugsbaronnen. Dru~s zie je niet op
straat, maar je kan 7.e wel gemakkelijk
knjgen. Ach, ie moet gewoon een beetje
uit die buurten blijven. je gaat ook niet
in de kelders van de Bijlmermecr rond-
scharrelen.' liet viel hem op dat it'dereen
in Kali mer een wapen rondliep, maar
echt gevaarlijk was het er niet: 'De
mensen zien je daar meer als t:en wan-
delende portemonnee. K.lli stikt van de
politie, hele jonge knullen van zo'n
zestien ja.lr. Ze vetdienen het minimum-
loon. Ik werd vaak aangehouden door
de politic, dan moet je ze dus geld geven
en dan laten ze je verder met rust. Ik
werd ook Je hele dag lastiggevallen
dour bedelaars. Maar ja. neem het de
mensen eens kwalijk, er is daar ook veel
armoede en de mensen die het meest
gediscrimineerd worden en die het armst
ziin, zijn nota bene de oorspronkelijke
bewoners van het land.'

• Enge verhalen
Tijdens zijn werc1domzwervingen rolde
hij tdkens heelhuids door allerlei linke
siruaties. En de sloppenwijken van Zuid
Ametika zijn een stuk erger dan de
achterbuurten van Nederlandse steden.
Volgens ~eve is het zaak om vooral een
goede reisgids te raadplegen. 'Een goede
reisgids is een bijhel voor je' zegt Ne\.e
enthousiast 'zo leer je wel uit de slechte
buurten te bliiven.' En hoewel zijn
reizen steeds goed afliepen, heeft Neve
ook een p.ur mindet leuke verhalen. 'In
Quito, de hoofdstad van Equador, daar
liep ik op een gegeven moment de wijk
in waat drugs werden verhandeld en
waar (ie prostituées rondhingen. De
mensen liepen daar met grote pistolen
rond en lieten die zien met de bedoding
me eens goed hang te maken. De buurt
was re<:ht achter de durc gehouwen. Ik
was op zoek naar een bat die ik niet kon
vinden.' Gelukkig liep het goed af. Toch
wordt hij stil als hij aan twee enge
momenten denkt, waarhii zijn leven aan
een zijden draadje hing. 'Wcet je, I.egaat
weg met het idee, ik ga naar risico anden
toe. Ik had een grore plunjezak die ik
overal aan vast koppelde met en grote
fietsketting .. \laar als er drie maanden
niers ~ebeurt, wordt je laks. Dan wordt
ie onvoorlÎ<:htig. En d:LllgehellTt het.' de
eerste keer dat Neve echt in de rats zat,
was toen hij een waarschuwing in de
wind sloeg: 'Ze hadden me nog zo
gewaarschuwd, neem geen nachtbus
naar Kali. Maar ik d:lChr, het spaan me



\vel mooi een hotelletje uit, en ik dacht,
er gebeurt toch niks. Toen reed ik met
die nachtbus regelrecht een guerilla-actie
in. ,\tidden in de nacht, in de jungle
moesten we de bus uit en in het donker
achter de bus schuilen. Voor ons
klonken de machinegweerschoren. \X'e
waren net 100 meter voor de plek waar
geschoten werd, gestopt. Een vrachtauto

was wel doorgereden. Die was helemaal
lek geschoten en betoofd. En wat me
overkwam in Panama-City! Dat is een
hele rijke stad mer veel Amerikaanse
invloeden, maar ik zat in een goedkoop
botel in een rorbuurt. Ik was op reis met
een Canadese zeeman, een stevige kerel.
Ik heb zelf thai-boxen gedaan, dus ik
dacht, ik ben hang van niemand. Goed,
we lopen 's nachts om twee uur terug
naar het hotel. En we waren nog wel zo
gewaarchuwd. Nou, we lopen daar dus
een neet je te geirebreien, zo van, ach, cr
gebeurt niks. We liepen al het stoep/'e op
van het hotel en we zeiden rgen e kaar
zie je wel. Toen werd de Canadees op de
schouder -?etikt door een kleine
Panamees die vroeg om zijn portemon-
nee. Dat kleine mannetje zette vervol-
gens een pistool op onze hoofden.' Neve
zag zijn leven al aan zich voorbij gaan,
maar het geluk was weer met hem: 'De
hotelbaas kwam naar buiten en zene
zijn pistool op het hoofd van de over-
valler. Gelukkig taaide de overvaller af.
En de horclbaas schold ons vervolgens
de huid vol. Hoe konden we zo stom
zijn, de vorige week nog was er iemand
door zijn kop geschoten. liet is altijd zo,
bij elk verhaal van elke reiziger: wat
gebeurt, gebeurt op een moment dat je
denkt, ach, het valt wel mee' concludeert
Neve nuchter.

• Emancipatie
Neve moet nog steeds grijnzen als hij
weer denkt aan het verhaal van de
ontsnapping \'an die Duitser, die wilde
ontkomen aan een gedwongen huwelijk:
'In Colombia zijn de mooiste vrouwen
ter wereld. Nou was er een Duitse
jongen die op een eiland voor de kust
met een vrouw had geslapen. Die kwam
het eiland niet meer af! Hij is toen om
drie uur s'nachts voor heel veel geld

-

door een visser met een kleine boot mee-
genomen! De verhoudingen zijn daar
heel anders. Ik was een keer de was aan
het doen in Nicaragua toen er een
vtouW naar me toe kwam en die me
vroeg of ik gestoord was. Ze snapte het
niet, het meisje met wie ik reisde lag aan
het strand en ik deed de was. Kon zij
niet beter de was doen? Die vrouw was
dus hoos op mijn reisgenote omdat die
de was niet deed! De hele emancipatie
bestaar daar nier. Toeristische vrouwen
snappen ze ook niet. De vrouwen
hebben daar niet het besef dat ze ook
dingen kunnen doen die mannen doen.
De mensen praten daar ook met de man,
ook als de vrouw erbij is. Stel, je staat in
een winkel en ook al heeft je vriendin of
reisgenote de portemonnee en een
produkt in handen, dan nog vragen ze
aan de man of het ingepakt moet
worden. De rol van de man en de vrouw
is heel uitgesproken, zoals die hier
honderd jaar geleden was.

• Duiken
Maar waarom gaf Neve nou 7.I)n
goedheraalde baan, zijn vriendin en al
zijn zekerheden op op om maar wat te
gaan reizen? 'Eén van de grootste
redenen voor mijn reizen is om rust in
mijzelf te vinden. Ik heb grafische school
gedaan, ik ben barkeeper geweest. Ik
dacht, het is wel leuk maar her is niet
wat ik wil. Je maakt een keuze, en die
maak je toch voor de rest van je leven.
Met reizen kon ik uitzoeken wat ik
wilde, rust en ervaring opdoen, en
kijken wat ik met mijn leven moest, wat
her voor mij inhoudt. Ik wilde op een
punt komen, dat ik dacht, nu is het
genoeg geweest. Eigenlijk wilde ik er
achterkomen wat ik nou precies wilde.'
Zo liep hij in Honduras tegen het
diep7.eeduiken aan. 'Je kan daar zo'n
duikopleiding snel doen. Omdat de
opleiding zo goedkoop is kan je veel
ervaring opdoen. Ik heb iedere dag vier
keer gedoken. In Nederland ben je
ervaren als je twintig keer hebt gedoken,
ik heb er inmiddels tweehonderd keer
opzitten' zegt Ne,'e zelfbewust. Over
zijn belevenissen onderwarer uitge-
hoord, veert hij overeind: 'Duiken is de
ultieme vrijheid. wat ik zoek, vind ik
onder water: vliegen in slow-motion. Ik
ga daar een duikschool beginnen, voor
mij is dat het mooiste wat je kan doen,
iedere duiker weet her; je zweeft boven
een landschap en je beweegt je voort. Ik
heb tropische vissen gezien, en barra-
cuda's, arrogante vissen die je komen
bekijken. Je ziet ze denken, hoe durft die
mijn territorium binnen te komen?
Honduras is zo mooi, palmbomenz wit
strand, blauwe zee en een praChtige
sterrenhemel, je zit met je kont op het
strand en alles is goed. Iedereen in
Nederland kan in die positie komen als
je de stap maar neemt, en op een
gegeven moment zit je op een tropisch
eiland met 40 graden om je heen.
Iedereen die zegt, dat zou ik ook graag
willen, die zeg ik: doe het dan! Iedereen
kan het doen. Maar de meeste mensen
willen hun Zekerheden niet opgeven.'

Theo Poymans
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Martin Grocllcwold

ENGELAND

een complete cd", zegt Thw. "De be-
langrijkste reden daarnlor is dat wc ge-
woon geen tijJ hadden om Je sflldio in
te ga.lIl. Als je ineens zo populair bent
moet je plotseling overal opdraven. Je
moet interviews geven a.1t1kranten, tijd-
schriften en de rildio en je verschijnt re-
gelmati~ met je kop OF de televisie, Dat
vergt nou eenma,ll vee til'J en energie,"
UiteinJelijk zetten Char y Lownoise &
.\Iental Theo de hitmachine even stil.
Ze doken de studio in, om er twee
maanden later met een opzil'llha-
rende cd weer uit te komen ... De
fans van het eerste uur vinden
dat we tegenwoordig te com-
mercieel bezig zijn", zegt
Charlv. ".\laar daarmee hen
ik het niet helell1;lal eens.
Het verschil russen de hard-
core zoals we die een paar
jaar geleden maakten, en
onze nummers die ge-
schikt zijn vuur de radio,
is echt niet zo ~rout. Het
is vaak een kwestie van
een ander baslijntje, of
wat andere drums.
1'h.lT's all."

een gouden plaat uitgereikt voor
Wonderfllll D.lyS, dat vele wekl'n op de
twe('de plaats van de l'ederl,lIldse ,\lega
Top 50 STOnd.

