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Géén gezicht

Vlak voordat Klaas in militaire dienst
kwam heeft hij nog in het ziekenhuis
gelegen. Ik begreep dat hij al heel vaak
in ziekenhuizen had gelegen. Hijzat nu
twee maanden in dienst, nog geen
vrienden gemaakt en ver van huis. Hij
kwam gewoon eens praten. Nee, er was
niets bijzonders. Hijpraat eerst over ge.
wone alledaagse dingen. Televisiepro-
gramma's. zijn favoriete sport en va-
kantie. Toen over zijn verschillende
mislukte relaties, zijn ouders en zijn
jeugd. Zijn woordenstroom vertraagt en
uiteindelijk is er de stilte. Eenzaam-
heid.

samen gemeen hebben. Klaas vertelt
dan verder. Over zijn vriendinnen en de
ellende die dat met zich mee bracht.

'Kijk.ik ben nu 19en heb altijd met die
rotspleet gezeten. Het ziet er nu veel
beter uit. maar ik kan er niet meer te-
gen. Ik ... ben ongelukkig ... Er zijn da-
gen dat ik mijn bed niet meer uitkom,
me van kant wil maken'. Wat hem dan
tot nu toe heeft weerhouden? 'Datik wil
leven! Hoe, dat weet ik ook niet. Ik kan
dit niet in mijn eentje. Geen werk, geen
relatie, geen gezicht. Wanneer houdt
het eens op?'

Freek Pol

Het houdt misschien op wanneer hij ac-
cepteert dat hij een gezicht heeft, dat
niet veel mooier meer kan worden dan
dat het nu is. Dat het misschien op kan
houden wanneer hij weigert mensen
met hem om te laten gaan op een ma-
nier die hij zelf niet wil. Minder verzet
naar zichzelf, méér naar anderen. Dat
ook hij een leven heeft dat net zoveel
waard is als dat van een ander. Dathet
kan ophouden, wanneer hij het niet lan-
ger meer pikt. Zichzelf eens de moeite
waard gaat vinden. Maar ik heb ge-
makkelijk praten.

Een week later komt Klaas weer een
praatje maken. En vertelt dat hij voor
het eerst van zijn leven, na een verve-
lende opmerking over zijn gezicht,
iemand op zijn 'bek' heeft geslagen. Ik
vind dat verkeerd en Klaas weet dat.
Tochkan ik het niet laten, tegen hem te
zeggen dat ik waarschijnlijk hetzelfde
gedaan zou hebben. Ook al vind ik het
verkeerd.
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Aarzelend vertelt hij zijn verhaal. 'Weet
u', zegt hij, 'toen ik werd geboren
schrokken mijn ouders zich een onge-
luk. Ze hadden nog nooit iemand met
een hazelip gezien, alleen van horen
zeggen. Vanaf mijn bovenlip, gehemel-
te tot aan mijn neus lag mijn gezicht
open. Ze schaamden zich dood voormij.
Het kwam voor dat ik er niet bij mocht
zijn als er bezoek was. Ik werd dan op-
gesloten in de kast, op slot. Ze wilden
niet met vervelende dingen gekonfron-
teerd worden. Dat ik bestond was al erg
genoeg.

Opmijn zesde kwam ik in een kinderte-
huis terecht en later in pleeggezinnen.
En steeds hielden ze me weer voor, dat
ik er maar mee moest leren leven. Maar
hoe doe je dat dan als je altijd het ge-
voel hebt gehad dat je nooit geboren
had moeten worden?Zo kun je toch niet
leven. Kunt u zich dat voorstellen?'
Ik antwoord dat ik mij dat goed kan
voorstellen en vertel ook wat over mijn
leven. Klaas herkent dingen die we dan
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Pelotongenoten vastgebonden en ontkleed

Zal na de soldaat en het kader ook eindëlijk's i87

de struktuur worden berecht?
35CJ AT Utrecht

Zes ex-dienstplichtige soldaten werden 31 imaart jl.. door de krijgsraad te
Arnhem. tot vier weken voorwaardelijke detentie (met een proeftijd van
twee jaar) en een geldboete veroordeeld. Een zevende ex-dienstplichtige
kreeg twee weken voorwaardelijk en een geldboete. De geldboetes variA
eerden van zeshonderd tot twaalfhonderd gulden. De straffen werden
opgelegd omdat de veroordeelden met twee kamergenoten 'geintjes' had-
den uitgehaald.
De zeven ex-soldaten (lichlingsploeg 86/6)maakten lot aan hun afzwaaien.
in december 1987. deel uit van een kompagnie van een in Nederland
gelegerd panlserinfanteriebataljon. Tijdens de laatste maanden van hun
diensttijd hadden ze twee medesoldaten, die als buitenbeentjes van het
peloton werden gezien, een aantal streken geleverd die door de auditeur-
militair. Mr, J. A. Coster van Voorhout. 'seksueel getinte geweldsdelikten'
werden genoemd.

De 'geintjes' van de maten
• Op een middag (september '87),toen
de groep op de kamer zat te wachten tot
het kantine-tijd werd, sloeg de verve-
ling weer eens toe. Een kussengevecht
bood enige tijd uitkomst. Toen de aar-
digheid daar af ging stortte de groep
zich op soldaal A. de 'drukker', Met
mantelriemen werd deze op zijn bed
vastgebonden waarna men hem ont-
deed van zijnonderkleren. Een openge-
vouwen nummer van Play-boy werd op
z'n borst gelegd, het bed schuin tegen
de muur geplaatst, de daders groepeer-
den zich rond het hoofdeinde van het
bed en... van het gebeuren werden
foto's gemaakt .

De zeven verweten het ene slachtoffer
(soldaat A.) dat hij zich a-sociaal ge-
droeg: drukte zich van werkzaamhe.
den, had zich ziek thuis gemeld terwijl
hij brandpiket had. sliep soms in het
bed van een ander. Deandere (soldaat
S.) werd de piespaal omdat hij altijd
maar zat te studeren. Wat gebeurde er
precies?

• Hel tweede slachtoffer, de steeds
maar studerende soldaat S, werd onge.
veer in diezelfde periode door de groep
op een gegeven moment eveneens vast-
gebonden op zijn bed en ook ontdaan
van zijn onderkleding. Vervolgens wer-
den zijn geslachtsdelen ingespoten met
scheerschuim.

• Een aantal weken later werd dezelf.
de soldaat A, 's avonds rond elf uur,
terwijl hij lag te slapen op zijnbed, door
zijn kamergenoten (na enig kantinebe-
zoek) wederom met mantelriemen op
zijn bed vastgebonden. Een poetsdoek
werd in z'n mond gestopt (om schreeu-
wen te voorkomen), twee dekens wer-
den over hem heen gelegd (tegen de
koude)en vervolgens werd hij, met bed
en aL achter op de parkeerplaats gezet.
De opzet van de groep was dat de sol.
daat A, wegens a-sociaal gedrag, een
nacht vastgebonden buiten zoumoeten
doorbrengen. Deandere morgen zoude
groep hem om zeven uur weer gaan op-
halen en terugbrengen naar de kamer.
Een niet tot de groep behorende soldaat
bevrijdde het slachtoffer echter na zo'n
twintig minuten waardoor van het voor-
genomen plan niet veel terecht kwam.
Toende bevrijdde soldaat A. terugkeer-
de op zijn kamer en zijn ongenoegen
over e.e.a. uitte tegenover de, in zijn
visie, hoofddader kreeg hij van deze
soldaat ook nog eens flinke klappen .
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Uit angst voor represailles had soldaat
A.pas aangifte gedaan van de voorval-
len toen hij op het punt van afzwaaien
stond.

Het verweer van de beklaag-
den en de rol van het kader
Het verweer van de soldaten varieerde
van algemene opmerkingen als 'Je zit
gedwongen in dienst. veel verveling, je
gaat drinken en, tja, dan gebeuren zul-
ke dingen', via 'Soldaat S. was een ge-
makkelijk slachtoffer en wekte de in-
druk het eigenlijk niet zoerg te hebben
gevonden' tot 'Soldaat A. werd in be-
dekte termen door het kader aangebo-
den om er mee af te rekenen, want het
kader kon ook niet met hem uil de voe-
ten' en 'Wanneer A. wat deed, dan
moest het peloton er vooropdraaien'. In
ieder geval. beklemtoonde de uiteinde-
lijk zwaarst gestrafte beklaagde, heelt
het kader, dat er wel degelijk weet van
had, nooit 'ook maar iets gezegd dat
zulke zaken absoluut niet kunnen',

Twee feiten werden door de beklaag-
den en hun verdedigers breed voor het
voetlîcht gebracht.
• Toen soldaat A. voor de eerste keer
op bed werd vastgebonden en hall-
naakt gefotografeerd was, kwam op
een gegeven moment - in ieder geval
lag A.nog vastgebonden op bed- pelo-
tonskommandant luitenant L. de be-
wuste kamer op, aanschouwde het
voorvalen reageerde met: 'Maak losdie
vent. Zulke geintjes doe je niet in mijn
tijd, maar in je eigen tijd' (of woorden
van gelijke strekking).
• Het andere aangehaalde betrof een
gebeurtenis uit het begin van hun
diensttijd. Na enkele maanden, nog tij-
dens de schoolperiode (jan. 87), werd
een soldaat uit het mortîerpeloton,
waar slachtoffers en beklaagden deel
van uitmaakten, overgeplaatst naar de
stafkompagnie van de eenheid. De
overgeplaatste werd voor zijn laatste
appèl. bij zijn oude kompagnie, met
mantelriemen op bed vastgebonden en
met bed en al op het appèl gezet. Aan
zijn bed hing een stuk karton waarop
geschreven stond: 'Met ingang van he-
den ben ik een staf.mietje' (ofwoorden
van gelijke strekking). Van dit gebeu-
ren werden door luitenant L. persoon-
lijk foto's gemaakt.
(Wat tijdens de zitting niet aan de orde
kwam was dat deze overgeplaatste sol-
daat, gedurende die eerste maanden
met name was opgevallen door het ge-
geven dat hij ieder vrij momenl benutte
om op zijn bed te gaan liggen slapen.
Door zijn overplaatsing naar de staf-
kompagnie kon hij deze hobby nog
meer gestalte geven, was de achterlig-
gende gedachte van het peloton inki.
het kader.)

De president van de krijgsraad, Mr. J.
Brado, leek niet erg onder de indruk van
dit laatste voorval, in ieder geval was
hij van mening dat iedere vergelijking
met het ten laste gelegde mank ging.
Ook had hij geen goed woord over voor
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het eigen rechter spelen van de groep
om soldaat A. omdat deze zich 'drukte',
op deze wijze lot de orde Ie roepen.
'Daar zijn toch allerlei funklionarissen
voor?' pareerde hij één van de beo
klaagden.
Deauditeur-militair (openbaar-aankla-
ger) was van mening dot het verve-
lîngsaspekt zeker heeft bijgedragen tot
de eskalatie. Tevens memoreerde hij in
deze de nalatigheid van kaderleden:
'De soldaten A. en S. waren niet alleen
de buitenbeentjes, 'de piespaaltjes'van
het peloton, maar ook van het kader'.
Desondanks wenste hij op geen enkele
wijze het ten laste gelegde te beschou-
wen als een 'grap', ook niet als een 'uit
de hand gelopen grap', en eiste voorde
beklaagden mîlîtaire detentie waarvan
een deel voorwaardelijk met een proef-
tijd van twee jaar. De krijgsraad liet in
hoor uitspraak de houding van het ka-
der ernstig meewegen. Ook het feit dat
de beklaagden allen reeds de milîtaire
dienst hadden verloten en nét (weer)
begonnen waren bij hun werkgever. Dit
resulteerde uiteindelijk in de, in de
aanhef van dit artikel. genoemde ver-
oordelingen.
En passant merkten de auditeur-milî-
tair en de president van de krijgsraad
tijdens de zitting op dot tegen diverse
kaderleden tuchtrechtelijke cq, straf-
rechtelijke vervolging nog lopen.

De struktuur zou ook voor de
rechter moeten worden ge-
daagd
Laat er geen misverstond over bestaan:
Wij zijn het volstrekt eens met het feit
dot dit soort misdragingen getoetst be-
horen te worden aan de wet. Hoezeer
omstandigheden ook van invloed kun-
nen zijn, naar humanistische geest ge-
meten kan en mag een mens zich nooit
ontdoen van zijn persoonlijke verant-
woordelijkheid. Daarom achten wij het
juist en noodzakelijk dat ook de gedra-
gingen van de verantwoordelijke lei-
ding getoetst behoren te worden aan de
wet. De aandachtige lezer zal evenwel
niet ontgaan zijn dat de oorzaken en
aanleidingen voordeze en dit soortont-
sporingen voor een niet onbelangrijk
deel gevonden worden in de strukturele
omstandigheden: de verveling, de door
de krijgsmacht aangebrachte (en gekul-
tiveerde) groepskultuur; bijna absolute
intolerantie ten opzchte van afwijkende
gedragingen ook als deze met geen en"
kele wet of regel in strijd zijn (bijv. stu-
deren); de frustraties voortvloeiende uit

de zelfvervreemdende militaire trai-
ning: enz, enz. (Kortheidshalve verwij-
zenwij noor ons artikel 'Geweldplegin-
gen in de krijgsmacht Incidenten? Kom
nou!', EGO, jan 1988)
Het behoeft geen verbazing te wekken
dat wij het logisch zouden vinden, dat
na het dagen en berechten van de
dienstplichtigen, vervolgens de lei-
dinggevenden, tenslotte ook de organi-
satie. omwîl1evan zijn struktuur, voor
de rechter zouden moeten worden ge-
doogd.

De verantwoordelijke leiding
weet wel beter
Wijbeseffen dat organisaties, en struk-
turen in het bijzonder, moeilijk voor de
rechter kunnen worden gedaagd, zeker
daar waar het een in de samenleving
historisch geïntegreerde organisatie
betreft. Daar komtnog bijdat de militai-
re organisatie voor een militaire recht-
bank dagen in tegenspraak met zichzelf
is. Dat kan helemaal niet en is derhalve
don ook zinloos. Dat sluit evenwel niet
uit dot er iets moet gebeuren. Er liggen
oorzaken in de struktuur van de organi-
satie die mede dit geweld oproepen en
bevorderen. Niet deze oorzaken zijn
schuldig, maar 'schuld' ligt wel dege-
lijk ook bij hen die deze oorzaken laten
voortbestaan. Bij herhaling is er door
ons en anderen op gewezen dat dit soort
strukturen tot dit soort geweldplegin-
gen aanleiding geven. De verantwoor-
delijke leiding was en is nog steeds be-
reid om onmiddellijk schuldige PERSO-
NENop te sporen en te straffen, maar
bleek, althans lotaan dit moment, nooit
bereid ook de struktuur, het wezen van
de krijgsmacht aan te pakken. Sterker
nog, men was er altijd als de kippen bij
om het strukturele element, in het kom-
plex van oorzaken, te ontkennen. De
veronderstelling dat de verantwoorde-
lijke leiding de struktuur niet aanpakt
ol niet wil aanpakken op grond van het
ontbreken van inzicht in de struktuur,
lijkt ons een zotle veronderstelling.
Men weet drommels goed hoe een en
ander in elkaar steekt.

We kunnen slechts gissen noor de wer-
kelijkemotieven omde struktuur niet te
willen aanpakken. Ons inziens heeft dit
vooral te maken met het feit dot men op
geen enkele wijze wil experimenteren
met wezenlijk andere vormen van een
krijgsmacht. Men meent niet anders
dan te kunnen kiezen voor een krijgs-
macht, die gefundeerd is op de volstrek-
te ondergeschiktheid van de militair
(Reglement betreffende de krijgstucht,
artikel 1,10en 2: 'Deondergeschiktheid
is de ziel van de militaire dienst').
Mendient wel te besellen dat men door
mensen voor opoffert, dienstplichtigen
zowel als vrijwillig dienenden!

Wil Gerards/Wim Heij

De initialen van de in dit artikel genoemde
personen zijn door ons willekeurig gekozen,
evenmin vonden wij het nodig de plaats van
hel gebeuren en het betrokken OI.derdeel te
vermelden. (WHiWG)



Herman Brood and His Wild
Romance- Yada Yada

We halen de te bespreken artiesten de-
ze keer uit alle windstreken. EenNeder-
landse pop~actmag dan natuurlijk niet
ontbreken. TerwijlRobert Longde roep
om meer Nederlandstalig nieuw leven
inroept (zelfhet slechtsl mogelijkevoor-
beeld gevend) richten wij onze aan-
dacht op de zoon van alle moeders, het
verschijnsel Herman Brood. Tien jaar
na de grote successen verschijnt de
tiende elpee van Herman Broodand His
WildRomance. Geproduceerd doorear-
ring George Kooymans is het een elpee
geworden die staat als een huis. De
single 'Sleepin bird' is al genoegzaam
bekend en is kwalitatief gezien repre~
sentatiei voor de rest van de elpee 'Ya-
do Yada'. Het is een eenvoudige rock 'n
roll ploot met enkele zijwegen zoals een
cover van het Beotles nummer 'Run for
liie' en een Country & Western song
'Bucket boy.' Voor de rest is de plaat
zoals we van Brood-op-z'n-bestmogen
verwachten. Spetterende gitaren, ge-
dragen door het toetsenspel van Her-
man himself en de stevige rhythm-sec-
tion, resulterend in nummers waarvan
'Tough', 'Ghost' en 'Streetflower' (de
nieuwe single?) mijhet meest bevallen.
Herman Brood is live te aanschouwen
op bijvoorbeeld Pinkpop (23mei), waar
don ook de volgende act acte-de-pré-
sence zal geven.

