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MEDISCH GEHEIM
Wanneer een (bcroeps)militair naar zijn "eigen (burger)arts gaar ligt er hij Je b,l-
taljonsarts geen \'OlIeJig phutje O\'er de inzetb,urheid van betrokkene, een ge-
vaarlijke ontwikkeling", verWchue een, nict met name genoemde, woordvoerder
",lil defensie re~enover het dagblad Trouw (19-10-199.3).

In fOenemenJe mate zoeken beroepsmilitairen hun heil bij een burgeTarts.
Sommigen nemcn er ecn dag vacantieverlof voor op, andercn wachtcn bij een
aandoening rot het weekeinde om dan hun prohlemen te kunnen ,'oorleggen aan
een arts in de burgermaatschappij. Weliswaar is de militair geneeskundige zorg
gratis, doch dit weerhoudt "elen cr niet van liever een eomult bij een burgerart\
te betalen dan gebruik te maken van de diensren \'an de militaire arts. Niet omdar
de laatsre zijn vak niet zou verstaan maar "omdat men nooit weet waar de infor-
marie naar toe gaal". Dit geldt nog des te sterker nu de krijg~ma(ht wor~relt mer
een overtollgheidsvraag>ruk en het klip en klaar is dar cr "bij het tegen het lichl
houden ,'an een ieder naar je gezondheidstoestand wordr gekeken" .
Opmerkingen van deze aard (en talloze varianten daarop) zijn dagelijks op de
werh.loer te horen.

De veronrrusting, die er in deze toch al was, heeft onlangs een extra stimulans ge-
kregen toen bekend werd dal het kabinet het zogenoemde \VGBO-welsontwerp
naar de Tweede Kamer had gezonden. In deze Wer op de Geneeskundige
Behandclingso\'ercenkom>t zijn de rechten van patiënten vastgelegd, waaronder
her roestemmingsrecht. Deze \VGBD maakt e(hter een uitzondering voor de
Militair Geneeskundige Diemt, hetgeen er op neer komr dat het medisch geheim
op mililairell /liet van toep,lssing is.

In de "gewone" maatschappij mag een behandelend arts of spe(ialist zonder toe-
stelIlming van de patiënt geen gegevens over hem \'crstrekken aan de bedrijfs- of
verzekeringsarts. Doet hij dir wel dan schendt hij "de imegritcir \'an het menselijk
lichaam" èn dus zijn beroepsgeheim.
In Je militaire dienst is de behandelend arts (de onderdecls:lrts, re vergelijken met
de huisarts) ook bedrijfsarts cn daar lit hem nu juist de kneep.

Defensie nu is de mening toegedaan dat voor de operalionele inletbaarheid het
noodzakelijk is dat lIlen over ,1//e gegevens beschikt, dus ook die welke onder het
medisch beroepsgeheim vallen. Om dat legaal te kunnen bewerkstelligen tracht
men nu, via deze WGBO, een wettelijk kader te creëren waarbij de integrileir van
het (militaire) menselijk lichaam definirief ondergeschikt wordt gemaakt aan een
hoger belang, de operationele inletbaarheid.

Te hopen is ddt Je Tweede Kamer de indieners van dit wetsonlwerp zal weten te
overruigen ,'an het volstrekt onroc!aarbare van deze wenelijke aan"lag op hef mc-
disch beroepsgeheim lernke milirairell.

Redactie

Inhoud

~~=-~ --

2
.3
S

10
11
12
13
14
16

'"20
21
24
25
)--,
2'

"kJisch ~ehcim
V:S:-.\iissies
Ikinklllan Records
STat'etls even stil
Vragen sT'l,n nil-/Hcinz-strips
In hel Vizicr: gc dl (;edichr
Gokken
Confcrcnril:prograllllTla 1994
Films
:'-.lürivarie is geen lucht. ..
Puu.c1
Pupmuzil'k
Fat,llc Romantiek I Daphnc
Buckt'n
JCJaJ,lieJ~ll; wit, l'n waar
\Villy Lohmann

1 - EGO I JA\llJAR[ I\N4



Het zit tegen op de avond die we hadden gepland voor het interview. Een
maand daarvoor spraken we met z'n tienen af ccn gesprek te hebben over
VN-missies. Op het afgesproken tijdstip zijn maar vier man aanwezig. Eén
van hen stelt: 'Ik wil best mee praten, maar je mag mijn naam nict vermeI-
den. Niet dat ik me schaam voor mijn verhaal of mijn mening, maar ik heb
geen zin om steeds maar aan mijn kop ~ezeurd te worden over de zaken die
ik anders zie dan het merendeel van miJD kollega's. De anderen moet ik ex-
cuseren, die komen de volgende keer wel weer maar hebben geen zin in een
interview.'
EGO-redakteur raadsvrouw Klazien van Brandwijk-Wiltjer: 'Ik was erg ver-
baasd over die reaktie, we hadden de bijeenkomst ervoor uitvoerig zitten
praten over de effekten van het hebben van een afwijkende mening. Het
groepje komt eens in de vier, vijf weken bij elkaar en praat over de verande-
ringen in de krijgsmacht. Naast het feit dat ze uitgezonden zijn geweest is de
enige overeenkomst dat ze op hun werkplek vaak een afwijkende mening
hebben. Ze hebben een verschillende rang, een aantal is dienstplichtig, twee
man hebben een KV-kontrakt en de rest is beroeps. Toch heb ik het inter-
view gehouden en de deelnemers beloofd niet hun namen te vermelden om-
dat ik weet dat hun meningen over deelname aan en de zin van VN-missies
niet zoveel afwijkt van die van de zwijgende meerderheid.'

• Eigen mening
Ik mag wel je rang, je leeftijd en het
krijgsmachtdee/ noemen, maar niet je
naam. Is dat niet wat vreemd?
John, veertiger, adjudant bij de Kl.:
'Natuurlijk is dat vreemd. Toch kies ik
er voor omdat ik de afgelopen weken te
vaak naar mijn hoofd heb gekregen dat
als het me niet aan staat ik natuurlijk
wel even langs de personeelsfunctionaris
kan gaan en ontslag kan nemen. 'Geen
enkele moeite', riep laatst zo'n opge-
schoren jongen van de KMA. Na die op-
merking heb ik besloten de zaak wat za.
kelijker te benaderen en alleen maar in
diskussie te treden als ik dat wil. Met
een interview in EGO geef ik ze het recht
weer op mij te gaan schieten en daar
voelt deze jongen niets voor.'
'Bij mij ligt dat in het verlengde van
John's verhaal' zegt Paul, officier, derti-

ger. 'Steeds vaker word ik monddood
gemaakt met opmerkingen als 'Dan stap
je er toch uit?' of 'Hou nu maar eens op
met je gezeur, de Tweede Kamer bepaalt
en als je dat niet aanstaat donder je
maar op'. Het stuit me tegen de borst
om niet openlijk voor mijn mening uit te
komen, maar als ik kijk hoe ze reageren
op mensen als Gerard Wondergem (au-
teur van het boek Je komt anders terug)
dan kies ik ook even voor de anonÎmi-
teit.'
Peter, dienstplichtige bij de KL, 21 jaar:
'Ik kan me hun reaktie wel voorstellen.
Bij mij op de kazerne zijn ze wel aan mij
gewend, ik ben toch maar zo'n dienst-
plichtige! Wel zie ik dat de leiding erg
veel moeite heeft met beroeps die een an.
dere visie hebben op zaken als uitzen-
ding of ouderschapsverlof. Ik vind het
prima om het zonder namen te doen'.

Bosland - Akker/mld - Mi;nenveld

'Mijn kontrakt zit er zo op, dus het
maakt mij niet uit of je mijn naam wel of
niet noemt', aldus Jan de 25 jarige mari-
nier met een KV-kontrakt, 'ik kan me
wel voorstellen dat John en Paul hun na-
men niet genoemd willen, maar het is te
gek. Je hebt ook als beroepsmilitair
recht op eigen mening. Ik vindt het idi.
oor dat er direkt gedreigd wordt met
'dan neem je toch ontslag.' Nederland
zit toch niet zo elkaar dat je allemaal
preóes hetzelfde moet denken. Dat kan
nog wat worden als er alleen maar beo
roeps zijn. Dan kunnen we onze lolop,
zeg! Schrijf het stuk maar zonder onze
namen, dan wordt het misschien ook
eens duidelijk dat het toch allemaal niet
zo jofel zit met die vrijheid van menings-
uiting in het Nederlandse leger.'

