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GEDRAGSCODE

Eind vorig jaar bracht de Staatssecretaris de gedragscode voor de krijgs-
macht in de Tweede Kamer. Daar is toen van verschillende kanten op gere-
ageerd door de fracties en ook in de pers is een en ander aan de orde ge-
weest.

Gelukkig was daarmee de discussie niet meer op het niveau van lang ha.u en
ringetjes voor jongens; toch bleef het voor velen, waaronder dezc redactie,
mOeilijk te begrijpen waarom het voor de krijgsmacht nu nodig is een aantal
gewone ~ederlandse wctten en fatsoensregels te herhalcn in een gedragsco-
de.

Grote bedrijven, die eell ander doel hebben dan de krijgsmacht (dat schijnt
men wel eens te vergeten) hebben soms een gedragsCtlde \-'anwege de identi~
teit van het bedrijf: het produkt dat verkocht moet worden, dc diensten die
afgenomen moeten wordl'n. Herkenbaarheid is daar cen onmisbaar onder-
deel van de public relations, die weer onderdeel zijn van een beleid om een
zo groot mogelijke omzet te realisercn. Defensie hoeft zich "alleen maar" te
profileren als een voortreffelijk werkgever als het om public relations gaat.
Op de vrije markt is Defensie als weTYer van personeel actief, te verkopen
heeft men weinig aan het grote publiek.

Een lekker wij-gevoel binnen defensie creëert men ook niet door een ge-
dragscode, die eerder ervaren zal worden als een set regels dan als icts wat
wij gemeen hebben. Bovendien kan men zich afvragen hoe \-'cr een wih~e.
voel moet ga.ll1 nu de dienstplicht is afgeschaft. In een groep met ecn moeilij-
ke opdracht natuurlijk heel ver zo lang de opdracht duurt, mailT in de hele
krijgsmacht? Die zou toch net 1.0 vcrschilIend en divers zijn als de
Nederlandse samenleving, dat was ons toch beloofd bij de afschaffing van
de dienstplicht? En die Nederlandse samenleving wordt bijeengehouden, zo
goed en zo kwaad als het gaat, ja wel, door wetten en regels die de gelijkheid
van alle burgers en het respect voor anderen bevatten, net als de gedragdsco-
de wil. Zo is de cirkel rond.

Gedragscode
Kathinka Gunn, een topper
met paarden
Prikkels, Vragen sraat vrij
Popmuziek
In t Vizier
Test van vertrouwen
Hoogste lit'd
Gea en de smaak V,1n friet
~tiddenragin,l
Ons kent om
E[vis is dood
Gedicht
Film
Film in"t Kort
ROSk.llll, opening A.\tT
ROTtt'rdam
Boeken
Raadslieden, wa.lr en wie
Poster \'('il1y Lohmallll
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6
7,
9
10
11

12/13
IS
16
17IR
19

IO
21
23
24

Als nu cr eerst eens meer tijd voor de opleiding van de jonge BBT-crs kwam,
waarin meer aandacht gege\-'cn kan worden aan omgang met elkaar, met de
buitenwereld, cn aan algcmene ontwikkeling. Aan juist die zaken die men
wil opleggen (?) via de gcdragscode. Dan kunnen we daarn.l altijd nog zicn
of een algemene formulering per krijgsmachtdeel, zoals die IIU in de maak is,
wel nodig is.

Redactie



KATHINKA GUNN:

EEN TOPPER MET PAARDEN
Iedere gemeenschap heeft zijn grenzen. Aan de randen daarvan zijn, evenals
in het midden, mensen te vinden. Mensen die iets te zeggen hebhen over
zichzelf en hun omgeving. Voor het wereldje rondom de legerplaats Sccdorf
geldt dat niet anders. Omdat Ego geïnteresseerd is in mensen cn hun verhaal,
zijn wc op lOek gegaan naar iemand "aan de rand" van Sccdorf. Het bleek
niet moeilijk iemand te vinden. In de manege vlak naast de kazerne sprak
Jan 5ulman l11et Kathinka Cunn (36). Kathinka geeft sinds kort les aan
menig paardenliefhebber rondom de legerplaats.

zeker. Van mijn vader leerden we te ob-
serveren. Ohserveren is anders dan
~plat" kijken. Observeren is de wereld
van meerdere kanten bezien. Door te Ie-
ren verschillende dimensies wa;lr te ne-
men, heb je nier zo snel een oordeel. Je
leert op meer hewuste wijze keuzes ma-
ken. Misschien wordt je op die manier
ook wel een tevredener mens.

Wer<lje als kind niet erg verwend?
Als i.e bedoelt, dat wc voor veel, weinig
hoe den re doen, dan heb je her mis. Wc
leerden ook aanpakken. Zonder h;lrd
werken geen plezier. In I.eusderbroek
hadden \ve een grote tuin. Mijn broer en
ik hadden daar heel wat werk aan. \X'e
moesten h('{ gras maaien, bladeren rui-
men en meer van dergelijke klussen.
Daarbij werd ook nooit onderscheid ge-
maakt tussen het toevallige feit, dat ik
een meisje was en mijn hroer een jongen.
Dergelijke verschillen hebben ook larer
in mijn leven nooit zo'n rol gespeeld.
Een belangrijk thema in de opvoeding
was het idee dat je de wereld moest ver-
dienen. De kern daarbij was, dar je al-
leen verantwoordelijk kunt zijn voor je
omgeving als je zelfstandig hebt leren
zijn. Een begtip ;lIs verwennen pasr in
die ontwikkeling niet 70 goed.

De laatste tijd komen we in de literatuur
steeds meer verhalen tegen van mensen

Hoc hedoel je dat?
Laat ik proberen her te verduidelijken
met een voorbeeld. Op een gegeven mo-
m('nt zijn we verhuisd naar Leus-
derbroek. Her was daar nogal kerkelijk
in die tijd. Veel kinderen uit mijn omge-
ving waren gevangen in een sfeer van
"hoe her is en hoon". Daarbij hoorde
dar er veel moest en weinig mocht. Bij
ons was dat anders. Ik mo\:ht op zondag
pony rijden. Voor de omgeving was dat
zeker niet \'anzclfsprekend. Hoewel ook
wij een kinderbijbel thuis hadden en op
een chrisrelijke school zaten, bleef er al-
tijd war re kiezen. Het grote verschil van
mijn opvoeding en die van de andere
kindeten uir de huurt was, her vertrou-
wen dat mijn ouders altijd in ons had-
den. Ik k;ln me ouk niet goed herinneren
ooir echt bang te zijn geweest. Er \vas al-
tijd zoiers, dal/.e de wereld aan kon. \'(Ie
hadden, geloo ik, ook nooit een 0PP;lS
als mijn ouders ('en ket'r weg moesren.
H{)('welmijn ouders het m.lterieel gezien
erg goed ha(lden, lag hun werkelijke
rijkdom toch vooral in hun waarden en
normen. Er was vrijheid en vertrouwen
en dat heeft mij een gelukkige jeugd ge-
geven.
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Je vader was cineast. Ik kan
me voorstellen dat kunste-
naars toch al anders naar
de wereld kijken.
Eigenlijk weet ik dat wel

Wil je daar iets meer over vertellen?
We hadden rhuis geen vitrage voor de
ramen. maar wel een Afrika hoek in de
kamer. Hij veel van mijn jeugdvriendjes
was dat Ilet andersom. We aten zelden
aardappels, maar veel riJSt.Ook dar was
bij anderen in die tijd meestal andersom.
Zo,lls ik 7.ei, hracht mijn v;lder steeds
nieuwe \H'relden in huis. Voor de op-
voeding van mijn broer en mij beteken-
de dat erg veel. Wiehoorden van zoveel
dingen die ~anders~ waren dan in
:-.'ederland, dM wc eigenlijk zelden iets
gek vonden. De wereld is echt altijd gro-
ter.

!"",'"

Je bem nog niet zo lang in Duitsland. In
de manege gaat het verhaal dat je een
"topper" bent. In ieder geval zijn ze erg
blij d.lt je les wilt geven. Buiten hel feit,
dat je alweer een ste\'i~ aantal maanden
zwanger op de paarden zit, is er nog niet
zoveel over je bekend. Even kennis-
maken dus.
Ruim 36 jaM geleden wnd ik in Ilil-
versum geborell. Tijdens mijn kinder-
jaren weck ons gezin, geloof ik, nogal af
van wat in die tijd gangbaM was. Je
moet weten, dat mijn vader cineast was
van beroep. Hij W.1S ('en autoriteit op
zijn gehied. Hij reisde de hl.'lewereld af
om de meesr prachtige natuurfilms te
maken. De kans is groot, dat je up tele-
visie weleens een film van hem hebt ge-
zien. Vanzelf bracht het vele reizen van /'
mijn vader steeds nieuwe werelden ons •
gezin hinnen. ,--1

/);,(

I
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met vervelende jeugdervaringen. Bij jou
lijkt dat echt anders.
Dat is me niet ontgaan. Ik heh het echt
goed gehad. Overigens gaat het "goede"
ook niet vanzelf. Doordat het bil' ons
thuis allemaal zo anders was dan e ders,
voelde ik me vaak erg eenzaam. Ik be-
greep mijn omgeving vaak niet. Niet dat
ik me beter voelde, maar wel anders.
Dat gevoel kon je eigenlij"k met niemand
delen. Bij mijn pony he) ik veel uitge-
huild. Het leek wel of hij me begreep en
kon tToosten.

Gunn klinkt nier bepaald Nederlands.
Waar komen jullie ~'andaan?
Van mijn vaders kant komen we OOf-
spronkelijk uit het uiterste noord{'n van
Schotland. Toevallig ben ik er onlangs
mer Jos, mijn cchrgrnoor, in de buurt ge-
weest. Een arme bevolking in een ruig
landschap met veel liefde voor de na-
tuur. Er is een soort puurheid, die ons
erg aanspreekt. We hebben besl()[en
daar oud te willen worden. Overigens
hebben we van vaders kam ook nog
Indisch bloed. Om het nog internationa-
ler te maken: van moeders kam is het
Duits-Oostenrijks. ,\lisschien maakt dat
het wel, dat ik me overal thuis voet. Een
"nationaal" gevoel is me werkelijk
vreemd. Ik ben een wereldburger.

Wat hcb je voor opleiding gedaan?
Omdat ik graag dierenarts wilJe WOT-

den, ben ik naar het gymnasium gegaan.
Ik veranderde echter van opvatting en
hen atheneum gaan doen. Omdat ik
langzamerhand het gevoel kreeg naar de
kunstacademie te willen, oen ik uitein.
dclijk op de Havo terecht gekomen.
Daar kon je rekenen als examenvak ne-
men.

Wat vonden ze daar thuis van?
Geen enkel probleem. Je moet doen war
je leuk vind en vooral ook waar je goed
in bent. Daarnaast ben je nag jong en
kun je al die dingen te ontdekken .•\1ijn
ouders vonden het prima. Uiteindelijk
oen in ik s'Hertogenbosch naar de
kunstacademie gegaan. In eerste instan-
tie wilde ik regis
seur worden. Om te voorkomen steeds
met mijn vader vergeleken te worden,
ben ik wat anders gaan doen. Ik wilde
op eigen kwaliteiten worden beoordeeld
en dat is anders dan "de dochter van"
zijn. Ik ben gaan tekenen en later meer-
dimensionaal gaan werken met allerlei
materialen. Ik ben er achter gekomen
dat mijn laatste keuze ook het hest bij
mij past.

Even rerug naar de paarden. Hoc hen je
in die wereld terecht gekomen?
Zoals ik vertelde, had ik als kind een po-
ny. Van mijn zakgeld betaald. Toen ik
200 gulden gespaard had, legden mijn
ouders een dergelijk bedrag erbij. In de
loop van de tijd zijn er dieren bijgeko-
men en weer verkocht. Ik moest het zelf
weren, zeiden mijn ouders. Kopen, ver-
kopen en er beter van worden. Zo leerde
je onafhankelijk te zijn. Onafhankelijk-
heid was voor mijn ouders een belangrij-
ke waarde. Vandaar dat ze ook niet de
bereidheid hadden om een trainer voor

me te hekostigen. Nadat mijn pony een
paard was geworden en ik door keihard
werken nationaal kampioen bij de jeugd
geworden was, droomde ik van de
Olympische spelen. In die tijd had mijn
vader een opdracht gedaan van Hans
Gunther WinkIer. Laatsq;enocmde was
toen bondscoach van de nationale ploeg
van Duitsland. Ik mocht bij hem komen
werken. In die periode stond ik op ceEl
snijpunt van wegen in mijn leven. Bij
\X'inkler was het "top". Top betekende
echter een zeer eenzijdig leven van iedere
dag trainen en nog eens trainen en elk
weekend een concours. Het leven aan de
top verdraagd slechts een selectief aantal
mensen met een erg beperkt repertoir
aan onderwerpen. Ik koos uiteindelijk
voor een ander leven. :\'a enige tijd ver-
kocht ik alles en vertrok naar
Amsterdam.

War betekende Amsterdam voor je?
Ik had altijd op het plane land ge-
\voond. Amsterdam was een "ex-
plOSie", een nieU\ve ,vereld. Her viel
zo'n beetje samen met de omdekking
dar naast tekenen en schilderen ook
nog beeldende kunsten bestonden. Ik
leerde lassen, vies worden en met an-
dere materialen werken. In
Amsterdam le{'rde ik ook andere men-
sen kennt'll. Hoewel ik altijd heb gewe-
ren dat ik terug zou komen op hef platte
land, was Amsterdam nodig voor mijn
omwikkeling. Amsterdam was ook een
nieuwe kennismaking met oude beken-
den uit de paardenweteld. Het was leuk
OTll opdrachten te krijgen voor het ma-
ken van bronzen paarden. Amsterd;lm
was een periode van leren, leven en lief-
de.

Heh je in die jaren wat aan je opvoeding
gehad?
Zeker als het gaat om assertiviteit, ben
ik nins tekort gekomen. Leuk als je
mensen wilt leren kennen. Op een dag
ging ik naar een repetitie van de opera.
Willart \X'hite, niet de minste in dat we-
reldje, probeerde er iets moois van te
maken. ~a afloop ging ik boodschap-
pen doen om even later bij een verkeers-
licht een stevige neger naast me te zien.
In een oogopslag zag ik dat het White
was. "Volgens mij ken je de stad niet zo
goed, ga je mee naar de kroeg?" vroeg ik
hem. "\'Iihy not" reageerde hij. Leek me
leuk zo'n man. In I.eusderhoek waren
geen donkere mensen. Ook hij Willard
kwam ik er weer achter wat "wp" is.
Sport en kunst hebhen misschien ge-
meen dat de besten egocentrisch zijn,
vaak weinig oog hebben voor hun om-
geving. Narcisme noemen psychologen
dat. "Spiegeltje spiegdtie aan de wand".
Mensen aan de top verdragen door-
gaans maar weinigen naast zich.
~lisschien kun je ook alleen maar zo tot
de besten behoren. Ik kom er steeds op-
nieuw achter dat ik goed heb gekozen.
Ik ga voor de oprechte gevoelens. In
Amsterdam heb ik ook Jas ontmoet.