The Pogues -lf I Should Fall From
Grace With God

Een van de slechtste concerlen die ik
ooit heb mogen aanschouwen, is die
van The Pogues geweest in het Utrecht-
se Vredenburg. Zanger Shane MacGo-
wan was in een zodanige dronken toe-
stand, dat hij er niet in slaagde omzijn
teksten via de microfoon hoorbaar te
maken. Het grotendeels instrumentale
concert speelde zich desondanks in een
feeststemming af. Dat is de uit Ierland
afkomstige Pogues dan ook wel toever-
trouwd. Hun muziek is te omschrijven
als een combinatie van traditionele
Ierse folkmuzieken punk, en dient met
veel alcohol geconsumeerd te worden.
Opgericht in 1982zijn The Pogues nu
pas toe aan hun derde elpee. 'UI should
lall fromgrace with god.' Dezeplaat ligt
in de lijn van de vorige twee elpees en
bevat dan ook naast eigen maleriool
enkele bewerkingen van Ierse traditio-
nals. Het eigen materiaal varieert van
aanstekelijke dansmuziek (op de tafels

in het café) tot ontroerende ballads. In
deze laatste categorie valt het duet met
de vrouwvan producer Steve Lî1lywhite
(hij produceerde eerder bv. Bigcountry,
U2en de Simple Minds)KirstyMacCol1.
Dit 'Fairytale from New York'was een
van de grootste kersthits in Engeland
het afgelopen jaar. De beentjes gaan
van de vloer bij nummers als 'Bottie of
smoke', de titelsong (op single!) en het
instrumentale 'Metropolis', waarin het
traditionele instrumentarium van The
Pogues (mandoline, banjo, cello en har-
monica) goed hoorbaar is. Als zanger
Shane MacGowan het grootste gedeel-
te van de drank nuttigt nà het optreden
op Pinkpop mogen The Pogues mis-
schien bij god uit de gratie zijn, bij mij
in ieder geval niet.

Abdel Aziz el Mubarak - idem

Zohier en daar zijner geluiden te horen
dat de belangstelling voorde Afrikaan-
se muziek al weer over zijn hoogtepunt
heen is. Maar in deze tijden van Stok,
Meetlint &Waterpas en hiphop-ellende
kan het geen kwaad ons muzikale blik-
veld blijvend in die richting te vestigen.
En dan stuiten we bijvoorbeeld op het
Soedaneese combo, genoemd naar de
leider. Abdel Azizel Mubarak. Het Lon-
dense Globestyle label draagt er zorg
voor dat het Westerse publiek ook mu-
ziek van andere continenten op de
draaitafel kon leggen. Zowerdde popu-
lairste zanger van het Oostafrikaanse
Soedan AbdeI Azizmet zijn band naar
een Westerse studio gehaald om5num.
mers op te nemen. Dit resulteerde in
een elpee, die op het eerste gehoor niet
echt makkelijk te veneren is voor onze
oren, maar na een gewenningsproces
wil je niet meer anders.
De vijl songs (gemiddelde lengte 7min.
30),waarvan ik het zal nalaten de titels
te noemen, zijn heel anders dan de wei-
nige Afrikaanse muziekdie mij en vele
mede Nederlanders bekend is; te welen
de muziekvan Paul SimonsGraceland-
elpee, gebaseerd op de stijlen voortko-
mend in Zuidelijk Afrika. Echt verwon-
derlijk is dat ook niet gezien de grootte

van het Alrikaanse continent. De mu~
ziekvan AbelelAzizdoet meer Arabisch
aan. De gitaar speelt geen prominente
roLdie is veeleer weggelegd voorviool.
bongo en accordeon. Dit betekent niet
dat de muziek minder dansbaar is. De
betoverende zang is totaal onverstaan-
baar en dat maakt te zomen met het
ontbreken van een beat om de zoveel
honderdste seconde en de onopvallen-
de gitaarpartijen dat de muziek iets on-
grijpbaars heeft. Deengelstalige hoes-
teksten leren ons dat ook in Soedan de
liefde het belangrijkste onderwerp van
popliedjes is. Wat dat betreft is er dus
weinig verschil. Moor de intense uit-
voering van deze liefdesliedjes maakt
dat beluistering meer don de moeite
waard is.

The Church-Starlish

In 1988bestaat Australië 200 jaar. Dit
betekent niet alleen terechte aandacht
voorde onderdrukking van de oorspron-
kelijke bewoners, de Aboriginals, moor
ook zien enkele platenmaatschappijen
er aanleiding in om de muziek van
Downunder extra onder de aandacht te
brengen van de Europese pop_
liefhebber.
Buitendeze extra belangstelling valt de
ook Australische The Church (verkeer-
de platenmij?). Dot dit ten onrechte is
bewijst de groep onder leiding van zan-
ger Steve Kilby met hun zesde elpee
'Starfish'. De single hiervan 'Under the
milkyway', was sporadisch te horen op
Radio nr en betekende een zalige ver-
ademing tussen de rest van het gekra-
keel. Demuziekvan The Church is lich-
telijk psychedelische gitaarmuziek en
gaat terug naar de jaren zestig (dit komt
wel meer voor bij bands uit Oceanië).
Liedjes als 'Lost' en 'Destination'
ademen een melancholische, weemoe-
dige sfeer uit. Ook de rest van het op
deze ploot aanwezige materiaal zou zo
in het radioprogramma Candielight ge-
draaid kunnen worden. Of tijdens de
zondagochtendmis natuurlijk.
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De olilanl en hel konijn

Er bestaat een piepklein verhaaltje in Tanzania:
'Konijn. wat ga jij doen?'
'Ik ga de olifant dodenl'
'Kun jij dat dan?'
'Nou. ik blijf het proberen:
De ambassadeur van Tanzania gebruikte dit verhaaltje om de strijd tegen
de apartheid te illustreren. Nu is de apartheid gelukkig niet zo sterk als
een olifant en de bevrijdingsbeweging is niet zo zwak als een konijn. maar
het is wel waar dat de blanke minderheid oppermachtig lijkt en dat de
bevrijdingsbeweging zo aan banden lijkt gelegd dat er geen eind lijkt Ie
kunnen komen aan de apartheid.

naam _

Konijnen helpen
Maar het konijn blijft het proberen. En
konijnen zijn talrijk. Inde werkelijkheid
van het dierenrijk lijkt het mij onwaar.
schijnlijk dat konijnen ooit een olifant
echt in het nauw zullen kunnen bren-
gen. Maar waarom willen we in het
Westen nog sleeds niet zien dat de anti-
apartheidskonijnen de onoverwinnelijk
geachte blanke olifant van het racisme
tot wanhoop en in het nauw hebben ge-
bracht? Er is daar in Zuidelijk.Afrika
een oorlog aan de gang. die door het
racisme niet kan worden gewonnen en
die door de democratische beweging
niet kan worden verloren. De konijnen
zullen zichzelfweten te bevrijden, maar
het Westen kan ze daarbij helpen door
ze te helpen en de olifant te isoleren.
Ook al is het dan nog maar net op het
nippertje. Maar dan moet het niet weer
worden uitgesteld tot morgen.

Karel Roskam

Bange politiek
Maar dat durft de Nederlandse politiek
niet. Want dat zoudoor Zuid.Afrikamis-
schien kunnen worden opgevat als een
vijandelijke daad. En daar is de Neder-
landse politiek nog steeds erg bang
voor.Banger dan voorde afschuwelijke
oorlog die dit Zuidafrikaanse regiem te-
gen zijneigen bevolking en dat van zijn
buurlanden voert. En dus kunnen de
bandieten rustig doorgaan met hun
aanvallen tegen de bevolking en tegen
de westerse hulpprojecten.
De bevrijdingsbeweging van Zuid-Afri-
ka trekt vaak de vergelijking met de
Tweede Wereldoorlog. Toen hebben de
Geallieerden met geweld een eind ge-
maakt aan het regiem van Nazi's in
Duitsland. Niemand die nu nog twijfelt
aan het goed recht van de Geallieerden
om dat geweld te gebruiken legen dat
regiem. DeVNhebben nu ook het recht
ommilitair in te grijpen tegen dit verge-
lijkbare racistische regiem van Zuid-
Afrika. Dal zal niet gebeuren, want de
westerse landen willen dat niet.

de dorpsbevolking; zijverstoren kortom
ook de Nederlandse hulp en dat bete-
kent dus dat zij niet alleen hun ban-
dietenstreken plegen tegen de plaatse-
lijkebevolking van de dorpen. maar dat
zij ook oorlog voeren tegen de landen
die daar met geld en mensen proberen
de armoede te bestrijden en de omge-
ving te ontwikkelen.
Wat is er dan logischer dan dat de hulp-
verlenende landen aan dat veel ge-
plaagde land Moçambique ookde hulp
geven die nodig is om zich te verdedi-
gen tegen deze bandieten? Erzijnwel al
Zimbabweaanse troepen in Moçambi-
que om de wegen en de spoorlijnen te
beschermen tegen de bandieten. Erzijn
ook Tanzaniaanse troepen om de dor.
pen te helpen beveiligen tegen de NMR.
Het zal wat moeilijk zijnom Nederland.
se troepen daar heen te sturen, maar er
zijn toch ook wel andere vormen van
militaire hulp denkbaar, die Nederland
zou kunnen geven aan het land en volk
van Moçambique.

••Antwoordkaart

plaats _

postcode _

Stu ••' ••••n a"""p'9",ol<aa,t. wan' il<.IUlt mil aan bij d~ Anh_
A"""h"id. BPwegmg Nederland

adres _

Stuur de antwoordkaart in een openen.
velop. zonder postzegel aan:
Anti-Apartheids Beweging Nederland
Antwoordnummer 2590
1009PBAmsterdam

Sluit je aan en ontvang twee maal per
jaar onze informatiekrant. Diekrant be-
vat een verslag van alle activiteiten en
biedt een overzicht van nieuwe initia.
tieven.

Sluit je aan en stort een jaadijk!!e finan-
ciële bijdrage.

Moçambique
Maar nu komthet Westen toch wel in de
knoop. Want het Westen geeft hulp aan
Zuid-Afrika'sbuurlanden zoals Moçam-
bique. Daar wordt smerig gevochten
door de rebellen van de MNR,de op-
standige beweging, die door Zuid-Afri-
ka wordt bewapend. getraind en be-
voorraad. Deze rebellen vernietigen
soms de hulpprojecten in de dorpen; zij
verwoesten de gebouwen en de gewas-
sen, zij martelen, verminken en doden

riële steun aan de bevrijdingsbewe-
ging in Zuid-Afrika. Daarnaast speelt
ons werk zichook in Nederland af: poli.
tieke lobby, educatie en (mede}organi-
seren van evenementen zoals CASA.

---------------~

Het Westen weigert het anti-apart-
heidskonijn met wapens te helpen. Dat
vind ik een beetje schijnheilig. Want
datzeIlde Westen roept wel dat de
apartheid een 'misdaad tegen de mens-
heid' is. Maar die misdaad met wapens
bestrijden. wil het Westen niet. Ook
vreedzame middelen. zoals de boycot,
gaan het Westen veel te ver. Daarmee
blijft het Westen door de voortgaande
handel en investeringen medeplichtig
aan de handhaving van de apartheid.

De Antî-Apartheids Beweging Neder-
land is een actieve en volwassen orga-
nisatie met een rijke ervaring in het ver-
zet tegen apartheid. We bieden mate-

Sluit je aan bij de Anti-Apartheid!!Be-
weging Nederland.
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k aan Janden Boer)theid symboliseert (met dan- dje onderdrukking en apar-t Moçambjque,
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De slem van de jazz

Billie Holiday

•
'Prez' Lester YOlJng

Lester Young
Het was daar, dat zij de fameuze tenor-
saxofonist Lester Young ontmoelle en
tussen beide mensen ontstond een
vriendschap, die tussen man en vrouw
voor onmogelijk wordt gehouden. Les-
ter was net als Billie een in zichzeIl ge-
keerd, bijna schuw mens, die de hard-
heid van het muziekantenleven eigen-
lijk helemaal niet aankon en dolblij
was, dat Billie's moeder zich over hem
ontfermde, Lester noemde Billie 'Lady
Day' en zij hem 'Prez' (een afkorting van
president).
Deze bijnamen zouden in de jazz legen-
darisch worden. Toch was hun muzika-
le samenwerking veel belangrijker.
want de opnamen die Billie en Lester
samen met een kleine combo maakten,
met stukken als 'Travellin" en 'When
you're smiling'; behoren tot het mooiste
wat de jazz ooit voortbracht.

maar een van de calébazen kreeg me-
delijden met het trieste meisje en vroeg
ol ze misschien wat kon zingen, Ze deed
het en zong 'Travellin' all alone', Ze
kreeg een ovationeel applaus en de
zangcarriére van Billie Holiday was be-
gonnen. Daarna gingen ook andere
deuren voor haar open en ze mocht in
diverse andere gelegenheden zingen,
Op zeer jonge leeftijd maakte Billie
haar eerste plaatje, met niemand min-
der dan Benny Goedman, die toen echo
ter nog volslagen onbekend was. Toch
was dil een doorbraak en met de fijnzin-
nige pianist Teddy Wilson als begelei-
der ging het nu met haar carrière cre-
scendo. Yia Wîlson kwam Billie in con-
tact met het orkest van Count Basie en
een tijdlang was zij de vaste zangeres
bij de band,

Toch was Billie op den duur niet hele-
maal happy bij het orkest van de Count
en toen de blanke klarinettist en orkest-
leider Artie Show haar vroeg om bij zijn
band te komen zingen, ging zij op dit

moeder, terwijl Billie bij haar op schoot
zat, een ervaring, die later nog eens
versterkt werd, doordat zij in een inter-
naat voor 'straf' werd opgesloten in een
kamer, waarin een overleden meisje
stond opgebaard.

New York
Het is dan ook niet verwonderlijk. dat
Billie al heel jong naar New York trok
om daar als prostitué de kost te ver-
dienen, Om weer aan dit milieu te ont-
komen ging zij de cafés langs om te
proberen als danseres aan de bak te
komen, Dit lukte echter absoluut niet,

Billie Holiday werd op 7 april 1915 in
Ballimore geboren uit ouders, die el-
kaar maar heel weinig zagen, omdat
vader als muzikant steeds 'on the rood'
was. Waarschijnlijk zijn de eerste le-
vensjaren van Billie tevens haar meest
gelukkige geweest, want al heel vroeg
in haar leven begint er een lijdensweg,
die eigenlijk tot aan haar dood zou du-
ren, De jonge Billie werd bijv, op 10.
jarige leeftijd door een vent van 40 ver-
kracht en kreeg bovendien ook nog de
schuld in haar schoenen geschoven.
omdat zij het wel uitgelokt zou hebben!
Een andere traumatische ervaring voor
Billiewas het overlijden van haar groot-

Zangers en zangeressen hebben in de jazz altijd een heel aparte plaats
ingenomen. Hoewel de jazzmuziek zijn ontstaan en beslaan zeker mede te
danken heeft aan de talloze blueszangers- en zangeressen. die er in de
loop der jaren zijn geweest. is er toch nooil een vocalist(e) geweest. die in
staat was de jazz echt te vernieuwen. Dil was alleen weggelegd voor
mensen als trompettist Louis Armstrong, tenorist John Coltrane en vooral
het grootste aller genieën. altsaxofonist Charlie Parker. Toch was er een
zangeres. die altijd boven alle kritiek heeft gestaan en ook tegenwoordig
nog als de allerbeste wordt beschouwd nl. Billie Holiday. Je kunt van haar
stem houden of niet. onberoerd laat die je nooit. haar zang treft je tot in het
diepst van je ziel.
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aanbod in. Dil was een sensationele
ontwikkeling, omdat het in die tijd be-
slist niet gebruikelijk was dat een zwar.
te zangeres bij een blanke band optrad.
Vooral in het zuiden van de V.S.moest
Billievele vernederingen ondergaan en
op zekere dog bracht zijeen hele zaal in
oproer, loen zij een blanke, die haar
onbeschoft bejegende, voor'mother fuc.
ker' uitmaakte.
De maat was voor Billie echter hele-
maal vol, toen zij tijdens een optreden
in een hotel in NewYorkslechts van de
vrachtlift gebruik mocht maken, omdat
haar aanwezigheid in de gewone lift
vooral de hotelgasten uil de zuidelijke
staten stoorde. Billie had een gesprek
met bandleider Artie Showen nam ont-
slag.
Volgens vele mensen heeft Show in de-
ze zaak een uiterst dubieuze rol ge-
speeld,

Drugs
Dil soort toestanden leidden er toe, dat
Billie, die toen al vaak dronk, ook nog
eens haar toevlucht ging zoeken tot de
drugs, hoewel dat aanvankelijk nog
niet de gevreesde heroïne was.
We zijn dan aan het eind van de derti-
ger jaren. Tijdens de oorlog steeg Bil-
lie's ster snel, het wrange nummer
'Strange Fruit' werd een hit en de beeld-
schone Billie met de gele gardenia's in
haar kapsel een beroemdheid. Zij was
deze bloemen gaan dragen, omdat zij
eens tijdens het ontkroezen van d'r haar
een brandplek opliep. Doorde gardeni-
a's kon niemand de kale plek zien.
Het waren de jaren van 52nd Street. de
fameuze avenue, waar je achter iedere
deur jazzop topniveau kon horen. Billie
trouwde met JimmyMunroe,die sterk op
haar vader leek en Billie hoopte van
hem een kind te krijgen. Helaas, ]immy
was een drugsverslaafde, die zijn ech-
telijke plichten niet of nauwelijks kon
vervullen en en passant ookBillieweer
aan de nu zwaardere drugs bracht.
Erzouden later nog vele mannen een rol
in Billie's leven spelen. maar haar grote
wens, een kind, zou nooit vervuld wor-
den. Misschien zou haar leven als moe-
der heel anders zijn gelopen.