VOOR
CHARLY
LOWNOISE

&
MENTALTHEO
begon de victorie in Berlijn

DlSCjOCKEYS

De Lo\"eparade hcteken-
de voor het duo de ah-
solute doorhraak, "In
Herlijn geheurt wat ner-
gens anders in de we-
reld mogc1ijk is. Daar
kan geen \'\!ooJstock
tegenop. Het IS het
emotioneelste wat we
ooit hl'bben meele-n1<l,lkl~. aldus ehar y.
Ook ;..1ental Theo
(1'heo Nahuurs in het
dagelijks leven) wil de
Loveparade nooit meer
misscn. "Ik zal cr dk
jaar het'n gaan.
.\lisschien om zelf op te
treJen, maar anders om
op te gaan in de massa."

De singles slaan, zo-
als reeds gemc1d, we-
reldwil'd aan, Van
t'eder and en Duits-
land tut en met
AUstralië en sinds
kort zelfs Israël.
Engeland IS merk-
waardig genoeg nog
steeds niet overstag
gegaan. Charly: "In
Schntland en Ierland
staan ze v(Jor ons in de
rij, maar de Engelsen
hebben hij wijze van
spreken nog nooit ge-
huord van Charly
Lownoise & .\1ental
Theo. Dat komt volgem
om hoofdzakelijk door

Charlottenburg is nog maar .\lTV. \Vat een atschuwe-
het eerste èchte album van de Iijke zender is dat, zeg. Ze
twee Nederlandse discjo(> i richten zich alleen op van
keys. Ze leerden elkaar in die 'middle ofthe ruaJ'-mu-
1991 kennen op een homeparry ziek. Snel van de kahel dus,
in de Utrechtse Jaarhemshal1cn. Nachtelilk BerhJn is een wereld op zich. wat mij hetreft. En geef
Theo was op (lat moment al on- House-muziek heeft er de laatste jaren een enorme ..\.-lusic Facrory er maar voor
der de indruk van Charly's mu- bloei doorgemaakt. Nieuwe stromingen en veel terug. Die dra,~ien ons tenmin-
llek, .dle hl] als dl regelmatIg draal- splinternieuwe dance-locaties hebben de Duitse ste wel regelmatig. ~ . ,
de. Echter, "OlH.ie.rte \velen wIe er hoofdstad tot het middelpunt van de Europese Het gemopper op MTV .IStlIet he-
achter .de myst.er~euze !uam Clurly house-scene gemaakt, Geen \\'onder dat lem,lal tereo.:hr. O\.er alrplay en
1.ownolse <;elulIlgmg. C.harly zag me- N d I cl I' h ' aandadu hebben de twee dl s name-
teen de kwaliteitm van Theo in, en zo 1 e er 3!" s popu alrste ouse-artt7sten lijk zeker niet te klagen, Als popster-
ontstond hil1l1en de kortste keren een van dIt moment, Charly LownOlSC ren gaan ze nu de wereld over, naar hun
nieuwe hitfabriek. Eind 1991 trad het duo & A:1cnt,~1Theo, woorden te oordelen, Theo: "Het is erg
voor het eerst naar buiten met het voor Wild ZIP: van merkwaardig, maar het geheurt regel-
hen zo sucÇ('svol1ehitgcluid. Op de single Berliln. matig dat er een horde huilende meisjes
'A whole lot of LownoÎsc' werd de met knuffclberen op ons afkolJlt, Je weet
Australische hardrockhand ACJDC ge- wel, watd'e altijd ziet bij Take That. Wat
sampcld. Charly merkt op dat del,e single moet je an doen? Ik weet me nooit een
ervoor heeft gezorgd Jat hij en zijn vriend houding te geven. Volgens mij duurt het
Theo nu al twee kea op toerncc zijn ge- ook een hele poos voon!;n ]e daar echt
weest in Australië. Bij de laatste terug- aan gewend bent,"
komst vanuit 'Down Undn' (in januari "Het heeh lang geduurd voordat de
van dit jaar) kregen ze meteen op Schiphol single-successen \vl'rdm opgevolgd door

H~,t eerste alhum van Charly & Thco is
zelfs vernoemd naar een Berlijns staJs-
dl'l~l, Charlotlcnburg. Op dit album
staan de gro{)[stc hits nog eens op een rij-
tje, wam het duo kan inmiddels bogen
op een aardige serie kassuccessen. "\'('e
hehben de tin-] van Je cd opgedragen aall
de jaarlijkse Loveparade", zegt Charly
LowlloÎse (oftewel Ramon Rodofs).
"De LOVCp.1T,lde is eell gigantische part)"
die .••..onh bezocht door minstens {'en ha f
mill.oen mensen. Het publiek komt uit
Je lele wereld en danst met Je voor-
bijtrekkende house-stoet door Je
straten van Berlijn. \\h' hebben
daar dit jaar opgetreden en het
was fJn-tas-tisch! Then filmde
hct gcheelmct zijn handcamera
en schoot ook een rn:cIJ van
een verkeersbord. Jat in dc
richting van (lt. straat wees
waar de 1,(lvcpMade werd
gehouden, \'('e dachten ilall-
vallkelijk dat de straat
Charlottenburg heene,
mil.lr later bleek dat het
gin~ om een hed stads-
deel.~

16 - fGO I DKEi\tBER 1')')5



Donderdag 14 december 1995
22.00 - 22.30 /llIr

TuiK
Vierde in een nieuwe reeks drama's ge-
maakt in samemverking met het
ROHerdamse RoTheater.
Drie jonge Rotterdammers vertellen,
bloedstollend en hilarisch, het verhaal
van de teloorgang van hun vriendschap.
Waar en wanneer maakt hun hondge-
nootschap plaats voor wantrouwen en
geweld? 'Waren er andere keuzes?
~let: Edward Haak, Mike Winter en
Berco van Rheeden.
Regie: Floor ~1aas.

Donderdag 21 december 1995
22.00 - 22.30 Il/lT

Misdadigster
In aansluiting op de nieuwe reeks dra-
ma's die in samenwerking met het
RoTheater gemaakt zijn, wordt van-
avond een door ZDF in 1992 geprodu-
ceerd drama uitgezonden.

Een man hezoekt zijn vrouw, die in Je
gevangenis zit. Zij heeft hem proheren re
vermoorden, voor welke crime passionel
z.enu haar straf uitzit. Het is zijn laatste
bezoek, want hij gaat van haar scheiden.

Dat hl'gtijpt zijn vrouw I'n zij legt Je
schuld van alles Jan ook gehed bij haar-
zelf. Van haar man verwachr ze geen
vergiffenis. Beiden bl'seffen eigenlijk
nauwelijks wat er allemaal gebeurd is.
Geschreven door Felix ~'Îitterer
Geregisl'l'rd door Gedeol1 KO'iacs

Zondag 24 december 1995
17.45 - 18.15 /llir

So long, farcwell, auf wiedcrseh'n,
goodbyc
Tor slot van de nieuwe reeks televisie-
drama's gaat dele kerstmiddag een on-
volprezen monoloog in reprise.
Het dagelijks leven houdt niet op ons tI,'
voorz.Îen van ontrouw, ja!oezil', I'n een-
zaamheid. En films houdl'll niet op ons
te latl'n geloven in liefdes die gcbouwd
zijn op fondant in el'n omgeving waar
geen berg te hoog is. Het mooiste voor-
beeld daarvan is zonder twijfel THE
SOUND OF MUSJe. Dreigt er in de film
el'n probleem dan er is altijd een liedje
voorhanden. De trallell die over onze
wanl;cn stromen, zijn nier zout maar
zoet. De enorml' -vaak stille- bewonde-
ring die gekoesterd wordt voor de film
en het, eveneens stille, verlangen dat die
wereld echt is, was uitgangspunt voor de
rheater-voorstelling 50 LO:-.iG FARE.
WELL, AUF WIEDERSEH'N, GOOD-
BYE. Het verlangen doet sommigen
naar de fles grijpm, anderen gaan veel-
vuldig ter kerke en in Amerika ging een
vrouw 904 keer naar THE SOUND OF
MUSJe. De theatervoorstelling, die over
een lotgenote van deze vrouw gemaakt
werd, is voor de televisie bewerkt, op-
nieuw opgenomen en een stemmig tele-
visie-drama voor kerstavond geworden,
over haar lijden, haar verlangen, haar
wanhoop en haar geluk.
Met: Sylvia Poorta
Regie: Floor Maas

(Dit programma werd eerder uitzonden
in 1992)

Hoe was dat ook aluxer?
- Steull uragm bij de Sociale Dimst.
- Niks hebben om I'an te le/'en.
- Je omferdak dreigen te uer/iezen.
- RecJJten Jubbe'l.
- Afoeten bewijzen dat je die lJeht.

Hoe was dat ook alweer?
- Als ze alles van je moeten wete'l.
- Als je bewijzen moet ouerleggen.
- Als je niet vertrouwd wordt.
- Als je als een crimineel behandeld
wordt.

Hoe was dat ook alweer?
Wat dacht je?
"Ik ben hier toch niet uoor mijn lol?
"Ik heb toch geen andere ket/s?"
"Ik ben toch gedwongen die gt/nst te
uragen? ..

Hoe is dat voor die vl/lchteling?
- Te moeten bewijzen dat hij dllchte-
ling is.
- Te //loeten bewijzen dat hij valt onder
die regels
die recht geven op bescherming I'an
duchtelingen.
(in de V.N. door Neder/and onderschre-
ven)

Hoe is dat l'oor die vluchteling?
- Voelen dat hij niet uertrolllvd wordt.
- Dat hi; als een crimineel behandeld
wordt.
- Dat hij benaderd wordt alsof het zi;n
schuld is dat hij vluchteling is.

Hoe is dat uoor de vluchteling?
Wat de'lkt hij?
"/ k ben toch niet op de 1,IIIcht voor
mijn /ol"
"Ik heb toch geen andere keus. I.'