Hoe ben je eigenlijk in Duitsland terecht
gekomen?
Jos werkt bij Gist-Brocades, een multi-
national uit Delft met een vestiging niet

al te ver van Seedorf. Als je in het be-
drijfsleven wat wilt (en dat \vil Jos) moet
je net als militairen je nek uitsteken en
over de grens willen gaan. Zo gaan die
dingen dus. Overigens wist ik op dat
moment nog niet dat er in de buurt een
half Nederlands dorp bestond. Her zijn
ook nier de dingen waar wij het eerst
naar gekeken hebben. Bij toeval kwa-
men we er achter en dan de paarden na-
tuurlijk. Het bloed kruipt waar het niet
gaan kan.

\'I/at vind Je van de militaire gemcen-

schap?
Eigenlijk ken ik die wereld niet zo goed.
Jos heeft een jaar K11A gedaan. ,\-tijn
opvattingen zijn grorendeels door hem
gevormd. Inmiddels hehben we wel wat
mensen leren kennen. We zijn uitgeno-
digd voor het Nieuwjaarsbal. Ik ben be-
nieuwd.

Kathinka, bedankt voor dit inrerview.
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De rijke redersfamilie {'oe/de zich op-
recht cIJristen, door de hongerige vrou-
u/cn en kinderen 1'<111 Imll j1arend perso-
neel een pannetje soep te do('n tvcko.
men.
/n het toneelstuk ('<1n Herman
Heijerlll<l1ls: "Op IJOup van zegen" lIit
de dertiger jaren, staat dat pal/liet je soep
I'oor Kmertje mI lIog symbool vuur de
bedt'linx_

Ook /lil wc bijna in het jaar 2000 Iwen.
is een deel l'<lll onze belJo/king IlOg

steeds afhankelijk van iets extra om een
beetje menswaardig te kUlIl/en I"/lcn,
Mm is /liet meer a(1JJ/lkelijk lWI de kerk
of I'd/l particulieren, mililT van de (Jt'er-
heid.

Door een IJotte !Jezllil1iging werd hel
kUllstgehit niet lIu'er vergoed duor het
ziekt'n(onds. Nu worden weer maatre-
gelen genomen, omdat die illvestering
voor ue/en niet was Ol) te brengelI. De
rijks(werlJeid delegeerde de bijzondere
hi;stand naar de gemeente, waardoor er
landelijk een willekeur ging ontsta,UI.

~ PIOÄ,f?X.,'f16 WI~
~N9WÎK 'NS ~ 1A11»1
0i1w~I~:
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De gemeente Leeuwarden heeft I'oor
11<larinwoners met een minimum inko-
men een colfeetiel/e I,'erzekering afg"slo-
teil, Wddrdoor het kUlIstgebit vergoed
werd. Maar of d,lt in de gemeentl!
W'asscn,wr ook gebeurd is nog 1II,J.lrde
lIraag.
D,lt gebeurt aflrnlilul in een laml waar
het aalltal mil;onairs lIiet meer te tel/eli
is. Dat gebeurd in een I,md Wuilr de soci-
aal-denlUcraten deel uitmaken I'all de re-
germg.
Dat gebeurd in reIl land wadr de n;ks-
overheid zich rijk telt aall het aallt,l1
1I1eel1a/lersup de begroting, de meest re-
cente van 4,ó miljard.

Intussen wordt de l'oorma1/ van de
l'vdA, \'(Iilll Kuk, als minister-president
door Je ondernemers geprezen. Ze ga-
ven hem het cijfer 8 elJ het is de I'raag of
zi;n achterban daar blij mee is. De he-
kende liherale uitsprdak ddt: "als het
met dl.' baas gued gaat, de knecht d,lar
{Jok de IJruchten van plukt" wordt duur
de aanhalig 11l11l Kuk niet gedeeld. Afen
weet mddr al te goed dat.te geschiedenis
l'all de arbeidersbeweging haaks staat
up die uitspraak

Ongetwijfeld zal het kumende ;adr daar-
in /'eram{ermg komell.
hlet oog op het l'akiezingsjaar 1998 wl
de pularisatie toenemen. Dali zal duide-
lijk worden welke pdrti; zal kiezen voor
nog meer marktwerking of hetere collec-
tielJI! /'oorzif'llingell. Als unze samenle-
villg een tota,l! cunC/ln:rende markt
wordt, zullen meer menselI aangwezen
zi;n op lJet pdlmet;e suep I'all Kniertje.

Cor Ollt

We kwnen "de uitdrukkingen
waarin tijd l'()(Jrkomt.

Zomaar een greep:

De ti;d diegt om;

De tijd staat met stil;

Het zijn zware tijden;

Of; IJet zi;n dure ti;den;

Dat was I'erloren ti;d;

De ti;d zal het leren;

Komt ti;d, komt TiI,I<I;

De ti;d heelt alle UfO/uien;

Mijlt tijd komt nog;

Of: Het wl mijll tijd wel duren;

Sommige mensen zijn uit u/lde tijden;

Anderw wil/en.ie ti;d vuorbfjvell;

Sommigen hebben de ti;d;

Andereu komen altijd tijd tekort;

Guede tijden;
Slechte tijden.

De tifd:
we hebben hem niet in de hand:

\Xleleven in dl.' hOOI)dat we
de tijd krijgeu.

De ti;d:
het is de enige zekerheid die we hebben;
we le/len erill
mei de herinnering dan gemiste kansen;
u/e leUelt erin

De ti;d:
Itiem,md heeft hem in eigen hand,
terwi;! toch ieder zijn best duet
de tijd naar zijn hand Ie zettell.

Of niet soms?



BEESWAMP HEEFT ALLEEN
NOG WAT GELUK NODIG

Veelzijdig en verrassend. Dat is het debuutalbum 'Swcct Sticky Stuff van de
Amsterdamse hand Bccswamp. De dertien nummers bieden een mengeling
van funk, soul, rock en pop. De hocs, de produktie. de muziek: aan alles is
de grootste zorg besteed. i\lct een beetje geluk zou Je band best eens 'groot'
kunnen worden.

En cl,lar zit 'cm meteen het grootste
knelpunt. \'V,lnt dat benodigde beetje ge-
luk is vooralsnog uitgebleven.
Bccswamp draaide Ilet lekker, wen zan-
geres Vera van der Poel in oktober vorig
jaar nogal ongelukkig van haar fiets viel
in hartje Amsterdam. Ze brak behalve
enkele tanden ook haar kaak op Vt"T-

schillende pla:nscn. Het herstel duurt nu
al enkele maanden, een periode waarin
alle activiteitt'1l rond Je band stil kwa-
men te liggen.
"Er schoot l'an alles duur me heen toen
ik l'an het ongeluk hoorde", zegt Vera's
zuster Beatrice (Hee voor intimi), de all-
dere zangeres van Beeswamp. "Je denkt
toch automatisch aan je carrière I!II de
toekomst van dc band. Of) zo'n moment
weet je natuurlijk 'lOg niet of alles ü/Jer-
haupt weer goed komt. Dat is gelukkig
wel het geval. We beginnen I,mgzamer-
hand weer wat dingen te doeII ...
Het aangepaste optreden op Noorder-
slag, hegin januari, was een teken dat
het herstel van Vera voorspoedig ver-
liep. Maar zingen was er loen voor de
Amsterdamse nog niet bij; ze speelde in
plaats daarvan orgel. Ook tijdens het in-
terview blijkt Vera nog steeds nid hele-
maal opgeknapt. De tosti die ze heeft be-
steld, krijgt ze lJlaar met moeite naar
binnen. "liet doet {)ijn als ik kauw",
verklaart ze.
Tm:h moest en zou het optreden op
Noorderslag doorgaan. Want het Gro-
ninger festival, dat jaarlijks een 'russen-
stand van de Nederpop' tracht te !;\evcn,
hrengt nu eenmaal veel publiótelt met
zich mee. De uitreiking van de BV p{)P-
prijs op die avond haalde zelfs het NOS
Journaal en Radio 3 was - net als voor-
gaande jaren - weer urenlang recht-
streeks aanwezig.
Vera: "We zien Nuurderslag als het /Je-
gin van een nieuw seizuen. Nu weten het
publiek en de mensen uit de 'Imssiness'
tenmil/ste d,lt Beeswamp nog hestaJt.
Als ie noodgedwongen uptredens moet
afzeggen hcn ie nJmelijk snel weer l'cr-
geten in het clubcircuit. "

ACHTERGRONDEN
De muziek van Beeswamp laat zich, zo-
als gezegd, moeilijk onder êên noemer
vatten. Dat komt mede door de nogal

uiteenlopende achtergronden van de
~);lndleden. Beatrice, verantwoordelijk
voor alle songtekst(,Il, kennen we nog
van ~bny .\Iorc en The Fish Ilospital.
Voor het radioprogramma 'Leidsekade
Live' verzorgt ze een gesproken column
en bovendien klinkt h,lar stem in ver-
s<:hillende reclamespotjes.
Vera lOng in het relatief onhekende
Lo\'ecramps en zit nu voor het eerst van
haar levell in één hand met zus Beatrice.
Gitarist Jac Biw maakte carrière hij een
Franse Top40-hand en het oer-Holland-
se Tarnbourine. Hij werkte recentelijk
met Henny Vrienten en Jiskder.
Voor de volledigheid: drummer :\Iartijn
Boslllan is êên van de mensen achter het
'Gahhertje'-sllcces en draait liet ,lis bas-
sÎst Bart de Ruiter al jaren mee in Jl'
Amsterdamse popscene.
"Bet'swamp is hct I'('rhaal t'all l'iif wind-
richtingen", concludeert Beatrice. "Toch
hebbm we als groep wel een duideliik
gezic1Jt, /lind ik. Er zi;n nooit discussies
owr de stijl waarin een nummer zich
ontwikkelt. Het gaat allemaal heel t'an-
zdfsprekend. Voor af/e t'i;f hand/eden
geldt dat Beeswam!, het bc/angri;kste is.
DJt moet ook we. anders kriig ie een
band I/(Joit l'iIn de grond. "

PRESSURE
'Sweet Sticky Stuff' ver-
scheen als eerste alhulll or.
het nieuwe Pressure-lahe,
dat is 0p,l;ezet vanuit mu-
ziekuitgeverij Peer.
Inmiddels hracht Pressure
ook <:d's uit van Ross
Curry (ex-Spo.Dee.O.D('e}
en rrederique Spigt (voor-
malig zangeres van A girl
(allcd Johnny en I've got
the Bu kts). "Zo'" kleine
flwatschappij heeft IJed
l'oorddell", zeggen de zus-
sen. "Het co1ltact is heel di-
reet en bOI'em/ien krijgen
wc Jl/e vriiheid. "
Er was zelfs voldocnde bud-
get om de plaat in Hamhurg
op te nemen en vervolgens
in Nederland af te maken.
Ook de produktie mocht
kennelijk wel een paar cen-

ten kosten. Voor de klus werd namelijk
Liam Sternherg ingeschakeld, wmpo-
nist van onder meer de Hangles-wereld-
hit 'Walk like an Egyptian'. "Hi; schrijft
onk voor Vaflcssa Paradis", weet
Beatrice ... wel een vreemd mannetie, ei-
genli;k. Hii wilde de {,laat nog l'ed expe-
rime1lteler maken dan wii. Af en toe
moesten we hem gewooll afremmen. ,.
Dc luxepositie werd door Beeswamp ui-
teraard zoveel mogelijk uitgebuit. Zo
spelen op de cd echte strijkers mee. En
ook de hl37,crs van de Hom of Plenty
zijn promll1enr aanwezig op 'Sweet
Stick y Stuff'.
Vooralsnog kan Beeswamp nog niet ho-
geil op commerciële successen en 'hits"
maar het is suwieso de vraag of de amhi-
ties daar welliggeIl. "Als ik de To{) 10
befllister wil ik daar lJelemaalniet tlfSSeIl
staan", zegt Vera stellig. "Het kan al-
leen he/{Ien om aan meer optredens te
kOlJlell. Verder zie ik er geen enkel voor-
dl'el ailn."
Toch was de vorige single 'I don't regrct'
toegankelijk genoeg om regelmatig op
Je radio gedraaid te worden. Met de
ni('uwe sinlile 'L.ast sa\v you' zou het op-
nieuw dic ant op kunnen gaan. "Dat is
misschien wel het meest persoonliike
IIIlmmi'r I'an de plaJt", 1.Cgt HeatrÎce.
"Het is een soort afscheidslied I'aor een
bevriende muzikant. IJii t'erdween een
!)aar iaar geledm spoor/uos tiidells ziin
l'akantie. Zoektochtm hebben gee" cn-
kele aanwiizing opgeleverd. Gem teken
/Jan /eL'en, maar ook geen bewiis vall een
(mgelllk. !Jat is een heel r/Mr, opell ein-
de. "

Martin Groenewold
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HiEI(..Il: I4E hET
"~AN DSP.>E:El-D.-
T!~l'\liI\n: PU1DEL-1'"I,

Dezer d.lgCTl verzocht de redactie van
een tiid~chrift mij een artikel re schrijven
over Je vraa~ iJl hoeverre de Europese
integratie een hedreiging voor de
KcJcrhll1dse identiteit is. !\'u valt het lllii
v;'I;lk moeilijk nee tc zeggen en moet ik,
na her verlopen van de tweede deadline,
aan het wak.

Het eerste war je dan tc doen staat is ]c
af re vragen of de voorgelegde vraagstel-
ling wel kan. Is cr wel een Nederlandse
idcmiteir en zo ja waar hestaat die dan
uit? Besta,tt cr iets wat Je NeJerbnders
tot :"kderlanJers maakt? En natuurlijk,
die Europese int('grarie, wat is Jat l'igt'n-
lijk? Is Jat wel ('en onomkeerbaar proces
d,H tot steeds verdere heperking van de
n,uiona1c soevereiniteit leiJt ('Tl dat tege-
lijkertijd toch tor meer welzijn van alle
deelnemers leidt? Of is her iers anders?
Latl'n Wl' leggen dat de l'iI'derlanJse
idemitt'it datgene is wat Nedl'r1anders
wezenlijk onderscheidt van welke hui-
tenlander d:lIl ollk. ~taar wat is ddt
tLm? Zijn wij, wals hep.ulJe literatuur
ons wil doen geloven, burgl'r1ijker, til-
ll'raml'r, nuchterder, opener dan ande-
rm? Zijn wij steeds bedacht op geld ver-
Jil'nen om tegelijk Jc waarschuwende
vinger te heffl'n ten einde anderen voor
het kwaad te behoeden dat hen be-
dreigt? Zijn wij koopm;lIl en dominee
tegelijk? En v,'at houdt dan hijvoorbee1t1
d.u "hurgerlijkl''' in? Bestaat dat uit
middelmatigheid, met buven het ma;li-
vdd willen uitstt:ken, geen grootse we-
reldschokkende ideeën omarmend, lllaar
met heide voeten stevig up on,.e drassige
hodelll staand?