In die tijd werd Billie de eerste zwarte
zangeres, die een plaat met strijkers
mocht maken. Het werd een prima
schijf met als hoogtepunt het fameuze
'Loverman',

Gevangenis
In 1946trad Billie op in de film New
Orleans met 0.0, LouisArmstrong. Het
was de eerste filmmet blanke en zwarte
artiesten, zogenaamd op gelijkwaardig
niveau, maar het was toch kenmer-
kend, dat Billie en Louis de rol van de
bedienden moesten spelen!
In 1947krijgt Billie een grote klap te
verwerken. Zewordtwegens drugsbezit
gearresteerd en tot ruim één jaar ge-
vangenisstraf veroordeeld. Tijdens
hoor detentie gedraagt Billiezichonbe-
rispelijk en de leiding van de gevange-
nis kon dan ookalleen maar goeds over
haar rapporteren. Tijdens hoor ge.
dwongen afwezigheid is haar ge.
zondheidduidelijk vooruit gegaan en is
ze de nodige kilo's aangekomen, Een
nieuwe toekomst ligt voor haar open,
maar door verkeerde vrienden duurt de-
ze opleving niet erg lang. Ook de pla-
tenproducers valt het nu op, dat Billie
bij opnamen soms zeer slecht bij stem is
en pas na het nuttigen van enige alco-
holische versnaperingen weer tot goe-
de resultaten komt. En dat is eigenlijk
een understatement, want ook in die
tijd weet Billie van de meest onnozele
songs nog fraaie meesterwerkjes te ma-
ken. Dil komtdoor de enorme bluesfee-
Jing, waarmee Billie zingt. hoewel zij
eigenlijk nooil een echte blueszangeres
is geweest.

Fatale verslaving
Een nieuwe slag voorBillie is. dal haar
aanvrage voor adoptie van een kind
wordt afgewezen, omdat men van me-
ning is, dat een junk geen kind kan op-
voeden. Het trieste was echter, dot Bil-
lie in de periode van de aanvrage volko-
men clean was, maar ze had nu een-
maal haar geschiedenis tegen.
Door al deze tegenslagen en vernede-
ringen komt in de vijftiger jaren de
drang tot zelfvernietiging, die Billie al

Ii
"EGO
•• puzzle
De vier beroepen van de visitekaart jes-
puzzel in het aprilnummer luiden: musi-
cus, filmster, timmerman en automon.
teur.
Hieronder een puzzelwaar de vier juiste
woorden zowel horizontaal als verti.
cool ingevuld dienen te worden. Deom.
schrijvingen zijn: L getal; 2. beroep; 3.
vrucht; 4. verzameling papieren.

vanaf haar kinderjaren had, steeds
sterker naar voren en komt hoor versla-
ving langzamerhand in een finaal sta-
dium. Zekan nauwelijks meer lopen en
de plaat 'Ladyin Salin'komt slechts met
grote moeite tot stand. Haar laatste Ie.
vensjaar is een catastrofe. Eerst over.
lijdt haar vriend voor het leven !.ester
Youngen bij de begrafenis van de grote
saxofonist spreekt Billie de profetische
woorden: 'Ik ben de volgende'.
Ditblijkt helaas moor ol te waar te zijn.
Op 17juli 1959overlijdt Billie in het Me-
tropoliton ziekenhuis te NewYorkop 44-
jarige leeftijd, nadat de politie het be-
staan heeft om de doodzieke Billie op
haar sterfbed nog te arresteren wegens
vermeend drugsbezit. Zelfsdeze laatste
vernedering kon men de grootste een-
zaamste en meest trieste jazz-zangeres
aller lijden blijkbaar niet besparen.

Theo Carree

Aanl5ivolen ploten:
The Lester Young Story Vol. I and 2: CBS
34837,'A muaical romanc •.•';
Th•.•BillieHollday Slory: mei alukkenala:
'Them There Eyea, 'Loverman' • 'MyMan',
'Oon'1 Explain', 'Thai Ole Oevll Called
Love', Good Morning Heartoc:he', 'God
Bleu Tha Chlld' en 'SolItude'; CoraI3337/
1-2(0),

Billy Holiday met wuis Armstrong en zijn orkest.
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Vrije lijd achter de poort

'Op een gegeven ogenblik word je er kolsziek van'

Sinds ze in dienst zitten, is de vrije tijd die ze door de week hebben lang
niet meer zo leuk en goed besteed als vóór die tijd. Erwin van Pelt voetbalt
nauwelijks meer. Hij is 20 jaren jong. woont in Hilversum en heeft na de
havo de meao gedaan.
Dennis Keyner uit Tilburg is de doordeweekse uren gitaarspelen kwijt. Hij
is 21 jaar en heeft het havo-diploma gehaald. Een jaar mts er tussendoor
beviel hem niet. Sinds januari zijn ze in Assen gelegerd bij de 42e Afdeling
Veldartillerie. Ego-redakteur Wim Reinders had een vraaggesprek met
hen over hun vrijetijdsbesteding vóór en tijdens hun diensttijd.

[s het Jeuken gezellig om naar die wed-
strijden in het betaalde voetbaJ te
gaan? '
Erwin: Ja, ik ga er met veel plezier heen.

Nu hoor en lees je vaak negatieve ver-
halen over supporters. Jij maakt soms
dingen mee in het stadion. Zijn de ver-
halen in de krant in overeenstemming

met de feiten?
Erwin: Wat je ervan leest in de krant
klopt wel. Er is vaak een kleine groep
die ergens mee begint en dot slaat soms
over op meer mensen. Wat ik het meest
meemaak is: het gooien van vuurwerk,
het uitschelden van de tegenpartij, ook
wel echt slaan of en toe, lussen de sup-
porters onderling en tegen die van de
bezoekende club. Soms staat ze elkaar
echt op te wachten, toch vaak een
agressieve sfeer.

'Dan ren je wel'
Wat doe je dan?
Erwin: Hard wegrennen. Je moet wel.
Anders krijg je een knuppel van de ME
op je hoofd. Ik heb ook wel eens voor
m'n eigen supporters moeten rennen, in
Amsterdam. Ik stond toen niet in het
Utrecht-vak, maar tussen Ajax-suppor-
ters. Na afloop van de wedstrijd werden
de Utrecht-supporters weggeleid en al-
lerlei Ajax-supporters liepen om hen
heen te provoceren. Die Utrecht-suppor-
ters braken toen door hun politiecordon
heen en ik liep daar toen ook. En zij
konden natuurlijk niet zien dat ik één
van hen was, dus ik moest ook rennen.
En dan ren je wel hoor, als er een paar
honderd man op je afkomen. Een kat in
het nauw maakt rare sprongen, en dat
doe je dan echt. Dan voel je je echt wel
angstig.

Ooit zoiets meegemaakt?
Erwin: Ja, met Feijenoord en Ajax.

Heb jij daar last van?
Erwin: Soms welja. Het hangt af van het
vak waar je in zit.

Krijgje dan de neiging om mee te doen ?
Erwin (wacht even): ... Nou, heel soms.
Ik heb nog nooit aan zoiets meegedaan,
maar als je soms helemaal in de sfeer
van de wedstrijd zit en er wordt wat
uitgelokt door de tegenpartij of door de
scheidsrechter, dan kan ik ook aardig
opgewonden raken, Maar dat zakt heel
gauw weer weg. Als er veel op het spel
staat is er gauw een opgefokt sfeertje,
dan wil er wel eens wat fout gaan.

Doe je je best om er niet tussen te zitten
als er een agressieve sfeer is?
Erwin: Soms zoek ik het echt wel eens
op. Wat de kik ervan precies is, weet ik
niet. Misschien om vechten te zien, niet
meedoen maar toch de sponning ervan
proeven. Negeren kon ik het toen niet.
Dat was een paar jaar geleden. Je wordt
ook verstandiger. Nu ga ik meteen na

\,

veldvoetbal. Ik voetbal niet om hogerop
te komen. Ik zit wel bij de selectie, maar
we spelen niet zo hoog. Ik voetbal om-
dat ik het leuk vind. 't Is een echte gezel-
ligheidsclub met regelmatig samen een
avondje uit.

Gezellig. ook agressief
Je voetbalt zelf: ga je ook wel eens kij-
ken naar topclubs?
Erwin: Ja, ik ga ook vaak naar wedstrij-
den toe, want ik ben supporter van Fe
Utrecht. Als klein jochie kwam ik al bij
de wedstrijden, met mijn vader mee. Nu
kom ik nog steeds kijken, dus je kunt me
wel een trouw supporter noemen.

I I
Erwin van Pelt (I.)en Dennis Keyner

Je bent dus een beetje 'n technisch be-
gaafd speler?
Erwin: Nou, begaafd ... Moor ik ben wel
technisch, ja. Bovendien vind ik zaal-
voetbal leuk, omdat ik het met een hele
vriendenkring doe. Allemaal jongens
uit de buurt met wie ik ook op vakantie
ga. We hebben samen een team ge-
vormd, zijn naar een vereniging gestopt
en hebben gezegd dat we alleen lid wil-
den worden als we met z'n allen in één
team zouden komen. Dat is gelukt.

Ben je er allang mee bezig?
Erwin: Jo, ik voetbal al 12 jaar op het
veld en sinds een jaar doe ik aan zaal-
voetbal. Zaalvoetbal vind ik eigenlijk
leuker dan veldvoetbal. Je hebt veel
meer balcontact, en ik kan het ook
beter.

En jij, Dermis?
Dennis: De laotste tijd heb ik veel mu-
ziek gemaakt en doorvoor heb ik jaren-
lang gebadmintond. No zes jaren bad-
minton kreeg ik een band waar ik mu-
ziek mee ging maken. En m'n vriendin
neemt vanzelf ook veel tijd.

Erwin, kost jouw sport veel tijd?
Erwin: Behoorlijk, jo. Twee keer in de
week trainen voor het voetballen op za.
terdag en dan I keer in de week zoal-
voetbal, vaak laat op de avond. Door
gaat dus welllink veel tijd in zillen.

Waar hield jij in je in je vrije tijd mee
bezig Erwin, voo.rdatje in dienst ging?
Erwin: Mei voetbal, in de zaal en op het
veld. Verder wat tv kijken en veel uit-
gaan, naar discotheken.

Voetbal

Je kreeg die band, zeg je, Hoe ging dat?
Dennis: Nou je kreeg ... Ik ontmoelle
mensen die ook aan muziek deden,
proalle ermee en op een gegeven mo-
ment zijn we samen gaan spelen. En dat
goot lekker.

Train je ook voor het zaalvoetbal?
Erwin: Nee, daar niet voor, wel voor het
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de wedstrijd terug naar huis, het vech-
ten interesseert me niel meer.lk vind
het nu alleen maar rot als mijn club
negatief in de publiciteit koml

Muziek en musea
Dennis, hoe kwam jij ertoe om muziek te
gaan spelen?
Dennis: Mijn vader heeft vroeger ook in
bands gespeeld en hij had thuis een
gitaar staan. Toen ik een jaar of twaalf
was, begon ik een beetje te pingelen op
dat ding en dot ging wel goed. Les heb
ik nooit gehad, ik heb hel mezelf ge-
leerd. Op school kwam ik in kontaki met
mensen die ook van muziek hielden en
zo ging dot verder. We gingen eens sa-
menspelen, dot ging goed en toen heb-
ben we een band geformeerd.

Wat spelen jullie voor muziek?
Dennis: We spelen legenwoordig wel
van alles, maar wal we het Iiefsl spelen
is een beetje swing-muziek, blues ook
wel, maar dan de wat snellere blues,
bluesrock. Ikzelf wil wat verder in de
jazz, maar daar houden de anderen niet
zoveel van. Muzikaal is dal ingewikkel-
der, en om dat dan samen Ie spelen, is
heel wat moeilijker don wat we nu spe.
len. We hebben een paar optredens ver-
zorgd, misschien gaan we er mee door,
maar we zitten ook mei onze eigen car-
rière wat het werk betreft.

Hoeveel tijd stak jij in je muziek?
Dennis: Ik speelde elke dag IV,tot 2 uur
op m'n gitaar, verspreid over de hele
dag, meestal alleen. In 't weekend wat
minder, omdat ik dan uitga en veel tijd
doorbreng met m'n vriendin.

En wat deed je verder behalve gitaar
spelen?
Dennis: Af en loe nog badmintonnen
en ... jo, ik wilde altijd zoveel mogelijk
weg van huis, ik wilde altijd dingen
zien, musea enzo. Ik vind het best wel
geinig, allerlei soorten musea bekij-
ken, in andere steden. Ik ga ook graag
naar concerten, jozz bijvoorbeeld, con-
certen woar niet zoveel mensen van
houden. Blues ook, hartstikke gezellig
zijn die concerten in cafés., Met m'n
vriendin doe ik ook veel samen en m'n
kleine zus van vier neem ik wel mee de
slad in, naar het circus, dat vindt ze
hartstikke leuk.

Houd je vriendin ook van jazz- en blues-
concerten?
Dennis: Niet zo erg, ik probeer haar wel
mee te trekken in die richting. Moor on-
ders ga ik gewoon alleen, dat is geen
probleem tussen ons.

Disco
uwin, wat doe je verder in je vrije tijd?
Erwin: De meeste avonden door de
week ben ik dus met voetbal bezig. De
woensdagavond ben ik dan meestal
thuis, 'n beetje tv kijken. De vrijdag-
avond ga ik uit. Weinig drinken en de
zaterdagavond ook uit, naar de disco.
Zondagochtend kan ik dan lekker uit-
slapen.

Dennismist us-engitaarspel

Wat is het leuke van een disco?
Erwin: Ik weet niet of het eigenlijk wel
zo leuk is ... (gelach van ons drieeënl
maar ik ga erheen omdal ol mijn vrien-
den er komen. Door word je automa-
tisch naar toegetrokken dan. Ik go eerst
altijd noor een bar, daar is het eigenlijk
wel zo gezellig.

Zou je het leuker vinden als je vrienden
niet naar de disco maar naar die bar
zouden komen?
Erwin: nee, dat niet. Ik vind het alle-
twee leuk. In de disco kun je ook lekker
dansen. Voor de rest is er niks aantrek-
kelijks aan, 't is er duur, veel duurder
dan in een café.

In de kazerne
Wat doen jullie met je vTije tijd in
dieTJst? Hebben jullie trouwens veel
vrije tijd?
Erwin: In de afgelopen 3V, maand zijn
we 2Y, week weggeweest van de kazer-
ne, op bivak. De volgende 3Y, week
gaan we ook hel veld op als richters.
Dennis: Ik doe niet zoveel in die vrije
tijd, lot nu toe tenminste. Na het eten
eerst douchen, wat tv kijken, lezen, mu,
ziek luisteren, wat praten. En dan lig je
al vroeg in bed. omdat je de volgende
ochtend om half zeven weer op moet.
Heel anders don thuis, want toen ging
ik vaak weg naar vrienden. Dat kan hier
niet. Ik kan die vrije tijd hier missen als
kiespijn. Ik kan best overweg met de
mensen hier, ik kan met ze lachen,
maar het is zo dat je niet echt kunt
kiezen wal je wilt. Thuis ging ik niet
'$ avonds even op m'n bed liggen.
Erwin: Bij mij gaat het ongeveer zo als
bij Dennis. Ik ga ook naar de eigen on-
derdeelsbar, naar de film - als er eentje
draait - en woensdagavond ga ik uit in
Assen. In het begin hebben we wel eens
gekaart. maar dut doen we nu niet
meer.

Vinden jullie de manier waarop jullie je
vTije tijd in dienst besteden leuk?
Erwin (bijgevullen door Dennis); Nee,
helemaal niet. Je kunt 't wel beter besle-
den, denk ik, muur ik heb duar geen zin
in. Ik zou een cursus kunnen doen, maar
er zijn zoveel weken dat je er geen tijd
voor hebt. De cursus die ik wil doen is
vrij zwoor, tenminste om 'm in dienst te
halen.

En voetbaItraîning?
Erwin: Je kunt wel een plaatselijke club
opzoeken, maur dut doe je niet zo gauw.
Mijn club zou dat wel kunnen regelen,
maar dal gaat dan ook weer zoonregel-
matig. Dan denk ik gauw: laat maar
zitten.

Studieruimte
Zou jij hier bepaalde dingen willen
doen in je YTijetijd, Dennis?
Dennis: ja, ook studeren, Ik ben de kapi-
tein wezen vragen waar dat kon op de
kazerne. Dan kun je in een leslokaal
gaan zitten, muar dat is zo'n ongezelli-
ge, lege ruimte. Dan moel je zitten met
oogkleppen op als het ware, niet om je
heen kijken. Ik probeer me ertoe te zet-
ten, muur het lukt me niet. Toch wil ik
m'n wiskunde van het Havo-pakket in
m'n diensttijd nog almuken, Verder zou
ik wat aan badminton willen doen.

Daar moet je dan wat voor doen?
Dennis: Op den duur moet je wel wat
aunpakken, wanl ik wil niet op deze
munier vun passieve vrijetijdsbeste-
ding doorgaan. Op een gegeven ogen.
blik word je daar kotsziek van, en dan
moet je wel wat.

Wil jij ook ooit de eentonigheid van het
avondlijk bestaan doorbreken, Erwin?
Erwin: Ik wil in elk geval m'n theorie
halen voor het rijbewijs. Dat zal ook wel
lukken. Ik kan ook gaun trimmen en je
hebt ook een sportschool in de buurt.
Wat bodybuilding of fitness om toch be-
zig te zijn. Maar ik wacht eerst af tot we
paraat zijn.