Hoe is dat?
Denkt hij:
"Ik heh een probleem"
Of
"/ k ben een probleem"

Hoe is dat?
Hehben zij een probleem?
Of
Zijn zij uoor ons een proMeem?
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Natuurlijk klopt het meestal niet. Het
beeld dat wc van Je werkelijkheid heh-
ben is vaak leeT ovcrrrokkcn, overdre-
ven en Cf wordt vcel te veel de nadruk
gelegd op dat wat niet goed is in plaats
van op Jat wat wel goed is. Wordt Cf In
ex-Joegoslavië eetl keer niet gevochTen,
maar schiet een onverlaat uit verveling
een keef een kanon af, dan staat cl.u cnc
kanon wel op alle voorpagina's van
krant cu journaal.

Het CNN-cffcct IS overal: de Neder-
landse hurgers mOeft'n zo langzamer-
hand denken dat de Nederlandse politie
en justitie van geen kant functiolleren,
erger nog: hcr gevoel \'3n onveiligheid
schijnt al met sprongen omhoog te
ga;1n wdra je in het donker een agent, of
nog erger, een politieauto onTwaart,
omdat dan nH,'n'en de associatie gewekt
wordt met een heimelijke overdracht
van drugs of andere duistere praktijken.
En natuurlijk, cr mag dan met die -
opsporingskwestie het een en ander aan
de hand zijn, maar voor, laten we
zeggen, 91l% bestaan onze politie- en
justitieambtenaren uit hardwerkende lie-
den, die hun taak naar behoren \<en'ul-
len en die, net als Dutchbat, de univer-
siteit of de reinigingsdienst met te wei-

Het is a/weer twee jaar geleden dat twee
KL-onderofficieren in voormalig joego-
slavië {)neen'ol olltslaf kregen. Ze wei-
gerden een diensthelle om onl1lidddli,k
met hun ma/fschappe/I terug te keren
na<1rhun onderkomen. dat el'en te voren
zwaar onder t'tlltr had gelegen. Voor de
rechter bleek dat de mallnen hij hun he-
slissitIg duidelijk I'oor eell dilemma had-
den gestaan,

Bij het l'er1Joor vall medewerkers t'all
politie en het openbaar ministerie Ol'er
de methoden t'<111opsporing lIllIIr de
georganiseerde criminaliteit. u/as het
ook noodzakelijk de bestaande regels te
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nig middelen veel te veel moeren doen,

:\bar toch. het hlijft moeilijk je van dat
bedd, dat n heel ved mis is met justitie
en politie, los te maken. Nu \veer die
procureur-generaal Van Randwijek, die
kennelijk niet goed gefunctioneerd heeft
en mer hehoud van zijn salaris van
170.000 tot 200.000 gulden tot aan zijn
pensioen -over zeven jaar- de straat op
mag met daarbij nog een half miljoen als
gouden handdruk. Vergelijk dat eens
met die ontslagen werknemers van DAF,
Hoogovens ot een van die vele herstruc-
turerende banken in NederLmd; krijgen
die mensen ook een heel salarÎs tot ,1an
hun pensioen plus een h:df miljoen? Nee
natuurlijk, en dan gaat het nog om men-
sen, die wél goed gdunctioneerJ hebben
en aantoonbaar de zaken niet op hun
beloop hebben gelaten of de controle
over het werk waren kwijt geraakt.

Sommige lieden verwijzen naar het be-
drijfsleven, als het gaat om gouden
handdrukken voor mensen die men
kwijt wil. En die verwijzing betekent dat
zOiets in het bedrijfsleven heel normaal
is: dus ouk hoge ambtenaren en dat
snnrt hebben daar ook recht op, Als U
het mij vraagt hebhen die hoge ambtt'na-

ol'ersc1Jrijden. Mi!,1 gedachten ging uit
/1aar de twee KL-onderofficieren. toen
een hoofdcommissaris zich l'erweerde
met het argument dat men regelmatig
voor een dilemma stond, De politieman
/Iertelde /loor de commissie, dat het
door/aten t'all honderd kilo heroïne
'hlar de markt l'oor hem moreel
dillll'aardbaar /lias. Het doe! de vo1t:en.
de zending 1',/11 duizend kilo te onder-
scheppen met moge/ijk de aanhouding
I'an de kopstukken. tiie daar l'erant-
Il.lOortielijk I'oor waren. wettigde deze
I)eslissing.

Mell I)lItkomt hierbij niet aan de
gedachte die men we/ eells door de 'stem
des ~'o/ks' hoort uiten "dat de hoge
heren e/k,li1f niet pakken". \Vant onge-
twijfeld zullen de gel'o/gell t'an het
adl'ies van de commissie pan Traa aall
het fJilrlement ,tiet leiden tot ontslûg

ren daar geen recht op, maar ook die
mislukte kwakkeflloten uit het bedrijfs-
leven niet. Op een of ander wiize wordt
dat geld dire<:t of indirect van de ge-
meenschap gejat: de enige prestatie die
er tegenover staat is op zijn best ecn
non-prestatie, maar gewoonlijk een
wanprestatie. Het geld mot.t ergens van-
daan komen en je kunt mij niet wIjs ma-
ken dar die lieden d:1t dan zelf met hun
wanprestaties verdiend hebben.

.\lisschien moet er dan ook maar een
wet komen, waarin geregeld wordt d,1t
iedere Nederlander recht heeft op een
gouden handdruk. Als voorwaarde
dient dan vanzelfsprekend wel de ver-
plichting op een bepaald moment niet te
funcrioneren. de zaak te verzieken, de
controle over je werk te verliezen en de
gemeenschap, het hedrijf of de club
waar je werkt in de vernieling te hel peil.
Dat moet dan wel worden bevcstigd
door daarroe in het leven te roepeil per-
manente opsporingsreams, En het voor-
deel daarvan is weer dat ook die op-
spoorders van de wanprestaties per de-
finirie in de fout zullen gaan en daarmee
uiteraard ook naast ontslag nog iets krij-
gen: cen gouden handdruk.

Leon W'eeke

/loor alle dee/llemers aan de IR T-dranw.
Eell disfunctionerend politieal)l)araat
door concurrerende hoofdcommissa-
rissen. falende juristen t'an IJet openbaar
ministerie. ze halen ongetwijfeld hijuit
allemaal fJ/111 pensiuen gerechtigde
leeftijd. Dûarn,l worden ze /fog {WpU/dir
door het schrijf't'n /lan memoires.

De twee mmmen die in 1993 voor het
dilemma stonden omdat ze zich I'ermlt-
lt'oortiefijk voelden voor hl/n soldaten
en daarom een dienstbel'ef weigerden,
werden de laml uitxestullrd, De hefeids-
foutl'Il bij de afronding van onze aan-
wezigheid ;" Srebrenicil fJaddert ook
I'oor de 'hoge heren' van defensie geen
enkefe cOl/sequentie. Daarom zuu het
niet meer dan terecht zijn, indien de
tUNe KL-onderofficieren alsllog zouden
worden gerehabiliteerd.

Cor O/lt



"Ik teken al zolang als ik een
porlood vasthoudt, misschien
[ekende ik nog wel eerder cl.Ul
ik ging praten" vertelt Carina.
Inderdaad, het tekenen schijnt
haar gemakkelijk af te g.larl.
De lijnen vormen op papier Je
meest fantastische wezens, 7.0-
als ze hier op Aarde zeker nid
rondlopen. Je vraagtJ"c <lf waat
ze h.Uf ideeën op oet. Zelf
vertelt ze dat ze alles gewoon
uit het hlote hoofd vcrzint. Ze
kijkt natuurlijk wel goed om
zich heen. H,lar inspiratie-
bronnen zijn onder andere ou-
de culrurcn en de natuur: "In
de natuur komt alles voor. Als
je een insect onder de loep
neemt, zie je pas wat voor een
vreemd en bijzonder heest dat
is. Ik kijk graag n,lar dieren en
Ilaar mensen. Ik teh'Jl wel alles
uit mijn hoofd, \vant waT ik
verzin, hestaat gewoon niet.
Als ik aan het tekenen ga, laat
ik gewoon mijn fantasie gaan.
Ik trek wat lijnen op het pa-
picr, en dan zie ik er vanzelf
van alles in. ~
De Arnhemse kun~tenares te-
kent niet alleen, ze m,ukt ook
T-shirts, of ontwerpt hoezen
voor CD's V,lIl bands. "Als ik
een opdracht heb voor het ont-
werpen van een CD-hoes voor
ccn hand, luister ik wel naar de
mUl-iek, maar ik laat me deur
niet echt dOOf hcïnvloeden. Ik
wcet dan wel in wat voor rieh.

DIE NIET
BESTAAN
Kruisingen tussen diepzeevissen en mensen, vreem.
de gedrochten en elfachlige wezentjes.
Raadselachtige ruimtwezens en bizarre levens.
vormen. Insecten die in geen enkel hiologieboek

vermeld staán, en dieren die geen enkele bioloog ooit
gezien heeft. Dat is allemaal te zien op de tekeningen

van de Arnhemse kunstenares Carina van der Snee.
Maar als die \Teemde wezens niet echt bestaan,

hoc komen ze dan zo levensecht op het papier?

ting ik het moet weken, want
het is toch belangriik om iets
te verzinnen dat bij de band
past. ~

• Kunstenaarsbestaan
Na haar opleiding aan de
kunstacademie hegon ook
voor haar het harde kunste-
naarshestaan. liet valt niet
mee om te leven in Nederland
van wat ie tekent. ":\lijn teke-
ningen lijn eigenlijk fantasie.
Ze rassen als illustratiemate-
riaa uitstekend hij verhalen
zoals sprookjes, griezelverha-
len. In Engeland en Amerika
zijn veel meer schriivers die
zulk verhalelI schrijvcn. Je
hebt Jaar ook veel meer kun-
stenaars dic fantastische kunst
maken. In Nederland kunncn
maar een paar heh'nde reke-
naars edH leven van dit soort
kunst ...
Het is dan ook niet tocv'allig
dat tekeningen van de Arn-
hemse kunstenares vooral in
een aantal hoeken in Enge-
land en DuitsL:lJ1d zijn ver-
schenen. Ook Je Zwitserse
kunstenaar H. R. Giger, be-
kenJ van het Alien-wezen uit
de gelijknamige film, liet zich
lovend uit over haar rekenin-
gen.
Carina geeft toe dat e~n kun-
stenaar in Nederland hard
aan de weg moer timmeren:
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"Het lill;ter aan hoe je je kunst pro-
beert te verkopen. Het licf~t teken
ik de hele dag, en houd ik me daar
niet mee hez.ig, maar het moet nou
eenmaal", verzucht ze. De meeste
mensen die h,lar tekeningen zien
vindelll.e wel mooi, maar "ik merk
ook dat ze het wel vreemd vindt'll,
~oms vinden ze mIjn tekeningen
een beetje eng. of gaat hl't ze boven
de pct. Ach, denk ik dan, het is ge-
woon mijn eigen fantasie" zo stelt
ze nuchter vast.