En "tolerant", betekent dat andere leef-
wijzcn, gedragingen en opvattingen aan-
vaardend? In feite noodzakelijkerwijze
aanvaardend, in een maatschappij waar-
in tot voor kort katholieken en pro-
testanten, gereformeerden, humanisten
en tientallen andere groeperingen wcl
moesten samenwerken en waar nu nog
een miljoen .\larokkaneTl, Turken en an-
dere allochtonen aan zijn toegevoegd?
Zijn wij als volk nog steeds "dominee m
koopman": het morele wereldgoed be-
wakend en tegdijk als het even bn ons-
zelf verrijkend?

In elk geval hebben wij, boven alles, on-
ze taal, die ons samenbindt en cr, on-
danks business-, cOl1lputer- en manage-
ment-Engels, altijd zijn zat. De gemeen-
schappelijke moederta,ll kan immers
weliswaar worden aangerand maar nim-
mer daadwerkelijk verkracht door wel-
ke taal dan ook. Zouden ,tl die waarden
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door de Europese integratie teniet wor-
den gedaan? Zal Chirac er straks toch
nog in slagen ons nationale, up toleran-
tie en gczond verstJnd gebaseerde,
drllgsl"!c1eid weg te europeaniseren? En
zou dar geen bewijs voor een aantasting
van de eigen identiteit zijn? Zal het argu-
ment van drugSTOeTIsme- meer nog dan
dat van emhanasietuerisme - een wapen
'.Ijn van hen die ons ons bloedeigen
drugsbeleid willen afnemcn? Of moeten
wc, ;lls we een kosten-hatenanalvsc ma-
ken, straks inderdaad lllaar ge~n veto
uitspreken en op de top van de Europese
Unie lil Dublin het Europese drugsbeleid
gedogen. zoals lijkt te gebeuren, zelfs hij
een strenge Franse intcrpretatie van het
Europese compromis?
Net' TOch, dan liever .ttle consequenties
van t't'n Nederlands veto aanvaarden,
deslloods de grenzen sluiten, onze
krijgsmacht mobiliseren, de fransen in
Kederland intcrntTl'n en het Neder-

lands-Duitse legerkorps naar Parijs laten
afmarcheren. Een verrassingsaanval van
onze luchtmobiele brigade op de
Champs Elisées zal 1.1.' mores leren, Er
komt llOg wel een tijd dat op Iedere hoek
van de Parijse straten een koffieshop zal
verrijzen. Katuurlijk, er is lIog een lange
strijd te voeren, maar we kunnen en zul-
len laten zien waarin een klein land
grom kan zijn. Onze softdrugs zullen
straks oveml te koop 7.Î1'nal zouden we
ze met gep,lntserde po itiewagens over
de grens moeten brengen.

Daar kun je een sticky op opsteken. En
war het antwuord op de vraag betreft:
die Europese integratie zal ons zelfbe-
wustzijn juist verhogen, ons nationaal
karakter versterken en hankrijk en de
wereld leren dat er een grens is aan onze
sprn'kwoordelijke Nederlandse tolcran-
ne.

Leon W/eeke
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Per vraag bij voorkeur I antwoord geven, indien het erg moeilijk is mag je cr ook 2 aankruisen.

l. Als je te laar bent voor de trein d.m:

a. weet ik dat deze toch wel vertra-
giog heeft en dus precies vertrekt
als ik instap.

b. heb ik hem gemist: de NS rijdt stipt
op tijd.

c. de conducteur weet dat ik altijd
deze trein heb. hij wacht dus wel.

d. de treinen staken toch.

2. Een pak melk of karnemelk:

a. gooi ik drie dagen vóór de houd.
baarheidsdatum weg.

b. zolang het niet stinkt of groen ziet
is het nog prima te gebruiken.

c. ik gebruik geen melkprodukten,
zinen allemaal enge stoffen in.

d. gooi ik uireraard op de houdbaar-
heidsdatum weg.

3. Als je partner onverwacht een nacht
niet thuiskomt:

a. o..:h dat gebeurt zo vaak, slaapt ze-
ker bij de ouders.

b. slaap ik niet, maar zit ik de hele
nachr naast de telefoon.

c. rja, dat weet ik niet want ik ben er
ook bijna nooit.

d. bel ik iedereen op dil,"mijn partner
kem, en dan pas de politie. Niet
andersom.

4. Bij een afspraak met iemand:

a. wacht ik altijd nerjes als de ander
te laat is.

b. de ander komt gewoon en op tijd.
c. gebeurt het regelmatig dat de an-
der niet komt.

d. kom ik zelf te laat, de ander is dat
ook.

5. In een winkel:

a. tel ik het wisselgeld en loop ik de
bon na, het ga.lt zo vaak fout.

b. natuurlijk gaat het af en toe wel fout
met wisselgeld en zo, maar de ene
keer verlies je wat en de andere keer
win je wat dat heft elkaar wel or.

c. winkelmeisjes hebben het .1 zo
zwaar, om dan te gaan zeuren \'oor
een paar centen.

d. ik let niet echt op het wisselgeld,
maar als ik merk dat ik te weinig
krijg zeg ik dat wel.

6. De bclastingdiemt:

a. Wie?
b. is ovcrbodig, Iedereen betaalt toch
gewoon wat hij kwijt wil. Er komt
dan meer dan genoeg binnen.

c. stelletje oplichters.
d. goede zaak.

fdSWJ uva :!fUVJd
'U,}}j~ulUon4,)SP4 uct: S[;l~CIIU!!ZJCClUlI,};lIlP.S! 'S;)llI JCp 1'}1lIlcns

J~rp :l!P J,},}U;llU;l!CI 'llCC~ ,}IIpnp U! .1!~'};)IS,}J,}:ljllOpn~p 1°0 u,} ucc:l uC:ljU;.l.\JII.1l) JOop pUJIltl[J d! wp IJM SI U~'dJ!l) p:lp
-JOOAPH 'PI.1l)SUJtU:lP U!U:lMIlOJIJJA1'}:lAPUOZ;lSUOlq;lll dr 'J! UCAP[J~ lCM ~CCJ~ U'}J[}j! 'J;}IUIUIlUOJ~~U.!U1~CCJ~ J! JJJ~:lj1

:N3.1Nfl<1 09l-WJ. 9t

'UJA;l~ PJ!!MI Jp UCA[,};lpJOOAPl) IJM Jccm 1I;).\\nOJIJ;l.\ s'3uH;}Pll![qU;l;lJ;lPd!l.1!N 'UdJ.1PlII~dlSJJIU Jp SICOZlp,)] dr
;N3J.Nfl<1 St l\l/.L I f

.~OO"u!!Z U~JCcq •••••nOJPq JJ:'(1;l1UOOM,}~I!Z J!P 'lJ!1Jcd U;l;lJOO,\ j;l,\J~] J! Sd!1111~PUJZ;l!1IJOW
;}!SICJeq,\ 'lIJ;lllljRJl~ IJl) U! u,} U:l:ll)J! wo U;lSUdlU:lp U"'O I}jUJp P:lO~ ]:lM SUJ~J:l :l~Ppurw,}~ SI~ UJA\Il0l),)SJq JlJl""! lun}j ;Ir

:N3.LNfld Of l\Il.l 91

'lS!W!SSJd ;lPJOIl7J.1,.,U;l;lSICU;l~!PU!J;l( lC'l.
oz 'U:l0P ,'11urc IeM J;I J:l:lqOJd iU:lpJOM:l~ S!!,\\'}I :lput:l),)s u.) Jpcl),)s ]:l:lA:lIJOOp lI')~IJ:lSS!l"\'UJ.\\llOJIj;),\ U:l:l~llllllosqc I(pl):lr

:NllNflJ SI l\ll.l I

9
P9

L
Pl"

o
'9
8

'l"

Ol
'19

0'
'IS

S
°9

o
ol"

()

P"
1

,Pf

,,,,
s

'f

Ol
'I"
8qf Ol

vf

Ol
P,
o

I' 1

o
"
Ol
'1

L'I,
8

'11
S

VI

'U,}lIIJlI ;}P[;)PP~lUJSIJl) d! l,)OlUUI~p'H]Jll U;lPJOO"'\1l1C')J'}pJ.1JlURCCJAu,},}!!lJ ;)! slV 'P!,}IISU:l\ll
;)P U! U;lN,nOJU;lt>,'I!lJUI S! PI'}IS;l'j Pl) ;lOl] 1!!1 UJ do ]ccw'}Uc I!P \J.I. '1'3!!J}j;l! U;llunJ 1;l;l.\;10l)pJoo,.,\1UC J;ld lt'CIS J;1pUOJ;1!H

PP4SUJW Jp U! UJA\nOJUJA J! lSJl ~UISl!fl
OI'erge1/0menlIit Spillo, blad l'all dejonge Hllmmfistell

EGO / I\tAART 1997 - 9



HET HOOGSTE LIED, VOOR SALOMO
'Kuste hij me maar, met kussen van zijn mond'

Dans, dans, meisJevan vrede,
di1ns, dans, opdat we Je kunnen h0Nonderen.
Wat Willen jullre bewonderen
aan het meiSje van vrede 7
Isdir een vraag en i1ntwoorddi1m7
HOC'mooI l~n je pasJes, in je sandi1len,
meiSje van adell
Hoe JUJeheupen draalt!
Flonkerende sieraden,
het werk van kunstenaarshanden!
Je ScrlOOt.een romJe schaal,
altUd gevuld met d'ank.
Je buik, een schoof taT\ve,
omkrllnst met Ielres
Je borsten, twee welpen,
een gazellen-tweeling
Je hals, pen toren varllVoor,
Je ogen als de vuvers van Chesbon
bij de poort E1.lth RdtJbim
Je neus dis een toren op de IJbanon
lf1et uitzicht op Damascus
Je hoofd .'lIsde Karmei
En Jehaar, purperen lokken,
een koning is erir] gevangen.
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MEISJES VAN JERUZALEM.

Hooglied, Vertaling
ell commentaar lf(1II

Pills Orijf'eys ell Jan
Renkema. L1l1lbo.
IJ,wm 1996. G611.
134 bl:::.J 29,90.

Zo hegint het bijbelse Hooglied dat
evenals de boeken Spreuken en Prediker
in het Oude Testament wel aan de
Israëlische koning Salolllo wordt toege-
schreven. Salomo, Je: opvolger van ko-
ning David, regeerde in de tiende eeuw
v.Chr.. \.Ia;lr de verzameling liefdesge-
dichten die hel Hooglied wordt ge-
noemd, stamt op zijn vroegst uit de vijf-
de ecuw v,Chr., zodat S;llomn dus niet
de auteur bn 7.ijn. In de oorspronkelijke
Hehreeuwse tekst kan het woordje 'van'
ook .lls \'oor' worden gelezen. Die keu-
le maakten de vertalers Pius Drijvers en
Jan Renkem.1 in de nieuwste nederLlllU-
sc vertaling van hel Hooglied, die eind
'9h hij Amho uitkwam.
Zij stellcn in hun toelichting op den'
keuze dat 'deze Koed I'ast bij het k,m/k-
ter l'illl de tekst: deze liederel1verzame-
linK lijkt n<lmelijk hi{l'ellgebracht te zijJt
I-'</I/uitI'rouweliik perslh'ctie(.' Fen inte-
ressante stelling meI hetrekking tof (dit
deel van) het 'mannenboek' dat de bijbel
toch voor3l is. Is ze (e rijmen met de
joodse interpretatie van het Hooglied,
dat de liefde tussen de jongen en het
meisje een afbeelding is V<lnde lief<ierus-
sen God {de hruidq~orn) m het volk
Ismël (de bruid)? Of met de vroegchris-
telijke lezing die Christus als de hruid('-
gOllll.iet en de Kerk als de bruid?
Er zijn nog veel meer interessalUe z3ken
te vinden in deze fra<lie uitgave, die is
geïllus(reerd met twaalf .tfdrukken van
de etsen-cyclus Ilooglied van Salv.ldor
Dali. \'('ant behalve een moderne, toe-
gankelijke vertaling van de 117 verzen,
die amper 20 p,lgina's heslaan, geven
Drijvers en Renkema vooraf in 200 no.
ten zeer verhelderend toelichting op de
hetekenis van onhekende namen, bij-
l.ondere beeldspraken en alternatieve
vert3alkeuzes. Dit eerste deel biedt aldus
talloze \wtenswaarJigheden. En dat
geldt ook voor lwt derde deel -Interpre-
(aries V<ln het Hooglied -waarmee het
boek besluit. Ilierin wordt een vergelij-
king gemaakt lllC( olld-egyptische lief-
despoëzie en komen joodse en christelij-
ke illt('rpret<lties aan de orde.
Wie overigens a,ltl al
die uitleg geen behoef-
te heeft, kan naruur-
lijk ook enkel en al-
leen genieten van deze
mooie vertaling van
2500 jaar oude poëzie,
die het eeuwige we-
ken naar de ('enheid in
lichamelijk wrlangen
en overstijgende hefde
vorm wist te geven.

Frank Sf!odstra
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Alaria

"'In het leger heh je geen vrienden. Rademaker, allet'll vijan-
den en soms dat niet eens." Wazig \'Vatje, zo nOl'mt'n wc hem,
~erge;Hl[ Blauw.'
Gea vrailgt zich af of er ook gewone ~ergeanten zijn,
Ze zijn bij het Centraal Station aangekomen en kijken op het
grote hord in de hal naar de vertrektijden. De trein naar Den
Helder laat nog een kwartier op Zich wachten.
'.Je mot't je ta~ nog uit de klUIShalen.'
'Hoe ga jij naar hui~?'
',\laak Je over mij geen wrgen!'
"ht doe ik (lok niet. Ik vraag me alleen af of ik je thui~ zal
brengen,'
'Waarom?'
'Omdat een heer l'en dame altijd thuis hrengt, dil;l[Om. En om-
dat ik ie leuk vind.'