Op de vraag wat er voor hen georgani-
seerd zou kunnen worden in dienst is
het ontwoord: een studieruimte. Niet
zo'n kaal leslokaal, maar een beetje 'n
gezellig ingerichte ruimte. Naast alle
bars en kantines in zo'n groot kazerne-
complex moet dat toch mogelijk zijn. Er
is tenslotte een dienst Ontwikkeling en
Ontspanning in de krijgsmacht. die zal
daar toch wel middelen voor hebben. Zo
al en toe wordt er iets aan sportevene-
menten georganiseerd, dat zou ook wel
wat uitgebreid mogen worden, Een ta.
leltennistoernooi bijvoorbeeld. Voor de
aktieve vrijetijdsbesteding zou best wat
meer aktiviteit aan de dag gelegd kun-
nen worden, zo konkluderen Dennis en
Erwin.

Wim Reinders
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'Empire ol the sun'

Spielberg versla al oorlog door de ogen
van een kind

had hij het allemaal zeker niet gered.
Hijwordt op alle fronten geconfronteerd
met het leven in z'n meesl harde en
meedogenloze vorm, terwijl hij voor-
dien in een irreële sprookjeswereld
leefde. In het kamp ontwikkelt hij zich
tot een handige scharrelaar, die overal
iets uit weet te slaan en die als tussen-
persoon fungeert tussen allerlei men-
sen die weer om andere dingen verle-
gen zitten.

Tot mijn grote verbazing lees ik links en rechts dat Steven Spielberg. weer
eens zelf in de regisseursstoel bij het maken van 'Empire 0/ the sun' een
dure en fascinerende flop heeft afgeleverd. Hoezo flop? Ik heb ademloos
zitten kijken naar een produktie die. als een handtekening op een Rem-
brandt. in alle details de bevlogenheid en het kunstenaarschap van Holly-
woods eigen sprookjesverteller vertoont. Want na zijn poging om een
'volwassen film' te maken met 'The colar purple', een film die naar mijn
smaak nu juist een mislukking is geworden. heeft Spielberg zich weer
beperkt (en wat heet in dit verband beperkt?) tot zijn eigen terrein: de
wereld bekijken door de ogen van een nieuwsgierig. gefascineerd kind.

In Shanghai woont de Engelse jongen
Jamie met ûjn al even Britse ouders in
een groot huis. De Chinese bedienden
worden door de jongen met een vanzelf-
sprekende houding van superioriteit
behandeld, omdat hij er gewoon mee is
opgevoed. We schrijven 1941.Terwijl de
Japanners op het punt staan de stad
binnen te vallen, houden de Brilten on-
derling nog een gecostumeerd leest. Al
meteen ûllen we middenin één van die
adembenemende scènes zoals alleen
Spielberg ze kan bedenken en in beeld
brengen: temidden van doodsbange,
uitgehongerde Chinezen die bij honder-
den door de straten drommen, rijden de
grote auto's met gecostumeerde Engel-
sen. Doordat ze allemaal zijn verkleed
en geschminkt wordt de surrealistische
sfeer, die natuurlijk in zo'n situatie toch
al royaal voorhanden is. nog eens on-
derstreept.
In de tuin van het huis waar het feest
wordt gehouden, dwaalt Jamie af door-
dat zijn speelgoedvliegtuigje door de
wind wordt meegenomen tot achtereen

heuvel. Als hij het ding wil gaan halen,
wordt hij opeens geconlronteerd met
een grote Japanse legereenheid die
daar z'n kans afwacht. Opnieuw een
moment van grote spanning en schoon-
heid. Een paar weken later is het zover:
de Japanners vallen 's nachts binnen,
en in de paniek die volgt raakt Jamie
zijn ouders kwijt. En waardoor? Doordat
hij zijn speelgoedvliegtuigje heeft laten
vallen en z'n moeders hand loslaat om
het op te rapen! Die bezetenheid van die
kleine, beschermde Brit met oorlogs-
vliegtuigen duikt de hele lilm door
voortdurend weer op, en telkens heelt
Spielberg er een cruciale scène omheen
gebouwd.

Jamie bivakkeert een paar weken in het
verlaten ouderlijk huis, maar moet dan,
gedwongen door honger, de straat op.
Hijwordt opgepikt door een paar Ameri-
kanen en komt terecht in een kamp.
Langzaam maar zeker begint zich een
enorme verandering in de jongen te vol-
trekken en dat moet ook wel. anders

Wanneer na vier jaar de oorlog voorbij
is, en de kinderen bij elkaar worden
gebracht omdat er een groep ouders in
aantocht is, is er van de keurige jongen
met z'n geplakte haartjes en zijn school-
blazer niets meer over. Jim is stukken
ouder geworden, heeft een wereldwijze
blik in z'n ogen en durft niet te geloven
dat zijn ouders hem zullen komen ha-
len. Wanneer zijn moeder hem op een
ogenblik ziet staan, kijkt ze aanvanke-
lijk dan ook langs hem heen, omdat zij
de oude Jamie nog in gedachten heeft.
De grote kracht van Spielberg is ook in
deze film. dat hij het vermogen bezit om
alles, maar dan ook alles, weer te ge-
ven zoals een kind het ervaart. Verwij-
ten, dat de situatie in met name het
Japanse kamp veel te vriendelijk zijn
voorgesteld en dat de jongen nooit echt
in gevaar is geweest, zijn terug te voe-
ren op dat vermogen van Spielberg. Ja-
mie is natuurlijk voortdurend in levens-
gevaar geweest. maar een kind beselt
zulke dingen niet, of maakt er eenavon-
tuur van omdat hij dal kan bevatten.
Laat Spielberg dankbaar zijn voor dat
unieke talent dat zulke lascinerende
films oplevert, en niet denken dat hij
pas een echte regisseur is als hij een
'grotemensenlilm' kan maken. Honderd
zogenaamde grotemensenlilms geef ik
voor één echte, onvervalste Spielberg!
De film werd gemaakt naar de autobio-
grafische roman van J. G. Ballard.
Christion Bale was een schillerende
hoofdrolspeler. mooie bijrollen waren
er van John Malkovich en Nigel Havers.

Leo van Opzeeland

-Christian Bale ÎlI een schitterende hoofdrol als Jamie jn 'Empire of the sun' van Steven SpieJberg
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maar: het sfeertje dat hier wordt ge.
schetst van de ethiek waarmee een
land als Amerika wordt geregeerd.
liegt er niet om. Maar in feite kijkt
niemand door van op natuurlijk. Deplot
van de lîlm is Hauwen vervelend en
dateert uit de periode van Russenhaal,
die nu toch wel min ol meer aan het
aflopen is dacht ik. Maar toch, een boei-
end geheel met een mooi opgevoerde
spanning en prachtig acteerwerk van
Costner, en van Gene Hackman als de
moorddadige minister.

wikkelaar bezig een oud huis te confis-
queren. omdat het weg moet voor z'n
grootse bouwplannen. Erg netjes goot
het allemaal niet: de bewoners worden
bedreigd door een van de employés van
de projectontwikkelaar. Als een van
hen de ogen in wanhoop ten hemel helt,
verschijnen er twee ruimtewezentjes
die over bijzondere gaven beschikken.
Natuurlijk wint het groepje ongeregeld,
aangevoerd door een oude man en z'n
lieve. dementerende vrouw de strijd en
zien we uiteindelijk, midden tussen ol
dat moderne chroom en glas, het oude
huis als een soort sprookjeskasteel op
het plein staan, Vooral door de acteer-
prestaties van de hoogbejaarde Hume
Cronyn en Jessica Tandy een hartvero-
verende film. En voor de liefhebbers
zijn de ruimteschoteltjes om van te wa-
tertanden ...

Nowayout

Een lascinerende film over moord en
intrige binnen de muren van het Penta-
gon is 'Noway out' van regisseur Roger
Donaidson. Kevin Costner, grote ster
uit 'The untouchables', speelt de mari-
nier die verlield wordt op de vriendin
van de minister van buitenlandse za-
ken. Wanneer de minister zeil merkt dat
zij iemand anders heeft. vermoordt hij
haar in blinde jaloezie. Zijn assistent,
een zeer gehaaide secretaris met veel
macht, besluit om de moord in de schoe-
nen van de jonge marinier te schuiven
die kortgeleden is ingehuurd om wat
spionage-activiteiten bij het ministerie
van defensie te verrichten. Ik bedoel

L.v.o.

•••Gene Haekman en Sean Young als minister
en minnares in 'Nowar out'

]

Batteries not included

aantal vuren: de priester die probeert
hem te bekeren, de gangster die hem
klem heeft en de politie die lont ruikt.
En daarbij wordt hij ook nog eens in
stilte bemind door het blinde nichtje
van de kerkvader. Enfin, los van een
aantal beklemmende scenes en mooi,
sober acteren van MickeyRourkeals de
vrijheidsslijder en Bob Hoskins als de
priester, is de film door enige commer-
ciële koerswijzigingen van de produ-
cent een merkwaardig ratjetoe gewor-
den, waar Rourke zich naderhand dan
ook met nadruk van heelt gedistanti-
eerd,
Vooral Alan Botes, als de gangster,
kreeg een rol waar hij duidelijk geen
raad mee wist: komiek en meedogen-
loos tegelijk, Regie was van Mike
Hodges.

.,'
!essiea Tandyen Bume Cronyn in 'Batteries
not inc1uded'

een bus vol schoolkinderen per ongeluk
wordt opgeblazen in plaats van een le-
gertruck met Britse soldaten. Moor hij
kan niet ongezien weg uit Ierland. Voor
een veiligeaftocht is hijaangewezen op
de diensten van de plaatselijke gang-
ster, die in ruil daarvoor nog één enkele
moord van de vrijheidsstrijder vraagt.
Die moord wordt gezien door een gees-
telijke, moor doordat de dader onmid.
dellijk biecht. is zijn geheim veilig voor
de politie.
De politieke activist zit nu tussen een

Met Steven Spielberg als producent
maakte regisseur Matthew Robbinseen
vriendelijke variant op 'Close encoun-
ters' en 'E.T.', waarin kleine vlîegende
schoteltjes een belangrijke rol spelen.
Midden in New York is een projectont-

Mickey Rourke als IRA-strijder in 'A prayer
lor the dying'

• •• film •• •• •• •• •• •: 'I korl ••• •• •

der besluit om zich terug te trekken, rei-
zen de twee broers of noar Amerika om
Ie proberen doar carrière te maken. Ze
komen in contact met de beroemde film-
regisseur Grillith en schoppen het uit-
eindelijk ver als decorontwerpers.
Maar het lot slaat toe, want zoveel ge-
luk kan nooit blijven. De symbolische
draad door het verhaal is de relatie tus-
sen de twee broers, die alleen maar
succes kunnen hebben als ze elkaars
gelijken zijn. Zodra de één iets wint ol
verliest en daardoor meer of minder
dan de ander bezit, goot het mis. De
film is geestig en kinderlijk van toon, en
zit vol schitterende beelden. Maar ook
ik sluit me aan bij de groep bewonde-
raars, die toch de voorkeur geven aan
drama's als 'Padre padrone' ol 'Koos'.Er
wordt niettemin uitstekend geacteerd,
met een speciale vermelding voor
Charles Dance als de beroemde regis-
seur Grillîth.

In deze beklemmende film zien we 'me-
gastar' MickeyRourke terug in het land
van z'n voorvaderen, Hijspeelt eenacti-
vist van het Ierse bevrijdingsfront IRA,
die ermee wil ophouden als blijkt dat

•
De twee bw€rs als soldaat in 'Goodmoming
Baby/onia'

Goodmorning Babylonia

10
•

A prayet fot the dying

De Italiaanse cineasten Vittorioen Pao-
10Toviani hebben een status bereikt,
waarbij iedereen reikhalzend noor hun
volgende film uitkijkt. Mei 'Goodmor-
ning Babylonia' stellen ze hun publiek
over de hele wereld zeker niet teleur,
hoewel algemeen de opmerking wordt
gemaakt dol ze in hun 'serieuze' Iilms
toch meer overtuigen.
'Goodmorning Babylonia' gaat over
twee broers die in de buurt von Florence
in het bedrijf von hun vader werken. Ze
restoureren oude gebouwen en zijn zeer
aan elkoor verknocht. Wanneer de vo-
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Zolang hel goud zal
blijven blinkenl

zal ook de Rijn wel
blijven slinken.

Wim de Vries





Andreiko en 5ijbrands in 1973. De Rus werd later vermoord.

Sijbrands' kleurrijke
somberheid

Nieuwe toernooien. nieuwe 'Spelen'. nieuwe sporten: het aanbod aan
actieve en passieve vrijetijdsvulling op dit gebied lijkt langzamerhand
een verzadigingspunt te bereiken. Hoeveel oude en nieuwe takken van
sport zijn er niet. die in een keihard pr-gevecht strijden om de gunst van hel
publiek? Kranten worden overspoeld met verzoeken om nu eindelijk eens
aandacht te besteden aan petanque of onderwaterhockey . Maar nog
steeds één van de belangrijkste voorwaarden om aandacht te verwerven
blijkt de aanwezigheid van kleurrijke beoefenaren te zijn. Het Nederlands
kampioenschap dammen heeft dat onlangs ten overvloede aangetoond.

Een zekere magie
Sijbrands doet vermoeden, dat hij in de
twaall uur die hij per dag aan dammen
besteedt de zinloosheid van het be-
slaan duidelijk aan het maken is. Je
kunt even goed twaalf uur per dag met
een aantal witte en zwarte houtjes spe-
len en daarvan de essentie zo ver moge-
lijk trachten te achterhalen als bezeten
op jacht gaan naar andere vervolma-
king van talenten. Nee, je kunt door de
schijnbare versmalling van je horizon
(alleen bezig zijn met dammen) die hori-
zon vermoedelijk eerder verbreden dan
met allerlei idiote carrièremakerij. 26
moet Sijbrands denken en veel mensen
blijken zich in die gedachte te her-
kennen.
En dan komt er vermoedelijk nog éen
ding bij: een zekere magie. Het is na-
tuurlijk bijzonder, als een wereldkam-
pioen van weleer na vijllien jaar pro-
beert zijn successen van weleer te her-
halen en terugkeert tot het uitgangs-
punt. Ook dal doet diepte en bijzonder-
heid vermoeden. Sijbrands is iemand
die dagen- en nachten lang onder.
vraagd kan worden, waarna de onder-
vrager nog steeds de idee heeft dat
sommige gebieden onbetreden zijn.
Ook dat is magie. De magie van een
Gullit en misschien zells van Yvonne
van Gennip, hoewel die evenals Van
der Wal vrolijkheid uitstraalt. Maar
niemand geloalt in die vrolijkheid. Een
Nederlander vermoedt somberte en
houdt van somberte.

Hans van Wissen

van ex~wereldkampioen Ton Sijbrands
en waarom heeft Van der Wal ondanks
zijn fratsen nimmer een groter publiek
naar het (Nederlands kampioenschap)
dammen kunnen trekken? Het heeft er
de schijn van, dat Van der Wal te vrolijk
is geweest. Hij moest eigenlijk ook zelf
wel lachen om zijn fratsen en dat
spreekt niet aan. In Nederland is het
beter én extravagant én somber te zijn.
Zoals Sijbrands.
Vrij kort nadat Sijbrands had besloten
tot zijn rentree als wedstrijddammer
verklaarde hij: 'Al die jaren heb ik toch
een beetje het idee gehouden, dat ik
eigenlijk datgene zou moeten doen
waar ik het meest talent voor heb. Naar-
mate de leeftijd vorderde werd dat be-
sel sterker. Deslauriers werd welis-
waar op z'n SOste nog wereldkampioen
en het verhaal gaat dat (de schaker)
Lasker zells nog op 6S-jarige leeftijd een
toernooi in Moskou won, maar voor me-
zelf heb ik altijd het gevoel. dat ik blij
mag zijn, als ik zonder kanker de SO
haal. Ik ben niet écht het zonnetje in
huis.'
Deze uitspraak stemde overeen met een
zeer vroege, gedaan als adolescent'De
dood is onze toekomst, die gedachte
kan mij enorm deprimeren. Voor mijn
gevoel ligt in de dood de volstrekte zin-
loosheid van het leven besloten.' Het
zijn juist dit soort verklaringen die in
Nederland worden geapprecieerd. Sij-
brands is niet voor niets opgegroeid
met Reve en Hermans.

de niet ol pas na minutenlang zwijgen
op de vragen van Barend en de uitzen-
ding werd als uiterst geestig en ge-
slaagd beschouwd. Maar het dammen
werd er niet populairder door. Van der
Wal bleel immers maar een 'dammer',
een beoefenaar van dat volkomen on-
heroische huiskamerspel.
Later meldde een verkoopster in een
snoepwinkel te Groningen, dat Van der
Wal onzedelijke voorstellen had ge-
daan. Misschien had de dammer haar
zelfs wel pogen te betasten. En het ge-
schiedde daarop, dat de grootmeester,
in een trein op weg naar een belang-
rijke partij, in slaap viel en tot zijn stom.
me verbazing te Maastricht arriveerde,
terwijl hij in Utrecht had moeten wezen.
Waren dit dan niet de ingrediënten, die
de dambond van node had? Nee, blijk-
baar niet.

Extravagant en somber
Extravagantie is kennelijk niet het eni-
ge dat telt. Die extravagantie lijkt al-
thans verder te moeten gaan. Want
waarom liep onlangs een kasteeltje in
Putten wel vol voor de verrichtingen

Jarenlang heelt de dambond vergeels
gepoogd van dit imago af te komen. De
bond werd tegengewerkt door schaak-
grootmeesters als Donner (die al vijftien
jaar geleden van zijn minachting blijk
gaf) en kon de populariteit van het spel
zelfs niet vergroten met de komst van
een excentriekeling als lannes van der
Wal. Dat was eigenlijk een merkwaar-
dig fenomeen binnen de Nederlandse
sport. Gewoonlijk stijgt de populariteit
van een sport onmiddellijk. als zich een
kleurrijk iemand aandient. Van der Wal
leek een uitgesproken kandidaat om
het dammen aanzien te geven.
De Groninger werd aanvankelijk be-
faamd, omdat hij niets zei. Dit leit was
zo curieus, dat zelfs Sonja Barend hem
voor een van haar verkrampte praat-
shows uitnodigde. Van der Wal beves-
tigde terstond zijn imago. Hij antwoord-

Wat is dammen anders dan een spel
voor vaders. die geen andere mogelijk-
heid meer zien om hun kinderen te amu-
seren? Zullen we dan maar een potje
dammen?