• Beeldmateriaal
Carina heeft zich vooral be-
kWa;llTld in hl'[ tekenen met pot-
lood en pen. "Gewoon het échte te-
kenen, op goed papier dat ik speci-
aal H)Or een afheelding uitzoek,
want verschillende soorten papier
hehben natuurlijk andere eigen-
schapen. Als je bijvoorheeld op een
glad velletje mCI een verkrijtje te-
kent, krijg je heel am1cre resultaten
dan met houtskool op wit, ruw
karton." Ook werkt ze met een
tcchniek die collage heet. Ze verza-
melt dan allerlei fow's en knipt
daar onderdelen uit, die ze vervol-
gens als een legpuzzle wccr aan el-
kaar past. "Deze technit'k gebruik
ik vaak voor CD-hoesjes. Je kan er
de vreemdste effecten mee berei-
ken. Doordat het allemaal stukjes
van foto's zijn, is het resu1t,l<lt net
echt. Ik ga Jan schUIven en aldoen-
de krijg ik dan dingen die bij elka<lf
passen. Iht hrengt me weer op
ideeën, Hoc goed een tekening ook
is, je blijft natuurlijk zirn dat het
getekend is. Ik heb een hele verza-
meling oude foto hoeken vaJl na-
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tllurlandschappen en vreemde dieren,
daar kan je de prachtigste combinaties
mee Jll,lkell."
Ze is dan ook een verwoed verzamelaar
V,tI1 J\l;\(fe foto's en vreemde afheeldin-
gt'n,

• Moderne kunst
In ~eder1and konH vooral moderne
kunst ;\an bod die ahstraet is. waarbij
dt, TOeschouwer vaak met een kluitje in
Ilt't riet gestuurd wordt, vindt ze, "Ik
ken ook eigenlijk niet ZO\Tel andere
kunsten.lars, en ik he7.0ek ook bijna
nooit expo~ities van moderne kunst.
Over het algemeen verveelt het me
gauw, de kunst die te~enwooHlig ge-
maakt wordt. Ik zoek het meestal \Tr-
der, hij kunstenaars die over de grens le-
ven of die allang dooJ zijn. Zelf laat ze
de kijker LOVeimogelijk de eigen fanra-
sie gehruiken. "Ik ~ecf nooit titels aan
mijn werk, want dan he1emmer je mis-
schien wat de kijker er in wil zien.
Bovendien vind ik dat re gezocht. Er
staat ~ewoon wat er staat. Een titel
geeft meteen et'n richting aan. Dic rich-
ring moet Je kijker zelf macu bepalen.
Ik houd dat open, een tekening spreekt
voor zichzelf,"
De leukste reacties krijgt ze van mensen
die haar tekeningen mooi vinden, waar-
door ze zelf met hun t'igen fantasie aan
de slag gaan. ""Laarst zei Iemand tegen
me, goh. ik snap maar niet tbt je nog
niet rijk en hemt'md ht'nr, maar dan
tlenk ik, er zIJn zuveel goede teken.l.us,
en het leukste vind ik Olll te tekenen wat
niet bestaat. Op die m;Jnier ontdek je ei-
genlijk wat nog niet eerdcr is ontdekt."



SMOKE: de stukjes van een puzzel
Tijdens het filmfestival van Berlijn kwamen de juichende berichten over de
verrassende, intelligente en kleinschalige Amerikaanse produktie Smokc al
in de kolommen van kranten en filmbladen terecht. Dele maand kunnen wc
zelf beoordelen of de critici, doorgaans niet al te scheutig met loftuitingen,
hebben overdreven. Volgens mij niet.

Smoke is voortgekomen uit een kerstver-
haal dat auteur Paul Auster vijf jaar ge-
leden op verzoek van de Ncw York
Times schreef. Regisseur Wayne Wang
las dat verhaal, vond het schitterend en
wilde er een film van maken. Hij hena-
derde Auster, die het uitbouwde tOt een
compleet scenario met veel meer perso-
nages dan het oorspronkeliJ-ke vethaal
bevatte. "De essentie van de ilm", aldus
Wayne Wang, "is de scene waarin
Auggie tegen Paul Benjamin zegt dat hij
het foto-album niet zo snel moet door-
bladeren. Wat hij bedoelt is: als je wat
beter kijkt naar de dingen om je heen,
dan ontdek je veel meer. Dan zie je dat
de dingen bijna nooit zijn wat ze lijken.
Dan begin je grotere verbanden te ver-
moeden, gevolgen te bespeuren. En de
film heet Smoke omdat het allemaal
draait om een sigarenwinkel, maar heel
veel van de dialogen zijn ook zelf weer
bedoeld als een soort rookgordijn, om
mensen te dwingen beter te luisteren,
dieper te graven. ~

De oorspronkelijke Kerstvertelling waar
alles mee begonnen is, komt overigens
ook nog in z'n geheel voor. In de film
krijgt schrijver Paul Benjamin van de
Ncw York Times de opdracht om bin-
nen vier dagen een kerstverhaal te schrij-
ven. Hij weet niks, en gaat n.lar Auggie.
Die belooft hem een mooi kerstverhaal
als PaulzijnlulIch betaalt. De geschiede-
nis die Auggie vervolgens vertelt, iets
wat hij jaren geleden in zijn eigen winkel
heeft meegemaakt, heeft in de verte ook
weer raakvlakken met alles wat cr aan is
vooraf gegaan en behelst daarbij de
meest controversiële kerstgedachte die je
je maar denken kunt. Is uw nieuwsgie-
righeid nu voldoende geprikkeld? Rust u
niet voordat u naar Smoke bent ge-
weest? Prima, dan kunt u zelf constate-
ren dat Harve)' Keitel een oscar verdient
voor zijn rol van Auggie, en William
Hurt minstens een nominatie voor zijn
vertolking vall de schrijver Paul
Benjamin, maar dat Forest Whitaker
ook onvergetelijk is als de vader van de
z\varte tiener, een rol waar nieuwkomer
Harold I'errineau ook al prijs voor ver-
dient.

zoeken, vertelt hem heel andere dingen
dan de schrijver uit de mond van zijn
logé zelf had gehoord. Die is ondertus-
sen op weg naar een garage. Hij heeft
van zijn tante gehoord dat zijn vader
daar werkt. Die vader, een zwarte man
met een kunstarm ...
De hoofdlijn van het verhaal biedt al tal-
loze verrassingen, en dan heb ik het nog
helemaal niet over de intrigerende zijlij-
nen gehad. Die vrouw bijvoorbeeld die
bij Auggie langs komt en zegt dat ze sa-
men een dochter hebben, die nu zwan-
ger en verslaafd is. Of die advocaten die
stiekem bij Auggie Cubaanse sigaren te-
gen dik geld komen bestellen, hoewel
dar door de boycot eigenlijk helemaal
niet mag. En dat Rashid een baantje
krijgr bij Auggie in de winkel omdat
Benjamin dat voor hem heeft geregeld,
e~ldat hij dan per ongeluk die Cubaanse
sIgaren ...

Leonore Vall Opzeelalld

dwaalde kogel werd geraakt en over-
leed, samen met hun ongeboren kind.
Paul Benjamin komt af en toe in de win-
kel voor t'cn paar sigaren, vertelt dan
soms een anekdote en verdwijnt weer,
Tot hij op een dag ontdekt dat Auggie al
jaren .lchter elkaar elke odltend om acht
uur een foro maakt van het kruispunt
voor zijn zaak. Hij mag het album met
de honderden ogenschijnlijk identieke
foto's bekijken. :\Iaar als Auggie merkt
dat Benjamin de bladzijden te snel om-
slaat, waarschuwt hij: "Als je het niet
langzamer doet, zie je nooit waar het om
gaat." Als Benjamin dan langzamer be.
gint om te slaan, ontdekt hij opeens op
één van de foto's zijn eigen, betreurde
vrnuw. Later loopt hij diep in gedachten
naar huis, en wordt nog net op tijd voor
een auto weggetrokken door een jonge
zwarte knul, Rashid. Omdat de jongen
geen geld wil hebben en alleen maar een
flesie fris als dank accepteert, biedt de
schrijver hem voor een paar dagen on-
derdak aan. Kort daarop staat de scho-
lier inderdaad voor zijn deur. Wanneer
hij naderhand weer vertrekt, weer
Benjamin nier dat hij een papieren zak
met geld achter de boeken heeft ver-
stopt. De tante van de jongen die weer
later bij Henjamin komt 0111 haar neef te

Har!!€')' Keltel ell Wi/lialll Hl/rl i/1 Smoke

..