':'>Jou, dat had ie dan wel eerder
mogen hedenken, slimmerik.'
'\X'at, Jat ik Je kuk vind? Dat wist
ik al heel lang, al vanaf dat ik je
leerde kennen, in Je trelIl.'
'Nee, wazig watje! Ik heb het over
thuisbrengen. Ab je mij nu nog
naar huis moet brengen, d.mlig Jil
voor enen niet op bed.' Gea denkt
eigenlijk dat het een geintje is,
moet cr om lachen en \'illdt het
heerlijk te horen dat hij haar leuk
vindt. \X'aarom kan zij dat llU ook
niet zeggen? lets houdr hilar tegen.
'Toe, ga nou je tas halen.'
'.la en daarna hreng ik je thui~.'
'i\'ee, jij gaat zelf naar huis.'
'Pas nadat ik je thuis heh gebracht.
Ik wil nog een tijdje heel dicht hij
je zijn.'
Hij zal toch niet bedoekn dat. .....
'lIedoei je dat .. ., we kunnen hier
to~'h afscheid nemen?
'Gea, 't licht wil ik met je \"tijen!
I\l:lat heel dicht hij ie zijn vind ik
ook heerlijk.'
Nu, daar komt lllets van in. Ze
wordt zelfs hoos. Hoe bn hij haar
nu leuk vinden en tegelijkertiid
denken dat zij gelijk met hem in

bed duikt. Ze begrijpt er niets van.
'lij \'in~t mij hdema.1lniet leuk, het g,lat IUUalleen maar om
de "ex.
Niet huilen, gehiedt te zichzelf. Wat valt er van jongens te bt:-
grijpen? Hoc kunnen leuke jongens gelijk met je naar bed wil-
lell, dat i" toch alleen iets voor Voor wie eigenlijk? Voor
nier. leuke jongens! Natuurlijk, dat is het antwoord.
'Okt', oke, oke', 7.t'1Bilrto, die beseft, dat de verhalen van de
jongens om hem heen hem teveel naar het hoofd zijn gestegen.
oi, heter gezegd, naar zijn krtli~. \X'ic heeit cr ooit gezegd Jat je
Houwen moet zien als vijandelijk gehied. Jat je ze snel moet
\'eroveren en d,u je dan gelijk moet doorstoten? Is het
Boete/ll,l geweest? Hij Iweit cr toen om moeten lachell. Die
Boerema lust er wd pnlitjes van, is altijd mer neuken hetig.
:\bar ook de sergeanten kunnt'n er wat van. Geweld en \TOH-

wen, dat wordt altijd op 0én hoop gegooid. ,\Is]e geen gewel-
denaar bent, hen je tTn mietje. Ben je een hik keI, nou dan weet
ie(leret'n dat het met de kippnjes ook wel snor Z<lt.n,lar heh je
ook dat woord snor weer.
Ge,l haalt hcm uit zijn overpeinzingen.
'Het kan niet eens, ik gehruik gecn pil en jij hein geen con-
doOins bij je.' Al~oi dat hezwaren lijn.
'Condooms zijn het probleem niet, Gea. Die kun je kopt'n. Wc
mocten het gewoon niet doen. Ik ga naar hui~ en jij ook en we
zien wel ui t'r wat van komt. Goed?'
"Goed!'
lbrto begint hesmuikt te lachen.
'W,l,lrom denk jij dat ik geen condoom~ bij me heb?'
'Heb je Zt.wel?'
In de trein denkt B;lfto aan de goede raad van Boerema die
hl.t militair weet uit tt' drukken: als je een vdJslag hebt
verloren kun W nog altijd de oorlog winnen.

en de smaak van friet

a twce tl'lefonlltje~ nl,lkCll lt. ecn afspraak.
Niet zomaar. Als l'en van her balkon gevallen
poes heeft u. gesputterd bij zijn spijtbetui-
ging. Alsof hij haar een zetje had gegeven. En
hij heeft wel tien keer moeten aangeven Jat

het echt voorbij was lllct dat andere meisje.
De onrmoeting gaat precies zoals Gea het hem heeft voorgt-.
stcld. In een toilet op het Centraal Sacion van Amsterdam VCT-

ruilt Barto zijn legergroen VOOT een afgeschuurde spijkerhroek
met homhakkcrshlousc en gaat de ras in de kluis. De kisten
houdt hij ;UIl, omdat het goed staat, vindt ook lij.
Ze eten friet in een auwTI13tiek op de Nicuwczijdsvoorhurg-
wal waarbij ze hem als blijk V.1n vergeving haar mayonaise
voorhoudt. Ze lachen met een stille, nog onwenmge blik. Hij
stopt een van lijn frieten in haar mond. Ze likt ójn vingers.
Achter in de grote zaal van
Tushinsky kijken ze naar filmpje,
schouder aan schouder. AI na een
paar minuten heeft hij haar hand
gepakt. Ze vindt het goed. Sterker,
ze vindt het heerlijk, En dan zijn
daar ineens zijn lippm. In tegen-
stelling tot wat I.e altijd heeft ge-
dacht, vindt 7.ehet fijn.
'Wat smaak je lekker', f1ui~tert ze.
'Jij ook hoor:
'Ik weet niet hoe ik zelf smaak.'
Daar moet B;uw erg om lachen.
'Je "maakt n,l<lr meer! En naar pa-
tat.'
i\'a deze opmerking i" zelfs Bob de
Rooy niet meer in "taat hen af te
leiden. Tot ,jjn hand het een en an-
der uitproheert, of jt' boven of on~
derlanf.\s moet gaan.
'Wat doe je?', Haagt ze angstig.
'Ik zoek iets'
'Nou, daar ligt niets hoor'. Ze
trekt haar trui weer recht, Hoc
spannend 7.e het ook vindt, voor
een eerste ontmoeting i~ I.oenen
meet dan voldoende.
'Toe nou?', smeekt hij in luar oor.
Ze \'oelt ,.ich verraden . .Je gaat
toch niet gelijk van alle~ proberen?
'Ik heb cr nu geen Zlll 111.'
'Trur', roept Bob de Rouy, alsof hij ziet wat cr achter in de
zaal gebeurt.
Na de film hebben ze maar weinig ti iJ owr. Barto moet naar
huis, zegt hij, omdat hij de volgende morgen wnT vroeg III zijn
vaders h,lkketll moet werken.
"k bent nu toch militair, moet je t'cht?'
Hij heeft het zijn vader en moeder hclooid, nog voor hij sollici-
reerde, en helofte maakt schuld . .\bar, toq~ege\'en, het valt
hem nu ook zwailr, om na zo'n week op de kazerne z;l[erdilg~
bij zijn ouders te moeten gaan werken. Llewr had hij vrij ge-
hild om met ha.lr te gaan ~tappel1.
''X'aarom i~ het zo zwaar op de kazerne?', wil Gea weten. Ze
lopen over het Damrak terug naar hn Centraal Station. liet
Jruilregende een iet~iepietsie maar dat is niet Je reden Jat ze
dicht tegen hem aanschurkt.
''X'e maken langt. dagen en iedereen loopt steeds tegen je :l:1n
te schreeuwen. "'Broersen, doe dit, IIr(Jer~en doe Jat." Stront-
llek word je ervan. "Hel,', niet-te-bij-de-hand, Broersen!"
'Wat heh je Jan gedaan?'
'Niks!' Nou ja, hij heeft em keer "l.ekker helangrijk!" geroe-
pen. Daar worden ze pissig van, die sergeanten.
'Blauw is de erg~te, die kan ik zo et:11schop v(Jor zijn kloten
verkopen ..
'Wat doet dJl' dan?'
"'Gaan we denken, Broersen? ,\Ier alken maar pap in de pan
kan een mens niet denken, Brnersen!'" I\,lfto kan hem goed
nadoen, met een laag keelgeluid, maar er i" een jongen in het
peloton, Rademaker, die het nog beter kan. :\1isschien ook
omdat die een "nor heeft, net als Blauw, :\l1e militairen hebben
~n(Jrrell, net al~ homo'" . .\ti~schiell zijn het wd allemaal mie-
tics, die heroeps, tutten ook w over hun uiterlijk.
Harto geeft nog een voorbeeld;





,

Harry de Jong

OMDAT HIJ NOOIT EENS
GEI( MOCHT DOEN,

IS HIJ HET UITEINDELIJI(
GEWORDEN



ONS KENT ONS
\"C kennen 'Le allemaal, de zonnetjes en de zeikers, de lachebekken en de zuurpruimen. Wc kennen ze allemaal.
Ons kent ons nietwaar: \Vc kennen ook onszelf, wie wc zijn, wat wc zijn, hoc wc zijn. Ons kent ons .

• De zonnetjes
\X'c kennen IC allCI1l:lal: de mensen dil'
maaf een ruimTe in hocven re komen of
de gezichten van dl' aanwezIgen fleuren
op .... ze hrengt'n vrolijkheid met zich
mee, ze 1.ljnde logcnaamde zonlletjes in
h\li~, Iedereen mag ze en zij mogen ieder-
een.
Het zijn vcrha1cnvcncllcrs, moppentap-
pers, of ze d()(:n gewoon gek. (;een ke~t
is compleet zonder Jat zij erbij zijn. [!,ccn
vergadering ooit s:lai of n'rvclend als zij
er zijn. Op lange odmingm en op uit-
zendingen zijn ze onmisba,H. Ze zorgen
op CI:Ilhek sprei.lle m,lnier voor andere
menSl'n, /.(llIder Jat ze zorg-of hulpverle-
ners zijn. Zij zijn gewoon wie ze zijn,

\'iie kennen z.e.llIem.ul: ze zijn overal re
vinden en altijd in voor een geintje. We
bchen om en met ze. Eigenlijk kutltlCn
W(' lt' niet missen, her kven zou lang 1.0

leuk niet meer zIJn.
Die hek speciale mcnsen, meI die hele
spcciale gave: anderen aan het lachen
maken. Ze doen niemand kwaad, eerder
doen ze anderen goed, gewoon door wie
en w:tt Ie liin. Ze zorgt'n cr ongemerkt
voor dat die ene saaie maar noodzrtkelij-
ke klus toch nog gekb:trd wordt. Dat
die stomvervelende oefening [Och nog
opschiet. D,lt die lange wachttijd ineem
vlug \'Oorr.ijgaat.

We kt'nllen le allemaal: als le cr niet
7.ijn, dan missen we IC. En hij gebrek ,lan
hun aan\\"l'zigheid, praten we cwer le.
vertdlen elkaar nog stunten die If: ooit
uithaalden en dan lachen we weer om
ze. En ldfs als wc ze al jaren niet meer
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gezien hehhen, dan nog hc.'rinneten we
ze ons nog. Ze bliJH'n een bron van ver-
maak. Wc noemen Ie Gekken. Idiotcn.

Stunlpiloten, Ouwehoeren. Mafkctels,
maar lelden klinken die henamingen als
schcldwoonkn. (Trder als complimen-
ten.
\X'e kennen I.e alkmaal: iedereen kent ze.
In de loop \'an de tijden v.'orden de ver-
halen over hen ~teeds uitgebn'ider en
gl'kkn. \\-'am we hliJven over I.(~praten,
\\'l' kunnen Ie nit't lllisset1.AI~ je na-
denkT. dan schiet je zo iemand v:tnzelf te
hinnen. Dan herinner je te weer hoc het
was om mct trancn van het lachen rond
te lopen, Dan herinner je je weer hot' de
sp,ltlning van een bepaald moment hl'!e-
maal wegging door een opmerking van
zo Icmand, Als Je nadenkt, d;m lil' ie
hem of haar weer helemaal voor je.Een
ding hebben ze gemeen: ze hlijven in ie-
dert' situatie zichzelf. Ze lijn niet stuk te
krijgen. wat er ook geheurd, Hel zijn ras
optimistcn. of klinkklare spotters. ze
lien overal wel de humor van in. Of ze
maken er humor v:lll.En hun hUlllor
gaat 7.ddl'n ten koste v.ln andere mel1-
sen, ze hebben geen slachtoffers nodig.

We kennen ze allemaal: zc zorgen ervoor
dat het zK'kt('pl'reenrage op cen onder-
del'! bag blijft; Ze zorgen ervoor dat de
sp'lnning op tijd ontbden wordt. Ze
zorgen crvoor dal het leven en het werk
stukkcn leuker wordt. Ze zorgen voor
ons, zonder dat we het in de gaten heb-
hl'n. Ze zorgen \'oor ons. zonder Jat ze
het zclf lil de gaten hebben.

• De zeurders
\Y/e kennen ze allem'la1. de mensen die
maar een ruimu' in hoeven te komen of
dl' gezichren van de ,l<lnwezlgen betrek-
kcn .... Ie brengen ellende mct zich mee.
niemand mag le en z.ij mogen niemand.
Hooguit hebhen cen p:lar nll'llsen meI
hen te doen.
Het zijn kankcmars. zeurders, pict1UI-
len, ot ze zijn gewoon sjolgrijnig. Geen
fee~t I.al ooit door hun opgevrolijkt wor-
den. gecn mens zal ooit 0111heil lachen.
een vergadering wordt langn en \'erve-
lt-nder als zij er bij zijn, Op lange oefe-
ningen en uitzendingen ziin ze eell ware
kwelling. Ze zorgen ervoor dat anderen
zich onherroepelijk ellendig gaan \'oden
in hun olllgeving,

'(I/e kennen ze allemaal, ze zijn over,ll te
vinden en altijd hebben ze wat te zeuren,
te Icikcn. te kankercn, \Y/e kreunen en
steunen .lls ze in de buurt komen, of ma-
ken dilt we wegkomen.
\\'e kunnen zc missen als kiespijn, heLlas
is er geen tandarls te bekennen die ons
V.lndie pijn verlost.

Het zijn hele speóale mensen, met een
hele speualc gave: hel leWll en werken
voor andcren onnodig zuur en vervelend
makcn.
Ze doen iedereen kwaad, kunnen geen
optimisme of lach verdragen en zullen cr
O\'cral en altijd voor zorgen dat iedeH'
klus onnodig langer en vervelender
wordt dan noodlakeIijk.

\'('e kennen ze allemaal. Als ze er niet
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We kennen ollSleif ook. Als milit,lir zijn
we altijd herkenhaar, door het pak,

\X'e vergeten dat wc 1.onnetjes en kan-
keraars zijn, we \"ergeten d,u vve alle-
maal nog een heleboel andere kanTen
hebhen.
\Ve kennen onszelf ook: als wc zo in
de 1',1'0, in het gareel blijven lopen,
dan vergeten we onszelf.

mocten doen, omcl.lt anderen dat van je
verwachten. is op dell duur frustrerend.

Wc kellllt"Jl onszelf oOK, Soms is het hij-
na niet meer mogelijk om uit het geijkte
patroon te komen. Als je altijd in dezelf-
de rol zit. dan wordt het el'll [weede na-
tuur van je. En uiteindelijk weer ie niet
meer heter, Kun je ook niet meer anders.
"Zo heli ik 1/11 e{'nmaal" zeg je dan,
\'\te kennen (hln alleen nog maar die
kant van onszelf. En de anderen doen
ook ge('n appèl meer op andt're kanten
\.,U10IlS, '

"Zo is bi, uf zi; 1/UII eem/Ma!" n'ggen ze
dan.