• VN -ervaring
Op welke wijze zijn juflie blï VN.missies
betrokken?
John: 'Ik ben als jonge kerel mee geweest
naar Libanon, vrijwilliger. In de tijd dat
ik er zat zijn er doden gevallen. Was er
van alles aan de hand. Niemand in
Nederland bekommerde zich om de jon-
gens die ze naar Libanon hadden ge-
stuurd. Na die tijd heb ik aan nog wat
VN-taken mee mogen doen. In
Nederland, gewoon bij een onderdeel
kon ik mijn draai niet vinden. De VN
lokte. Nu zal ik ongetwijfeld nog eens
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mee moeten mUf Jocg;oslavië . .\1îni~ter
ter Beek, cn in zijn kiel70g de Tweede
Kamer, hebben ons in de uitverkoop ge-
daan. En daM zit cl,," ook mijn eerste
pijn. Joegoslavië op zich lijkt me een uit-
daging. :\"lisschien kom ik eindelijk weer
eens bij het gevoel dat ik in Lihanon
had. Het gevoel van kameraadschap.
haat, angst, onzekerheid. Emoties die ik
nadien nooit meer gekend hch.
Bivakken, grote oefeningen, alles wat
daarna is geweest viel in het niet hij mijn
Libanon ervaring. Al die jaren ben ik CT
naar op zoek geweest. \Vic weet mis-
schien \'Înd ik dat wel in Joegoslavië.'
Jan: '~Iijn eerste uitzending \\'as geen
Vr-;-missie. Ik was [ijJms (jc golfoorlog
in Irak. En ik ben mer het korps naar
Cambodja geweest.'
Paul: ''\[en heeft mij gevraagd Wlllr
Joegoslavië, maar ik heb geweigerd, als
Jienstphchrige kan je dar gelukkig nog
doen:
Peter: 'Ik hen in Irak geweest en sta nu
op voor Joegoslavië, net als ieder ander.'

• Veranderingen
jolm, iOllw kennismaking met de \IN
ligt :w'n tien t'iiftien ;aar Xdedl'1l. Is er
I'eel ('erallderd?
Julm: 'Toch wel. Op de eerste plaats de
vrijwilligheid. Als beroepsmilitair \vist je
dat Je bij een oost-westkonflikt ingezet
kon worden. Daar was iedereen op
voorhereid. VN-missies waren in die tijd
toch nog wel iets bijzonders en in ieder
geval nijwdlig. Er is in Zuidlaren toen
nog een hek. aktie geweest omdat ze
dienstplichtigen verplkht naar Lihanon
wilden sturen. De politiek maakte zich
er hehoorlijk druk over. In die tijd was
het leger niet in. Als ie dat vergelijkt met
nu, dan lijkt Ill't alsof er een soort van
gt"iligheid is om over de ruggen van mili-
tairen heen, moedig te zijn. Ik zei al, de
'\linister van Defensie doet ons in de
aanbieding. J',;ederland moet overal aan
mee doen. Er is na de val \'an de muur
een vacuüm OJltstaall. De echte vijand is
weg. Het gekke is nu dat er in de jaren
van de Koude Oorlog nooit I.o'n onze-

kerheid over onze inzethaarheid is ge-
weest als nu. Ik had venvacht dat het le-
ger drastisch zou inkrimpen. Dat ge-
beurt ook, maar daarnaast zie je dat cr
allerlei taken bij worden opgepakt.
Joegoslavië, Angola, Cambodja en
noem maar op. Ik sta er niet verb.lasd
van als ik me/.elf over een jaar in éên van
de voormalige staten van de Sovjet Unie
tegen kom. Alles lijkt mogelijk. En onze
volksvertegenwoordiging knikt maar ja,
terwijl ze mijns inziens niet weten wat ze
doen.'
!'aul: 'Ik denk dat er in die jaren hier in
Nederland zeker veel ver.mderd is ten
opzichte vall de krijgsmacht. Toen ik de
keuze maakte om beroepsmilitair te
worden was het eigenlijk alleen maar
iets voor rechtse jongetjes. Vrienden uit
die tijd verklaarden me voor gek. In uni-
form in de trem was ook niet edH in. Nu
kun je je ru~tig in je uniform vertonen.
:'>'knsen gebruiken het als eXl"UUSom
een praatje te beginnen. Verder was
deelname aan de VJ',; van ondergeschikt
helang. 'Ouwe' mannen mochten aall
het eind van hun diensttijd nog een jaar-
tje weg en natuurlijk jonge avomuri('rs
die voor een paar jaar getekend hadden
lieten Zich uirl('nden. Voor de doorsnee
militair was het toch een ver-van-mJln-
bed-show.'

• Plicht
Peter, ii; hebt gcwcigerd om naar
jot'gosfuvië te gamz, wdarom?
Peter: 'Eigenlijk is het heel simpel. Ik zie
het niet 7.Îtten om me in een land waar
mensen elkaar 7-0 intens haten, waar een
t'rnisl"he oorlog wordt gevoerd, waar
Il1t'nst'nlevens niet tellen, WJ.lr geen en-
kel best,md bet houdt, mijn leven op het
spel te zetten. Als ik televisiebeelden zit'
over de ellende in kindertehuizen of psy-
chiatrisl"he inrichtingen denk ik wel
eens: we moeten iets doeu. Ik lIloet daat
naar toe. Maar als ik dan nog geen twee
tellen later de leiders uit tLlt land zie,
hoor hoe de v:\" handjeklap lijkt te spe-
len, dan is dat gevoel ook 7,0 weer weg.
lier is niet zo d,H ik nooit deel zou wil-

len uitmaken van een VN-missie. Ik vind
ook dat er iets moet gebeuren, maar
hoeveel VN-ers 1'1' er ook naar toestuurt
cr spelen daar e ementen waar geen vat
op te krijgen is, die wij niet begrijpen.
En ik hen niet van plan mijn leven daar
op het spel te zetten.'
Jan: 'Jij hent natuurlijk (lienstplichtig,
maar iedere keer als ik dat zie op de TV
denk ik, waarom sturen ze er geen mari-
niers naar toe en gaan ze Je zaak niet op
een militaire wijl.e oplossen. Er zijn nou
eeJimaal mensen die alleen maar het ge-
zag van wapens kennen, laat als VN dan
zien dat je ook dat spel kan spelen. Het
maakt me \\'oedelld en machteloos als ik
dl' beelden van ex-loego~lavië zie. Ik
vraag me dan af or het eerst zo moet
worden als in Cambodja. Dat was (Jok
een redelijk welvarend land en je moet
zien wat cr nu van over is.'
Paul: 'Voor mij is nog veel belangrijker
hoc het nu gaat worden nadat de VN
zil"h er heeft teruggetrokken. Hedt het
zin gehad. Natuurlijk alle vluchtelingen
zijn weer terug in Cambodja. Thailand
beeft een prohleem minder, maar ver-
der? Zou het nu echt goed gaan, is er
echt (lemocratie? Ik weeT het niet hoor.
Als ik terug kijk naar Irak en d,ln met
nallle de Koerden. Voor die mensen is er
toch niets verbeterd. Nog steeds worden
ze uitgekotst door de landen die een deel
van I\urdistan geannexeerd hebben .
Irak, Iran, Turkije en Syrië. \X'ij zijn
daar geweest. Hebben huisjes voor en
met ze gebouwd, en nu?'
Jan: 'Het vervelende is dat wc daar geen
invloed op hebhen . .Ic bem cr, je helpt en
Je gaat weer. Dan moeten mensen het
zelf weer doen. Maar ja, als ze (wals Je
Koerden) weer in de steek gelaten wor-
den dan houdt natuurlijk alles op . .Ie
kan mensen niet in Je steek laten omdat
het ergens anders weer mis is gegaan. Je
mag tegen Je burgerbevolking in ex-
JOl'!~oslavië niet zeggen: zoek het maar
uit. D.lt gaat dwars tegen mijn gevoel in.
Ik denk dat ik zelfs hij zou tekenen als
het korps nu n.lar Kroatië gestuurd zou
worden. Maar d,lIl wel om te zorgen dat
de humanitaire hulp bij de mensen te-

olltdt'kkt'lIlhlll een
mIl" ...
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recht komt en als dat alleen maar kan
door zware ocveiliging bij een konvooi,
dus mogelijk door te schieten. dan moet
je dar doen. De gewone burger daar
heeft recht op onze steun.'
Joho: 'Ik denk dat ie gelijk hebt. Jan,
maar het vervelende daar is dat het niet
duidelijk is vóór wie je moet ûjn. Er lijn
wveel partijen en groeperingen en nie~
mand wil hetzelfde.'
Jan: 'Volgens mij maken julhc het te
moeilijk. We moeten daar zijn voor die
arme, hongerende en doodzieke mensen,
ouden van dagen, kinderen. Die kun je
niet in de steek laten en of ze nou
Kroaat, ServieT, Moslim of wat dan ook
zijn, die mensen zijn de dupe van de OOT-

log en het politieke gerommel in de v;-.r
en ou al jaren. liet is schandalig en ik
vind dat wij als nederlandse beroepsmi-
litairen daar wel een boodschap aan
hebben, Als praten niet helpt, en dat
doen ze nu al jaren, dan zoek je een an-
dere weg. De Polen kwamen ons toch
ook helpen in de Tweede Wereld-
ourlog',