Het is geen wonder Jat Smokc tussen
veel grote produkties toch opviel, on-
danks dat de film bescheiden van opzet
is en zichtbaar van een niet royaal bud-
get gemaakt. Het script is zo knap ge-
schreven en zo ingenieus van construc-
tie, dat opeens weer eens duidelijk
wordt dat een eerste klas film begint lIlet
de tekst. In Hollywood geldt het al sinds
jaar en dag als eell axioma; de slechtste
acteur lijkt nog heel wat met een mooi
stuk tekst in z'n 'handen', maar van een
miserabel scenario kan de meest begaaf-
de speler nog niks maken.
:\tiaar Smoke scoort op beide fronten: de
prachtige dialogen worden door zulke
top-acteurs uitgesproken dat het er alle-
maal volkomen natuurlijk, soms zelfs
bijna documentair uitziet.

De centrale plaats van handeling is en
blijft een kleine sigarenwinkel In
Brooklyn, al begeven de betrokkenen
zich via het verhaal in steeds wijder
kringen om die lokatie heen. Eigenaar
van de winkel is Auggle \'I/ren, een goed-
moedige vijftiger die zijnllering met veel
plezier bestiert. Eén \'an zijn vaste H:m-
ten is schrijver Paul Benjamin, die echter
nauwelijks meer aan produceren toe-
komt sinds zijn vrouw een aantal jaren
geleden op weg van de sigarenzaak naar
huis, tijdens een overval, door een ver-
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BABE
\'Ç'ic niet naar Bilbe gaat kijken omdat
hiJ of zij denkt dat "dat wel een kinder-
film zal zijn" doet zichzelf ongelooflijk
tekort. Habe is namelijk een film die
'lOOf kinderen simpelweg Te genieten is
als een leuk verhaal met pratende dieren,
maar waarin volwassenen heel veel inge-
nieuze verwijzingen kunnen ontdekken
naar wat het leven in de menstOnwcrcld
vaak zo gecompliceerd maakt.
Habe is ecn Australische produktie, en
de laatste tijd is dat dank7.ij films als
'Srrictly Ballroom', 'Prisólla' en
'.\lurie]'s Wedding' al min of meer ccn
aanheveling. De film hegint in ccn grote
duistere stal, waar hoofdpersoon Bahc,
een varkentje met ccn wat melancholie-
ke en filosofische inslag, mljmrrt over
zijn moeder die mrt een grote vrachtau-
to naar de varkenshemd gaat. Hem
wal:ht hetzelfde lor, maar door een ge-
lukkig toeval komt hij terel:ht op en ech-
te boerderij. Weliswaar lijkt dat il.llwan-
kelijk uitstel van exel:utie, want ook
hoeren eten graag varkensvlees. :\laar
mct zijn lange, magere eigenaar krijgt
het slimme higgetje al snel een goede re-
lMie. :\.Ier de dieren op de boerderij IS
dat minder eenvoudig, want de hit'rar-
chie is er streng, en iedereen moet vech-
ten om een eigen plaatsje te neëren.
Babe slaagt er echter in om uiteindelijk
een prijs in de wat:ht te slepen als her-
ders-big, omdat de dove herdershond
het werk niet meer aan kan. Het vcrhaal
is ;Il gevoelig en intelligent in elkaar ge-
zet, maar technisch is Babe helemaal een
wonder van vernuft. De liphewegingen
van Je sprekende dieren zijn elektro-
nisch tot stand gehracht, maar ook veel
van de hewegingen van de dieren zelf
zijn onzichtbaar gerruceerd. En omdat
varkentjes tegenwoordig gekweekt zijn
om heel snel te groeien, werd de rol van
Babe gespceld door 48 verschillendc
exemplaren.
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ILPOSTINO
De herocmde Chileellse dichter I'ahlo
Neruda verbleef in de jaren zeventig
korte tiid op een eiland voor de
Italiaanse kust. Hij m:takte daar kenms
met een simpele, maar poëtisch lllgestel-
Je hrievenhestcJlcr en er ontstond l'en
heel speciale Hiendschap tussen dl' ver-
wante 7.ielen. De Schotse regisseur
:\lichael RaJford maakte van dit gege-
ven, met enkele wijzigingen, de aangrij-
pende en tcgelijk lidunJetige film IJ
PostillO. liet verhaal is nu gesitueerd in
1952, toen ~eruda, overtuigd commu-
nist, door de Chileense machthebbers
was verbannen. De posthode is, 111
plaats van de jonge knul die hij in wer-
kelijkheid was, nu de werkloze, al wat
oudere zoon van een visser. Hij wordt
tijdelijk in dienst gt.nomen om de vele
post voor de beroemde Chileen naar
diens afJ;;elegen onderkomen te brengen.
De relatlc tussen de heide mannen begint
ook in dit gedeeltelijk fictieve wrha,ll
via de liefde voor de poëzie. Uiteindelijk
zorgt Nerud3 er indirect voor dat de
brievenhesteller met mooie dichtregels
zijn aan heden Beatrice weet te verover-
en. De lokatie had nier betet gekozen
kunnen worden, en dtaa~t veel bij aan
de hetoverende ~feer van hl"t geheel.
Philippe :"oiret IS prachtig als de oude
:'-Jetlldol. .\hssimo T roisi, die tijdens de
opnamen al doodzi("k was en een d,lg n;l
de laatste draaÎda~, 41 jaar oud, over~
leed aan een hartaanval, is adembene-
mend als de eenvoudige It31iaan die
door de kuust op een hoger plan wordt
getild. 0, wat mooi!

,\lilssimo Troisi ril Maria GraziJ C/lcllhJtt<l

THENET

De computer is niet meer weg te denken
uit de wereld van nu, al blijvcn er volks-
stammen zich tegen die overkill aan ge-
auwmariseerde intelligenrie verzetten.
Dat dat nier helemaal ten onrechte is
wordt duidcliik in de thriller The Net.
Sandra Bullock, de ontdekking van de
jaren negentig en zelf een computerfreak
eerste kbs, speelt een wat weltfreJlld
meisje dar voor h.tar hrood onvolko-
menheden uit l:ompurerprogramma's
haalt. Op een d.lg krijgt ze een diskt,tte
in haar bezit waarvan ze zelf de draag-
wijdte niet kan over7.ien. Ze wordt eerst
hijna vermoord door een charmeur die
het alleen om dat schijfje te doen is. Als
dat niet lukt, wordt ze ma.nschappeli)k
'gewist', zodat Zt. haar ueditl:ards niet
meer kan gehruiken, niet meer kan be-
wijzen dat h3M huis echt haar hUlS is, en

zelfs niet meer kan aantonen dat ze zelf
is wie ze is. Via hct vervalsen van hun
medisch dossier worden cr mensen uit
haar om~eVlllg op el~nheel geraffim'erde
en vooral heangstigende manier uit de
weg geruimd. Geen vrolijk vooruitZIcht,
maar bepaald ook niet denkbeeldig. De
film eIst wel onverdeelde aandacht,
maar d.tar krijgt u dan ook een paar uur
Intelligent entertainment voor.

SJmlrd Blfllwk j'l Thc Net

HOOPDREAMS

De Amerika;lnse documentaire Hoop
Dreams deed het op talloze f("srivals uit-
stekend, en dong vorig jaar mee naar
een Oscar. De film, bijna drie uur lang.
volgt twee kleine zwarte jongens in een
arme wijk van Chicago die misschien
een kans hehben om hogerop te komen
in bet leven: ze hehhen talent voor has-
ketbal!. We zien ze op sl:hool, thuis, tii-
dens de trainingen, tijdens de zware se-
lecties en bij hun eerste belangrijke wed-
strijden. \,'e zijn ook getuige van hun
huiselijke om~[andlgheden: hun ploete-
rende moeders, hun zwakke vaders, hun
ambitieuze broers. Hoop Dreams Îs een
zeer indringende film doordat je min of
meer aan tafel zit met knullen van wie je
doorgaans alleen maar hoort, leest of
beelden op de televisie ziet. Als de moe-
der van één van hen op zijn achttiende
verjaardag zegt: "Ik ben al blij dat hij
het er tot nu roe levend heefr afge-
bradlt ~, besef je opeens haarscherp wat
hl't woord kansarm inhouJt. Gelukkig
is het niet alleen maar kommer en kwel:
sportfanaten zulkn genieten van het
fenomenale basket bali dat veelvuldig
wordt gespeeld.



Vanaf 1 augustus 1995 ben ik
als humanistisch vlootraadsman
(VLORA) geplaatst op Curaçao ten
behoeve van het defensie~personecl
in 'De West'.

Vrijdag ochtend 8 september werd ik
vanaf Curaçao samen met collega GV -er
VLAM, Jaap Zoet, ingevlogen naar
St.Maarten. VLOP Klaas Henk Vbels
bleef op Marine Basis Parera om het
thuisfront~gebeuren te organiseren. De
derde ochtend na de nacht van Luis
kwamen we aan op St. Maarten. Omdat

het een zgn. VIP vlucht was met o.a. de
Ministerpresident van de Nederlandse
Antillen Pourier en CZMCARIB
Commandeur De Jager aan boord,
vlogen we eerst over St. Eustachius en
daarna over Saba. Vanuit de lucht was
maar heel weinig schade op deze eilan~
den te zien.
Tijdens de vlucht was er een krant met
de eerste foto's van St.Maarten en toen
dacht ik nog: "dat valt wel mee".
Nadat we een aantal malen over
St.Maarten waren gevlogen dacht ik nog
steeds, dat de schade beperkt was geble-
ven.

• Het viel niet mee
Een aantal uren later reden we in een
open jeep tussen de puinhopen door en
dat gaf een heel ander beeld .....
Alles was kapot, van alle daken waren
de golfplaten er half of helemaal af, om
elke boom of lantaarnpaal zar wel een
golfplaat dubbel gevouwen. Er was geen
ruit meer heel, stank van rottende le-
vensmiddelen van supermarkten zonder
koeling(stroom en water waren er niet
meer). Uit de grond gerukte bomen
dwars over de weg, overal afgebroken
takken. De heuvels van SXM die nor-
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maal zo mooi groen zijn, waren nu vies
bruin, er zat geen blaadje meer aan de
bomen en de struiken.