Jannes van der Wal
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De nonsens van een 'no nonsense' regering

Ondanks torenhoge winsten blijvend hoge werkloosheid

Sinds ongeveer 1973stijgt de werkloosheid in Nederland. Vanaf 1975heb-
ben diverse regeringen geprobeerd de werkloosheid te bestrijden door de
winsten van ondernemingen te verhogen. De redenering is. dat wanneer
de winsten maar hoog genoeg zijn. ondernemingen meer zullen gaan
investeren en dus de werkgelegenheid zal uitgroeien.
In 1982trad het kabinet Lubbers aan. De ministers noemden zich een 'no
nonsense' regering: zij zouden korte metten maken met de werkloosheid
door de winsten vaD ondernemingen Doaf grote hoogten te lanceren.
Heden ten dage is de Nederlandse werkloosheid nog steeds één van de
hoogste van Europa: het aantal arbeidsplaatsen per inwoner van vijftien
tot vierenzestig jaar is vrijwel nergens in Europa lager. De vraag komt op
in hoeverre de hoofddoelstelling van de regering Lubbers nonsens is.

In het algemeen gesproken bestaan er
twee vormen van werkgelegenheidsbe.
leid. Eénmet het accent op de overheid:
het creëren van arbeidsplaatsen in de
collectieve sector en het gericht stimu.
leren van de werkgelegenheid in de
marktsector. Deandere mogelijkheid is
het vertrouwen op de markt: wanneer
we zorgen dot het goed gaat met het
bedrijfsleven, trekt de werkgelegen-
heid vanzelf aan. De regering Lubbers
koos heel duidelijk voorde laatste mo.
gelijkheid. Sterker, men bezuinigt op
arbeidsplaatsen bij de overheid omver.
volgens de belastingen voor onderne-
mingen te kunnen verlagen.

Winst-werk
De redenering is eenvoudig. Wanneer
bedrijven maar genoeg winst maken,
zullen ze gaan investeren; nieuwe in-
vesteringen zullen vervolgens leiden
tot meer werk, De redenering is niet al-
leen eenvoudig, hij is ook aantrekke-
lijk. Van links tot rechts. van vakbewe-
ging tot ondernemers wordt de redene-
ring voetstoots geaccepteerd.
Pas verscheen er echter een verontrus-
tend bericht in de kranten. Iemand aan
de Universiteit van Utrecht was ge-
promoveerd op een onderzoek, waar-
van het resultaat was dat de redenering
'winst is werk' niet opgaat voor Neder.
land.

Koploper
De Organisatie voor Economische Sa-
menwerking en Ontwikkeling (OESO)
in Parijs verzamelt al jaren de meest
uiteenlopende gegevens en cijfers over
de westerse industrielanden. Als je die
cijfers op een rijtje zou zeilen, kun je
nagaan ol de redenering 'winst is werk'
ook in werkelijkheid bestaat,
Om te beginnen de winsten. DeNeder.
landse winsten zijn sinds het einde van
de jaren zeventig heellors gestegen.

Vergelekenmet andere westerse indus-
trielanden zillen Nederlandse onderne-
mingen vooraan in de kopgroep.
De investeringen dalen echter heel
sterk in de crisis; pas na 1983beginnen
ze heel langzaam te stijgen. Nederland
loopt wat betreft de investeringen in de
pos met de andere westerse londen.
En don de werkgelegenheid. Sinds het
midden van de jaren zeventig wisselen
lichte stijgingen en dalingen elkaar ol.
De werkgelegenheidsstijgingen zijn
echter nooit groot genoeg om de werk-
loosheid echtte verlagen.

Grote twijfels
Er bestaan methoden om na te gaan in
hoeverre de investeringscijlers samen-
hangen met de winstcijfers, en ooithoe
de werkgelegenheidsontwikkeling sa-
menhangt met de investeringsontwik-
keling. Om met het eerste te beginnen,
het blijkt dat winsten weinig invloed
hebben op investeringen. Ten eerste is
de factor winst slechts één van de vele
factoren die de investeringen beïnvloe-

den. En ten tweede leidt een winstver-
hoging slechts loteen zeer kleine verho-
ging van de investeringen.
Voorde samenhang tussen investerin-
gen en werkgelegenheid geldt onge-
veer hetzelfde. Volgensde OESO-cijlers
is het helemaal geen wet van Medenen
Perzendat een toename van de investe-
ringen leidt tot een stijging van de
werkgelegenheid.
Kortom,stel dat volgend jaar de onder-
nemingswinsten in hetzelfde (of een
sneller) tempo doorstijgen als de alge-
lopen jaren, zal dan in het jaar daarna
de werkgelegenheid stijgen? Volgens
de redenering van het kabinet Lubbers
is het antwoord 'jazeker'. Maar wanneer
je de OESO-cijfersserieus neemt kun je
maar één ding zeggen: 'Daar is geen
zinnig woordover te zeggen. Het is best
mogelijkdatde werkgelegenheid stijgt.
maar hij kan net zo goed dolen. Er spe-
len zoveel andere factoren een rol, dat
het nonsens zouzijn ten behoeve van de
werkgelegenheid op de winsten te
gokken'.

Faalt de regering Lubbers? Dat is maar
hoe je het bekijkt. De regering wil de
winsten van ondernemingen verhogen.
Dat is zonder meer heel goed gelukt.
Nederlandse bedrijven maken veel ho-
gere winsten dan buitenlandse onder-
nemingen.
Bekijkje de zaak van de werkgelegen-
heids-kanl. dan moet je daarentegen
wel vaststellen dat het kabinetsbeleid
faalt. Maar dat is niet verbazingwek-
kend. De 'winst is werk redenering' van
dit 'no nonsense kabinet' is namelijk
nonsens.

Wesse] Visser
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Alkoholgebruik op de kazerne
en in het weekend
'Zelfs als ik één pilsje op zou hebben ga ik niel achier hel sluur'

Dat Nederland bezig is zich te verzuipen begint ook de overheid te besef.
fen. In 1986is er dan ook een aanvang gemaakt met een alkoholmatigings-
beleid. De hoofdlijnen hiervan zijn vastgelegd in de nota' Alkohol en
Samenleving'. De onderzoeken die tot nu toe werden gehouden(recentelijk
nog het onderzoek vaD het Instituut voor Preventieve Gezondheidszorg.!
TNO. neergelegd in het rapport 'Alkoholgebruik onder de Nederlandse
beroepsbevolking') lieten keer op keer zien dat militairen relatief veel
drinken (op het werk).
Tijdens de GV-uren sprak raadsman Wim Heij met een viertal dienstplich-
tige militairen (op dat moment drie maanden in dienst) over het alkoholge-
bruik op de kazerne en tijdens het weekend. Germ Hofsira. Hareo Knuppel.
Robert van Onsenoord en René Swint maken deel uil van het Alfa-mor-
tierpeloton (45e Painfbat Osteie) en zijn gelegerd op de Johan van de
Kornputkazerne te Steenwijk. Germ en Hareo zijn thuisslaper en autobezit-
ter: René en Robert wonen te ver van de kazerne om dagelijks heen en weer
te reizen.

Zijn juWe gedurende je diensttijd meer
gaan drinken?
Hareo. Rene en Rober\; Nee (in koor).
Germ: De eerste drie weken, toen ik op
de kazerne moest blijven, wel. Iedere
avond zaten we zo'n beetje in de kanti-
ne. In die tijd dronk ik beduidend meer
don ervoor. Nu ik echter dagelijks heen
en weer reis is dat weer over.

Overdag dus niet. Waarom 's avonds
dan wel?
Harco: Ik denk uit verveling. Gelukkig
hebben we nu een koffiezetapparaat en
een tv op de kamer, dat scheelt zeker.
Wanneer je dat niet zou hebben ga je
vanzelf naar de kantine.

De gesprekspartners V.l.n.r. Germ, Robert. René, Han;o

Drinken juWe overdag wel eens al-
kohol?
Allen: Nee.
Rene: Ik denk dat het heel weinig voor-
komt. Misschien een enkele keer tijdens
oefeningen.
Germ: Wij zijn tot nu toe steeds maar
enkele dagen in het veld geweest. dan
is de behoefte niet zo grool. Wanneer ik
echter. in de winter. twee weken op oe-
fening zou moeten. dan zou ik er mis-
schien nog wel eens een keer aan kun-
nen gaan denken.

in de kantine is hier drinken
een geaksepteerde zaak. dus gaat
dat vanzelf:'

Germ: Ik ben het met Harco eens dat
zoiets veel uitmaakt. De eerst drie we-
ken hadden we die dingen allemaal
nog niet. dus moest je het wel ergens
anders zoeken. Wat moet je anders op
zo'n kazerne doen.
Rene: Wellicht speelde in de beginperi-
ode ook mee dat we elkaar nog niet

goed kenden, zodat je het niet zozeerbij
elkaar gaat zoeken maar in de kantine.
Tja, en in de kantine is bier drinken een
geaksepteerde zaak dus gaat dat van-
zelf. Bovendien maakt alkohol je wat
losser, zodat het stroeve van het begin
er wat gemakkelijker af gaat. Zeker
speelde in die eerste weken ook mee
dat je de ervaringen van het in dienst
zitten wat wil afreageren.
Robert:Voormij is de behoefte om naar
de kantine te gaan inderdaad ook veel
minder geworden sinds we die voor-
zieningen op de kamer hebben ge-
kregen.
Germ:Laatst op de Harskamp konje dat
nog goed zien. 's Avondsging iedereen
naar de kantine, omdat je het moeilijk
in een kale legeringskamer nog een
beetje gezellig kunt maken.

Hoe is jul/ie drinkpatroon in het
weekend?
Harco: Dat ligt er helemaal aan wat ik
de andere dag ga doen. Moet ik vroeg
op dan drink ik niet veel. Dan maak je
het niet zo laat en drink je dus ook niet
zo veel. Soms ga ik ook weleens lekker
flink stappen, dan gaan we soms ook
door tot de andere morgen. Dan ben ik
nog niet zat hoor, want ik drink voordeI gezelligheid en niet om dronken te

~ worden.
o Robert: Vrijdagavond drink ik bijna
~ nooit, omdat ik de andere dag meestal

moet volleyballen. Drink ik dan toch,
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Harder aanpakken dan nu hel geval is?
Harco: Ik denk dat ze het rijden onder
invloed inderdaad forser moeten aan-
pakken, Voor veel minder ernstige za-

een slechte zaak. Onverantwoordelijk
gedrag. Ik houd helemaal niet van die
stoere fratsen tijdens het autorijden,
laat staan wanneer men alkohol op
heeft. Ik moet er gewoon niets van heb-
ben en wat mij bet relt kunnen ze het
rijden onder invloed dan ook niet hard
genoeg aanpakken.

ken krijgen mensen soms veel zwaarde-
re straffen. Maar ook op zichzelf beke-
ken. Rijd je iemand dood dan moet je
gelijk komen met ernstige strafmaatre-
gelen, Bij alkoholovertredingen liggen
bestraffingen nog te vaak in de voor-
waardelijke sfeer. Ik ben er voorstander
van dal er direkt zware straffen worden
uitgedeeld. Anders blijven mensen er

"In principe zou ik zeggen: rijden
onder invloed en je wordt gepakt?
Rijbewijs kwijt!"

DRONKEN RIJDERS
DOEN'T TEGEN~~EEN 800 g;~-- ,,~-";o-

ken hadden een ongeluk veroorzaakten
waarbij twee doden vielen ...
Zoiets wil ik niet meemaken, Je moet er
niet aan denken, want je hebt geen le-
ven meer.
Horco; Ik ken ook een jongen die betrok-
ken is geweest bij een ongeluk met do-
delijke 'afloop. Vier jongens,
dienstplichtigen, gingen stappen in
Duitsland: een ongeluk, twee doden.
Wanneer mij dat zou overkomen zou ik
niet weten waar ik zou moeten blijven.
Ikdenk dat ik me niet meer op straat zou
durven vertonen.
René: Rijden met alkohol op is gewoon

ALCOHOL EN VERKEER
KUN JE NIET MAKEN..-,;

~

De hellt van aUe ongelukken waarbij
alkohol in het spel is vindt plaats
tijdens het weekend. De piektijden
liggen tussen middemacht en
's morgens zes uur. Van alle ge-
bruikte vervoersmiddelen bij alko-
holongevallen scoort de personen-
auto het hoogst. Tenslotte blijken hel
overwegend mannelijke be-
stuurders te zijn die bij deze ongeval-
len zijn belrokken (93procent). Naar
leeftijd kijkend is de grootste groep
tussen de 20 en 24 jaar.
Op grond van cijfers uit de Verenig-
de Staten en de Bondsrepubliek. als-
mede uit onderzoek in verschillende
Nederlandse ziekenhuizen. kan wor-
den vastgesteld dal het percentage
dodelijke ongevallen waarbij alko-
hol in het spel is niel op 12 lol 15
procent ligt (officiële cijfers). maar
eerder op 30 tot 40 procent kan wor.
den gesteld. Dil houdl in dat er in ons
land jaarlijks ruim soa doden en
15.000 gewonden het slachtoffer zijn
van alkohol in het verkeer.

dan speel ik als een dweil. Op :mter-
dagavond wil ik nog weleens lekker
gaan stoppen en drinken. Dat is niet
ieder weekend hoor. Moor wanneer ik
er zin in heb en het is ergens gezellig,
nou dan wil ik ook nog weleens flink
wat drinken.
Germ: Ik drink op vrijdagavond ook
maar zelden iets, omdat ik de andere
dag ook meestal moet sporten. Zater-
dagavond is mijn vaste stapavond, don
drink ik tol ik het gevoel heb dat ik niet
meer moel nemen. Op zondagavond
drink ik een enkele keer ook nog wel
een~ iets, maar nooit zoals op zaterdag-
avond.
René; Op vrijdagavond ben ik te moe,
zeker nu ik in dienst zit, dan ga ik vroeg
naar bed. Op zaterdagavond ga ik,
wanneer ik zin heb, stappen en dan
drink ik ook wel iets. De hoeveelheid
hangt van de gezelligheid af, maar
soms ook van praktische omstandighe-
den. zoals bijvoorbeeld geld.

Wat vinden jullie van alkohol achter het
stuur?
Harco: Alkohol en autorijden goot abso-
luut niet samen. Zells wanneer ik één
pilsje op zou hebben ga ik niet achter
het stuur, hooguit drie ol vier uur loter.

"Wanneer wij gaan stappen gaan
we heen en weer met de taxi"

Wanneer ik van plan ben iets te drinken
ga ik er op de fiets heen of ik blijf bij
iemand slapen.
Robert; Ik rijd zelf niet, moor ik kan je
wel zeggen dat ik nooit bij iemand inde
auto stap die gedronken heeft.
Germ: Wanneer wij gaan slappen gaan
we heen en terug metde taxi. Ikheb nog
nooit met drank op gereden en zal dat
ook niet doen. Ik heb het van dichtbij
meegemaakt dat mensen die gedron-

Rond drankgebnl,k ziinvele f~belties ,n omloop
H'ermee dient rlgoureu, te worden a/gerekend

N,em~nd heef ter ba•• b'i. sterker nog, het bn zelfs
gevaarlilke ,'tllallel opleveren. Hieronder een
0plommlng vonde meeSl gehoorde leugen, rond
dr~nkcon,umpt,e. U kum zelf de I'i't stellig langer
maken. Waar het omgaal 'I dat ~lcoholcon.umemen
Zich n,et in slaJpmogen IJlen ,ussen door he, SOOrt
kreten d'e nergens op .Iaan.

FOUT: Na alcoholgebruik denkt men helderder ..,
FOUT: Na alcoholgebru1kwordt men actiever ...
FOUT: Eenglas b'er 'I minder 'erg' dan een

borre!. ..
FOUT: Bu,teniucht werkt ontnuchterend ..
FOUT: Eenkop kome maakl weer nuchter ...
FOUT, Veel beweging doet de alcohol sneller

verdwllnen ...
FOUT, Naeen fiinke nachlruSl ••de alcohol

verdwenen ...
FOUT: lemandd,e vaakdrinkt kan beter tegen

alcohol...
FOUT: Fhnken Itevlg e,en werkt

ontnuchterend ...
FOUT: E~tra vitamInes werkt ontnuchterend ...

op gokken dat ze niet gepakt worden.
Robert: In principe zou ik zeggen: rijden
onder inloed en je wordt gepakt? Rijbe-
wijskwijt!
Germ; Dal is wel heel zwaar. maar ... je
moet toch wel héél streng aanpakken.
Ik denk dat het wel zou helpen.
René; Ik ben het wel met Robert eens.
Het klinkt heel ongenuanceerd. maar
rijontzeggingen van een hall jaar zetten
geen zoden aan de dijk. Het intrekken
van het rijbewijs is een zware maatre-
gel. moor rijden onder invloed is dan
ook echt iets heel ernstigs.