\X'e vergeten hoe gek we ooit deden, we
vergeten hoe heerlijk het was om eens
ongegeneerd te schelden. \X'e vergeten
hOt' het W,lS om de slappe lach te krij-
gen. \'\'e vcrgeten hoe her was om knal
v(Tlicfd te zijn. We vergeten hoe het was
om gewoon mens Tezijn. Wc zijn Jan al-
k,t'n nog maar militair.

door de beroepshouJing. door de steeds
weerkerende werkzaamhellelI. Dat
maakt her veilig. voorspelbaar en hoe-
ven we ons ook nit,t meer af te vragen, of
we misschicn ook nog andl'ft' kanten
h(,hbell,

\'('e vergeten, zeker op de werkvloer, dat
we Jan, Piet, .\-brie of Klaas zijn, 'W'e
wordcn onze rang, onze functie. \'\'e zijn
Ix-roepsmilirair. We passen ons aan dl'
beSt,l,lllde regels, codes en voorschriften
aan. \'('e p,lSscn ons aan de siruaties aan.
We passen ons aan de anderen aan. \X'e
passen ons net zo lang aan, tot we verge-
te~~zijn, dat we Jan, PieT,Marie of Klaas
Zl f Tl.

W'e kennen onszelf tJok. Altijd maar de-
zei f,le moeten zijn, IS vervelend. het geeft
op den duur geen bevrediging.
:\ltijd Illaar hetzelfde

• Ons kent ons
\'(-'ekenllcn onszelf ook. De meesten van
OIlS zijn niet pnmant'nt een zonnetje in
huis. maar ook geen eeuwige kankera,lr,
\Vij behoren Wt de l.ategorie: gewone
menwn.
Daardoor kunnen we elka,lr ook wel
eens verrassen; we zIJn zoma,lr meens lil
eell hele WK'de bui en maken anderen
aan het lachen. Of wc hebben er een
keer goed de h,llen V<lnen kankeren Hij
voor het vaderland weg,

\'('e k('llnell unszdf ook. We hehhen het
allem,lat wel eens nodig dar anderen Olll
ons mol'tt'n lach('n, we hebbcn her alle-
lllaal wel eens nodig, ebt anderen e('ns
naar ons geL\I1ker willen luisteren.
We hehht'n het allemaal nodig om de
\.erschilk'nde kanten die wc hebben aan
bod tl' lat('n komen.
\Ve hebhen het alk'maal nodig om de
v.erschillende kamen die de anJer heeft,
mee te m;lkell.
Dat maakt ons tot gelijkwaardige. her-
kcnbare meml'll. Dat JIl'lakt d'll wc dc
ene dag voor een ander kunnt'u zorgen,
en (br de ander ook eens voor ons kan
zorgt'n.

ons ellende. zonder d;lt we n iets aan
kunnen veranderen, want ze zijn niet te
vTral1lleren.

zij er nier IS. eindelijk een (lag rust, ein-
ddijk get"n gekanker. geen geteur. En
we n'rtellcn elkaar hoc vern'lcnd zo ie-
mand is. altijd ,11 geweest is en ook altijd
wd zal hlijven, En zelf.;;als wc u: jaren
niet gezien hebbl'Tl, dan herinneren wc
ze om nog. Ze hlijven (Til bron van el-
lende.
\V/e nUl'lTl('n ze Etters, Kll'rclijers,
Kankeraars. Zeihtcngcls, en die bena-
mingen klinken nin alleen als scheld-
woorden, zo zijn ze ook bedoeld.

\'('e kennen ze allemaal, il'(lcreen keilt ze.
In de loop van de tijden wordell de H'r-
halen over hen stet'ds uitgebreider ('n er-
ger. Als je nadenkt, d,lll schiet 10 ie-
m;lnd je vanzelf te binnen. Dan herinner
je je weer hoe het was om met gehalde
vuisten rond te lopen. Dan herinner jl' je
weer hoe Je spanning opliep als zo ie-

zijn, voden we Oll~ opgelucht: gelukkig
een da!!;wnder ellende,
Hij gehrek ,Uil hun aanwe/.igheid pr;lten
we owr lt., hoc geweldig ht't I~dat hij of

mand hinnen kwam. Als I'e nadenkt d,lII
zie je zo it"lTI,mdw('er 11(' emaal voor je.
h~1l ding hebben ze gellltT[1: Zl' blijven in
iedere situatie zichzelf. Zt. :ûjn niet stuk
Ie krijgen. vvat er ook ~eheurt. Het zijn
raspessimisten, of kllllkklare kanke-
raars, ze zien overal ellende in. Of ze
l11akl'l1er ellende \';tn. En het gaar hij
hen va,lk ten koste van anderen, zeker
hun 0plllcrkîngl'll. Ze hebben slacht-
offers nodig.

\X't. kenol'n ze allemaal. Ze zorgen
t'f\.oor d<lt lll't ziekte percentage op
een onderdeel omhoog gaat. Ze
zorgen ervoor dat de spanning cr
in blijft. Z(' zorgen ervoor dat het
leven en het w('rk stllkkl'll min-
der prettig wordt. Zl' bl'Zorgen



GEDRAGSCODE: ELVIS IS DOOD

"f;.'I!is is dood" mompelde de CS"-I in
mlln (JOL..
"Ell'is is dood",
Nu was dat ,geen nieuws voor me, maar
op de een of andere manier had ik toch
het idee, dat ik dele mededeling goed tor
me door moest laten dringen ....
Na ongeveer tien minuten kwam Je
CS.\l weef naast me st,lan en keek me
doordringend aan: "Ra,llis, EJvÎs is al l<l-
r(,1/ dood",
Ik knikte, ja ja, ik weet het, Elvis is al jJ.-
ren dood.
Toen de CS.\'I vervolgens na een kwar-
tier weer naast me kwam staan en zijn
mond opendeed. had ik al een donker-
hruin vermoeden wat hij zou gaan Zl~g-
gen: ..Raads, Eh'is is echt ,11 iarcn
dood",
"CiM, ik weet dat Eh'is al jaren dood is,
wat bedoclt U 11011 eigcnlijk?"
Dl' CS,\t wáttt' diep, s<.:hudJc zijn
hoofd: "Die kmag hoort niet omhoog te
slaan Raads, en die 1J,mtien1Jorell niet in
uw zakken, dat is eell houding I}()or
E/vis ell Eluis is ,food. "

Deze CSJ\l heeft me in mijn heginperio-
de hij de landmacht vele malen geholpen
bij mijn weK zoeken in Je ~Firma" zoals
hij het hnlrijf noemde. Vaak had hij de
meest gcschifte, grappige ell gekke uit-
drukkingen om iets duidelijk te maken,
Er zijn er die ondertussen al l;lndelijk in
~ehruik zijn,
En zo schijnt het heel vaak te gaan bij de
landmacht, ongeacht bij welk wapen of
dienstvak je ook zit. Het zijn de grappi-
ge uitdrukkingen die blijven, die met'r
dan welk voorschrift of dienstbevel dan
ook indruk maken.

Ze hehoren tot de standaard pakket kno'.
tt'n die iedere BBTer in ruime mate o\"Cr
zieh heen krijgt als hijlzij net met de
Amo-periode start. Vraag iedere wille-
keurgie BBTer na een paar weken van de
Haf( van de Amo, welke nieuwe uit-
drukkingen ze geleerd hebben en je bent
al snel een paar UIlT verder: lachend.
\'('.lllt er zittcn pr.lChtuitdrukkingen hij,
Van die uitdrukkingen die je niet snel
meer vergeet en waar je thuis ook de la-
chers mee op je hand krijge.

Je krijgt cr niet aJfeen (Ie lachers mec op
je hand, maar bij zo'n uitdrukking krijg
je vaak ook voor elkaar dat de les die ge-
leerd moet worden, ook inderdaad ge-
leerd wordt en nooit meer vergeten
worde. Jt. zult mij op een oefening nieT
meer met een kraag omhoog en met mijn
handen in mijn zakken zIen staan: Eh'is
is t'i.:ht dood.
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~tisschien zouden we eens wat Ceen en
CS:\l's vall de compagnieën n.lar de be-
velhebher moeten sturen,
Bevelhehber: "Heren, I'oor 11 ligt het
concept be!eids/Jfan ['(jor de nieuwe
Gedragscode".
I-Ieren: "Lekker belangrijk, l)()eilÎhh... "
B~vclhehher: "U krijgt drie weken de
tijd 011/ 'jl:! in te l'oerCII op /lil' under-
d.,e[".
Heren: "\Ve 'Je/lhell een minuIlt Wil bin-
nen 5 mil/uten onzc kamers (JIJ te rui-
men?"
Bevelhebber: "Pardon?"
Heren: "Vriend, 1.'11 als ik zeg ['riend,
dali bedoe! ik lllaar wij hebbclI d/ls
d,ie Ivekl.'n de tijd om onze disà/Je!en
om te turnen?"
B~vclhehbtr: "J,I, e/1 u zuft dll,lrbij di-
daetisch I'cr,mtu'(I(Jrd bijJ!,estil.lll wo,-
den door .... "
Heren: "J'l jll, dm kennen we: onze han-
den staan I'erkeeui, i/IIS wij ga<ln IWllr
Weert".
Ikvelhebber: "En heel slld, wimt anders
wordt het het OCDML ","
Heren: "Het zit wel ('I.'IIStegcn"
Bc\'dhebber: "Tjll, wat is rui;sheid?"

Tja, wat is wijsht'id?

Weer een pak papieren wijsheid de
werkvloer op gooien?
WeeT dezelfde uitgekauwde discussies
voeren over lang haar en oorhellen?
l\lisschien een soft drugs matigin~s be-
leid invoeren?
Of een cursus: hoe ga ik fatsoenlijk met
mi/on medemensen, dus ook met mijn
co lega's om, of dat nu \"Touwen, ho-
mo's, J)l\Ters of HaTers zijn?
Zijn de ~emiddclJe beroeps onhepaalde
tiJd nu echt zo slecht?
Is het bedrijf nu echt zo heel er~ anders
dan de ~ewone hurger bedrijven?
Zouden er in iedere compagnie echt
gcen mensen zitten die meer dan de an-
deren, letten op goede omgangsvormen?
Bijvoorbeeld doot zelf het goede voor-
beeld te gewn? Door anderen aan te
spreken op onfatsoenlijk gcdra~? of is
de Firma al echt zo verziekt, Jat ze zelf
nil,t meer \V('ten wat normaal is: Zijn de
werknemers van deze Firma edH niet
met'r in staat om ook als mens te den-
ken, te voelen, en zich menswaardig te
gedragen?
Een ding is zeker: Elvis is dood.
En de gedragscode ook, alleen duurt her
vermoedelijk nog even voor wc dat door
hehhen.

/ril/a Ollwehalld-Jacohs



TV
Kinderogen nemen groot op

de overgrote dingen van tv,

het snelt en sist en vonkt en vlamt,

het kust en rust en neukt en lust,

groot opgenomen onbekend resultaat.

Grote felle kleuren vragen aandacht

want opgenomen worden is resultaat

en winst en geld en fortuin en zucht

opzwellend leven uit een vonkfontein

zonder ethiek een vracht gezwellen

gewelddadig en zonder vrucht

een kleffe klucht uit het leven weggevlucht
maar kinderogen

ogen groot.
Jan Nauts
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SHINE: TALENT ALSREDDINGSBOEI

In Australië wordt kort na de oorlog een jongen geboren in het gel_in van ccn
Poolse Jood, die in de kampen in Europa zijn ouders en 7.ijn 7.ustcrs heeft
verloren. Zijn eigen vrouwen kinderen koestert hij op een bijna wrede.
dominante manier. Zijn zoontje David blijkt al vroeg ovcr een enorm Il1Ul-i-
kaal talent te beschikken. Maar de volkomen gefrustreerde lon in feite labiele
vader weet met die gave van zijn kind ahmluut niet 0111 te g.l.tn.
AaI1\'ankciijk is het talent .•.ran Je jongen Jan ook eerder een last dan een
vreugde. Veel tucr pas slaagt hij crin om lich van zijn vader los ICmaken. cn
ten volle te genieten van zijn muziek.

l,ef!//fJre 1'</11 Opzec/and_.-

Rcgisseur Scott Hi(ks hedt in grote
Iijncn her levell van David I klfg(m
lI,e\"olgd. llll't enkele dramatische aan-
passingen om l'en gestroomlijnd verhaal
te krijgl'n. 'Ik u'as ,ll j,lTC'IIol/da d" hl-
druk 1'1I1t het 1"I't'J/sl'nIJIIIII 1'<111
lIeffgott'. ,]ldus Hieks. 'Ik lJelJhem zelf
in 1986 ('flor het ecrsl ;:;jell (J/Jtreden.Tk
hul al eens een kleill krlllltClhJrtikcl
Iwer hem l{efezell, 1'11toell ik Ih'/II dll,lr
0l) IJeIIlfJllill1ll bezig Zilg en Iworde, lI'</S
ik Ilv/kol1lel/ fwertveldigd door ziill op-
Irellell elJ zijll pasoonli;kheid. Na het
t.OIlcert ben ik o1l11liddelli,k IIIl,lr hem ell
zijnl'TfJI/U' Gilli<lll toegestalJt, eli hel) ge-
zegd dat ik heel .~r<lll,~1'1'11tilm OFerhem
ZOII II/Ilkell. \ralll be/hllue eell (ilm over
een I1III;:.ik,I,I/ Kl'lIic, is Shine (Jok eell
film geu'ordelt over ('('11 m,lII die eCIII.cr-
sdJrikkeli,k 11/fJt'tli,kejeugd Ie 1)O('ellIS
gekomen. DaarIJi; h'l!(t IJli eell repertoi-
re dllt eell el/orm puhliek <1.mspreekt.
Dllt 1I'<lS/.'{)or een (ilmll/aker ook e('11
l)cd bdlllll{rijk iISI/ut.'
Acteur Jetfrey Rush, tm dan wc nitsllll-
tend in Austr,lIii.' hekend ,lis ren van de
heste toneelspelers, 1:1\likt veel nvaring
in excentrieke rollell. was verrukt \",111Je
eerste filmrol die hem werd <i,lngebodell.
Ilij llU'lkt van D,l\"id precies de juiste
mengeling van kind gebleven, ona,lllge-
paste maar hart\"Trovcrt;'ndeman en mo-
numentaal genie die dl' film zo boeicnd
TllHkt.