Grote zeiljachten van rond de miljoen
gulden waren als een hoopje lege dop"
envten blikken op elkaar gegooid, een
groot aantal masten van gezonken jach-
ten staken wezenloos boven een kalm
vlak watertje uit, echt onwerkelijk alle-
maal. Ook de sfeer was vreemd. ik kreeg
een soort unheimisch gevoel over me.
Ook anderen hadden het gevod. dat er
elk moment weer iets zou kunnen gebeu-
ren wat je niet kon hcheersen. Spannend
wel!
Er heerste daar op dat moment dan ook
een vorm van anarchie. geen politie,
niks te zien. Elke gek in bet hezit een
buks of mes was op dat moment de
baas.
Bij elke kruising stonden wel een aantal
mariniers het verkeer te regelen. Dat was
ook wel nodig, want het was een grote
chaos. Het leek wel of iedereen die een
auto in zijn bezit had daar ook mee aan
het rij(ien was, want de enige hoofdweg
zat verstopt.
Elke keer als ik probeerde me voor te
stellen hoe waanzinnig immens de na-
tuurkrachten hier geweest moesten zijn,
kreeg ik een soort vastloper in m'n inter-
ne geheugen. Dit kon ik dus gewoon niet
bevatten.

• Windkracht 36: dat bestaat
niet!
Bij windkracht 12 in Nederland gaan de
bomen alom en de pannen er af, dit was
windkracht 36!!! daar kan ik me dus
niets hij voorstellen.
Volgem de inwoners die ik gesproken
heb moet het lijken op het geluid van
een Boeing 747 vlak boven je huis en dat
zo.n 15 uur lang .
Er waren twee situaties die erg veel lll-
druk op me maakten.
Ten eerste: het kijken in de huizen van
de mensen van de KMAR. voor zover je
nog van woonhui7.en kon spreken. Kiet
te geloven gewoon: stukken muur weg-
gerukt, vloertegels die schuin tegen el-
kaar stonden of wel, de betonnen vloer

was gewoon gescheurd. Daken die half
of helemaal weg waren waardoor zelfs
de deuren van de kledingkasten in slaap-
kamers er uit gewaaid waren. Bovendien
was alles kletsnat van het hruine zoute
water, koffers met kleding, speelgoed
van kinderen, hedden, bankstellen. etc.
En dan het beeld van K~\'tAR mensen die
in die puinhoop nog zochten naar spul-
len van de kinderen die niet nat of be-
schadigd waren. Het klinkt misschien
raar, maar het lijkt me emotioneel min-
der belastend wanneer je huis gewoon
tot de grond toe is afgehrand zodat je ze-
ker weet dat alles \veg is. dan dat je nog
hoopt spullen van ('motionde waarde te
vinden die dan elke keer alsnog kapot of
waardeloos blijken te zijn.

• Chaos en paniek op het
vliegveld
De tweede situatie was mijn verblijf op
het vliegveld gedurende de eerste twee
dagen na m'n aankomst.
De aanblik van een paar dui7.end ont-
redderde toeristen in halve shocktoe-
stand. sommigen hysterisch. 1.1ensen die
zich verdringen voor deuren met mari-
niers die chaos en paniek proheren te
voorkomen. Dit beeld zal altijd op m'n
netvlies blijven.
Amerikanen die roepen om de US
Marines en de US Red Cross en onder-
TUssen te keer gaan tegen donker ge-
kleurde mensen vooraan in de rij.
Hij de mededeling dat ouderen, mensen
met kleille kinderen en zwangere vrou-
wen vooraan mochten staan, ging het
alsnog bijna mis. Alle vrouwen waren
ineens drie m.landen zwanger en kleine
kinderen werden bijna uit de armen van
hun ouders gerukt. Oudere mensen
kwamen er al helema.ll niet aan te pas.
Je leert mensen pas goed kennen als ze
denken dat het op overleven aankomt.

Dit hele geheuren speelde zich af in de
brandende zon hij een temperatuur van
34 graden Celsius. Sommige mensen
stonden voor de t\veede of de derde dag
van 's o,:htends vroeg tor 's avonds laat
te wachten op hun vlucht. Er waren
geen toiletten, er was geen eten en ;lf en

toe kregen ze wat water van ons.
,\Iensen die er geestelijk of lichamelijk
echt helemaal doorheen zaten \verclen
door ons apart genomen om even op een
bankje in de schaduw te kunnen zitten
met wat water en eten om even bil.te ko-
men . .\-Iensen met lichamelijke k achten
m/of medicijnengebruikers werden ge-
holpen door een arts van de marine in
een snel opgezette eerste hulp post.
Tijdens deze chaos sprak ik o.a. een
Chinees gezin met vier kinderen, alle-
maal gehoren op St ..\1aarten. Het
Chinese restaurant dat ze acht jaar had-
den gerund. was volledig verwoest en ze
waren niet verzekerd. Ze wilden nu een
vlucht boeken naar Amsterdam (als hun
creditcard tenminste nog gedekt was)
om van daaruit naar Honkong te vliegen
waar de vader van het gezin nog een
neef had wonen. Daar wilden 7.eprohe-
ren een nieuw bestaan op te houwen ....

.15 uur lang in de badkamer
Mariniers maakten mij attent op een
Nederlands gezin met drie kindertjes die
volledig apathisch en radeloos voor zich
uit keken. Ze wisten het allemaal niet
meer. Hij werkte twee jaar als docent op
het eiland. moest nog een jaar en had zo.
als gehruikelijk z'n gezin meegenomen.
Tijdens de nacht van Luis hadden 7.ede
drie kleintjes in de badkuip gestopt,
daar het bankstel opgezet waar ze 7.elf
op waren gaan zitten met handdoeken
om hun hoofd en daar ('Cn emmer over-
heen. Zo hadden ze 15 uur lang in de
badkamer doorgebracht en durfden tot
vandaag hun huis nog niet uit .....
Ze waren maar naar het vliegveld geko-
men want hun eten en drinken was op
en het liefst wilden ze naar Nederland.
weg van dit eiland.
Uiteindelijk is zij met de drie kinderen
vertrokken naar haar ouders in
Nederland en is hij op Sr.Maarten geble-
ven. Gelukkig konden we familie in
Nederland bereiken om de situatie uit te
leggen, haar van het vliegveld te halen
en evemuele vervolg hulp te adviseren.

• Kwetsbare beschaving,
kwetsbare mensen
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,\Iijn verblijf op Sr..\,faarten heeft twee
weken geduurd. Er waren in die periode
meer dan zevenhonderd militairen van
alle drie de krijgsmachtdclen op
St.Maarten aanwezig.
Voor mij was dit een ervaring die volle-
dig nieuw was.
Een beschaving die getroffen wordt
door een zware vorm van natuurgeweld
is toeh erg kwetshaar. Als waterleiding
en elektra uitvallen. vooral in de
Tropen, dan zijn mmsen ook erg kwets-
baar. In die omstandigheden komen hij
veel mensen de basale overlevingsin-
stineten van ver terug in de evolutie
weer boven drijven. Dan ook hl ijkt
mijns inziens dat we veel meer individu
7.ijn en veel minder kuddedier dan de
meesten van ons wel denken.

\'('illemstl1d, oktober 1995
Vlootraadsl1Il11/lvfarills l'all Dorp
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der Spéro, achterkleinzoon van
de Afrikaanse koning van
Dahomey, die de Franse ovet-
heersing in zijn land ontvluchtte
door in 1896 op Martinique in
ballingschap te gaan met ziin vijf
Pantervrouwen, een prins en
twee kinderen. S<:.:hcrpzinnigen
humoristisch beschrijft Condé
Spéro's relaties tot zii ouders en
grootouders, ziin intellectuele
Amerikaanse vrouw Debbie en
hun rehelse dnçhter Ani!a, die
tenslotte als ontwikkelingswer-
ker naar Afrika emigreert.
Telkenmale toont .\laryse
Condé zich een meelevend chro-
niqueur van de ontwikkelingsge-
schiedenis van de zwarte bevol-
king, waar en wanneer dan ook.
En ouk De laatste koningszoon
wordt weer gekenmerkt door
een ingenieuze structuur, psy,
chologische rijkdom en caleido-
scopische verbeeldingskracht.
Dat de manspersonen in
Condé's werk overigens zelden
het sterke geslacht vertegen-
woordigen verhoogt niet weinig
hel (tragi-}komisçhe gehalte er.
van.
Maryse Condé: De laatste ko-
ningszoon.ln de Knipscheer,
Amsterdam 1995.282 blz, geb.
144,50.(FS)

Alle vijf in Nederlandse Vl"r.
taling verschenen romans van
:\-Iaryse Condé (Guadeloupe,
1937) werden hier eerder be-
sproken. En steeds met stijgende
bewondering voor dit magistrale
schijfvermogen, dJl mij vorig
jaar een recensie van dè
Antilliaanse roman 'Het valse le-
ven' deed besluiten met: 'Na
Derek Walcott en Toni
:\-Iorrison mag de Nobelprijs
voor literatuur nu dus ook naar
Maryse Condé.' Deze herfst
kwam de \'ertaling -door Eveline
van Hemert- uit van Condé's
nieuwste roman De laatste ko-
ningszoon. Opnieuw spelen de
gebeurtenissen zich af op
Guadeloupe en .\Iartioique, met
talloze venakkingen naar
Afrika, Frankrijk en Amerika.
Hoofdpersoon is de kunstschil-