• Bevelvoering
Jullie gaan wel'laar ex-Jucguslm'ië, Palll
enJolm?
Paul: 'Als ik aangewezen word wel,
denk ik. Alleen of het zin heeft? Zolang

je daM zit met beperkte bevoegdheden
kan je natuurlijk niets, Ja, IC voor je kop
laten schieten, Je mag niets terug doen.
Dat is natuurlijk een onmogelijke opga-
\T, Niet dat ik nu zo'n vedu{'rsh:Jas hen,
maar het gaat er bij mij niet in dat ik niet
terugschiet als ik beschoten word, Het
kan toch eenvoudigweg niet zo zijn dat
je dat zo maar laat geb{'uten. Wat ik hij
mijn heslissing om wel of niet te gaan
ook wel belangrijk vind is te weten on-
der wiens be\'eI ik kom.'
lohn: 'Dat is voor mij het allerhelang-
rijkste, Wie heeft het bt'\el. Dat is trou-
wens weet zo'n punt waar de politiek
aan voorbiJ gaat. Twee goede onderoffi-
cieren worden de dienst uitgestuurd,
krijgen gevangenisstraf vanwege het
weigeten van c{'n dienstbevel tijdens een
VN-missie. En dat kan gewoon maar. Ik
Viect van eerdere VN-missics dat je soms
onder het commando staat van mensen
die in Nederland nog nier aan de KMS
zouden worden toegelaten. Naast het
'aanvaard hare' gevaar loop je een extra
tisico. Als je een bevel opvolgt zou het
wel e{'ns eind{' oefening kunn{'n zijn.
Doe je het niet is het einde carriète en
.•••:at nog v,eel erger is, I"ekriigT,!~{'vange-
nisstraf, Je wordt as ctlmmeel be-
schouwd. "u hen ik cr niet voor dat het
leger één grote praatgroep wordt, maar
N{'derland is te klein in om de normen
en waarden die er in de laatste d{'cennia

Vragell om ('/'11 school,

in ons leger gehanteerd worden over te
plaatsen naar andere landen, andere le-
gers, Dus al onze verworvenheden lopen
het gev~ar aan de kant geschoven t{'
worden,

• Politie-agent
Peter: 'Maar wat is de zin dan nog van
de VN? Hoelang zitten ze al in Libanon?
Wat komt cr terecht van Cambodja, zo-
als Paul zich al afvroeg? Waarom wordt
er niets geregeld voor de Koerden? Hoe
kan het dat er na al die jaren van overleg
in Joegoslavië nog steeds niets bereikt
is? Dat kan toch niet zo door gaan?'
Jan: 'Misschien moet je wel vragen hoe
het komt dat mensen steeds weer oorlog
voeren. Wat is de oorzaak van konflik-
ten. Wanneer komt de V1'\ om de hoek
kijken? Ik zie de VN als politie-agent en
het is nogal argeloos te geloven dat ie-
dereen naar de pulitie luistert. In het
klein zie je hier in Nederland al dat het
moeilijk is om je aan de maximum snel-
heid te houden. En al heb je je zaakjes
nog zo goed geregeld als Staat, crimine-
len en moordenaars zijn er toch.'
John: 'Die politie. taak zie ik ook voor
de VN, alleen als blijkt dat de politie het
niet aan kan wordt de :\IE ingezet. Bij de
VN bliift dat achterwege. Daar is alles
gehaseerd op ptaten en gaat men er van-
uit dat konflikten vreedzaam op [e los-
sen zijn. Het lil'kt wel alsof ze bij de VN
niet willen ge oven dat cr nu eenmaal
mensen zijn die om macht te krijgen al-
les doen.'
Paul: 'Het is natuurliik allemaal heel in-
gewikkeld. Je zou cr toch vanuit mogen
gaan dat mensen in vrede willen leven.
Dat mensen in vtede kunnen leven, Daar
zijn wc toch mee opgegroeid. Natuurlijk
cr \varen twe{' machtsblokken en dat
zou wel eens mis kunnen gaan, maar dat
de wereld cr zo uit zou zien als nu, ik
heb me dat nooit voor kunnen stellen.
En zdfs nu kan ik het af en toe niet gelo-
ven. Er is sprak{' van een nationalisme,
dnische haat. Onvoorstelbaar. .\Iensen
die menen heter te ziJn dan de ander en
op grond daarvan branden stichten
waarhij mensen omkom{'n, Als je ziet
dat de bij de VN aangesloten landen al
iJl eigen huis geen orde op zaken kunnen
stellen, dan is het toch onlTlogdiik dat
voor anderen wel te regelen, Natuurlijk
moet je cr bii de VN met praten uit zien
te komen, natuurlijk kun je met een boy-
cot beginnen. Je stuurt niet zo maar gro-
te groepen, v{'dal jonge mensen, de oor-
log in, .\1aar er IS een grens en die grens
wordt hehoorlijk overschreden.'
Peter: 'Dat is denk ik ook al jaren zo.
Welke s.lneties nam de VN in het verle-
den tegen Israël? Hoe uitzichtloos is
Libanon? Waarom maken we ons daar
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nier druk over. Is het soms omdat het de
ver-van-mijn-hed-show is?'
Jan: 'Je kunt natuurliik niet overal zijn
waar oorlog is, maar soms lijkr her wel
alsot de pers bepaalt wat er gaande is.
Als je kijkt naM de eerste groep mari-
niers in Cambodja, dan zie je dat cr am-
per wat in de kram STOnd of op TV
kwam. Bij de tweede groep waren de
verkiezingen en dus was er veel pers. Hij
de derde groep ging het om afbouwen en
weer las je niers in de kranten. I"u kun je
her ge\vdd in Camhodja denk ik nier
vergelijken met Joegoslavië, maar her IS
hepaald niet 7.0 dat alles in Camhodja
soepel verloopt. l"og steeds worden
daar groepen Viemamezen vermoord.
.\knsen die daar al ecuwen wonen. 1\"og
steeds ligt bct vol met mijm'n, hebbcn
mensen geen fahoenlijke woonruimte.
Ontbreken de basis-voorzieningen. De
mensen moeten het nu zelf doen, maar
hoe kril.gen ze d.larvoor de kans als er
geen in ormaric naar buitt'n komr. Voor
hetzelfde geld geheurt daar al weer het-
zelfde als in de jaren zeventig. Soms als
ik in een hele pessimistische hui hen
vraag ik lIle wel eens af of het wel zin
heeft gehad dat we in Irak waren. Laatst
was er op de BBC een documcntaire
over de Koerden. Eén en al ellende. Hct
liikt wel eens ot mt'nsen niet van helang
zijn, alsof het alleen maar gaat om wat
er in de grond zit, of her economisch van
belang is.'
Paul: 'Ik ken dat gevoel. liet is een ge-
voel van machteloosheid en ik vraag me
dan ook .lf of ik niet heter ontslag kan
nemen. Er gewoon mee stoppen. :-"Iaar
volgens mijn vrouw lost dat niets op,
omdat mijn wrantwoordcliikheid als
wereldburger blijft. I'iet alleen als mili-
tair heb je met oorlogen en ellende in de
wereld te maken:
John: 'Soms lijkt het daar wel op. Wij
worden ingczet. Over 0115 wordr gespro-
ken alsof we materiaalzi/.n.'

jan: 'Dat is ook de moei ijkheid. Ot' po-
itiek moet w bezig I.ijn. Die kan l.ich
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niet bezighouden met dc vraag of een in-
dividuele milirair wel uitgezonJcn wil
worden. Die moeten Je grote lijnen uit-
I.etten, Voor mij is het Je \Taag uf ze de
grore lijnen wd kennen. Als militair
voer je de heslissingt'll van Je politiek
uit. Het wordr allct'n wel erg moeilijk als
Îe je als persoon \Tagen gaat stellen bij
die politieke beslissingen. Als je vragen
gaat srellen bij de informatie op grond
waan.an een beslissing is genomen. f let
is naar mijn idee niet alken maar de uir-
zending. Het zijn ook de dingen die Je
tijdens die uitzending meemaakt. John
zei aan het begin al dat er doden zijn ge-
vallen III de tijd dar hij in Libanon zat. In
Irak heb ik Illt'llsen, kinderen dood zien
g.lan, :-"bssagraven gezien, De meest
walgelijke I_aken, .\-Iensen door zien
slaan. In Cambodja zag ik de effekten
van mijnen, \varen cr heschietingen,
noem maar op. Ik heb geen psychische
problemen denk ik, maar mijn ervarin-
gen Jaar, I.owel in Irak als in Camhodja
maken deel uit V,ln mijn zijn. Ik kan het
niet wegstoppen of afsnijden. Die erva-
ringen zijn diep in me verankerd. Nu in
Jienst kan ik er over praten, gewoon zit-
ten I_euren en stoer doen, samen met de
mensen die eenzelfde ervaring hebben
gehad. \""e weten immers hoe bang we
waren. Hoe graag we naar huis wilden.
Sttaks .11s ik in de hurgermaars.:happij
ben zal dat ,Inders zijn. Ik ben daar best
een heet je bang voor.'
John: 'Her zijn juist die dingen die je
meemaakt. Als je goed nagaat is het toch
eigenlijk niet norma,ll d,lt ik sinds
Libanon op wek ben naar iets.
.\-lisschien had ik dar ook wel gehad
zonder Libanon. m:laT eigenlijk heb ik
mijn draai nooir meer echt kunnen vin-
den. Ik funktioneer goed, zowel in
dienst als thuis. maar er is een onrust ... .'
Peter: 'De zaken die jullie nu vertellen
zijn \.oor mij hepalt'nd om nier mee te
gaan met een VN-missie. Ik heb nu een
aardig leventje. :-"lijll toekomst ziet er
rooskleuril;: uit. Zolang ik Je keuzemo-
gelijkheid heb zal ik mijn wereld nier op
de kop laren zetten. Als ik jou soms hoor