talent en zijn virtuositeit blijkt hIJ nog
altijd niet t,' Iwbbl~n vnloren, Danktij
de ontmocting met GillÎ<ln.njn toekom-
stige WOU""'. die met vcd liefde en ge-
duld cen redelijk functionerend lllens
van hem weet te makcn, is David
Helfgott IHl'Tn van lk bclangnjkste pIa-
nisten vall (Jlll-etijd,
\X'ie dl: film Shine ,Ian l.Îch voorbi] ziet
trekkcn, wordt a'lnvankeiijk heen cn
weer geslingerd tussen mcdelijden met
en afkeer van de vadn van David. Het IS
zo logisch dat d,. man, na ll]n afgrijseliJ-
ke oorlogservaringen, gl:l:stdiJk tot<"lal
k<IPor is, Zo il:l1l<"lndzou eerst jan'n ill
ther'lpie moeten, \'llordat hij l.ich w,I,lgt
aan de opvoeding van een kind. \X'allt
voor,]l de jongc David. die alles moet
w<"Iarmakenwat de vader nooit heeft
kunnen bewerkstelligen, heeft verschrik-
kelijk t,' lijden ondn die vader met lijn
psychopatische trl:kkt'n, al ne/,wcert die
hem nog zo vaak hOl'wel hij van hem
houdt,

D.wiJ Hclfgott hesta3t echr. Hij wordt
hir1l1cnkor! vijftig jaar. geeft regelmatig
COIKcrtl'll waar hij vooral om ZI]n ro-
mantisdw n:rtolkingl:ll en I,ijn virtuosi-
reit wordt hl.jubdd. Zijn vrouw heeÎt or-
de en regelm,ut in zijn leven lI,ebradH,
n,](L1rhij als ex-psydliatris,he patient ja-
renlang alleen maar als curiositl:it 111het
cafe van el:n vril:ndin W,ISopgetreden.
Als Shine ol:gint, is David nog het sc!ltl-
wc, zcvcnjarige zoontje van de strenge
Peter llelfgott. De man heeft lelf ook
cen enorm muzikaal talent, maar kn'l'g
destijds van zIjn t'igen vader nooit de
kans om d,lar iets mee Tl'dOl:n. D,larulll
JllOl't David smderl:ll, va,lk veel te moc-
Iijkl: stukken \V,I,lrhij ment,lal nog hlllg
niet a,lIl toe is. Als hij tijdens een cerste
concours buiten zijn schuld na niet de
eerstc prijs wint, wordt hij wel opge-
merkt door een muziekleraar, die con-
tact opneemt met tic v,h!t-r. Die wt'lgert
aanvankelijk om zijn zoon door ('(:n an-
dl:r tI: latt'Tlonderwijzen, Later geeft hij
toch toe, maar als D,n.id een
plaats aangehodcn krijgt op
een muziekschool in Ame-
rika, is de gestoorde vader zo
bang zijn kind te verlic7.en.
dat hij hcm met laat gaan.
Dat ISdc eerste ernstige aan-
vanng russl'n vadl:r 1:11loon.
Als hij, jaren later, na cen
aantal gewonnen concour-
sen, in Engeland mag gaan
studeren, nq.\cert hij de te-
genwerpingl:l1 van zijn vader,
en ga,u wd.
David blinkt opnieuw uit
door zijn muzikale talent,
lllaar kan zich, weltfremd en
ol\l.eker als hij is. niet ,un het
sociale srudentt"n!t-ven aan-
passen. Ot;' avond nad,lt hij
et'n heel belangrijkc muziek-
wedstrijd heelt gewonnen.
stort hij geestelijk volledig in.
HIj moet in t'cn psychiatrisch
ziekenhuis worden opgello-
1ll1:11.Hij g,I,H terug n,IJr
Australië en k'lll pas na tien
j,ur stap voor stap h:rugke-
ren in de maatschappij. Zijn
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BIGNIGHT
Tijdens het Internationaal Filmfestival
in Rotterdam ging cr weer hed wat
moois in première. Een van de aardigste
films was BiK Night. geregisseerd door
Stanley Tueci cn Campbell So.:on, die er
allebei ook in meespelen. In Je jaren vijf-
tig proberen twee Iraliaansc broers een
bestaan op te bouwen in Amerika, het
land van de onbegrensde mogelijkhe-
den. Primo, de oudste, is een culinair ar-

riest, die eigenlijk alle klanten als barh'l-
ren beschouwt. Scconclo, zijn jongere
broer, heeft de moeilijke taak om het
restaurant waar her ~.ocdscl van PrÎmo
wordt geserveerd, toch draaiende te
houden. Aan de overkant drijft hun COli-
current Pascal ook een Italiaans restau-
rant. Zijn eten is veel gewoner, maar hij
weet wel hoc hij eters binnen moet krij-
gen. Omdat hij het liefst de twee broers
in zijn eigen zaak wil hebben, probeert
hij een list uit. Bijna krijgt hij zijn zin,
maar de banden des bloeds blijken toch
sterker dan hij had gedacht. De sfeer van
Big Nighl is mdancholiek en humoris-
tisch tegelijk. En wie van Italiaans eten
houdt, zal met een rammelende maag de
bioscoop verlaten.

UN AIR DE FAMILLE
Uit Frankrijk komt de inmiddels met et-
telijke prijzen bekroonde produktie Un
Air de Familie, die ook al de familieban-
den tot onderwerp heeft. Drie volwassen
kinderen uit een gezlfl gaan dke vrijd,lg:-
avond met hun moeder uit eten, nadat
de vader is overleden. De oudste broer,
een schlemiel, is eigenaar van een cafc:,
de nveede is maatschappelijk veel meer
geslaagd. De dochter heeft een losvaste
relatie mer de ober uit het cafê. De vrij-
dagavond die in de film wordt beschre-
ven, is anders dan alle andere keren. De
vrouw van de oudste broer heefr hem
zojuist verlaren, de vrouw van de jong-
sre is jarig en ontdekr dat ze eigenlijk he-

lemaal niet zo gelukkig is mcr lIlan en
zoontjes, en de dochter ,l<lfzelt ovcr haar
re!atie met de ober. Naarmate de film
vordert, kom je als kijker steeds mecr
achter alles wat er onder dc oppervlakte
broeit bij dcl(' mensen, die elkaar in feite
weinig te zeggen hebben. Ironische grap-
pen voorkomen dat her resultaat al te
7.\vartgallig wordt.

ROMEO AND jULlET
Sh<lkespearc blijft geliefde kost voor
filmmakers. Nadat vorig jaar een Britse
versie van Rlchard de Derde, met eell
glansrol van lan ~lcKellen, werd be-
schouwd als een van de beste produkties
van 1996, gaat deze maand Looking for
Riçhard in prcmiere, de eerste film die
AI Pacino regisseerde. Hij geeft daarin

zijn visie op het stuk RichaHI de Derde,
en registreert tegelijkertijd een filmversie
van datzelfde gegeven. Later dit jaar
komt er een vier uur durende verfilming
van Hamk,t uit, van en met Kenneth
Ihanagh. :-'1aar ber opmerkelijkst is de
verfilming van Romeo en Julia door de
Australiër Baz Luhrmann. Pacino zegt
op een ogenblik in zijn film dat het zijn
bedoeling was om Shakespeare toegan-
kelijk te maken voor een breed publiek,
en in feite doet Lurhman hetzelfde. Hij
heeft het drama van de onmogelijke lief-
de tussen [wee tieners uit vijandige fami-
lies overgezet naar onze tijd. De vaders
van Romeo en Julia ZIjn concurrerende

zakenlieden In Florida, lJlaar verder
blijft her gegeven, inclusief de schitteren-
de, authenrieke teksten, gehandhaafd.
Er was veel durf nodig om zo'n eeuwen-
oud drama aan te kleden in felle kleu-
ren, en te voorzien van keiharde muziek.
Het resultaat is een verbluffende beleve-
nis, lllet hartverscheurende rollen van
Claire Danes en Leonardo DiCaprio.

MICHAEL COLLlNS
Hoewel regisseur Neil Jordan en hoofd-
rolspeler Liam Neeson volhielden dat
Michacl Collim alleen gemaakr was als
historisch epos en niet als politiek pam-
tlct, was lJlen in Engeland toch niet echt
blij toen de film uitkwam, juist in de tijd
dat de IRA weer was begonnen met aan-
slagen. Michael Collins was in de jaren
twintig een zeer populaire srrijder voor
Je Ierse Vrijstaat. l\.taar binnen zijn par~
tij ontstond een breuk, en hij werd uit-
eindelijk, pas 31 jaar oud, vermoord
door voormalige aanhangers. De film is
een oprechte, zorgvuldig gemaakte bio-
grafie die vanzelfsprekend niet aan poli-
tieke standpumen ontkomt, maM die in
de eerste plaats een gedreven lIlan laat
zien, die ren onder gaat aan zijn eigen
idealen. Neeson zou wel eens een Oscar
voor de titelrol kunnen krijgen, verder
spelen Abn Rickman, Aidan Quinn en
Stephen Rea mooie rollen.

LvG
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HOOP OP VERBETERING
Je rijdt volstrekt nietsvermoedend op de
fiets door de winterse donkerte en dan
krijg je opeens Je sl:hrik van je Icven. Je
ziet nog maar de linkerhelft van de weg!
De andere helft is volledi~ uit je gezichts-
veld verdwenen. Je laat je maar op de
grond vallen en probeert in je onrustige
wanhoop toch je positieven bij elkaar tc
houden - iets ben:rs heh je op dat mo-
ment toch niet te doen.

Je hellt natuurlijk wel be7.0rgd over wat
je nu weef overkomt. Aardige voorbij-
gangers g.UIl aan de gang om ie in de
amhulance te helpen; het zijn jonge men-
sen die elkaar niet kennen en die je V:Hl-
zelfsprekend helpen. Eentje trekt zelfs
zijn regenjas voor je uit. ook al miezert
het van de regen.

Het lijkt overigens wa<lrachtig nog wel
mee re vallen. Maar dan kotm de nieuwe
sçhok: waarom kan ik niet meer leun?
Tot voor kort heb ik vlot lezen-en-schrij-
ven altijd vanzelfsprekend gevonden.
~u, na dit herseninfarcr, moeten de
woorden allemaal langzaam met de vin-
ger bijgewezl'll worden. En al lees je dan
noodgedwongen heel langzaam, dan heb
je de woorden en zinnen nog vaak mis.

Die eerste dag van mijn hulpeluusheid
moest ik denken aan die boer in
Afghanistan die nog nooit heeft kunnen

lezen en schrijven. Als die een hersenin-
farct krijgt, scbudt hij even met zijn
hoofd; zegt dat hij nog niet alles hele-
maal goed ziet, maar dat het eigenlijk
hest meevalt. En dan gaat hij weer ver-
der; zo stel ik dat mij voor.

Ondertussen lig ik hulpeloos als een pas
beginnende analfabeet op een 7.ieken-
huished. Zelfs mijn gestamelde woorden
doen niet altijd wat ik wil- "ziekenhuis'"
wordt in het gunstigste geval "hospi-
taal". "Bussum" wordt de ('erste keer
plotseling "Paardenstal", terwiil ik toch
echt "Bussum" denk.

De artsen in het ziekenhuis zijn ;l;lrdig.
Ik geloof ze graag, als IC geruststellend
opmerken: "dat komt wel weer in or-
de!". En waara..:htig: na een paar dagen
bn ik meestal wel wen 7.q;gen wat ik
wil, al heb ik moeite met woorden als
"logope.die" ,?ie ik verhaster tot "logo-
ahum-dmges .

_"laar knap ;lngsrig begin ik toch te wur-
den als ik merk, dat er zich in mIjn ge-
heugen recente gebeurtenissen realis-
tisch nestelen die ik tijdens mijn verhlijf
in het Ziekenhuis onmogelijk bn heb-
ben meegemaakt. De arts stelt mij geluk-
kig weer gerust: "die fantasierijke erV;l-
ring is heel normaal in deze ziekte. Dat
komr wel weer goed."

Helaas kan hij mij niet op dezelfde n1:l-
Iller gerust stellen over het gewone lezen
dat niet meer lukt. Wachten moet ik op
de kam op genezing, zeggen de artsen,
die niet kunnen zeggen wanneer die
komt. Zonder lezen ben ik een nul.
Tenminste dat denk ik nu. Wat kan ik in
de toekomst in vredesnaam nog doen
zonder lezen? De Afghaanse boer werkt
ondertussen vast wel weer op volle
kracht en ik knoei maar wat aan. Als hij
kon lezen mer dezelfde snelheid ;lIs ik
nu. dan was de Afghaner waarschiinlijk
dolgelukkig.

Maar ik ben ,,;ln dit langzame tempo be-
hoorlijk kriegel. Omdat ik gewend was
heel wat sneller te lezen dan nu. En lang-
umer lezen is misschien op 7.Îchzelfgeen
prohleem, maar je wordt er na korte tijd
w moe van d;lt je ophoudt zonder d;lt je
nog weet wat je gelez.en hebt.
Ondankbaar is dat ~"anmij en dat kan ik
nu grootmoedig zeggen omdat de artsen
mij verzekeren, dat het beter wordt met
mijn ogen. De hoer uit Afghanistan
ploegt toch ook ~"rolijk verder?

Ik kreeg wel de schrik van mijn leven,
maar ik houd de moed erin omdat mijn
huisarts mij de hoop op verhetering
geeft. Maar toch wu ik wel hlTI geluk-
kig wezen, als ik nu zonder moeite op
gewone snelheid Bruintje Beer kan le-
zen.

Karel Roskam

NIEUW MILITAIR TEHUIS IN ROTTERDAM

Donderdag 16 januari j.l. opende de staatssecretaris van defensie, drs J.e.
Gmelich Meyling, officieel het nieuwe Algemeen J\lilitair Tehuis (A~1T) hij
de Van Ghentkazerne te Rotterdam. Waarmee een lang gekoesterde wens,
niet alleen van de Stichting AJ\1T maar vooral van de aldaar gelegerde mari-
niers, in ven.ulling ging: een eigen huiskamer.

Aan dit: eeo;re voorwaarde voldoer Je Van
Ghentka/-erne zonneklaar, de tweede durfde
de hewinJsmcln -in aanwezigheid van hurge-
meester Peper- nier voor zijn rekening tl."nl."-
men. Was er dan misschien sprake g,'weest
van het "sjoemell."n" met de criteria? Nee.
wam met hetrekking 101 de locatie
Rotterdam had defensie gesteld dar her zuu
moeten gaan om l."l."ntl."huisin de directe om-
geving van de marinierskazernt:, kon dl'
,taatssecreraris de tall07.egenodigden ter ge-
ruststelling mededell."n.
Aan het einde van zijn toespraak beklem-
((}IJlldeGmelich ;"leyling nog maar eens de
bdangrijke l:J<lk die dt" rehuisorganis<uies
hebben al~ aanvulling op her personeelsbe-
leid van defensie, in het nijl.onder d,l,1fwaar
het g,lar om de inLt"tvan eenheden buiten
Nederland.