Canbischc prachtroman
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"Telefoonboek~:
Ik sta laatst voor mi;n boekell-
kast
ik wil mijn telefoonboçk tussen
de boeken proppen
Het lukt niet
Telefoonboek te dik
of hoekenkast te vol
dat kan natuurlijk ook
Ik begin te bladeren
Ik denk: die bladzijdl' met Aäron
kan er wd uit
Die bladzijde met Bomersl' die
kan er ook wel uit
Die drie bladzijdl"n Cohen die
kunnen er ook wel uit
Wat blijkt?
Als al die vreemdelingen oprot-

""past mijn telefoonboek weer in
de hockenkast

Freek de Jonge: De rode draad.
De Harmonie, Amsterdam.
1995.347 blz. f 37,50.(WH)

Freck de Jonge

Het kon niet uitblijven dat cr na
de gebundelde liedjes van Freek
de Jonge ("Iets rijmt op niets ~,
1990) ook een uitgave I.OUko-
men met een sele<:tie van (en uit)
zijn l'erhalen, conferences, ro-
mans en gedichten. Voor deze
klus tekende Peter Dicker (uiter-
aard in overleg met en instem-
ming van Freek de Jonge zelf).
Titel van deze uitgave: De rode
draad.
Bij de selectie ging de samenstel-
ler op zoek naar het kenmerken-
de en authentieke in het werk
van De Jonge en dat moet l"l"n
hels karwei geweest zijn. Er
moest immers gekozen worden
uit duizenden pagina 's tekst van
enige kwaliteit. De rode draad
bevat teksten vanaf de periode
"Needands Hoop" (1969-1979)
tot en met het laatste theaterpro-
gramma van Freek de Jonge. Uit
deze schitterende verzamelbun-
del ter illustratie een klein frag-
ment (uit het programma "De
.\-lrthe") met als titel

In april van dit jaar werd onder
dit kopje in deze rubriek aan-
dJcht besteed aan het boek

Magiërs van Cyprus (2)

'Vuur in het hart' van Kyriacos
C. .\1arkides (Ankh-Hermes.
Deventer 1994. 320 blz.
149,50). Dat ging over de 'ma-
gii:'rs van Strovolos' Kostas en
Daskalos, die O.a. 'wonderbaar-
lijke genezingen' verrichten op
Cyprus. De Grieks-Cypriotische
auteur :\larkides, politiek socio-
loog in de V.S., schreef al eerder,
in 1985, een boek over zijn tien-
jarige ervaringen met Daskalos.
Daarvan versçheen nu een ver-
taling, weer duor Rernardien
Sluizer, onder de titel De magiër
l'an Strovolos -De bijzondere
wereld van een Cypriotische wij-
ze. Het zal een beetje 'kenners'
van lectuur als deze niL'!vetba-
zen, dat bii de sCl"ptische maar
ook weetgierige :\-larkides meer-
malen de naam val! van de
Amerikaanse antropoloog
Carlos Castaneda lIll"t Ijjn reeks
boeken over de leven verrijkende
lessrn die hij onr\'ing van de
Jl,Iexicaanse Yaqui-indiaan
Don Juan .\btus. Ook Daskalos
-die studeerde in Eng,eland
en die eind jaren '50 betrokken
was bij de guerillabewq~ing
EOKA op Cyprus-Iaat als
'onderzoeker van de waarheid'
zijn licht schijnen op onderwer-
pen als: zin en doel van het men-
sdijk bestaan, universele kosmi-
sche wetten, karma en reincar-
natie, communicatie met planten
en dieren, materialisatie en de-
materialisatie, chakra's en ele-
mentalen en genezing door ex-
pansie.
Vour wie bereid is om eventueel
eigen ongeloof ten aanzien van
een aantal van deze zaken even
op te sçhorten, \'alt hier veel
waarachtig inzidlt IC \"t~rwerven.
Kyriacos C. Markidcs: De ma-
giër van Suovolos. Ankh-
Herrnes, De\'enter 1995, 26R
blz. I 42,50.(FS)

Erik Bindenmet: Tijdelijk zelf-
portret met hoofd en plaatsbe-
paling, oranje. De Harmonie,
Amsterdam. 9.; hlz.
127,50.(WH)

...~À
rJ~ n

'I,

Gedicht

lemJnd die het beschreven tijds-
bestek bewust heeft meegemaakt
zal veel in dit prozagedicht her-
kennen. Jongeren beduidend
minder.

DI.' lIil.'uwe nieuwbouw/dik dl'
Grote Bi/al,
Ook wel Bonanzadorp geheten,
Vanwege de platte daken
De bruine houten sçhotten,
En de saloondeurtjes.

Toen de verhuiswagen stilstond
voor het Imis
Stond het huurtcomité al te
wachten
In de vorm van twee zwijgende
families
Aan weerszijden van de voor-
deur.

In zijn lange verhalende ~edicht
Tijdelijk zclfpOTlTelmei hoofd
en pl:Hl!sbepaling, oranje S(hecst
Erik Bindervoct een beeld van de
iaren zestig tm midden zeventig.
Het eerste deel speelt zich af in
KJdoelen, een plaats waar nooit
iets gebeurde en die werd omsin-
geld door schapell. Het is begin
jaren zestig, de tijd dat de zin.
gende cowboy Roy Rogers even
populair was als Prince of Rruce
Springsteen nu, de sçhillenbuer
nog langs de deur kwam, er
thuis niet over sex werd gespro-
ken (zie bijgaand afgedrukt frag-
ment) en de kinderen op sçhool
melk moeSlen drinken. Begin 7.e-

Treffend verhJalt Bindervoet de
aankomst bij de nieuwe woning:

stiger jJren verhuist het gezin
naar Hoorn, de oksel van
Noord-Holland, Daar vestigt
men zich in een nieuwhouwwijk:
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Wim Heii
Comelis Schepel
Fra/lk Sp<Jelstra

Taalkunstenaar

Ee>! sprt>!khallenzlI't'f11l {!.:III pij.
lell !'('rduistert dl' wn, ze kh'ue-
ren dIs JI,/gd op butlell en schil-
d,'/!, eell s,hadml! trrkt U!ler het
Sldgt'e/d, dl' liIoem der striJders
snt'lll'elt, terwiJl ze zich aall 1.'1-
k.:lar I'dstklil>t/I!e>!ga,lII striJders
te'l ander ill dt' ril'ier, maar van
Ol'erzee is er lIitsteke,d krijgs-
uolk t'il>1res(,rl'istell ot, kamdell
en ulifallten ill aalltocht, buog-
schlltters belagen uns dali eell
stuk door, blindc melligten s/Or-
ten v!'er elkaar bcellter dJrde,
de !Jollgerige paardt'n rJke'l uit-
[!.rput, de striidbijlen i'l UlIU be-
Moedl' handen wordl'Il zwaar.
krelllleltd bllige>!de 1.:Illsierszich
Voow!'er, <UIU !,Iuchunde fIIg-
gen wordelI met ZW.:Idrdell O{![!.C-
iaagd duor de stormtmepelI, ills
!'ossell sillil't'nll'e door dt' bos-
;es, 1I't' kmmell OIlZf' dode>! lIiet
eells op Cl'JI rij leggen: stad l'an
U>IS, op iVII wurdt het I'UI/nis
t'oltrukkell.
Eén lin uit d,' roman De stede-
bouwt:r van Gyürgy Konrád
(19.3.3) die ()nbn~s, vertaald
duur Peter ~t1sthoff t'n .\Iinne
Buwalda. bij van Gennep ver.
>eheen. Eén lange 7in om hem
die nog nooit iers \'<ln Konrád l<l'
zen te laten proeven van diens
schinerende woordkunst,
;-.Ja'Dc OcltJeker' (1969) wa, Dc
sted •..oouwer {I 975) l.ijn tW''ede
roman, waarin hij zijn ervarin-
gen als socioloog op her pianola.
gisch instituut in B()cdape~l kon
vcrwerken. Begin j:lren'70 spra-
ken de communistisch,. owrhe-
d,.n in Hongarije e"enwel een
and~re taal en Konrád~ fahel-
achtig becldenrijk \'oTlngegel'en
s\"Stecmkritiek werd dan ook
v~rboden. D,tt taalgebruik wu
hij vcrvolmaken in volgende
boeken, o.a. 'De medeplichtige'
(1980) en 'Het tuinfeest' (1985),
die in ,'e1e talen werden vertaald,
In De stcdebouwer ovcrdenkt
een architect 7.ijn lewn, zijn
werk en de leCr bewogen
historie van zijn sud e11
lijn familie. Va'lk is hierbij
een gruwelijke inhoud ge-
goten in n'n buitengewoon
poi:tische vorm. Smullen

voor surrealisme-liefhehh,'rs!
Gyüry Konrád: Dl' stedehouwer.
Van Gennep, Am~terdJ11l 1995.
207 blz. I 34,90,{FS)

BLUF NlrT HANGEN
WAPPER

el'n open brief aan de ministt"f
van financiën, Zalm. Deze
meent dat er te I'eel geld wordt
afgedragen aan Je EG ell dal
daar tC'weinig voor terugkomt.
Daar weet Loesje wel wat op:
Alhanië l'rage>1of het ttin onu
dertiFm!e pnwincie wil wurdell
en het geld zal uit Brus<;c1weer
binnenstromen,
Over de stakend,' buschJuffeurs:
\V,I! hehtl' Ih'{'erleen laclJemlr
tt'rrkgel'('r/oflerll tevrrdrn
chdl/firur?
Kromspr,laklU mag stakell/i"
het lI'eekendll'n actlel'ut'reltlin
de I,,/kdntie.