Bedankt voor het gesprek
Wim Hejj

De bij dit artikel afgedrukte illustraties zijn
overgenomen uit het aktiemateriaal dal Vei-
lig VerkeerNederland gebruikt bij haar vorig
joar september gestarte landelijke kampag.
ne 'Alkohol en verkeer, dat kun je niet
maken',
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Waardering
De Maatschappelijke Raad voor de
Krijgsmacht bestaat uit 22 burgers van
diverse komaf. Zij adviseren de be-
windslieden die verantwoordelijk zijn
voor het functioneren van ons defen-
sieapparaat. Onlangs hebben ze dat
gedaan over de maatschappelijke
waardering voor hel militaire beroep.
Beroepsmilitairen veronderstellen dat
in brede Jagen van de bevolking deze
waardering te laag zou zijn. Minstens
zijn ze van mening dat het beroepspres-
tige zou zijn gedaald. De Raad heelt
daar bard apgestudeerd en hun conclu-
sie is: "het valt allemaal wel mee mei
de maatschappelijke waardering voor
het militaire beroep". Militairen moe-
ten oppassen dat hun geklaag niet on/-
aardt in een minderwaardigheidscom-
plex. Een meer zelfbewuste houding
wordt hun aangeraden, aldus hef ad-
vies, Vervolgens geeft men aan hoe
daar verandering in te brengen. vanuit
de krijgsmacht en vanuit het individu.
Het is uiteraard een Ujvig advies, waar
nogal wat woorden aan besteed zijn.

In de eerste plaats vraag je je af, hier is
toch sprake van een misverstand. Men
spreekt over waardering, maar men be-
doelt het aanzien van het beroep. Daar-
tussen zit wel enig verschil. De belader

van de gemeentereiniging is een on-
misbare functie in onze samenleving.
Degevolgen zijn niet te overzien, indien
niet wekelijks de plastic zakken met ons
vuil voor de deur worden weggehaald.
Dat gebeurt onder alle weersomstan-
digheden en we vinden dat vanzelf-
sprekend. Van enige waardering voor
deze beroepsgroep is geen sprake. Ze
vragen er ook niet om, maar dat blijkt al
uit de honorering voordezezware baan.
Over de status en het aanzien van dit
beroep zullen we het helemaal maar
niet hebben. Waarom maken beroeps-
militairen zich dan zorgen over waarde-
ring en aanzien. Het oefenen. waar ze
dagelijks mee bezig zijn. komt niet over
als een prestatie. Die krijgt men pas als
de oorlog wordt gewonnen. In 1945om-
helsden we de Canadese militairen.
die ons kwamen bevrijden. De meesten
van ons kennen die beelden alleen van
de antieke zwart/wit polygoon films met
de stem van Philip Bloemendal.

Het is abstract te stellen dat dankzij die
geoefende krijgsmacht, een oorlog toch
maar is uitgebleven sinds 1945. Dat is
net als met de belader van de gemeen-
tereiniging, het is vanzelfsprekend. In-
dividueel krijgt de beroepsmilitair wel
eens waardering van binnen uit. Daar
zijn we goed in. Hijmaakt dan promotie
ol krijgt een medaille als hij gedurende
lange tijd in het gareel blijft lopen. Ook
een Koninklijke Onderscheiding be-
hoort tot het waarderingsscala. in ont-
vangst genomen op de verjaardag van
onze Vorstin.
Als groep gebeurt dat als waardering
voor het uitvoeren van een collectieve
taak. Onlangs gebeurde dat nog bij de
marine bij de terugkeer uit de Golf. Ze
hadden daar mijnen geveegd maar niet
éen gevonden. De minister zei dat het
zeer functioneel was geweest. Ze weten
nu in ieder geval dat ze daar niet lig-
gen, aldus Van Eekelen. Vanuit de be-

volking vroeg men zich af wat men daar
zocht buiten de NATO.taak, waarde-
ring was er niet voor.

Het advies van de Raad, om meer waar-
dering van het volk te krijgen. zou kun-
nen zijn om een klein oorlogje te begin-
nen waarvan je zeker zou zijn hem te
winnen. Maar dat kleine oorlogje is niet
meer mogelijk, we zitten met al die
kleintjes in de NATO. België zou best
een overwinning opleveren, maar dat
doen we niet omdat we Goedele zo'n
schat vinden. Toen Soekarno's macht
begon te wankelen begon hij tegen ons
opNieuw-Guineo, Nou hadden wijdaar
niets te zoeken, maar hij nog minder.
Onze bondgenoot de VS liet ons in de
steek - terwijl Josef Luns het tegendeel
beweerde - en we verloren die oorlog.
Luns bleef minister (ja. toen ook al) en
Soekarno werd weer gewaardeerd door
zijn volk. al was dat maar voor kort. De
Argentijnse generaals dachten meer
waardering te krijgen door het verove-
ren van de Folk-Lands. We kennen de
afloop, het is nog vrij recent. Alleen de
IJzeren Lady in Londen heeft met de af.
loop grote waardering geoogst, waar-
door ze de langst zittend premier van
Engeland werd. Maar ook de Britse mi-
litairen die terugkeerden en nog kon.
den lopen werden door het volk beju-
beld bij de intochtparade. Grote waar-
dering voor de militairen, het Bri/se ko-
loniale bloed ging weer even sneller
lopen. Behalve degenen die terugkeer-
den als invaliden. Zij werden onderge-
schoven en van enige extra hulp of bij-
stand was geen sprake. Zij droegen niet
bij tot het prestige van de natie.

Laat maar zitten die waardering voorde
beroepsmilitairalkomstig van het volk.
De maatschappelijke Raad wordt be-
dankt en we gaan over tot de orde van
de dag.

Cor Out
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Mannen en hun angst voor kontakt

Mannenl Ze zijn er in vele soorten en maten. Zo zijn er mannen die hun
zelfwaarcle voornamelijk ontlenen aan hun beroep. Zij zijn eerder militair.
dokter of chauffeur dan vriend. partner of vader. Weer andere mannen zien
zich eerder als homo- of biseksueel. Hun seksuele identiteit is voor hen
minstens zo belangrijk als hun maatschappelijke funktie(s).
Is voor de ene groep mannen. militairen bijvoorbeeld. duidelijk wat man-
nelijkheid is ol zou moeten zijn. weer anderen. uit de mannenbeweging
bijvoorbeeld. relativeren of kritiseren dergelijke opvattingen. Beide groe-
pen weten echter maar al te goed wat man-zijn betekent.

onmacht?

In 1979gaat Hans geneeskunde stude-
ren in Amsterdam. het beschermende
gezin in Harderwijk was nu ver weg.
Die eerste vijf jaren in Amsterdam wa-
ren moeilijk, maar ook belangrijk voor
zijn persoonlijke ontwikkeling. 'In de
begintijd noemde ik mij nog gelovig.
Dat heb ik als eerste opzij gezet, ik ge-
1001 er niet meer in. Ik moet het zelf
rooien, dat ging ik maar al te goed be-
sellen. Hetviel me toen voorhet eerst op
dat door dat letten op elkaar je eigenlijk
weinig hebt geleerd voor jezelf te
zorgen.'
Behalve het opzij schuiven van het ge-
loof ging Hans zich ook interesseren
voor man/vrouw verschillen. 'Wat is nu
het verschil? Ik snapte het eigenlijk

Vriendin

Vader militair

Hans bezocht uitsluitend christelijke
scholen. 'Mijn vader was ook wel gelo-
vig, maar geen belijdend christen. De
moraal die er tot mijn achttiende op die
scholen hoorde heb ik ook op me geno-
men. Het was ook een mOIaal die hoog-
tij vierde in het gezin. Er bestonden ho-
ge idealen hoe je moest zijn.'
Vader vond het belangrijk dat zijn kin-
deren het beter zouden krijgen dan hij-
zelf, de studie stond dan ook centraal in
het gezin. 'Hij wilde het beste voor zijn
kinderen. Ik heb vaak het gevoel gehad
dat de aandacht van mijn ouders voor-
namelijk bij mijn oudere broer was, ik
ben er eigenlijk een beetje tussendoor
gezeild. Uiteindelijk zijn we allemaal
goed terecht gekomen. Mijnbroer is ook
geneeskunde gaan studeren, mijn oud-
ste zus is de lerarenopleiding gaan vol-
gen en mijn jongste zus is ergotherapie
gaan studeren.'

Het gezin waarvan hij zoveel jaren deel
uit maakte bestond uit zes personen;
vader, moeder. een oudere broer en zus,
Hans en een jongere zus. 'Een heel klas.
siek gezin.' Vader was 'broodmilitair'.
Bij zijn terugkomst in Nederland na de
politionele akties in Indonesië (eind ja-
ren '40) kon hij moeilijk een baan vin-
den. Het leger bood hem een baan.
'Mijn vader heeft altijd nogal twee-
slachtig naar het leger gekeken. Het is
juist die tweeslachtigheid van hem die
mij een wat kritische blik heelt meege-
geven.
Mijnvader zette zich volledig in voor het
gezin. Dat had zijn weerslag op de kin-
deren, in ieder geval op mij. Diemanier
van omgaan met je verantwoordelijkhe-
den dat heb ik wel van hem overgeno-
men. Mijnmoeder had een meer verzor-
gende rol.' Niet alleen de vader had de
taak zorg te dragen voor het gezin: de
gezinsleden waren ook verantwoorde.
lijk voor elkóór. 'Dat dragen van verant-
woordelijkheid voor elkaar, er voor zor-
gen dat iedereen goed aan zijn trekken
koml dat was heel belangrijk. Met dat
idee dat we een harmonieus gezin
moesten zijn heb ik altijd geprobeerd zo
min mogelijk problemen te veroorza-
ken. Daarin ben ik, wat mijn vader be-
tref!, goed geslaagd.'

HallS Knegtering

Hans Knegtering
Hans (27jaar) bewoont een modern en
smaakvol ingerichte etage in een van
de vele 'volkswijken' van Amsterdam.
Hijstudeert medicijnen en schrijft daar-
over in het tijdschrift MANNEN.In het
maartJaprilnummer schreel hij over ar-
rogantie van zijn studiegenoten tegen-
over een patiënte. Hij verwachlle meer
solidariteit van zijn studiegenoten. 'We
zitten immers in hetzelfde schuitje. Sa.
men in een vijandige wereld. Ikmis ka-
meraadschap. '
Zijn betrokkenheid bij emancipatie van
mannen en vrouwen, mannenbewe-
ging ol mannen. en vrouwenrollen kon
hij slechts met mondjesmaat bespreken
met zijn vrienden en studiegenoten.
'Het is iets van mezelf. Een aantal din-
gen kon ik wel mei mijn vrienden be-
spreken. Dingen die zij ook begrepen.
Maar praten over mannenemancipatie
vond ik best eng. Zo'ndrie jaar geleden
heb ik daar met twee vrienden ook een
stevige ruzie over gehad. Toen dacht ik
ook, die keutel kan ik beter maar weer
intrekken. '

Mannen moeten veranderen

De wijze waarop in een samenleving
echter wordt gedacht over typisch 'man-
nelijk' of 'vrouwelijk' is niet altijd en
overal hetzelfde. Bij sommige volkeren
worden jongens pas ècht man als zij in
hun puberteit seksuele ervaringen heb-
ben gehad met volwassen mannen. In
de Nederlandse samenleving geldt eer-
der het tegenovergestelde: een echte
man doet niet aan homoseks. De echte
moderne westerse man laat zijn emo-
ties (nog) niet blijken in het bijzijn van
onbekenden. Janken doe je bij je vrouw
ol eenzaam op het toilet of tijdens de
avondwandeling mei de hond. Tijdens
de romantiek, ruim honderd jaar gele-
den, werd van een echte man eerder het
tegenovergestelde verwacht. Er zijn zo
nog vele voorbeelden te geven.

Ondanks deze en andere individuele,
historische en kulturele verschillen
hebben ze ook veel gemeen. Niet in de
laatste plaats is dat hun maatschappe-
lijke macht. Invloedrijke posities wor-
den overal door mannen bezet. Sommi-
ge mannenbolwerken kavelen dan wel
af, een volledig gelijkwaardige positie
hebben vrouwen (jammer genoeg) nog
niet.
Demoderne man zaL vooral onder druk
van de toenemende invloed van vrou-
wen, moeten veranderen. Of hij het wil
ol niet. Mannenrnacht is niet meer van.
zelfsprekend. Een (te) kleine groep
mannen is zich hiervan bewust; zij zijn
bijvoorbeeld betrokken bij 'de' mannen-
beweging.
Het tweemaandelijks tijdschrift MAN.
NENprobeert zo'n 'nieuwe kijk op hun
doen en laten' te ontwikkelen. In deze
krant zal, zo stelt de redaktie, 'niet opzij
worden gegaan voor gevoelige en kon-
troversiële onderwerpen. (Heil zal zijn
mond open doen waar mannen normaal
zwijgen en onderwerpen aansnijden
waar mannen gewoonlijk niet zo ge-
makkelijk over praten'. Met één van de
redakteuren van het blad. Hans Knegte-
ring, heb ik een vraaggesprek ge-
houden.

Macht
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Schokkende cijfers in het nieuwste Hite-rapport

Wat is er mis tussen man en vrouw?
niet. Er was op de faculteit wel een
aparte vrouwengroep, mannen konden
daaraan niet deelnemen. Jk dacht toen:
dot zouden de mannen eigenlijk ook
moeten doen, Tegelîjk had ik hetgevoeJ
dat zoiets van geen kant zou gaan wer-
ken. Door is toch geen interesse voor.'

Het zal nog enige jaren duren vOOrdat
Hans een vormingsweekend voor man-
nen goot bezoeken. In deze eerste vijf
jaren leert hij ook zijn eerste 'echte
vriendinnetje' kennen, Een echte om-
wenteling kwam in mijn leven toen ik
aan mijn eerste echte relatie begon,
drie jam geleden. Ik heb een lijd met de
angst rond gelopen dot ik misschien
wel homo was. Bij vrOuwen had ik nog
weinig seksuele belevinggehad, ik had
überhaupt nog weinig ervaring met
seks. Ik wist niet waar dat noor toe
ging. Als ik bij vrOuwen zo weinig voel-
de, komt dot don misschien omdat ik bij
mannen alles verdring? Ik vond het vre-
selijk om hierover na te denken, Bijmijn
vriendinnen merkte ik dat ik toch wel
een heteroman ben, het was een be-
langrijke bevestiging, Ik merkte wel dat
mijn aandacht noor vrouwen ging.'

Angst voor kontakt
Hans noch zijn vriendin wensten een
relatie volgens het geijkte patroon.
'Maar hoe je op een andere manier in
zo'n relatie kon staan dat wist ik niet. Zij
kwam, als geëmancipeerde vrouw,
vaak met dingen die ik gewoon niet beo
greep! In wezen was ik bang voor haar.
Ze kwam dichtbij, ze wilde kontakt met
me en ik wist niet wat ik daarmee
moest, Ik vond dat eng. Dat maakte ook
dat ik soms agressief op hoor reageer-
de. Ik haar verbaal van me afsloeg, En
daar lîep het eigenlijk ook spaak, Ze
probeerde kontakt met me te maken,
maar ik was door bang voor, Ik sloeg op
de vlucht. Die verwarring heeft nog
minstens een hall jaar na de relatie
stand gehouden. Jk besefte dat ik bij
mezelf moest nagaan waaróm ik iets
deed. Langzaam aan beselte ik dot een
belangrijke drijfveer in dit alles mijn
man-zijn was. Dot ik vanuit mijn man-
zijn met bepaalde ideeën rondloop over
hoe ik moet funktioneren en dot die mij
op een ambitieus spoor zeilen. Dot ik
medicijnen ben gaan studeren, Dat is
een beroep dot mannen aanspreekt,
omdat je er een deel van je reddersfan.
tasieën in kwijt kunt.'