lan, lijkt het alsof je tachtig bent, zoveel
heb ie meegemaakt. En sreeds maar weer
zeg je dat het niet zoveel voorstelt. Alsof
het normaal is dat mensen uit onze gene-
ratie massagraven zien, mensen dood
zien gaan, bes.:hoten worden. Ik weer
dar het de kop in het zand steken is,
maar ik laat die ervaringen graag aan
mij voorbij gaan.'
Paul: 'Toch word je niet slechter van die
ervaringen. Het is alleen verrekte moei-
lijk als je hier weer terug bent, want dan
kom je mensen tegen zoals jij, Peter.
~kllsen die hun recht om hier te blijven
benutten. Daar sta ik dan zo mijlenver
van af. Die zijn 7.0 onhereikbaar.
Omgekeerd hen ik voor hun onbereik-
baar. .. en zo ontstaat cr een maatschap-
pij waarin je de politiek hebr die heslist.
.\-Iensen hdn die menen dar ze zich kun-
ncn onttrekken aan de verantwoorde-
lijkheid voor anderen. En de militairen
die worden gesTUurd en gaan.'
Peter: 'Dat is waar, maar ik denk dat je
mensen als mij in deze maatschappij ook
nodig hebt. Ik onttrek mij niet aan mijn
verantwoordelijkheid. Ik denk dat het
belangrijk is dar militairen wetcn dar cr
in Iwt mocderlanJ mensen zijn die wel
aan ze denken, die zorgen Jat de politiek
niet zo maar iets doet. Natuurlijk ik stel
me niet bloot aan de extreme situaties
waar jullie wel in verzeild zijn geraakt,
maar dat betekent niet dat het voor mij
stopt, Her meedocn aan VN-missies mag
nooit alleen een zaak worden van de po-
litiek en militairen. Ik als burger wil
daar zeker bij betrokken zijn.'
Jan: 'Je hebt weinig keus denk ik, ook
als hurger. De wereld komt via de TV
binnen en zo langzamerhand kent ieder-
een in Nederland wel iemand die uitge-
zonden is (geweest). Verder vind ik dat
dl,.'VN zin heeft. Als je in Cambudja zag
hoe blij de mensen waren terug te zijn in
hun eigen land. Hoe klein en gammel
ook hun onderkomen was. Ze waren
vrij, weg uit kampen waar ze getolereerd
werden. De energie en levcnslust waar-
mee mensen daar aan de slag gingen.
Schooltjes bouwden, die zelfs kwamen
opeisen. Met ge\.aar voor eigen leven het
land bewerken. Er moet een instantie in
dl,.'wereld zijn die de mensen die wel wil-
len werken aan een vreedzame toe-
komst, aan hun eigen leven, helpt de
zaak weer op te pakken. Over de hoof-
den van de vechters hazen heen zorgt dat
kinderen kansen krijgen.'
Dank jullie wel I'oor het gesprek.

K/aziclI l'illl Bram{wijk- \rl/ltjer
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BRINKMAN RECORDS
Nijmeegs platenlabel drijft op liefhebberij eigenaar

Popfanaat Frcd Macsscn liep in 1985 met \vilde ideeën rond. Hij wilde ccn
eigen platenzaakje, hij wilde via een eigen labeltje phllcn uitbrengen van
hands die hij goed vond. hij wilde concerten organiseren en had zelfs fanta-
sieën over ccn eigen popblaadje. Oe winkel kwam er, De \Vaaghals in
Nijmegen, maar daar ging zoveel tijd inzitten dat de rest even aan de kant
werd gezet.
Er volgde nog wel een poging om met het label Shadowline wat platen uit te
brengen, maar dat ging al snel over in andere handen. Zelf moest hij in de
winkel staan en zich met de boekhouding bezighouden. iets waar hij een
hartgrondige hekel aan heeft.

..De winkel liep Wll'J en werd stccds
groter. Er kwam zelfs een filiaal Hl
Arnhem bij," hlikt .\besscn terug. "Ik
vond dat het winkeltje spelen toen •.\'cl
genucg was geweest." Op d,lt moment
nam hij icmand in de hand \'OOT de ad-
ministratievc rompslomp en [iet hij de
ver- en inkoopaetiviteiten voornamelijk
aan zijn personeel over.

.Gok
Zo kon eindelijk êén van zijn idel'i:'n ver-
wezenlijkt worden; een eigen platenla-
bel. Omdat het opnieuw een gok was,
werd nil.t toevallig voor het Engelse
equivalent van Waaghals als naam ge-
kozen, Hrinkman Records zag eind '91
het licht met de rdease van de eerste
,\laximum Bob-cd Be NI)' judge.
Hardcore gecomhineerd met virtuositeit
op de instrumcnten en complexe song-
structuren.

"De Jongens van "iaxinmm Bob kende
ik Vla de winkel, In die tijd liepen hands
al~ Victims Family en No.\leansl\'o goed
en zij deden in Nijmegen eigenlijk het-
zelfde, maar het kwam nier edH van de
grond. Het zijn aardige mensen, zr ma.
ken leuke IlltlZiek en het was dicht hij
huis, Dus was het heel makkelijk om
dan zelf maar iets van ze uit te brengen,"
vertelt de rigenaar van het inmiddels
~uccesvol1e lahel.
De start ging echter langzaam, want de
verkoop van het :\1aximum noh-schijfje
bleef ondanks positieve kritieken bene-
den verwachting. "lk weet waar de fom
lag," vertelt .\hessen. "In mijn naïviteit
dacht ik: 'ik breng een gonJe plaat uit,
dus hij zal wel verkopen'. In :\'ederland
had de IMnd flink wat optredens ge-
d,lan, er was in Duitsland gespeeld en in
een Spaans hlad stond all'en ani keI m'er
l\1aximum Bob op hasis "'an een demo-
cassrtte, "

• Tegenvaller
Ik NedcrlJ.ndse verkoop hleek hij rede-
lijk te hebben ingeschat. De slechte dis-
trihutie in hl,t buitenland wrgdr echter
voor tegenvallende verkoopresultaten
over de grens, "Je mocr l'cht een catalo-
gus hehbrn, <Janpromotil' doen en meer-
dere releases kunnen aanbieden om hij
een huitenlandse distributiefirma in aan-
mcrking te komen," weet :\bcssen nu.
De gratc klJ.pper kwam met de twecde
cd dir BrÎnkman Records op de markt
hracht, Iedere popliefhehher krnt inmid-
dels de naam vin nertie Serverrt, het
Arnhems! Amsterda IllSl' ~itaark wa rret
dat met Po.llomille natiunJ.al en InternJ.-
tionaal h()~e ogen gooide. De groep
werd J.Ivoor dl' release door de pop-pers
eil de VPRO-radio in dr armen gesloten
rn kort na her uitbrengen van de cd
speelden Zl' in binnrn- en buitenland
voor uitverkochte zalen, met als hoogte-
punt hun verschijnen op het I'inkpop-
fcstival van dit jaar.
"Voor her uitkomen van dil' cd was ik
ontzettend zenuwachtig," verklaart
~hessen. "Ik dacht: 'als dit niets is, dan
zir er nirll1and op mij te wachten'."
Gelukkig hleek Iknie Servl'ert een schot
in de rous en kwam het bbel in een kleÎ-
ne stroomversnelling.

• Makkie
Frell :\Iaessen heslout ziin horizon tc
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verbreden
en ging op wek naar Amerikaanse

bands die hij de moeite waard vond.
Aan de release van Firc In Thc Kitchen's
Thrillsvil/e, ging c,hter nog één
Nederlandse band vooraf. Ook dat was
een makkie, wam Thc Shanks kwamen
uÎt Nijmegen en hun zanger Roeland
van Niele werkte in het Waaghals-filiaal
in de Waalstad. Bovendien fungeerde
.\1aesscn als een soort manager VOOf de
voorloper van die groep.
"Het maakt me eigenlijk niets uit waar
een band vandaan komt, als de muziek
maar goed is. Her is niet zo dat ik zoveel
mogelijk Nederlandse bands \vil heb-
ben, omdat het toevallig een
Nederlandse label is," zegt rviaessen.