De verzorgingsstaat:
Ni/'llw heleidldclzorK-!'Oor'je-
zeli'staat
De air-milc~:
Strakslkrifg ikimi/nlieursillog
ilrI'lirmiles/ll ithet ddld.
De mt'rstcli/legdlf'nlhebhell er!<ll
heel watlair mileslupzille'l.
De watersnood in het rivierenge-
bied:
En liet als ie/jt' A-diplumalrl/ilt
IIIt{!roberenlword il.'geh'.:I'
cllt'erd.
Limburg/klllmen 11'('erlgeen
ri/stlgdJIl ver/muwen.
He! bnlt.'ikaseffect:
l.dilt Kt'rllst/llIv tropische/vogel-
t/es I,rtï/hellslu (werln'e'IIIJet.
Tenslolle, als uilsmijter ,een cy-
nische over Horis Jeltsin:
jdtsilllvastbes/utt'lIlde eerste/we-
reldourlog/bij Cf<JZ>!yl
!'oortlte ullt'tt.
Luesje: Blijf niet
hangen \Vapper.
Het Spectrum,
Utrecht. 1995'.
144 blz. I
12,SO.{WH)

Van het bekende affiches-plak.
collectief ..Loesje" ver"h, ••..n
juist I'oor de zomer een nieuw
boekwerk je: Hlijf niet hangen
\Vapper. \'('ederom een werke-
lijk kostelijke verzameling kam.
tekening,'n op het actuele leven.
H"t hegint al direct pittig met

Laesje

China (en zuiden van
de wolken
"Ylinnan~ - naam van lle mecst
zuiJwestelijke provincie van de
Volksrepubliek China - betekent
letterlijk 'ren widen van de wol-
ken'. Een poëtisch,. naam ,'oor
,'en gehied dat, vanuit het een.
trum van China gezien, altijJ \"Cr
weg en exotisch geweest mt)('t
zijn. Yünnan grenst aan Tihet,
~Iyanmat (Birma). Laos en
Vietnam, Huge bergen en diepe
ri\'ierdalen ma:lkten het {Otvoor
kort moeilijk toeg:lnkclijk.
J-1oewd cr zich in de loop da
eeuwen miljoenen Han-
Chinezen gen~stigd hebben,
woom er nog een groot aamal
vul ken die zich door afwijkende
talen en gebruiken V:lnde
Chinezen en van elkaar onder-
s~'heiden. Ingrijpende omwikke-
lingen, die het aanûen van
China de laatste jaren verande-
ren. hebben ook Yünnan niet
unberoerd gelaten.
Herbert P:lulzen heeft zich in
zijn eerdete boeken een onbe-
\'oufoordecld ,'ll scherp Wa,lflle-
mer g('{oond. ~kt dit hoek he-
\"Cstigt hij die kwaliteiten.
Het vuslag van zijn l,o•..ktocht
naar een I'fiendin, die hij er vijf
jaar eerder (llJ{llloet maar weer
uit h(,t oog ,'erioft'n had, dient
als rode draad door het bm:k.
:'\odig is dat eigenlijk wat mage-
re verhaaltje niet - cr h genoeg
imeress:lnts te "enellen, en
I>aulzen doet dat vlm en onder-
houdend. Het bock is nwt een
serie fraaie foto's geïllu,treerd.

Herberl I'aulzen, China len zui-
den \'an de wolken. HZZTilH,
Den Haag, 1995. 192 hlz.
134,50.(CS)

De krab op de achterbank van
de Franse schrijfster Elisaheth
Ciille i>een opmerkelijk th,'atu-
stuk, Niet alken nmdat ht"t over
kanker gaat (op zichzelf al een
niet-alledaags onderwerp) maar
vnoral vanwege de wijze WaMOP
Gi11euit thema uitwerkt: begrip-
vulen mer veel humor. Op deze
wijze dit probleem benaderen
kan eigenlijk alleen maar door
iemand die weet waar ze h"'l
over heeft. En dat klupt ook.

Kanker

Elîsah •..th Gille lijdt sinds enige
tijd zelf aan kanker.
Houfdper,OtlO is een niet hij na-
me g,'nm'mde vrouw die zes jaar
lang aan een gt"IWel in haar
horst is hehandeld, Wanne,'r l_e
denkt nog slechts voor een af-
sluitt"m\ bezut'kje haar spt"cialist
te consulteren, ziet dt"lC evenw"'!
op een rönrgenfoto een kleinig-
heid dit" hem ni,.t he,'alt. Het is
de start vJn et"n periudt" van on-
lekerheden, ZWJrt"behandelin-
gen, isolemem en n:rvreemding
van haar omgeving. Ze verliest
haar haan hij de uitgeverij (Hilar
baas: De sfeer UI!de lIitgel'erii,
dt' (mdernemingsgeest. dat is lif't
helangrijkste. Dlis /l begriipt,
lI'<IIlIleer de al/derel/ 11bij dé ver-
Kaderingf'lt zien, I','rnwgerd en
met een prllik ... ik bell bang dat
d,ltlJlW d,wdkracht ondt'r-
mi/nt.).
liet ljt"kt"nhuispersoneel is min-
stens lO Oczig met hun eigt"n on-
derbetaling als met de patiëmen,
haar vrienden en kennissen we-
ten bij een gesprek nJuwelijks de
juiste toon te vinden voor haar
gem'lt.'d,toestJnd en, tot over.
ma,U van r:lmp, bliJken de mediJ
uok alleen maar over te lopen
van kommer en kweL Zodoende
wordt zij volledig op zichzelf te-
ruggeworpen en moet cr maar
m•.•e klJ'u zien te komen. Deze
:laneensçhakeling van vubij.
sterd onbegrip is eigenlijk Oln IC
huilen m:l:lr in al z'n absurdilei{
ook om telachen,
Elis:loelh Gi11e:De krab op de
achlerhank. De GCtJs, Breda.
1995.91 blz. Geh.
129,90.(WH)
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EEN HANDIGE FLIKKER
De heste vrielld die ik in din/st heb ge-
maakt was de zoon t'all een hoer uit
Vlijmen. Jan Rietsniider lI)erkte oIJ het
bedrijf l'dll zijn vader. Hij telde negentien
jaren. net als ik. Dat hij nog geen eigen
land bezat hoefde niet iedereen te weten:
'Ik ben boer. zei lJijen dat was dat.
Dit citaat Îs de opening van deel [WCC van
het hoek getiteld S-l van Bram van 5wlk
cn men denkt als lezer dat de ik-figuur,
Bram, (wat doet vermoeden dat het om
ecn autobiografie gaat) met deze Jan een
relatie start. De gebeurtenissen in deel 1
zenen ie edUCT op het verkeerde been.
Want in het eerste deel wordt beschreven
hoe groot het verlangen van de ik-figuur is
om de liefde tussen mannen te leren ken-
nen. De l'rOJg waar ik een /Tiend l'andaal1
moest zien te halen, eentje om mee te I/ri,.
en, hield mij al twee jaar bezig. zelfs tJet
begin van een antwoord vond ik niet.
Deel I verhaalt over Brams opvoeding en
over zijn eerste sexuele ervaringen in
Griekenland met Abraham en Claude.
Zijn vader zei na lijn "ik muet je iets
raars t'ertellen otJer mijzelf: Gek, ik vind
niet ddt je het aan je ziet. tv1aar ook:
Afisschien is er nog wat aan te doen, je
bent nog jong.
Pa's vriend, de psychiater Tolsma, krijgt
te horen dat er geen tijd meer is voor the-
rapIe: Ik moet i" december in dienst.
Waarop Tolsma roept dar dat niet nodig
is, homosexuclen kunnen met een S 5 uit

diensr gehouden \vorden. Rood van mis-
kenning geeft Bram aan dat je alleen
maar bij de huzaren wordt opgeroepen
wanneer je overal een één voor hebt. Hij
wilde juist heel graag in dienst. Hij was
geen lafaard, geen onderkruiper. En had
hij het nier min of meer
aan Karel beloofd, zijn
kosthuismaatje?
In dienst doet (ham het
goed. Na een weck of
twee kUIl je lIIij 's ilI'onds
OI'er de ellenlange houten
tafel zien [open, OIJ
dienst kist jes, met mijn
handen in lIIijn zakken;
'Non, rien de rien, je lIe
regrette rien, 'Ii Ie iJien
'JII'fm m'a fait Ie ma!.. ..
Erlangs zitten de m.zten,
twee maken mijll kara.
bijn schooII, een derde
heeft zich over mijll kOl).
pel ontfermd. "Handige
flikker", oordeelI mr."n
chronisch !Jllmellfige s d-
pie - weet hij I'CCI.Mijn
{'riendin /Jeet Cfaudine,
zij II-'oonl ill Parils en schrijft mij ued.
Gaat het goed met Bram's positie in de
groep, minder gaat het met zijn emotio-
nele huishouding. Jan en hij doen alles
S.lmen, behalve dat ene. Samen weer-
staan ze Je pesterijen van de luitenant.

Raadslieden - waar en wie

Er wordt samen gehuild, samen gedou-
ched. Bram lUlsten naar het verdriet dat
Jan heeft bij het overlijden van zijn moe-
der. Hram geniet zelfs zoveel vertrouwen
dat vt'rhaald wordt over de wijze waarop
moedn langs paranormale weg vertelt
dat Bram de beste vrIend is die Jan ooit
heeft gehad.
Hoc het atloopt kunt u zelf lezen.
Adriaan van Dis schrijft op de achter-

kant van het bock: "'Wat
een talent la onhezwaard
en schoon over liefde
te kunnen schrijvt'll.
;\-leestal ontaarden ver-
halen over erotiek lil

een moeizaam geklieder,
ma,lr bij Bram van Stolk
is vrijen een daad van
aangename geilheid. Ook
voor wie moeilijk neukt,
lijkt S-I me een op-
steker." Wat Van Dis met
deze laatste lin bedoelt is
mij een raadsel, maar
voor het overige ben ik
het zeer met hem eens.
Voor militairen is het een
interessilllt boek omdat
inzichtelijk wordt ge.
maakt hoc gemakkelijk
het is voor homosexuelen

om onder te duiken in het groene wereld-
jt'. Terwijl ook duidelijk wordt dat er een
emotionele prijs moet worden betaald.

Bram van Stolk: S.). Mculenhoff, Am-
sterdam 1995, 159 blz, f 29,90, UMvL)
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