Mannenweekend
Hans los veel literatuur geschreven
door vrouwen die betrokken waren bij
de vrouwenbeweging, Daarin kon hij
echter geen afdoende antwoorden krij-
gen op vragen die hij zichzelf stelde
m.b.t. zijn man.zijn. 'Die know-how wat
dot betekent man te zijn ligt eigenlîjk
ook bij mannen. Bij wijze van experi-
ment ben ik toen noor een
mannen weekend gegaan. Ik moest in
een andere groep zien terecht te komen.
In een nieuwe omgeving ontstaan
waarschijnlîjk ook nieuwe mogelijkhe-
den. Mijn ex-vriendin had me ook dui-

Wordt het niet eens tijd om te praten
met elkaar? Ja. De hoogste lijd als je
leest wat 4500 Amerikaanse vrou-
wen vertellen in het nieuwste boek
van Shere Hite "Women ond love"
dat in mei in het Nederlands zal ver.
schijnen.
De cijfers liegen er niet om: 98%van
de vrouwen mist in hoor relatie elke
vorm van een goed gesprek. "Hij
luistert niet", zegt driekwart. "En
dat is dan ook oorzaak nummer één
van ruzies."
Alles in aanmerking genomen, ziet
maar 2%het helemaal zitten met hun
partner; de rest zou haar relatie
drastisch willen veranderen, Om
eens te praten over de zaken die wer-
kelijk belangrijk zijn in 't leven, stop-
pen vrouwen noor elkóór toe: 87%
van de getrouwde vrouwen die rea-
geerden op de enquête van Shere Hi-
te, zegt dat ze haar beste en belang-
rijkste emotionele band heelt met
een vriendin.
Als ze hun man er eens aan zijn ha-
ren bijslepen voor een broodnodig
gesprek, stelt hij zich nukkig en
dwars op. Citaat van een vrouw:
"Eerst ontmoet ik alleen maar weer-
stand. Hij bromt en mompelt iets on-
verstaanbaars. Opeens zegt hij dan:
"Wilde je praten?" ..Daar was ik al
mee bezig", schreeuw ik," Moede.
loosheid spreekt uit ol die - in cijfers
vastgelegde - persoonlijke verho-
len. "Vrouwen worden voortdurend
heen en weer getrokken tussen woe-
de. die maakt dot ze eigenlijk het
liefst op zouden stoppen, en het ver-
Jongen om er met die man iets moois
van te maken", zegt de schrijfster.
Zeven jaar lang werkte Hite aan dit
boek. Dat het een bestseller wordt,
staat nu al vast. Aan haar twee eer-
dere onderzoeken (noor vrouwelijke
seksualiteit in 1976en naar die van
mannen in 1981)hield Hite tweeen-
eenhalf miljoen dollar over. Ook dit

delijk gemaakt dat ik beter op mijn lijf
moest letten. Voelen is heel belangrijk
en dat doe je meI je HW

Het mannenweekend werd bezocht
door ongeveer tîen mannen. 'Ik had wel
een aantal voornemens gemaakt. Ik
was nieuwsgierig, maal ik vond ook dat
ik goed op mijn grenzen moest letten,
Kijk vooral goed uit. Dat weekend leer-
de ik éèn man kennen waarmee het di-
rekt klikte. De andere mannen beves-
tigden toch wel een beetje dat beeld dat
ik had van een mannenbeweging, Een
sofle beweging van huilen, zocht zijn en
zielig doen. Daar had ik wel moeite
mee. In die zin heeft dot weekend niel
bijgedragen om door te gaan met de
mannenbeweging. Belangrijk was ech-
Ier dat ik herkende wat tussen mannen
speelt. Wat ik leerde was mijn angst

keer waren de critici er als de kippen
bij om te vertellen dat het allemaal
onzin was wat Hite vertelde: haar
onderzoek zou subjektief zijn, niet re-
presentatief en nauwelijks onder-
bouwd. Inderdaad: van alle enquê-
teformulieren die de schrijfster ver-
stuurde, werd moor 4Y,% terugge-
stuurd. Maar dat zijn nog altijd 4500
vrouwen. En is er werkelijk zoveel
reden om aan te nemen dat zij er heel
anders over denken dan al die ande-
re vrouwen? Andere Amerikaanse
onderzoeken. die wel alom geres-
pekteerd worden. tonen bijvoor-
beeld aan dat 38%van de getrouwde
vrouwen een andere echtgenoot zou
kiezen als ze het over zouden mogen
doen. 39%zegt dat ze zich hoor mans
huishoudster voelt en 27% voelt zich
meer z'n moeder dan z'n minnares.
Slechts ruim een kwart voelt zich
werkelijk partner in de beste beteke-
nis van het woord. Deze gegevens
zijn afkomstig uit een onderzoek dat
het tijdschrift "Women's doy" vorig
jaar hield onder maar liefst 60.000
vrouwen. Waar de critici van Shere
Hite het meest over vallen, is haar
bevinding dat maar liefst 70%van de
vrouwen die ze ondervroeg een bui-
tenechtelijke relatie heelt. En bin-
nen die groep zegt 76%zich daar niet
schuldig over te voelen. Het is niet
de seksuele bevrediging die ze zoe-
ken in het vreemdgaan: het gaat om
het emotionele kontakt. zo zeggen de
vrouwen in Hite's boek.

Emotioneel kontakt? Intimiteit? Met
al die mannen waarvan de echtge-
notes juist zeggen dat hij niet kan
luisteren? Het lijkt een vergeefse
speurtocht.
Mannen en vrouwen moeten inder-
daad maar eens praten.

Lieselol Milker
(Uit: HumanisI. april 1988)

voor mannen te overwinnen. Kijk maar
wat het met je doet; dal er voor angst
niet zoveel reden was.
Daarin. in die angst, zat zonder enige
twijfel ook homo-angst, Die barrières
heb ik toen genomen. Ze zijn er nog wel.
maar als ik wil kan ik ze nu nemen. Dat
weekend merkte ik dat mannen in slre-
lingsnood zitten. Maar ik kreeg het er
ook benauwd van. Ik wil ook wel aan-
dC!cht en liefde, maar niet koste wat
kost en niet van iedereen, Ik heb ge-
leerd mannen aardig te vinden zonder
direkt iets seksueels met ze te willen.
zonder homo te zijn.'

Mannenbeweging
De mannenbeweging, nu zo'n tîen jaar
oud, heeft aanzienlijk minder mensen
gemobiliseerd als de vrouwen- en ho- ~
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Jockson lor president?

Blik op de Amerikaanse voorverkiezingen

verhouding toen lag: Kennedy 303,
Nixon 219).Hoe het ook zij, de Democra-
tische partij is nog steeds op zoek naar
een nieuwe voorman, iemand die zowel
de directe aanhang van de partij weet
te bekoren als die groep kiezers. die
telkens hun keus opnieuw bepalen: don
weer eens Republikeins. dan weer eens
Democratisch. Want net als overal zit in
de Verenigde Staten de verkiezings-
winst in het politieke midden.

Net als vier jaar geleden worden de Amerikaanse presidentsverkiezingen
weer een erg eenzijdige zaak. En daarmee wordt niet bedoeld. dat één van
de kandidaten in november een zó grote meerderheid aan kiesmannen zal
binnenhalen. dat het lijkt alsof de ander niet heeft meegedaan. (Ronaid
Reagcn haalde toen 525kiesmannen. Walter Mondale 13).
Nee. de eenzijdigheid zit hem hier in. dat de nu regerende partij. die in
1984. in de persoon van Ronaid Reagcn. ook regeerde. al heeft gekozen
voor een presidentskandidaat. George Bush. twee perioden. sinds 1980
dus. vice-president onder Ronaid Reagcn. zal de kandidaat zijn van de
Republikeinen.
Voor zover er al sprake zal zijn van spanning. en misschien zelfs sensatie.
zal die te vinden zijn bij de tegenpartij. de Democraten.

Nadat Jimmy Carter in 1980 het presi-
dentschap kwijtraakte aan Ronald Rea-
gan. is uit de Democratische partij geen
nieuwe voorman opgestaan die kans
heeft gezien om het enthousiasme van
veel kiezers op te wekken.
Walter Mondale behaalde in 1980wel-
iswaar slechts 13 kiesmannen, hij trok
ook ruim zevendertig miljoen kiezers.

Veel te weinig. Ronaid Reagan kreeg
vierenvijftig miljoen stemmen - zeven-
tien miljoen meel. een overtuigend ver.
schil (een echt klein verschil deed zich
voor in 1960, toen John F. Kennedy
34.227,096 stemmen kreeg. en Richard
Nixon 34.108,546. Hoe vreemd het
kiesmannensysteem werkt wordt dui-
delijk als men ziet hoe die. beslissende.

Spanning bij Democraten
Nu de Republikeinen hun keus al heb-
ben vastgesteld, moeten de Democra-
ten dat nog doen. Tussen het schrijven
van dit artikel (ll april) en de datum van
verschijnen zullen er nog diverse voor-
verkiezingen plaatsvinden binnen de
Democratische aanhang. Die voorver-
kiezingen dienen. grofweg gezegd, om
vast te stellen met welke opdracht de
afgevaardigden uit het land naar de
Democratische conventie gaan, die in
juli in Atlanta (de hooldstad van de
staat Georgia) zal worden gehouden.
Tot op heden hebben de voorverkiezin-
gen boeiende resultaten opgeleverd.
Terwijl er nog een aantal zeer belang-
rijke moeten worden gehouden (onder
meer in de staat New Yark). is de race
om het kandidaatschap eigenlîjk nog
moor beperkt tot twee kandiaten: Mi.
chael Dukakis en Jesse Jackson, met Al-
bert Gore als outsider.

Met de twee belangrijkste kandidaten

•. mo/lesbische beweging. 'Mannen heb-
ben op zich ook niet zo'n politieke strijd
te voeren, omdat zij de machthebbers
zijn ol lijken. Er is geen groep onder-
drukkers waartegen je kunt aantrap-
pen, je bent het zelf!
Een deel van de mannenbeweging is
nog steeds aan het navelstaren. Maar
er is ook een andere groep, die stelt zich
de vraag "Wat is er mis?" Oké, er is
machtsongelijkheid tussen mannen en
vrouwen maar daarmee zijn mannen
nog geen klootzakken.

Het is helemaal niet zo dat mannen het
zo goed voor elkaar hebben en dat VlOU-
wen in een rotpositie zitten. Mannen
hebben dan wel veel macht, maar ook
een berg van verantwoordelijkheid. Hel
zijn mannen die verantwoordelijk zijn
voor de kernbewapening. dat is nogal
wat! Als ik rondkijk in het ziekenhuis ...
Ik vind het nogal een verantwoorde.
lijkheid om met een paar haken
iemands buik open te houden, om te
beslissen welke medische ingrepen
wel ol niet plaats vinden. Het zijn vrij-
wel altijd mannen die dat soort beslis-
singen nemen. Dergelijke beslissingen
komen neer op de helft van de wereld-
bevolking. Dat is gewoon een overbe-
lasting. Mannen zijn eigenlijk aan die
posities gebonden. Ze hebben ook geen
keus. Die macht die ze hebben betekent
Iegelijk ook onmacht.'

Klaas Soesbeek

Dominee fesse faekson tijdens een interview met de Amerikaanse pers (zomer '84)
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voor hel Democratische kandidaat-
schap (wanl zo moelen we hel noemen),
Dukakis en Jackson, is iels bijzonders
aan de hand. Ze zijn niet van de gebrui-
kelijke blanke protestantse Engels-Eu-
ropese afkomsl die in de Amerikaanse
politiek zo op prijs werd gesteld. Toen
aan het eind van de jaren zestig de kan-
didatuur van John Kennedy zich voor-
deed, werd vaak gezegd dat hij geen
schijn van kans zou maken, omdat hij
katholiek was, Kennedy wist die handi-
cap te overwinnen, zij het nipt.
Dukakis is van Griekse afkomt, en
Grieks.orthodox van religie. Jackson is
weliswaar protestant (en zelfs domi-
nee), maar hij is zwart. En het begin van
Jackson's politieke loopbaan ligt ruim
twintig jaar terug, toen het in de Vere-
nigde Staten nog niet algemeen gebrui-
kelijk was, dat zwarten en blanken
naast elkaar in de bus zaten, of in de.
zelfde schoolklas. Laat staan dot het
toen, halverwege de jaren zestig, denk-
baar was dat er nu, in 1988, een zwarte
Amerikaan zou zijn die een serieuze
gooi zou doen noor de kandidatuur van
het presidentschap.

In deze cal"loon. in een Amerikaanse krant, wordt de hoop uitgesproken dat het
voorverkiezingenapparaat van de Democratische Partij spoedig een gematigde presi-
dentskandidaat zal opleveren die in november kan winnen. Maar vooralsnog spuugt
het apparaat de naam van Bush uil. de Republikeinse kandidaat!

Zogoed als iedereen is er in de Verenig-
de Staten wel van overtuigd dot zwar.
ten dezelfde kansen moeten hebben 015
blonken, maar nu een zwarte een se-
rieuze gooi doet naar de hoogste poli-
tieke post, kijkl men daar loch wel wat
van op.
Aan de andere kont, sinds dominee
Martin Luther King de strijd voerde voor
gelijke burgerrechten voor de Ameri-
kaanse zwarten, is er heel wat ten goe-
de veranderd. Weliswaar lopen de
zwarten nog steeds achter als je kijkt
naar hun inkomen, hun opleiding en
hun macht, maar ze maken gelukkig
vorderingen. Een paar cijfers, die de
toestand in 1970vergelijken met die in
1988.Toen, in 1970,waren er 48 zwarte
burgemeesters, nu 303. En toen telde de
volksvertegenwoordiging. het Con-
gres, 10zwarte leden, en nu 23. En in de
volksvertegenwoordiging van de indi-
viduele stoten zaten in 1970 168 zwar-
ten, en nu 410. De zwarten zijn een eind
gekomen - moor ze zijn er nog long niet:
één achtste van de Amerikaanse bevol-
king is zwart, wat bij voorbeeld bete-
kent dot in het Congres toch zeker ruim
zestig zwarten zouden moeten zitten.

Zwarte dominee
kandidaat ...
En nu is er Jesse Jackson. Tijdens de
verkiezingscampagne in 1984 deed hij
ook al mee, maar toen kwam hij niet ver
- behalve dat hij kans zag om erg veel
zwarten zo ver te krijgen dat ze zich ein-
delijk eens lieten inschrijven als kiezer
(wat je in de VS moet doen voordat je
mag stemmen). Maar zijn regenboogco-
alitie van zwarten, mensen van Latijns-
Amerikaanse afkomst, joden. handar-
beiders en hoofdarbeiders kwam niet
echt van de grond, ook al omdat hij met
name tegenover de joodse kiezer, zeer
onhandig manoeuvreerde. op het ver-
werpelijk af. door zich een paar maal
laatdunkend over hen uit te loten.

Dit jaar echter blijken veel meer men.
sen Jackson te steunen, niet alleen
zwarten, maar ook blanken. En van de
blonken niet alleen het soort mensen
dat in de jaren zestig met de zwarten
voor hun burgerrechten streed, moor
ook politiek minder actieve mensen, zo-
als fabrieksarbeiders in de staat Mi-
chigan.

Geen wonder natuurlijk, want als de
huidige president, Ronaid Reagan, iets
heeft bereikt, is hel wel dat de armste
Amerikanen, moor ook de mensen met
een redelijk moor niet te hoog inkomen,
het minder hebben gekregen. Op alle
sociale voorzieningen is bezuinigd,
openbaar onderwijs is een sluitpost ge-
worden, de koopkracht is gedaald en de
economie piept en krookt aan alle kon-
ten. Slechts aan defensie is zeer ruim
aandacht besteed. En steeds meer
Amerikanen gaan inzien, dot Reugan
de samenleving zo heeft verhard, dat
voor armen, zieken en ouderen nauwe-
lijks meer iets wordt gedaan. Nu is dat
altijd al iets waarin de Republikeinen
zich onderscheiden van de Democra-
ten, maar de laatste acht jaar is het wel
erg hard gegaan.
Jackson nu verwoordt dit uitstekend, en
het blijkt dat hij wordt verstaan. niet
alleen door zwarten. maar ook door
blanken. Tot op dit moment heelt hij
don ook al één zesde van het totaal aan-
tal afgevaardigden naar de Democrati-
sche conventie achter zich weten te krij-
gen, niet zo veel minder als koploper
Dukakis.

... met grote invloed
Dit betekent in elk geval, dat Jackson op
die conventie een stevige vinger in de
pop zal krijgen bij de vaststelling van
het verkiezingsprogramma. In vier jaar
tijd is hij uitgegroeid van een interes-
sant verschijnsel tot een belangrijke

machtsfactor. En zo hij niet de presi-
dentskandidaat wordt, maakt hij zeker
kans op het vice-presidentschap, en als
hij zelfs dat niet kan halen, zal hij, met
zijn ernorme achterban. toch invloed
kunnen uitoefenen op wie dat dan wel
wordt. Jackson is, om een vergelijking
te maken. op dit moment aanzienlijk
sterker dan in 1976Andrew Young, toen
de zwarte rechlerhand van Jimmy Car-
ter, die later ambassadeur werd bij de
Verenigde Naties (een ministerspost, in
de VS) en momenteel burgemeester is
van Atlanta.

De Democratische partij zit intussen
met de kans, dat noch Jackson, noch
Dukakis voldoende afgevaardigden
achter zich zal krijgen om op de Demo-
cratische conventie de gang van zaken
te bepalen. Dan bestaat de mogelijk-
heid, dat de Conventie besluit om als-
nog een derde aan te wijzen als kandi-
daal. De meest voor de hand liggende
persoon is dan Mario Cuomo, die mo-
menteel gouverneur is van de stoot
New Vork en in wie velen eigenlijk al
jarenlang een goede kandidaat zien
voor het presidentschap. Cuomo heeft
zich echter steeds afzijdig gehouden
van de campagne, maar het staat wel
vast, dat hij best bereid zou zijn om.
wanneer de Democratische Conventie
hem dat vraagt. als redder in de nood
op Ie treden.

De gong van zaken op weg noor de De-
mocratische kandidatuur voor het pre-
sidentschap is, dat is duidelijk. nog vol-
ledig open, over de uitslag kan alleen
nog maar gegist worden. Vast staat wél
dat het er lussen nu en de dagen van de
conventie, in juli in het warme Atlanta.
niet saai zal toegaan.