De ontmoeting met rite In The Kitchen
kwam tot stand via een andere h.1nd: Yo
La Tengo, dat zijn vrienden van de
Brinkmanoprichter en tijdens een be-
zoek aan de groepsleden in New York
liep hij Fire In The Kitchen tegen het Hjf.
"Contacten met Amerikaanse bands zijn
ook niet zo moeilijk. Ik zit allang in de
muziek en via de \vinkel, concerten,
werk bij Doornroosje (concertzaal in
Nijmegen; ~1vN) en bezoeken aan ande-

:; re platen.
- zaken heb
ik met heel

wat mensen uit het wereldje ge-
sproken," vertelt de ervaren tot in de
popscene.
Andere bands van over het grote water
volgden snel. Eent bracht Brinkman
Mother Of Alf Saillts van Thinking
Fellers Union Local 282 uit en kort
daarop volgde SlIperpowerless van
Dump, min of meer een soloproject van
de bassist van Yo La Tengo (recensie in
novembernummcr van ECO; :\lvN).

• Eigenzinnig
De volgende band die wel eens flink zou
kunnen gaan scoren in het clubürcuit en
de alternatieve popscene is Nemo. Het
titelloze debuut van dat Belgische drietal
verscheen onlangs tegelijkerrijd rnt't de
tweede l\hximum Bob-cd Get Across.
Nemo speelt melodieuze gitaarpop met
Pixies.invloeden. Hun plaat klinkt ei.
gen zinnig en is overtuigend.
:\taessen: "Van Nemo had ik al een paar
keer cassettes gehad, maar de meeste
van die bandjes waren niks. Wel leuk,
maar niet goed genoeg om er iets lllee te
doen. De laatste keer klonk het echter
een stuk bcrer. Ik heb ze toen ontmoet
en ben ze live gaan beluisteren. In dezelf.
de week dat ik besloot om het te doen,

1. Maxilllutll Bob
2. llettie St'r!'eert
3. Fire 111Tht' Ki/ch'lI
4. Thinking Fel/ers UI/ion Loca/282
5. Nemo

kregen ze een uitnodiging om op het
New .\1usic Seminar in New Yotk te
spelen. Soms twijfel je, maar in dit geval
kwam er snel bevestiging dat ik de juiste
bcslissing had genomen."

Tusscn al het nieuwe materiaal kwam er
uok nog een heruitgave op Brinkman
Records uit. Het bejubelde emmy
Waves With A She/l van De Artsen, de
Arnhemse voorloper van Bettic Serveert,
was destijds alleen op vinyl uitgebracht
en is nu ook op cd verkrijgbaar. Het ver-
haaltje krijgt binnenkort een vervolg,
wanneer de solo-cd van voormalig
Artsen zanger/girarist Joost Visser op
het i'\ijmeegse label \'erschijnt .

• Raar
Verdl'r heeft Brinkamn cd's van
Archipelago Brewing Company (een
eenmalig project mer onder andere de
Thinking Fdlers), Flophouse (pop in de
stijl van The Posles) en Barbara
.\hnning (singer/songwtiter) in petto.
Die verschijnen allemaal in de eerste
helft van 1994 samen met twee compila.
tie-cd's, waarvan er één vol komt te
sraan met 'intieme, rare, experimentele
dingetjes'.
In de rweede helft van het jaar komt er
een nieuwe Bettie Serveert en tegen die
tijd hoopt .\hesscn ook zijn eigen distri-
butie rond te hebben. Nu loopt dat in
Nederland nog via platenmaatschappij
Play It Again Sam. ",\Iaar die kunnen
allcen wat met de grote namen als Benie .
.\-Iet kleinschaliger bands kunnen en wil.
len ze niks," vindt de Brinkman-maIl.

In het eigen distributienetwerk wil hij
ook een aantal kleine Amerikaanse la-
bels opnemen, om die hier aan de bak te
krijgen. ":\lct die groei in bet houfd ga
je overigens wel heel bedrijfsmatig den-
ken en daar wil ik voor oppassen. Ik
moet het wel zelf een beetje in de hand
kunnen houden," zegt :\taessen die, op
de boekhouding na, alle Brinkman-za-
ken zelf regelt.
Hij \vil tenslotte ook nog tijd overhou.
den om zelf op z'n gemak naar muziek re
kunnen luisreren. "Ik vind het hartstik-
ke leuk om in Amerika singeltjes en cas.
serres re bestellen en als het goed is gelijk
te schrijven of ze niet meer hebben. Zo
kom je telkens nieuwe dingen op het
spoor," besluit de platenfanaat die uit
pure liefhebberij in het wereldje is te-
rechtgekomen.

Marco van Nek
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STA EENS EVEN STIL
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SWITCH, de recentelijk voor her eerst
verschenen wervingskrant van de KL
openT met Je vraag "waarom nu benl('ps
worden?'
In de twct"cle alinea van het onder die
vraag staande artikel wordt verhaald
dat het een vak is vol aktie en .lVontuur,
een vak van hard werken en afzien. een
vak waarin JC jezelf meermalen ongena-
dig Tegenkomt.
Een baan voor Rambo's dus? Nee, cl,tt
denk ik niet, want het Mtikcl eindigt
met: '.\lcnSCll die nu kiezen voor (Tn
baan als beroeps kunnen meewerken
aan de basis voor het nieuwe leger, kun-
lleil zich inzetten voor vrede en veilig-
heid. vour het heTstl'! van democratiecn.
\loor Je dcmenraire rechten van de
mens. Het vak van beroepsmilitair kan
gevaar en risico inhouden maar ook een
vak dat eer en voldoening schenkt'.
Een haan vnor mt'llSen derhalve die pit
en durf weten te paren ,lan gcvoel en
oog voor mensen, VOOt menselijke waar-
JigJleid, Hlor recht\laardigheid en vrede.
Dat vert"ist t"en organisatie waarbinnen
t"en klimaat heerst waar deze aspekten
tot hun recht kunnen komen, Een werk-

lO-f.GO/JA:'\UARll~19..j

en leefklimaat zonder vooroordelen
ea/of di<;cnminatie jegens vrouwen, al-
lochtonen, homo's. Strikt gesprokt'n ge-
vcn deze verschiJnselen, in hun \lerschij-
ningsvotm in de krijgsmacht, vaak geen
(Juridi<;o.:he) schending van mensenrech-
ten te 71en maar er hestaan nawurlijk
sterke raakvlakken met de ,llgt'mene
mensenrechtendisulssie. ImlTlers als de
krijgsmacht steeds vaker in het huitell-
land de mensenrechten moet gaan verde.
digen, mott het in de' eigen organisatie
natuurlijk gOt'd 7.incn met die rechten,

De organisatie heeft daarbij een grote
verallfwoorJelijkheid o.a, door met na-
me in opleid ingssi wa ties aan te geven
wat mag en wat niet mag. Die \TratH-
woorddijkheid krijgt ondermeer gestal-
te in de onlangs gest;)rtt" cursus 'samen
leven - samen werken', w;);)rhij het de
hedoding is dat kaderleden vertrouwd
worden g('m;);)kt met vrouwen, migran-
ten, homoseksuelen als anders levende,
;)nJers gdovende, ;)nders Jenkende en
anders voelenJt' mensen.

:v\;J;Jt (Jok JiellStplichtigeTl hebbell een

eigen verantwoorJelijkheid met hetrek-
king tor h(,t ver heteren van het leefkli-
maat: simpelweg op grond van hun
mCllSzijn, En wie weet hest,l;)t jouw hij-
drage wel uit een keuze Hlor een baan
met pit en durf gepauJ aan .... juist ja,
\XI;)t mij ht,treft onder het mono: 'mijn
hijdr;)ge is kwaliteit en humaniteit ten
hchoe\'e van een hUIllJ.nitaire kriJgs-
machr'.

Raadsman Aar; van Dcun:;en

Deze bijdrage ['erscheen {'ader in de
Bizoll (43 Afl'dJhrig)



Nieuwe Heinz-strips
In de wereld van de l"ederlandstalige
strip zijn Je schrijversftekenaars Eddy
de Jong en René Windig al jaren een be-
grip (voor hun gehele oevre ontvingen
zij in 1991 de Stripschapprijs), Hele ge-
m'r;lries kindeten zijn met hun werk op-
gegroeid terwijl anderen pas op latere
leeftijd de avonturen van de, inmiddels
volwassen geworden, kat Heinz hebben
weten te waarderen.
De nu zo overbekende stripheld Heinz
speelde aanvankelijk eell bijrolletje in
een eerdere strip van De .long en
Windig, ~Rockin' Belly". Deze Belly
was een gedemotiveerde punk en eigl.'n-

#"ER, Eb\" .t>V/zéNA/E. , .
..:;J4r KVIVJI./ VAÇ'T WEL GOéD

Gé8Ii?UlkGN ...