Gmelich :\Ieyling memoreerde in z.ijn ope-
ningswespra'lk de recente geschiedenis m,'t
bt:lrekking tot de militairl."tehuizen. De op-
schorting van de opkomstplicht was destijds
aanleiding geweest de rol van de militaire te-
huizen lIada tl."latl."nhezil."n.Over de plaats
en de functie van militaire tehuizen in de roe-
kormt en de cvcntuele verantwourdelijkheid
van defensie op dit terrein hracht de
:\1Jatschappelijke Raad voor dt: Krijgsmacht
in juni 1993, op vef/.nek van het ministerie,
'Xn advies uit. Dcze :\IRK kwam tot de slot-
som dat dl' h<:hoeftt:aan militaire tehuizl."nin
de wekomst alleen nog maar zou tuenel1lt:n:
•.Hel hinnl."nslapl."ndermT-personeel dat over
het algemet:n langef d,ln de gemiddelde
diensrplichtige op de kazerne is gclq!;erd.zou
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grote hl."hoeftehebben aan militaire tehuizen
in Je nabijheid van dl' kazerne". Door het
verminderde aantal dcf~nsiclocatieszou tege-
lijkertijd kunnen worden volstaan met een
gering,'r aalllal t~huizen.

De ambrsvomgangef van de huidigl."staats~e-
cretaris wees vervolgens een aanlal locaties
aan waarop na,lr zijn mening in de toekomst
de aanwezigheid van dl."militaire tehuisfunc-
tie gewa<lrborgd diende te zijn. Rotterdam
behoorde daar hij.
:\lilitaire tehuizen zijn en hlijven nodig. zo
was ,lis beleid geformuleerd. met name op lo-
caties met een aanzienlijke concemralie hin-
nenslapers en met een omgeving die onvol.
doende ontpanningsmogelijkheden biedt.

Het nieuwe A:\-lT in Rotterdam is een wr-
plaarsh<l<lrgehouw met een café-rl."stauram
en een aantal -door st"huifwanden te creàen
vl."rgader-en activiteitenruinnen. \X'ie e\.en-
wel het gebouw beziet of hinnentreedt zal
nauwelijks kunnen ontdekken dat ht:t hier
gaar om een semi-verplaat,haar tehuis. Wat
dat hetreft verdient de architect zeker een
lomplimem. Dit laatste /-aldOOfde ollgl'veer
achthonderd, op de Van Ghemkazern~ gel~-
gerdl.",marinit:rs niet als her meest waarde-
volle worden opg~'\"at.Voor hen is zonder
enige twijfel het belangrijbte dat /-e de be-
schikking hebnen gekregen over een eigen
~h()me" in dt' onmiddellijke omgeving \.an dt:
kazerne.

\Vim Hei;



Op de dag dilt de recensies voor
dit lllaartnummer moeten wor-
den ingeleverd (23 januari) be-
leeft de nieuwste film van Jane
Campion z.ijn Nederland,e pre.
mière: Thc POr[rait of a I.ad}.
naar de gelijknamige roman van
Henry James. Hot"wel ik tot die
mensen behour die meestal 'het
hock mooier vonden' zijn mijn
verwachtingen hij Campion (van
o.a. The Piano en An Angc! ar
my Tahle)
huug ge.
spannen.
Ook kijk ik
speciaal uit
naar bet
spel van Sir
John
Gielgud,
één van
mijn faHI-
riete ac.
teurs, in de
rol van dl' oudc bankicr Danicl
Touchet!. '\laar goed, in dezr
rubriek gaat het om hoekrn en
als u er na de film al nict direct
naar hcbt gegrepen, doe dat dan
alsnog: Portret van ccn dame is
een formidabd, razl'nd knap, ge-
voelig en vaak geestig gesebre.
ven, psychologisch mersterwerk.
Voor de Amerikaans-Brilsc
schrijver lIenrr Jamcs (1843.
1916) bestond de essentie van de
romankunst uit de gedetailleerde
uitwerking van bet karakter, Je
eigenschappen, de mentalitcit
van de bcschrevcn persoonlijk-
heden. De pcrsonages waren lijn
ccrstc uirgangspum, het verhaal
vloeide vervolgens uit bcm
voort. Dat is aan The Porlrait,
z.ijn eersre grote roman (111111)
goed re zien.
Zoals Tolstoi l.'n Anna Karenina
of flauherr z'n Emma &wary,
M:bildert James weergaloos fijn-
zinnig bet vrijbeidslievende ka-
rakrer en de tragische Ic\.ensloop
van zijn hoofdpersoon, de jonge
onafhankelijke Amerikaansc
I>abel Archer die door haar tan"
te, de bankiers\'fouw :\-1r~.
T nuchett naar Europa word!
mcegenomt."n om de wereld te le-
ren kennen. Ook de strrvende
bankier,l.ijn tuberculeul_e won
Ralph en diens \.riend de rijke

saai taalgebruik, maakt hct de
kritiscbe ber wel duidelijk dat
je hct als ouder niet voor hel
zegj!;en hebt bij dit soort kinde-
ren en dat er niet zo veel deskun-
dige hulp voorbanden is.
Hagar, een hoogb"'f;aafd mcisjc
haalt zeker wat vooroordelen
weg en maakt her betrokkenen
va,t wd makkelijker het pro-
blecm aan tr pakken.
Ina Uarrncld: Hagar, een hoog-
bcgaafd meisje. Ambo, Baarn
1996. hlz. I J4,90.UM)

Portret van een dame
Hongb aafd,
Nng niet 1_0 lang geleden za~ ik
op televisie een meisje \.an nog
geen tien, dat op mij rcn uitge-
,proken wijsneUl.ige en arrog<ln.
tr indruk maakte. l'a enige rijd
bleek dat ze -hoogbegaafd" was
en er laSt van had (nf hadden
haar oudcrs dat?) dat de scbool-
programma's op de hasisschoul
weinig uitdilgends voor haar te
hieden haddcn. Hct Joet ge-
woun-begaafde men,rn alrijd
war vreemd ailn als gevrailgd
wordt om hooghcgaafdheid als
een scrit."llSprohleem onder ogen
te zien .•\let het geworstelllld
sommigr vakken op school plot.
seling weer veTs in het geheugen
dcnk je: laten ze nou niet zeuren,
wat heerlijk om w makkelijk te
kunncn leren. En als dan op TV
ook no~ arro~ante kinderen ge-
toond worden, waarvan je blij
hem dat het jOllw kind niet is,
dim hl'dt het onderwerp gauw
afgedaan.
Echter, bij het lezen van Hagar,
een hoogbegaafd meisje geschre-
vcn door de moeder, bekroop
mii toch het gevoel dat het een
iedcr van ons kan overkolllen:
een kind dat zich in een tempo
ontwikkelt dat je als ouder niet
hij kan houdcn. Razt"nd snel en
foutloos
pratcn,
zi..:hzelf
waam.innig
vrocg Iezcn
ICfl'n en
vcrveeld ra.
ken met het
educatieve
spul d'lt
voor een
bepaalde
leeftijd ge-
schikt lijkt tCzijn. En net zoals je
zuu doen bij een zich traag om-
wikkelend kind: je wilt het de
heste kallscn gcvcn en l'en opge'
wekte kindertijd door laten ma-
ken. Oit laatste is dus niet zo
eenvoudig hij hooghegaafde kin-
deren: icdcreen is bang de vin-
gers te branden door leermillde"
len voor een twaalfjarige ailll een
ncgenjcuige rer ht",...hikking tc
stellen en op die manier bet
speel,e van hct kind mmisschien
wel te onderdrukken.
Hoewel Hagar nier erg goed ge-
scbreven is. \'Cc! herhalingen en

com<l..:rper<;()nen,ontvoeringen,
de 'grijz_en' en gel.ichtcn op '\lars
- zo hreedvoerig, goed gedoeu.
menrccrd en handzaam vastge-
legd. Kortom een hasisboek
voor naslag t"n \.erdergailnd on-
derzoek en voor echte liefheb.
hers wel een must.
Theo Paymans: Kosmisch net-
wcrk. Ankh-Hermes, Dcventer
1996. Gcm. N6 hbo
149,50.(FS)

'."'Ieer d<llll'iiflÎeJlduiuml boe-
kel/ ell <lrtlkelen ûill er Vr't'r hel
ufo-fenomeel/Vt'rscht'I/t'JI, en
nog dageliJks groeit dit .:1.:1111.:1/.
M,'I de kumst Uilllde video-re-
corders worden ufo's ol' de b<1nd
v<1slgdegd: hel ge!'o/g is een hi-
hholhé't'k in
Amerik<l
meI meé'r
d<1nlit'lI-
duizend
filllls II"wr-
op <1Uerlei
liclitfll ell
o/JjeClc'l
door het
/IIChlmim
ZOel'ell.
Wanneer je dir lecst, aan her slot
gekomen van her hoek Kmmisch
netwerk, hel Ufo-Olvslerie in
kaart ~ehracht van Theu
Paymans, is de indruk onont.
koomhaar dat de aUleUf ecn nier
gering deel van deze gigantiscbe
hOl"vcelbl"idmateriaalz_elf onder
ogen heeft gehad. Dat n1l'ldl hij
ook in zijn inleiding: '... Ik
schuimde bibliulhekf'll elI ar-
,hÜ'!'eff a(.( ... ) Ik sprak mei
mensen enlrtisleTde I/i/,n hUil
soms griezelige, v<I<lkunbegTij-
/Ieliike eTl'aringelI. (... iKosmiscb
nelwcrk is het ohjectief versl'lg
v.an mijn ,pt:urrocbt. ..'
Het is tegelijk de zwakre en de
kracht van her hoek: bcr zijn
heel veel knipS<.'lsen cit,llen en
inhoudl"lijk vooral v.eelvan het-
zelfde. Naast cen fOfSClitera-
tuurlijst aan het eind zijn na elk
van de elf hoofdstukken in [0-
taal dan ook m,l<Hliefst 770
korte noten, dat will.e~en vind-
plaalscn van de verwerkte gege-
vens, opgenomen. De in dl" rebr
op de achteromslag hdoofde
~'erba",len met lIiteenlopende
gebieden als bmst, literaluur en
de hermetische e1l .:I/chemislisciJe
filosofiern worden slechts .pora-
discb en oppcrvlakkig gelegd.
(\'i:'at dat betrcfr is het in bet de-
cembernummer van EGO be.
sproken Gr,I,Ill(irceis van Rudi
Klijnma -balf zo dik en half 70
duur- vecl hoeiender en met
meer diepgang geschrl"vl"n.)
Daar staat een sterke kam tegen.
m.er: voor het eerst zijn hier de
diverse ufo. fenomenen , van
lucbtschept:n, landingen, mystc-
rieuze lichten, foo-fighters en
vliegende scholds tot crashes,

de omho:ringen tijdens reizen
naar ijszeeën en 1'0ordelijke ge-
bieden. Naast de reizen zijn ook
de gedeeltes over zijn vader en
ovo:r de geschiedenis van
:\ednland hoeiend heM:breven.
Eerde I3cubkker: Noord van dl'
Zee. Hollandia HV/De Boer
Maritiem, Baarn 1996. 217 blz.
139,50.(MV)

Het ufo-m sterie
!\'cderland heeft een grote ge-
schiedenis als het gaat om het
hevaren van Je ZN: en het 0111-

dekken van nieuw land. Een
groot gedce1u:, van deze ontdek-
kingen in de Noordelijke 7(ttll

is redelijk onbekend in
Nederland. In hel buck Ï\ourd
van de Zee prOOcert de schrijn"t.
aan de hand van door hem zelf
gemaakte toÇhtCll, te blen zien
Jat Nederland een grole maritie~
me geschiedenis heeft als hel
gaat om de Noonklijkc wate-
ren.
Ook hel leven van de schrijver
zelf en de relatie Inl."! zijn \'adcr
staan in hel bock centraal. De
vader van de schrijvt'r is dan ook
\'crantwoordelijk voor de eerste
interesse vall Eerde Beulakkcr in
zeilreizen naaf koude oorden. In
zijn jeugd werden Eerde verha-
len verteld over Je ervaringen
van "ijn vader als matroos van
een Noordkaapvaarder.
De een;Te reis die beschre~en
wordr is t."enreis van de schrijver
samen mer zijn vrouw Hl'dwig,
de eigenaar van her schip Hans
en zijn vriendin ArmelIe. Aan
boord van de Skua wordt er
kuers gezer naar een baai in
Oosr-Groenland, de hccnwcg
voerr het schip langs de Faröer
eilanden en Ijsland en op de re-
rugweg wordt het eiland Jan
,\byen aangedaan. Tijdens een
tweede reis, dit keer mrt hun ei-
gen schip, varen Eerde en
liedwig naar Spitsbergen, een ei-
landen gflW:Pwaar Nederland
een grote geschiedenis hrefr.
Nederland ontdekte in vroegere
jaren eilanden wals Spitsbergen
en Jan r-.layen en vestigde op die
eilanden dorpen voor walvis-
vaarders, maar wen de handd
voorbij was in deze gebieden
werden ze ook net zo snel weer
verbren als dat ze ontdekt wa-
ren. Her is interessant dt"ze ge-
schiedenis van Nedcrland rc Ic.
zen, vooral omdat het om een
stuk vergc,
!en gcschic.
denis gaal.
De twee
reizen wor-
den op een
manier he-
schreven
wdat de le-
zer ook een
goed beeld
krijgt van