Jan Stoof
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Kenia
In de reeks vrouwen-wereld-lite-
ratuur is bij uitgeverij De Geus
de verhalenbundel 'De Jakaran-
dabloesem' van Toril Brekke ver-
schenen.
In verband met de vrouwencon.
ferentie van de VN in Nairobi in
1985 is Tori! Brekke gevraagd af
te reizen naar Kenia om te kun-
nen schrijven over de aspecten
van het leven van vrouwen daar.
Drie weken is zij door het land
getrokken en deze verhalenbun.
del is een verslag van hQar erVQ-
ringen.
De achterHap van het boek
schept verwQchtingen, Thema's
als armoede, honger, polygamie
en geboortegolven komen naar
voren. Maar afgezien van het Jeit
dat het wel aardige verhalen zijn
om te lezen, overstijgen ze niet
het niveau van een oppervlakki-
ge Westerse kijk op het leven
van vrouwen in Kenia. De ruime
aandacht daarnaast voor het le-
ven van de blanke in Kenia zorg.
de ervoor dat ik nogal teleurge-
steld was na het lezen van het
boek, zeker gezien de pretenties
van de achterflap. Met minder
hoog gespannen verwachtingen
wat betrelt de inhoud, kunnen
de verhalen nog wel voor een
aangenaam tijdverdrijf zorgen.
'De lakarandabloesem' van Toril
Brekke werd uitgegeven bij De
Geus, Breda, i 24,50, (KH)

Chili
In de jaren zeventig werd Neder-
land geconfronteerd met een
stroom vluchtelingen uit de La-
tijns-Amerikaanse landen.
Naast de vreemde taal en cul-
tuur hier in Nederland, kampten
deze vluchtingen nog met een
onverwerkt verleden en de wens
zo snel mogelijk terug te keren.
Het verblijJ hier bleek langer
dan verwacht en het gevoel van
vervreemding en ontworteling
werd steeds groter.
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In 'Een onmogelijke herinnering'
staan de naar Nederland ge.
vluchte Chileen Rafoei en diens
vriend Tono centraal. Rafoei is
nog volledig in beslag genomen
door zijn verleden en is niet in
staat zich aan zijn nieuwe situa-
tie aan Ie passen. Dit in tegen.
stelling tot Tono, die zich volle-
dig heeft ingesteld op het ver.
blijf in Nederland en zich hier
gelukkig voelt. Als in 1983 de
dictatuur in Chili lijkt te vallen,
trelt Tono voorbereidingen om
terug te keren. Rafoei maakt
voor zichzelf de balans op en
stelt: 'Ik ben daar nu net zo
vreemd 015 hier, met hel voor-
deel. Lau, dal ik hier werkelijk
vreemd ben'.
In deze roman poogt RafoeI zijn
verleden te reconstrueren en
stap voor stap wordt zijn ge.
schiedenis, via gesprekken, ont-
raleld. De vertellende persona.
ges wisselen voortdurend en de
lezer wordt hierbij continu heen
en weer geslingerd tussen he-
den en verleden wat de roman
boeiend en spannend maakt.
'Een onmogelijke herinnering'
van Leo Senano verscheen bij
Ambo/Novib in de Derde Spreker
Serie en kost i 35,-. (KH)

Prostitutie
In 'Een haar per dag' schetsen
IOOyPeters en Michiel Hegener
een indringend beeld van de
prostitulie in Nederland.
Wanneer lady Peters 12 jaar is,
overlijdt haar vader, en werpt
een buurman zich op als be-
schermer van het gezin. De ge-
negenheid en warmte die zij van
haar vader moest ontberen krijgt
ze van deze buurman: in ruil
daarvoor eist hij seksueel kon-
takt op. Nadat ze met deze man

heeft gebroken, blijft IOOysteeds
op zoek naar echte Iielde. Na een
aantal jaren ZWerVenontmoet ze
Carlos die haar, nadat ze emoti-
oneel alhankelijk van hem is ge.
worden, dwingt zich te gaan
prostitueren.
Ondanks geweld en intimidatie
van de kant van deze Carlos -
waarbij lady zells enkele weken
in een ziekenhuis belandt _ is ze
niet in staat met hem te breken.
Na dertig maanden weet ze ech-
ter toch aan deze misère te anI.
snappen.
Alle gebeurtenissen in dit uilste-
kende boek hebben in werkelijk.
heid ook plaatsgevonden.

'Een haar per dag. Dertig maan-
den in de prostitutie' door IOOy
Peters en Michiel Hegener werd
uitgegeven bij Ambo te Baarn,
i 25,-. (WH)

Afghanistan
luist op het moment dat in Genè.
ve druk wordt onderhandeld
over een vertrek van de Russen
uit Afghanistan verschijnl 'De
wind waait onze woorden weg'
van Doris Lessing (in vertaling)
op de markt.

Lessing doet verslag van haar
bezoek (september 1986)aan de
Afghaanse vluchtelingenkam.
pen in Peshawar in Pakistan.
Naar schalling hebben zo'n 3 à 4
miljoen Alghanen het land ver-
laten en verblijven nu al jaren in
de kilometerslange vluchtelin-
genkampen in Pakistan. Ze heeft
er gesprekken gevoerd met di-
verse verzetsstrijders (moedja.
heddin) die nu al zo'n tien jaar
(na de coup van april78)een hei-
lige oorlog voeren (jihad) tegen
het stroman.bewind van Kabul
en de Russen. De Russen hebben
tegen het verzet honderdduizend
man troepen en hun meest mo-
derne wapens ingezet. Deson.
danks weten de moedjaheddin
stand te houden. Het lijkt er zeUs
op dat nu ook de Russen gaan
inzien te zijn begonnen aan een
oorlog die ze nooit zullen win.
nen. Het boek is een bitter pam-
flet over een in de steek gelaten
volk.
'De wind waait onze woorden
weg. Berichten over het Al-
ghaanse verzet' dOOfDoris Les.
sing is een uitgave van Sara/Van
Gennep, Amsterdam, 116 blz.
i 27,50. (WH)

Suriname
De Surinaamse student Redgan
van Sauers kwam in 1985 in het
nieuws toen hij ontsnapte na zijn
arrestatie door de militairen in
Paramaribo en de Nederlandse
ambassade aldaar binnen-
vluchHe. Vervolgens werd hij
door de autoriteiten toch weer
overgedragen aan de militaire
politie. Na een rechtszaak,
waarin hij werd vrijgesproken,
weet Van Sauers, na vele om-
zwervingen in Nederland terecht
te komen.

In 'Suriname, wat de revolutie
be1rell' doet hij verslag van zijn
wederwaardigheden. Zijn boek
valt in twee delen uiteen. Het
eerste deel gaat over de Suri-
naamse jongeman Roy, die aan.
vonkelijk heel gelukkig is met de
coup van de militairen in 1980,
maar gaandeweg door hun op-
treden steeds meer ontgoocheld
raakt (op grond van dit manu-
script werd Van Sauers gearres
eerd). Het tweede gedeelte bevat
Van Sauers eigen verhaal: zijn
arrestatie, zijn verblijf in het be-
ruchte Fort Zeelandia en zijn ont.
snapping . Op aangrijpende wij.
ze beschrijft de auteur de twee
schijnexecuties die op hem wer-
dentoegepas!.
Wie een indruk wil krijgen hoe
de mannen van Bouterse tegen
weerloze gevangenen optraden
doet er goed aan kennis te ne.
men van dit boek.
'Suriname, wat de revolutie beo
treff door Redgan van Sauers
verscheen bij De Geus, Breda,
f 25,-. (WH)

Vrouwelijke taal
.. vrouw.naluur lijkt een afge-

kJoven thema _ door mannen af-
gekloven en misbruikt, de na-
tuur zelf lijkt een afgekloven the-
ma; ze is door JJel patriarchaat
kapot gemaakt onze reJatie er.
mee is gebroken, wij moeten er
opnieuw naar zoeken.'
schreef Verena Stefan (geb.
Bern, 1941, van beroep fysiothe.
rapeule) in de inleiding van haar
eerste roman 'Htiulungen'. In dit
boek 'over gevoelens, ervarin.
gen, erotiek tussen vrouwen',
dat een internationale bestseller
werd (München 1975, Ned. vert,
.Ontwenning' 1911). maakte Ste.
fan ook een begin met een nieuw
taalgebruik. 'een vrouwelijke
taal. een vrouwelijke literatuur'.
Op een dichtbundel in 1980 na,
duurde het twaalf jaren voor er
weer een publikatie van haar
verscheen: 'Wortgetreu ich trau-
me' (Zürich 1967). Dit voorjaar
kwam bij In de Knipscheer de
Nederlandse vertaling (door
Lieke Frese) uit onder de titel
'Woord voor woord gedroomd;
verhalen en overlevering'. In dit
opnieuw prachtige proza wordt
dat poètische zoeken naar het
herstel van de relatie vrouw-na-
tuur voortgezet.
In 'Ontwenning' verwoordde
Stefan nog vooral haar vrijma.
king van de heersende mannen.
wereld met zijn gevoelsarme



taal en erotiek. Nu schetst zij in
acht verhalen een beeld van de
weg naar een wereld die :/;ijen
andere vrouwen voorzichreIl op-
bouwen. van de oude mythen tot
een beleving vande hedendaag-
se werkelijkheid. Dat laatste ge-
schiedt in haar geval in een ei-
genhand igopgeknapte bouwval
in een plattelandsgehucht ver
builen de gevestigde orde. Het
gaat om leven in lielde, meI na-
tuur en literaluur; of in Stelan's
woorden: Tussen de bomen
rondlopen als lussen de lerters.
Tussen lagen uitgespreide bla-

deren inslapen op de grond. De
bomen evenzeer beminnen als
d",l"'/ters. '
'Woord voor woord gedroomd'
van Verena:Stefa:n, In de Knip.
scheer, Ha:arlem 1988, 106 blz.
f 19,50.(FS)

Toekomstmodellen
Onla:ngs bracht uitgeverij Bres
een tweede boekje uit ~ na:'Ta:o,
Teilharden Westers Denken'(zie
Ego van deçember 1986)- van
Alterd Stikker 'De prijs van een
wonder: Naa:rnieuwe modellen
voor nn:/;etoekomst'.
Vrijwel gelijktijdig kwam de
IKON-tvbegin ma:art met drie
documentaires onder die titel.
waa:rvan twee over de praktijk-
gevallen uit het boek: het ooster-
se Wirtscha:ltswunder Taiwan
en een landbouwkundig alter-
natief in Zweden.
Stikker kwa:min 1979in contact
met Taiwan i.v.m. de levering
van onderzeeboten door RSV.
Dat beide - Taiwa:n en RSV-
hem niet in de koude kleren ûjn
ga:anzitten, blijkt uit ûjn opmer-
king dat hij Jn zijn persoonlijke
en zakelijke leven vrij ingTijpen-
de ervaringen heelt gehad waar-
bij een Ie lang vaslhouden aan
bepaalde werkelijkheidsbeel-
den, zonder voldoende in te
gaan op de 'ruis' in het systeem,
een hoge prijs heelt gevraagd'.
Dat geldt evenzeer voor onder.
nemingen en sa:menlevingen:
onze technologische, industriële
en wetenschappelijke wonderen
kennen hoge prijzen: levensge.
voorlijke atoomenergie en groot-
schalige milieuvervuiling beo
dreigen het voortbestaan va:nde
mensheid.
Wat we dringend nodig hebben
is modelverruiming, omdat 'er
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op een aantal essentiële terrei-
nen grote anbalansen zijn ont-
staan', Op een drietal van die
onbalans-situaties gaat Slikker
uitvoerig in, te weten het land.
bouwwonder (met zijn spannin-
gen tussen voedselproduklie en
.behoelte), het schulden wonder
(vooral 3e wereld en de VS.len
het economisch wonder (met:/;ijn
milieuvervuiling!. Helaas gaat
hij totaal niet in op het - door
hem wel a:ls eerste genoemde,
en m.i. belangrijkste - 'wonder'
van de wapenwedloop!
Na een hoofdstuk over (het nut
van verschillende) toekomstsce-
nario's komen da:n de bovenge-
noemde praktijkgevallen (Tai-
wan en Zweden)aan de orde.
Stikker geefl da:a:rmeein dit ge-
makkelijk leesbare boekje aan-
retten voor die noodzakelijk ge-
achte 'vernieuwing en verrui-
ming van werkelijkheidsmodel-
len'. En als optimistische anti-
doemdenker eindigt hij met de
hoop: de wonderen :/;ijnde we.
reld nog niet uit!
'De prijs van een wonder' door
AfleId Stikker verscheen bij
Bres, Amsterdam 1988.132blz.
f 26.50.(rS)

Extreem-rechts
Hetfront-National. de partij van
Jeon.Marie La Pen. speelt een
steeds belangrijkere rol in de
franse politiek. Om inzicht te
krijgen wie de aanhangers van
dere extreem-rechtse partij vor-
men en vooral wat ze beweegt
om hun heil te :/;oekenbijLaPen,
besloot de fra:nse journaliste
Anne Tristen, de partij en haar
leden va:nbinnen te bekijken.
In januari 1987,na :/;esweken
zorgvuldige voorbereiding,
geeft Anne Tristan zich, als de
werkloze typiste Anne G., op afs
lid van de afdeling Marseille
van het front National. Zes
maanden houdt ze de infiltratie
bij de partij van La Pen vol.
waarvan ze in 'Aan het Front'
verslag doel.
Het boek is vlot geschreven en
de le:/;erkrijgteen goed inzicht in
de opmars van het neofascisme
in Frankrijk. Wat misschien nog
het meest verontrust is het feit
dat het Front in zijn opma:rsw

weinig tegenstand ondervindt.
Totslot één van de schokkendste
uitlatingen van een LaPen-aa:n-
hanger: Wanneer het Front 15%
van de stemmen heelt. is het al
minder gevaarlijk een Arabier Ie
doden ... '(het Front haa:lde ruim
14%van de stemmen op 24april
jl.!)
'Aan het Front'doorAnneTristan
werd uitgegeven door Van Gen-
nep. Amsterdam. f 24.50,(WH)

Herinnering aan liefde
'Daarzijn we dus in T.Beach, Lol
V. Stein en ik. We eten. De ge-
beurtenissen hadden een ander
verloop kunnen hebben, andere
omwentelingen tot gevolg kun-
nen hebben, lussen andere men.
sen in plaats van ons, met ande-
re namen, de tijdsduur had an-
ders kunnen zijn, langer of kor.
Ier, andere verhalen over hel
vergeten, over de loodrechte val
in de vergetelheid, over hel als
in een bliksemflits toegang krij-
gen tol andere herinneringen,
over andere lange nachten. over
lielde die geen eind neemt. over
God weet wat.'
Dit citaat is te vinden bijna aan
het slot va:n 'Oe vervoering van

Lol V. Stein', een roman van
MorgueriteDuros uit 1964,die in
maart jJ.verscheen bij Van Gen.
nep (Ned. vert. van Annechien
Vink). Het is alles:/;ins typerend
voor Duras: immers alles had
ook anders kunnen zijn in dit
boek. :/;oolsin de meeste van
haar boeken, toneelstukken en
lilms. Nee, bijna alles, want
konsekwent hetzeflde_ maar tel-
kens weer boeiend a:nders vorm
gegeven - is steeds haar hoofd.
thema: de subtiele weergave
van de liefdesgevoelens van een
vrouwen haar minnaar. Ot.
dieper in:/;oomend,de herinne-
ring aan die gevoelens, want bij
Ouras is in de beleving va:n de
liefde de onvermijdelijke schei.
ding al ingebouwd.
Lola Valérie Stein wordt in een
nacht in de balzooivan het casi-
no van T. Bea:chverlaten door
haar minnaar, Tien jaar later,
getrouwden moeder, ontmoet ze
haar jeugdvriendin Tatiana:Ca:rl
weer. die in die balnacht bij
haar was. Tatiana's minnaar
Jacques Hold roept bij Lolsterke
herinneringen op aan de bal.
nacht en met een onweerstaan-
bare drang (van Lolén Jacques)
lijkt het drama :/;ichte moeten
herhalen.

Mysterieus. intens gevoelig,
prachtig, de:/;e roman van de
schrijfster, die, volgens een
Franse criticus, 'boven elke Prix
Goncourt uitstijgt' (ze kreeg die
prijs in 1984voor haar bestseller
'De minnaar').
'De vervoering van Lol V. Stein'
van Margueri IeDuras verscheen
bij Van Gennep, Amsterdam
1988, 146 bi:/;. f 24.50. (fS)

Spiritueel genezen
'lk heb onldekt dar velen die om
spirituele genezing vragen geen
idee hebben dal zij verantwoor-
delijk zijn voor hun eigen leven
en voor dalgene wa:tzij in hun
eigen lichaam ervaren. (... )E1ke
pijn ol ziekte die zij hebben is
een boodschap van hun lichaam
dat er iets in hun leven zal moe-
ten veranderen ... '
Za begint het op een na: laatste
hoofdsluk (over ziekte voorko-
men en zelfgene:/;ing)van Alen
Young's boek 'Spiritueel gene-
Zen: wonder ol waan?' dat ver-
scheen bij Ankh.Hermes.
De belangstelling voor deze ge-
neeswij:/;e neemt snel toe, het-
geen m.i. sterk samenhangt met
het (ook in medische kringen)
nauwelijks meer ontkende feil
dat bijna alle ziekten psychoso-
matisch zijn enlol een geestelij-
ke oorzaak kennen. Maar de pro-
cessen die onder deze noemer
plaalsvinden zijn geenszins
nieuw, De vroegste genel\ers
waren de wonderdokters. sja-
manen. priesters, medicijnman-
nen en -vrouwen, bijv. op de Po-
lynesische eilanden, bij de Indi-
anen ver voor de blanke be:/;et-
ting, in Egypte (Imholepl.
Griekenland (Asklepios) en de
Oriënt al zo'n 3OClOjaar geleden
en niet in de laatste plaats 'Je-
zus, die waarschijnlijk de groot-
ste spirituele generer van alle
tijden is geweest'.
Echter ook in deze tijd bestaat
een enorme behoefte op dit ge-
bied: de in 1976overleden Engel-
se genezer Ha:rry Edwards bij-
voorbeeld ontving meer dan een
half miljoen verzoeken om be-
handeling per jaar.
Wat aan de diverse vormen van
spirituele genezing _ van aura.
lezing tot paranormale chirurgie
- ten grondslag ligt. hoe levens.
energie (weer) wordt opgewekt
en hoe evenwicht (geestelijk,
emotioneel. fysiek) kan worden
hersteld. wordt doorYoung in dit
boek behandeld. doorspekt met
talloze praktijkvoorbeelden.
Verder aan welke voorwaarden
genel\er en hulpzoekende moe-
ten voldoen en hoe ieder zich die
stroom van heilzame energie ei-
gen kan maken. Maar daarvoor
is acceptatie van het gestelde in
bovenstaand citaat wel een eer-
ste vereiste.
'Spiritueel gene:/;en' door Alan
Young is een uitgave van Ankh.
Hermes, Deventer 1987,248 bi:/;.
f 39.85. (FS)

Karen en Wim Hejj
Frank Spoelstro
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