.4GENT/ EEN LLJLBRaEK
kEUT ~/.1t>lr vAt,S&
selERE VANIXdZENO
IN HANOENt!>éS7VPT.'
;.11,/ HAO ER vA9T 'O~:-
~,Mé£R/.. '=~-

"

Uitgezonden worden ...
voor je ogen de vreselijkste dingen zien
geoeurcn,
niets kunnen dot'n.
Veel van wat je d.leht was toeh vanzelf-
sprekend:
waar mensen zieh toch a,lII houden,
Het is een illusie,
het lijkt een wereld met wetten uit de
jungle,
Wat moet je met alles wat je geleerd
heot:
waarvan je dacht dat mensen Jat niet

lijk de zanger van de Rockin' Belly
HenJe. Voortdurend raakte Belly slaags
met zijn vishoer als hij een maaltje vis
voor zijn kat ging halen. En die kat was
"" Ileinz.
In januaril9~7 beginnen De .long en
\XTindigmer Heinz als zelfstandige strip
op de kinderpagina van Het Parool. Na
vijf jaar, Heinz verschijnt inmiddels da-
gelijks in meer d,lll dertig dagbladen, be-
sluit het duo maar eens even mer de suc-
cesvolle strip te stoppeIl. Voor de lief-
hebhers van hun werk duurt deze stop
gelukkig maar een jaar. Vanaf 1 .Ianuari
1993 vervolgt Heinz weer d'\l,Wijks in

L

PAT 6 tEN H$L..E
SLECHTE ZAAk." ..

AlO£" ZAG /E EI? VIT??

meer met elkaar konden doen,

Beschaving: flinterdun!

Uitgezonden worden,
de steun van de omgeving missen,
iJ?.deze wereld schijnt alles geoorloofd te
zIJn ...
Welk is je eigen spoor?
Hoc hou je jezelf in dat spoor?

Beschaving: flinterdun?

menig huisgezin zijn onnavolgbare le-
venspad. In de krant èn in de albums.
Want de dagstroken van een h,llf jaar
worden stet'ds gebundeld. Zo versche-
nen onlangs de tweede helft van 1991 en
de eerste helft van 1993 in boekvorm als
de delen 10 en 11 van deze Heinz-strip.

De Jong en Windig: Groente en Fruit
(Heinz lOl en Puppy Love (Heinz 11).
Oog en 11Iik, Amsterdam. 1993. Resp.
96 en 56 blz, en f 19,95 en f 14,95.
(WH),

#A-h'A~WATHt~NWEW£&R
EEN LOL /,. h'AR7S77K~ VALS

DAT 8I1..I£T/
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GELD
De Daily "'firroT h'ld de Poolse spelers
27000 gulden pcr man in het vooruit-
zicht gesteld bij ('{'tl overwinning op
Oranje. Nu is bekend dat profvoetbal-
lers niet ror heT onderbetaald soort
werknemers in onze kapitalistische maat-
SCh'lppij behoren. maar 27000 gulden
extra, ook als je er nog belasting van zou
moeten hetalen, is toch mooi meegeno-
men. De voor de Daily .\lirror belangrij-
ke vraag was uiteraard of dat douceurtje
de spelers ook tot eelI extra inzet zou be-
wegen.
Hoewel ik van konijnen meer verSTand
heb dan van voetballen en ook vall dat
eerste weet ik weinig gezien de overhc-

volking in mijn tuin, meen ik ht'grepen
te hebben dat in bepaalde gc\"allen een
elftal het wel een laat zitten, minder ge-
motiveerd is dan ander~, er minder zin
heeft en 7.0 een nederlaag incas~eert die
volgens mensen die het wél kunnen we-
ten gehed overbodi,ll; was. Naar zeggen
van de Polen waren zij niet door de in
het vooruitzicht gest.~ld~ beloning.~n
beïnvloed, al hehhen Zll Zich behoorlijk
verweerd . .\laar stel dat hewezen kan
worden dat die hel(mingen wel werken -
het,ll;een toch ook niet onwaarschijnlijk
is - dan zouden we dat sy~teem ook op
andere gehieden kunnen toepassen: gro-
te hekmingen in het vooruitzicht stellen
niet alleen hij wedsrrijden, maar ook bij-
voorheeld in de politieke arena. AI~ de
nieuwe selectie van P.v.d.A-Kamerleden
erin slaagt de verkiezingen te winnen, al-
tham niet te verliezen, dan krijgen zij
boven hun Kamerrraetement een extra
beloning uit de partijkas van een ton per
Kamerlid. Al~ de ~ederla[](j.;e lohbr
voor het binnenhalen \"an internationale
banen eindelijk weer een~ succes heeft
dan mogen ze mt:t z'n allen een bedrag
gelijk aan het jaarsalaris van de nieuwe
functionaris in eigen zak steken. En zou
de vereniging van kernenergiecentralefa-
brikanten niet aan de heer Andriessen
een wat duur uitgevoerde duos sigat('n
aanbieden als straks het !'.'ederhllldse
vulk volmondig ja z.egt op de \'Taag of
we niet snakken naar schone kernener-
gie? ,\-Iaar zo zult u zeggen dan i~het he-

lemaal een rotzooitje en worden smeer.
gelden tot financiële prikkels verheven.
Officieel behoor je als beschaafd mens
toch een beetje vies \'an geld te zijn,
daarom krijgt een arbeider in dit land
7.ijn loon maar toucheert de directeur
zijn aandeel in de winst en geniet Hare
.\Iajesteit een van Rijkswt:ge verstrekte
vergoeding. Iloe hoger hoe minder men
het meerdere geld dat mell krijgr vour
her oog van het publiek wenst aan te ra-
ken of zelfs maar met Ilame wil noemen.
hIaar ook in het maatschappelijk spel
gaat het geld veelal voor de bal uit. Ik
ken ballen die zeggen dat het hun geen
bal kan ~chelen hoeveel ballen ze verdie-
nen, maar je hoeft van onze maat~chap-
pi; geen bal verstand te hebben om te
wctcn dat geld altijd een rol speelt en dat
geldt niet alleen voor voetballers tijden~
dcWK.

Leml \Y/ecke

een mlll~r /fall c)'tJTessen
lJerrlJstaan de wateren

doorschijllelldhcid af/r!f!elld
n,l,lT de l'erten

ondiepten starellli
I'all de /ferstrooide

meren aclJter zee;
ell ik genas want ik

ewoer de wereld ZOI'ee!
groter dan die ene

waar pelikanen
met gekromde hals

of! eell poot staan of op twee
uhldell, in de onafzienbare

plek, die win, hoe mooi
ook, die jij wasELLY DE WAARD

als tlOrseleillell scJJ<ldllwell
iJlgradell vall

in de melkfJlallwe ochtend
liggeIt de fJerKell

wolken slleeuwen langzaam
/leer op hun kop-

,lc!Jter oneindige dak ten
en stille, briesende

Hij qe har-
mome ver-
~chel:'nvo-
ng Jaar
Eellzang
twee. de
acht~te
diclubun-
del sind~

1978 van Eli)' de Waard, een van
Nederlands meest intrigerende dichre-
res~en. De 59 stuks \'OOT ~tuk prachtige
gedichren • waarvan sommige Sappho
en Emily Dickinsl)Jl naar de kroon ste-
ken - worden vooraf gegaan door een
motto:
'het falen is als ,"ollditie
oneindiK l'eei interessallter
dan het slaKen'
Dat mag dan wellicht gelden voor de in-
houdelijke inspiratie van deze bundel,
die weer grotendeels he~taat uit indrin-
gende liefdespoezie, maar toch niet voor
dl:' verbeeldingsvolle vorm. De in haar
vorige bundel EellZllng aan de dag getre-
den grotere openheid, vindt hier een ge-
slaagde wmrtzeuing. De \X!aard's fahu-
leuze spel mer taal en struktuur boeit tel-
kens weer enorm. Bovendien komen in
her bijzonder de ~lotregels van het laar-
ste ,ll;cdicht (dat hiernaa~t is afgedrukt)
op mij over als de 'doorbraak' naar l'en
nieuwe en veelbelovende, nug rijkere in-
houd van haar puiàie. ,"let de~ te meer
spanning kijk ik daardoor al weer uit
naar een volgende bundel.
Eli}' de Waard: Eenzang twee. De har-
monie, Amsterdam 1993, 84 blz.
f. 32,50 (FS)

12 - EGO I JA~UARI t 994



GOKKEN
De krasloterij is inmiddels door de Eerste Kamer gefiatteerd of geblokkeerd.
Alaaf hoe de uitslag ook luidde, het werd weer eens zeer duidelijk welk een
onzinnige moraalridderij soms in Den Haag wordt bedreven. In dit geval (en
koste van de sport en een aantal sociaal/culturele instellingen. Zeven jaar ge-
leden als werd de krasloterij 'beloofd', Aanvankelijk was het grote hezwaar
dat de Staatsloterij inkomsten zou derven en tocn dat bezwaar eindelijk was
ondervangen kwam het CDA plotseling tot de ontdekking dat 'gokversla-
ving' cen nationaal probleem was.