Noord van de Zee
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rciC\"isiete
kijkl'n? Om
je oeroude
innerlijke
commulll-
larierech-
niekl'n te
herinneren
l'n je nil'r tI:
Ialen onder-
drukken
door mas-
samedia en
moderne relhnologie? Om je ei-
gen diepere gen,".'ll'llSe11i11l11'r-
lijk wden op re waarderen ren
0p/ichte van je logi,che vers!<Jnd
I'n an,llyse? :-';ogeen paar grepen
uir de inhoud van l'nkele andere
van de 22 hoofdsrukkl'n: In 'De
r<lalvan lilhr' wordr l'en intrigc-
rend verband gelegd rm,en de
meerkunde I'an l'rthagnra~. de
herekenis van gra<ll1cirkelsen
veranJeringen in ons DNA. In
'Symfonieên ~'an hewlls17ijn'
gaat het over gduid als dr'lgn
van kt'llItis en in beweging bren-
ger van energie. Eldl'rs over de
intl'gratie \'an de man en Je
vrouw in jl'zdf, het vinden van
nil'uwl' relaril."ormen en sexu-
aliteit ah een brug n<lar hogere
bewllstzijnsniw,IUs. Er h[ijfr
nauwelijks een aspc<"tvan het
menselijk [,esra<lnonaangeroerd
en steeds wordt de s'1ll1cnh;'Hlg
met hel herstel van (nnle rc!<lrie
met) de planeet Aarde cr bij he-
rrokkel\.
Kortom cen soms sl'hokkend,
~or1lSgr-esrig, lI1a;lralrijd buiren-
gewoon bueil'lld l'n hevrijdend
hoek, waarin 1'""rrdurl'l1d het
zelisrandig denken en handelen
van ieder mens wIJrJr aange-
lllOl'Jigd.
Barbara !s1<lTcini,lk:Iln.'ngl'rs
\,m de Dageraad. Verr. Ren.:e
Bosl. Virgo Peliel, Tiel 19%.
22.9 hl1.. / 3S,OO.(FS)

j(J1l1I Merells
Frallk SJlOdslTa

MIl,lr/ell Voctdink

Buitenaardse lessen

over dl' sport. [n sommige \'Crba.
kn is de spurt iels verder re zoe-
ken dan in .1Ildl'TeI'erhalen. De
vrrhakn lijn (lok nier allemaal
hlllllori'itisch, maar gl'\'Cn ook
de vervelende kanren van Je
sporr a,l1l. In veel verhalen ko-
nwn ook de jeugdhrrinnrringl'l1
van de sl'hrijl'ers naar nOVl'nen
dat zijn niet altijd heltlend,ldl'n
in ue spun. Rechlllil hel hart is
een hOl.kjedat de lell'r iIJecu
avund heeft uitgdezen, daar
heeft hil dan w'c1plezier van ge~
h,ld .
Twaalf auteurs o"er hun fa,'o-
riere sport: Recht uir hd harl.
Van Kecmsl, Houlen 19':>7. 128
hl7./19,90.(.\1\')

.... Lie(dl. i.< ,Ic ilOuwslf'I'" 1/,)11
"ct 1lJ,i/'ersuIII, DI' h/lI<li/<:('I<'I"h-
lIolo/<:/(' op A,zrd" ZJI h",)r Krel1:;
hereikel!. omd,1I d,' mellsheid
llOg Iliet begriil't dolt liefde II(md-
ukdijk is.( .. .) Het terttgl!re'IKcn
1'<11' het IIf'[:rip 'li(I1t', d"t kellllis
('IIIICf,/(' ,'11 cn'i1lil'iteit i.<. dolt IS

hetpl,m.'
Een plcm dar dl'd uitrna'lkt van
dl' wijsheid van de Pleiadil'Ts, be-
woner, V;lllde I'lciadlu, ufwel
hel Zevengestl'rnre, onderdeel
\'an her stenenhedd Stier. Van
dele Pll'iadiers, el'n grol'p n.r-
lichtl' welens die naM de Aarde
zijn gekolllen mil on, nu dl'
sprong te helpen maken naar een
nieuw sradium in onze l'\'oilitie.
ontving de Amerikaamc Barbara
.\larciniak dour ch;lnlll'linl-' her
materiaal v.oor haar hoek
Bringers "f the nawn (1992). De
vertaling - Brengers v;ln dl'
Oagera'lli - ver«:heen vorig jaar
hij de nil'uwe uitgl'\'Crij Pl'tier in
Tiel ( vom fond,catalogus hd
0344.612,956 oi fa~(U44.
6I4H7).
'Wij ZII//ell fulli" ideeëll ter OI'er-
dcuking ,',mreikl'lI. \Vii wi/ll'lI
iulli" ,1,/1/11hJl',ii{:I'1I om llIét I'f'r-
strikl h' TiI""1Ii'l ,'('I! {'lIk.eIidee;
,'11 0111 ook eel! OOK te lJe"~
hl'n l'OOT di"gen die m,~
fl',l./rsclllinli;k /i/km (lf
dil' /iI',II/RSliKf'lld~ijll.
Bese( d,I!, lI'<I/III,'''' in/he
OOK i'l OOK koml'Ille
st,/om met dl' d'mkere
kmi/eli, ,h' sch<ldnll'kan-
1,'11 1',111jezelI; je eell Kc/C-
Kenhád s(h"l't "m j,'~clf
,'" "I/e h"lrokkenell. daar-
l',mll'/Je/'rijdell ..
De idel'ên die in deze 'Ies-
'l'n \'an de I'leiaden' wor-
d.'n aangehoden zijn lel.
dcn alll'da'lgS, I",kl'r intl'!-
ligell1en vaak wndcr
!lll'er conrrm-l'rsieel. \'(/at
hiivoorbeeld tl' '[l'nh'n
van hl:t (heargull1l'nll'Cr-
Je) al1l'ies om gl'en kran-
ren Tl'kzen. nil'r naar dl'
rMiio rl' Illlsrerl'n l'n gl'l'n

,,-_._,.,",,-~,
,_ ...-..•...., ,,_ •..

,--oR'''.C''H''-'
l;n 'T H~RT

van een
schaker dil'
aan de we-
reldtop heett gest'\<llll'n l';genlijk
nog staat.
Reehl u;tlu;r h,\rl bl'\'al ",en <I<In.
r'll ,l.Irdige "erhakn en columns

Spon is in de samenleving llil't
1ll1'CTWl'gte denkl'n en heuelfde
gt'ldt voor literatuur. De
Stichting I.ircrairl' ,\criviteitl'n
Utrecht heeft in dit boekje ge-
proheerd dl'ze tWl'Cdingen tl'
comnineren door her samenvoe-
gen van een aantal verhalen en
lo[umm. h'n dl'niental autcurs
schrijft O\'l'r hun LH"orietesport
l.n dc manier W<l<H0Pzij de sport
hcle\'en ab sporter of al, toe-
,chouwer.
Her bock is l'l'n mix yan ,er-
schillendl' imahhoeh'n in .Ir li-
rCLlluur eu er worden allerlei
wr,chillendl' t,lkken V,1llsporr
heschre\'Cn. De Belgische en
~cderlandse sdlrij,'er, bren dl'
mooie en minder mooil. dingen
van dl' sport I_it'nen ga,Hl hier
helemaal in op. Henk Spaan
M:hrilireen column over de tl"
rugkeer van Rich,ud \X'ir,chgl'
hij de Fr;lnsl' "ol.'tbaldub
Burdeaux, n,1een periodc dar de
wereld vergcll.'11was wil'
Ridl,ud Wir,chgc eigenlijk was.
Aan dl' hand van een wedstrijd
laat Ilenk Spaan de moeiliike
['l.'ri•••.le van \X'ir,chge .1MIde k-
n'r ,'oorhij gaan. [rn ontmoe-
ting mer
Gary
I(arparov i,
,'oor Tim
Krah~ dc
aanleiding
tot het
schrijven
van een
stuk OHr
het !even

t<'Tendeliefdesverhaal 'Ik legen-
de "<InAr<lra( vcrschl'1Jl'!1.E\'l'n
lrrisch pot'tisch geschreven als
dir maAi,che 'iprookje wrhaalr
Ook de \ogels zijn vC'rdwenen
o\"CrdriC''itraarjOt.:hiesdie t'\'l'n
hlliren btanhoel met gl.srull'n
nC'trenhunJerdl'n f;lngvogclqes
,'angl'n om l.e te verkopl'll ,Jan
kerk- en rnoskecbczoekcrs.
Volgcm eeuwelloudl' traditie ho-
pen de kopers 7.ichmet Je dire~'-
te vrijlating van de vogeltjl''i 1;1-
rer van een gl'nJakkdijkere toe-
gang bij dl' hCll1dpoort te ,-erw-
keren. In de onderstroom \';111
het simpele verh,lal uit Kemal
lijn ern,rige kritil'k op de \'er.
wording ,'an het [e\'en in dc gro-
re ,rad, dl, exponent van hl't "cr-
lil's aan Illl'nselijke waardigheid.
Yasar Kl.mal: Ook de vogds zijn
\'erdwenen. Vert. \\'im van den
.•••1unkhof. De Geus, Breda
1'J%. 132 b1z. gl'b. / ]2, ':>()(t'S)

Recht Uil het hartVo eitjes en mensen

1II01/WIII'nl

°PKchollwd
lIil hOlld",.
delll'oKd-
kopies.
Zo eindigr
de roman
Ook de m-
gd .•zijn
verdwenen
van Yason
Kema[.
Turkik's he!<lnl-'rijksreautl'ur
en al jaren :\'obdprijskandid,ut.
In november jl. vludltte Kemal
mer zijn VrollWnaar Zweden,
omdat ze zilh nier bnger vl'ilig
vot'ldt'n in Turkije.
Hnh<\;lldeiijk kwam hil in con.
flier mer de ;lutoritl'itl'n wegens
zijn sOliale en lihl'r;lll' op,';luin-
gen en zijn pleidooi vo.or nll'er
vrijheden voor Koerden.
Yasar Kl'mal werd in 192.1 gc"
horen in een dorpjl' in het ontoe-
gankl'lijke Taurusgl'hergtl', w;lar
hij de eerste was die leerde lezen
en schrij"en. Ab vijfj;lrige W;lS
hij geruige van de moord op zijn
in de mosket' hiddl'nde ";lder.
Door deze schokkendl' ervaring
kon hij jan:nbng niet spreh'n,
In 1955 werd Kemal wercldwiiJ
hekl'nd ml't zijn besrsdler
';.,!Cmed. mijn havik', in '91 Uil'
gegeven hij In de Knip'ilhn'r,
waar al eerder zijn TtlIll,11l'Ik
gewraaktl' zeeman' cn hl,t schit.

Lord \Varhurton. wicns huwe-
lijksaanwek door [sahd wordt
,lfgewe7en, even,l[S dat van de
oprl'lhk Caspar Coodwanl.
worden schitterend getekend. En
nictlwt minst tenslotte Gilbert
Osmond, dl' l}'nische tirannieke
kUn'lver/.amelaar dil' Isahd in
ltalie in zijn huwelijkshoot weet
te krijgen door sluw spel van
haar hedrieglijh' vriendin, -
vrocger lijn n1<lÎtres,een moeder
van t.ijn dochrer Pans)' -
'\Iadame .\h:r1e.
.... llet l'erlMd is K"dl/r(d. mo-
dali 1'11lIild')[:clld ... zei Janc
Campion. Zeker, lllaar het zijn
die alle rijden en landen uvnsrij-
gendc karakterrekeninl-'l'n,
waarmee I knry James t"p[ilera.
tuur ma,tkte.
Henry Jame .•: I'ortret van een
danw, Verl. Manon Smih. De
Geus. Bre&\ 1996.591 h[l.
/25,-.(FS)

Vi//wit dl' I','rl,'. pi/lll1it
{st,mboel. kW,)/II /1('/ drcll1Iellde
doff,. st"dullmoer, de WOIIW
/111'1ziil/ rode del/gels w'I'I'tile
llU/I/,/1 Alellebe, zijn borst "p de
WII/d, zijll /lleligels K,'sflreid.
\roor me stond eC11"WII/Ollent
l',m /s1,)llhoels If'rl'edlieid, I'alo-
rel/ l'erledl'lI. lid li'il d,lt het
ûdnelf. de memelifkheid was
l'eTKl'tI'II.heel/'eel II"IS kll'ijtKc-
T""kt. eell
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Raadslieden - waar en wie
Telefoon bureau MDTN Tcldocm privé

03!1-4212656

040-2627909/2627913 .06 - 54,} -791.3 073.6445711
026-35.3278112774 .06-564.2774 0575-530937

via bureau HkR:\1
0223-6520R9 .06 - 209 - S20N9 0299-403525
0521-348750 .06-532-2643 0522-262273
00-5999637136 00-5999658948
0223.656R20 .06 _20,}. 56820 072-5641080
0223.6S2089 • 06 - 209 - 52089 0223-644487
033-4607702 .•055-3573741 .06 - 557 - 5234 030.2343235
0591.358573 .06-541-8$73 0516.51357'}

0255-561222 .06 - 219 - 204 0172-213248
0343-471210 .06-202-764 030-2937808

0317-410205
004942817510. Isr. 2285/2286 • 06 - 594 - 2285 00-49476173.'178
0341-47780W81O .06 - 53.J-7810 0),)-6234907
00.492161551 H84 00-49-24345995

030-2369593
033-460705114607698 .06 - 500 -7051 020-6323785

043-4073044
0493-59SS72 .06 - 509 - 8872 024.3229069

0318.591675
00-4942817510. tst 2285 • 06 • 594 - 2285 00-4942818445
058.2346826 .06 - 519 - 6826 0511-472385
010-45393411281 .06 - 213 - 341/281 033-4'}52099

030-6914436 026-.3519188

030-6914436 of 6920906 026-3629745

030-6914060 0321-3189.34
030.6914060 020-4904824
030-6914060 033-4557722
030.6914060 010-4362192

C. (Carine) van Hinle
A.IIT. (Ad) flornis
j.:-'I. (jomr) van I.angen
B.J.T. (Ben) van der l.inden
B.:-'I. (Ikernoud) :-'loojen
j.G.j. (Jan) Nallts
V.j.B.:-'1. (Vincent) Peeteno
K.S. (Kees) KOla
P. (Peler) Samwcl
G. (Gerard) Snels
1'.1. (Marijke) van dc'r Srigchel.\X'ijngaard
j.W.f. (Jan) Sulm,m
G.j. {Gerrir}VlierSfra
M.C. (:\Iarr) Vogels

j. (Jan) d•..n Boa
K. (Karen) Joachim
l.I'. (Irrna) Ouwehand-jacobs
j. P. (Joke) van Straaren

N"am
Lj.H. (Lex) Beekers

I.L. (Immr) lkijer
j. (ja~q\les) van dc'n Blink
K. (Klazien) van Brandwijk. WiJfjer
c.c. {Tineke) nekker-Hundling
A.B. {Adri) van Deurlen
~l. j. (:-'lJrias) van Dorp
j. (joop) l'Iokstra
R. P. (Rob) Geen!.'
j.j. (jaap) Geuze
W.A. (Bart) lIefebrij

Volkel/De Pet"1

Uureau

Amersfoort

Soxdorf
Ermelo
Rheindahlen

Sc..cdorf
Leeuwarden
Rolterdam

Den Ilchkr
Sleenwijk
Curaçao
D~n Helder
Den Helder
Utrecht (Kmar)
Asscn
Driehui,.
Den Helder
Doorn

Oirs~hot
Schaarsberg~n

Ho"fdkrijK,machr'
raadsman j. P. (Joost) de Vries
Plv. Hoofdkrijj.;smadlt-
raadsman j.j. (joan) ~icren,
Coornherthui,
{raad,mMl)
(raads\'rouw)
(raadsvrouw)
(nudwrouw)

EGO / 1\-tAART 1997 - 23



o

LAT5LMTOP
EEN

BBT'ER.

-

~r
14 * EGO / MAART t 997


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