~tevrou\V l.uimstra-Alhcda, s{'name na-
mens het CDA, lag het al voor zich: si-
garenzaken vol verwoed krassende jon-
geren die zich de haren uit het hoofd
rukten omdat ze wéér de hoofdprijs niet
hadden gewonnen, die vervolgens op in-
brekerspad gingen om de volgende inzet
van een knaak te bemachtigen en die
tenslotte eindigden in een kliniek voor
krasverslaafden.
Nu kun je allerlei bezwaren hebhen te-
gen gokken en zeker tegen grof gokken,
maar het is natuurlijk duidelijk dat de si-
garenzaak nu niet bepaald de ambiance
verschaft om een erbarmelijk slachtoffer
van goklusr te worden, zeker niet als het
gaat om inzet jes van een gulden of rijks-
daalder. Gokverslaafden vind je in casi-
no's, achter flipperkasten en misschien
bij de paardenraces. Heel Zuid-Amerika
en Zuid-Europa zouden gokverslaafd
zijn, als we Luimstra met haar bezwaren
tegen een instant-lmerij zouden moeten
geloven.
j\-bar het mens heeft vermoedelijk nog
nooit een sigarenzaak bezocht en dat
had 'politiek' de nodige gevolgen. Wam
de hel" machinerie van onderzoeksbu-
reaus, rapporten, aanbevelingen, in-
spraak en b"zwaarschrihen moest weer
een up gang worden gebracht. Ettelijke
tienduilenden gulden v"rgooid, omdat
mevrouw niet rookt en haar tijdschrif-
ten in de lochte boekhandel koopt.

• Cijfers
o nee, mevrouw had ook nog iets 'uit
het vcld' g"hoord. Uit het veld van de
hulpverlening. Namelijk dat Nederland
140.000 gokverslaafden telt "n dat cr
geen nieuwe bij mochten komen. Hij de
Consultatiebureaus voor Alcohol en
Drugs (CAD's}, 7.0 voegde Luimstra er-
aan toe, \vas het aantal cliënten dat hulp
wekt wegens gokverslaving in vijf jaar
toegenomen van 400 tot 4.000.
Alarmerend dus.
In opdracht van WVC controleerde de
Katholi"ke Universiteit van Hrahant die
cijfers. Op de eerste plaats kwam vast te
staan dat het niet ging om een toename
van 400 tm 4.000, maar van 1.586 rot
5.883, een toename die zich vooral
voordeed na 1991, niet roevallig her jaar
dat de CAO's werd toegestaan om gok-
verslaafden ook daadwerkelijk te hel-
pen. Daarvoor mochten de CAD's lou-
ter registreren.
Hier komen we bij een 'dilemma' van de
verwrgingssraat. Ofwel de vraag of de

hulpverlening niet zelf ook de vraag
naar hulp aanwakkert, sterker nog het
probleem aanwakkert. Je krijgt als insti-
tuut suhsidie om gokkers van hun ver-
slaving af te brengen en je krijgt meer
subsidie naarmate je meer gokkers tot je
c1iëntèle mag rekenen. Ga dus vooral hij
de jaarlijkse aanvraag flink met cijfers
overdrijven. De CAD's hebben het over
140.000 gokversla<lfden, andere (nier
belanghebbende} instanties over de
helft. Dat is op z'n minst verdacht.
i\.1isschien is het probleem werkelijk
nogal groot, maar dan zijn er in ieder ge-
val geen herrouwhare gegevens over de
'groei' ervan. Tenslotte werd het pro-
bleem vijf jaar geleden nog nauwelijks
onderkend. Het is uitstekend dat men-
sen met een versla.
ving worden ge-
holpen, alleen al
omdat een deel de
criminele weg ins-
laat, maar hoe
groot is de kans
dat straks nog
mêêr mensen moe-
ten worden hehan-
deld, omdat lC
naasr de aanschaf
van een pakje siga-
retten ook even
een lorcijfer bloot-
leggen en een
rijksdaalder extra
aan de winkelier
overhandigen?
l.uimstra had he-
rer kunnen aan-
hevelen die rook-
"erstufden bij de
CAI)'s te laten af.
kicken. Dan lijk je
als rijksoverheid
meer met de volks-
gezondheid bezig.

• Gokken en
sport
War heeft dit .llles
nu mer sport re
maken? De sport
heeft de afgelopen
jaren een aantal
extra taken gekre-
gen. Her vandalis-
me moet hestreden
worden, de discri-
minatie uitgeban-

nen, het vrijwilligerswerk krijgt steeds
meer behoefte aan professionele onder-
steuning, de topsport is min of meer
noodlijdend en ga zo maar door. Van
oudsher is de Sport aangewezen or. g'-
meentesubsidies, cen heet je rijksge d en
\"ooral de totollotro. De inkomsten uit
die laatst" bron zijn dani!? teruggelopen.
Bovendien en dat is wemig, profiteert
een hele reeks charitatieve instellingen
mee van het inz.etten op sportwedstrij-
den. Ook die instellingen kunnen aan-
zienlijk minder besteden. l\taar Luim-
stra wnd dat de Nederlandse markt ge-
vaarlijk oven'oerd werd met kansspelen.
AI weer een bewijs dat ze geen benul
hedt en nog nooit in een sigarenwinkel
is geweest. Daar kun je tegenwoordig op
beeldscherm in de Duitse lotto meespe-
len. Om nog niet te spreken van de ille-
gale kansspelen die zich door de
Nederlands" moraalridderij hebhen ont-
wikkeld. De afstand russen politiek en
samenleving is in de PvdA het gesprek
van de dag, en mevrouw Luimstra-
Albcda is er in het CDA de levende illus-
tratie van.

Huns l'all Wissen
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Conferentie: 'Krijgsmacht
cn medische ethiek'

ot} 21-22 februari 1994.
Begeleider: Bürt Hetehri;.

Ethiek in het algemeen richt zich
op vragen van goed en kwaad:
welke handeling is goed, \velke
nier. War mag, wat niet.
De bedoeling is om achter morde
waarden en principes te komen,
die vervolgens kunnen dienen als
leidraad voor de praktijk. De me-
dische ethiek stelt deze vragen
mer betrekking tot zaken als gc-
boom.', gezondheid, ziekte-be-
handeling en dood.

Tijdens Je conferentie z,ll de eer-
ste dag in hct teken staan van
ethiek in het algemeen en medi-
sche ethiek in het bijzonder. De
tweede dag zullen deze vragen op
de praktijk worden toegespitst:
Bijvoorbeeld:
Voor welke medisch ethische
vragen kun je komen te staan
op een eerste hulp post in
Jocgcslavië.
Wat is de relatie Ned.
Krijgsmacht tor de daar wo-
nende hevolking.
\Vie is wel of niet inzetbaar.

Er wordt gezocht naar inleiders
die het thema kunnen benaderen
in relatie tot UITZENDING.

Een conferentie voor iedereen die
vanuit de medische hoek (hospik-
ken, fysiotherapeuten, verpleeg-
kundigen, artsen, e.d.) geïnteres-
seerd is in ethiek in relatie tot de
nieuwe Olmvikkelingen in de
krijgsmacht.

Themaconferenties

A: 'Krij~smacht en medische
ethiek'.
Begeleider: Bart He/ebri;.
Datum: 21-22 februari 1994.

Een conferentie voor iedereen
die vanuit de medische hoek
(hospikken, artsen, fysiorhera-
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peuten, verpleegkundigen)
geïnteresseerd is in ethiek in
relatie tot de nieuwe ontwik-
kelingen in de Krijgsmacht.

B: 'De dood'.
Begeleider: jan SulmaIl.
Datum: 14-15 maart 1994.

Tijdens de conferentie komen
onder meer ervaringen m.b.t.
'"dood" aan de orde en met
name de eigen houding hier te-
genover. Vanzelfsprekend
krijgt ook militair zijn in kri-
sissituaties de aandacht.

C: 'Loyaliteit'.
Begeleiders: lrma jacabs en
jan den Boer.
Bestemd voor: beroepsmilitai-
ren langer dan 5 jaar werk-
zaam bi; defensie.
Datum: ma.<ll!Ol1d25 april en
dinsdag 26 april 1994.

Vroeger was men 24 uur per
dag in dienst. Wcrken als be-
rocpsmilitair hetekende een
'job for life'. Hoc is dat nu, na
alle reorganisaties, de vcran-

dering van een dienstplichtig
leger naar een beroepsleger en
een aktief uitzendingsbeleid?
Hoe is het mer die loyaliteit
t.a.v. oe dienst en t.a.v. privé-
zaken.

D: 'Spiritualiteit'.
Begeleiders: joost I'all Lal/Ken
ell Peter Samwel.
Datum: 30 mei-1 ;lil1i 1994.

In de conferentie zal de aan-
dacht gericht worden op nict-
kerkgebonden spirirualiteÎt.
Een aantal visies worden op
een rij gczer: Jung,
Krishnamurti en Wilber. Een
aktieve inbreng van de deelne~
mers wordt op prijs gesteld.

E: Conferentie voor allochtone
militairen.
Begeleider: Carille f'alt Hinte.
Datum: 8-10 ;til1i 1994.
Wlordlnader ingevuld.

F: 'Vaderschap'.
Begeleiders: Irma jacobs en
jal1 den Hoer.
Datum: ma .•wol/d 13 ;uni en



dinsdag 14 juni 1994.
Bestemd t'oor:
- beroe/Jsmilitairell die vader
Ztllt;
- vaders die beroepsmilitair
Zl/n.

Vaderschap gecombineerd met
een carrière als beroepsmilitair
blijkt nog steeds een moeiza-
me combinatie re zijn.
Verantwoordelijk zijn voor
het \-velen wee van je kinderen
verl10udt zich soms slecht ror
oefeningen, overplaatsingen of
uitzending.

G: 'Humanisme'.
Begeleider: Vincent Peeters.
Datl/m: 124 IJ sC/Jtcmber
1994.

Er zijn vele manieren om tegen
de wereld en het leven aan te
kijken. Her humanisme is cr
één van. Wat zijn eigenlijk de
specifieke kenmerken van een
hunianistische levensheschou-
wing. \'V'aarin onderscheidt
het zich van anderen. Wellicht
komt u er achter dat u meer

humanist bent dan u dacht.

H: 'Binnenslapers'.
Begeleiders: Jan den Boer en
lrma Jacobs.
Dtltllm: do. avond 6 oktober
ell vrijdag 7 oktober 1994.

Zelden kiest een beroepsmili-
tair er van harte voor om op
een kazerne te wonen en te
werken. jvlogelijke consequen-
ties zijn: het gevoel geen keus
te hebben, verveling, ver-
vreemding van de thuissitu-
atie. In deze conferentie willen
we stilstaan bij zowel goede
als slechte ervaringen.

I: 'Humaniteit'.
Begeleider: Adri van Deurzen.
Datum: woe. avond 5 oktober
t/m tir. 7 oktober 1994 na de
lunch.

Nu de krijgsmacht steeds va-
ker ingezet wordt voor huma-
nitaire akties in het buitenland
rijst ook de vraag hoc het zit
met het humanitaire karakter
van de krijgsmacht en met de

humaniteit van de
Nederlandse militair.

J: 'Een (twee, drie) jaar na
Daro'.
Begeleider: Joan Merens.
Datllm: 7-8 november 1994.

Voor een aantal militairen is
de eerste (tweede) uitzending
inmiddels achter de rug. Een
gepasseerd station of een heel
belangrijke ervaring die nog
steeds invloed op je dagelijks
leven heeft. Privé of op het
werk.

K: 'Libanongangers'.
Begeleider: Irma Jacobs.
Datum: 14-15 november
1994.

Bij de huidige uitzendingen
wordt veel aandacht besteed
aan de zorg voor de militair,
vóór, tijdens en na de uitzen-
ding. Ten tijde van de uitzen-
ding naar Libanon verliep dat
anders. Tijdens de conferentie
willen we stil staan bij de goe4

de en de slechte ervaringen en
eventuele consequenties.

L: 'Gehoorzaamheid en het mili-
taire hevel'.
Begeleider: Gerard Snels.
Datum: 14-15 november
1994.

Van militairen ,""ordt meestal
een grenzeloze gehoorzaam-
heid verwacht. In hoeverre
wordt die hegrensd door een
eigen verantwoordelijkheid of
het geweten. Is dáár ruimte
voor in het militaire hedrijf, in
oorlogssituaties, peace-kee-
ping of peace en forcing situ-
aties.

Inlichtingen en opgave:
Locs Spit,
rel. 03404-14060,
Het Coornherthuis,
Oranje Nassaulaan 71,
3708 GC Zeist.
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Zhallg Ff'lIgyi (I.} ('/1 I.es/ie Cha'IK ill Fan'welllo m)' (OlIw/Jilte

alweer zo'n Chinese prachtfilm!

FAREWELL TO MY
CONCUBINE:

trekken heeft, sl)ee/r de onderdanige we-
derhelft. Voora met de klassieke opera
t'arewefl fo my Concubin/!, een eeuwen-
oud verhaal over liefde en opoffering,
heb hen ze enorm veel succes. De opera
sraat in hoog aanzien, en de stt'fren ~'an
de opera worden \Trafgood.
De jongste van de twee mannen beseft
dat hij homoseksueel is, en verliefd op
zijn partner. Die realiseert zich dat ech-
ter nit.t, en trouwt met et'n heeldige
prostituée, wat rot de nodige spannin-
gen leidt tussen de beide acteurs. Vooral
de jongste van de twee kan zich steeds
minder losmaken van zijn rol, t'n voelt
z.ich ook in het dagelijks leven de concu-
bine van zijn vriend. Als de Japanners
China binnenvallen, is de opera voor
hem ook het enige dat belangrijk is
waardoor hij ook voorstellingen blijft
geven voor de hezetter.
Na de uor/ag, als het communisme
steeds meer opkomt, krijgt het gezel.
schap het zwaar te \.erdurell, want de
status van het fcnomeen opera wordt ter
disçussie gesteld. De gloriedagen ziin
duidelijk voorbij. Als de culturele revo.
lutie t'emnaal uithreekt, kriigen de heide
acteurs het nog moeilijker. IJun loyali-
teir jegens elkaar wordt zwaar op de
proef gesteld. De iongste van de rwee is
dan al lang H'rslaafd aan verdovende
middelen doordat hil' niet kan verdragen
dat zijn droumwerc d aan her verhrok-
kelen is...

l,eO/lOr/! v,m O/nee/ulld

Far/!/(Jefl fo 111)' COIlcuhine duurt bijna
drie uur, maar wat zich op her dot,k af-
speelt is zo fascinerend, zo wezens-
vreemd en tegelijk zo herkenhaar, dat de
aandachr geen seconde verslapt. Vooral
de emoties tussen de hoofdpersonen zijn
duideliik van alle tijden en van ,llle lan-
den; ialoezie, verbittering, wanhoop, al-
les passeert de revue.
Daarnaasr is het leven van een groepje
jongens binnen het militaire regime van
de opera-opleiding even ademhenelTlend
als huiveringwekkend om naar te kij-
ken. \'('ij kunnen ons absoluut niet \'oor.
stellen dat mensen zo met kinderen OlTl-
gaan, maar de Jongens zelf accepteren
vaak onmenselijke behandelingen en
dromen allemaal van een carriere als
grote ster. Ook de vele rituelen die er bij
het kleden en opmaken van de opera-
sterren in acht worden genomen, zijn
boeiend om naar te kijken. Al speelt
Ging ti een mooie rol, de film wordt
toch gedragcn door dt, feei.'rieke Leslie
Cheung in de rol van de kwetsbare
Chellg . .Jegelooft niet dat hiJ alJ7 is, als
je hem over het toneel ziet trippelen in
zijn betoverende kledij. Hij is een van de
populairste zangers van HOllg Kong,
waar hij ook werd gehoren.
De film is gebaseerd op de gelijknamige
roman van lilian lee, die onder de titel
Afscheid van mijn ;\1innares is uitgege-
ven bij Van Holkema en \X'arendorf.

neemt. Daarnaast komen de turbulente
politieke ontwikkelingen over een perio-
de van ruim \'ijftig iaar aan de orde.

De film begInt in 1915, [Oen de Z.g. war-
lords de touwtjes nog in handen hadden.
Een kleine jongen, Cheng, wordt door
zijn moeder, een prostituée, aangemeld
bii het opleidingsinstituut van de Opera
omdat ze geen kans ziet hem nog langer
re eten te geven. De leermeesters regeren
de jongens ongelooflijk hard.
Lijfstraffen zijn aan de orde van de dag
en de jongens worden voortdurend ver-
nederd. De nieuweling heeft het aanvan-
kelijk \TTschrikkeliik zwaar, maar hij
wordt onder de hoede genomen door
een wat oudere jongen, Duan. Die rela-
tie groeit uit tot l'cn relarie voor het le-
ven. Als ze volwassen zijn, vormen ze
eClI schitterend paar; de grootsre van de
twce is geknipt voor martiale en konink-
lijke rollen, de kleinere jongen, die ira-
~iel gebouwd is en zeer vrouwelijke

Chen Kaige hoort nog tot de 'mooifilm-
ers', dat is goed te 7.ien aan ziin laatste
succes, Farewefl fa 111)' Concubine, die al
een aantal bebngriike prijzen hedt weg-
gesleept, waaronder een Gouden palm
in Cannes (die hij overigens moest delen
met Th/! Pial/o van Jane Campion). De
film is weliswaar in Peking en in
Slldnghai enkele malen te zien geweest,
maar de autoriteiten waren er absoluut
niet gelukkig mee, zodat de vertoningen
na korte tijd verboden werd. Vooral de
manier waarop de l.:uiture/t. revolutie
wordt geschetst, was aanleiding voor de
verontwaudiging van de partijfuncrio-
naris'ien. ,\laar in het westen trekr de
produktie \'olle zalen. Terecht. want de
film is, behalve eell adembenemend sruk
cinemawgrafie me[ schitterende rollen.
in meer dan één opzicht een stuk moder-
ne gesl.:hiedenis. CelUraal staar de ver-
maarde Chinese Opem van Peking, em
l.:ultureel bolwerk waar de gemiddelde
wester/ing nou niet dageliiks kennis van

Je hoeft tegenwoordig he1cmaal geen pure film kenner te zijn, om moeiteloos
ccn paar Chinese filmtÎtcls tc kunnen noemen. Een groot puhliek heeft de
Chinese film ontdekt dankzij Judou, Raisc the Red Lantcrn, Yellow Earth,
Thc story of Qiu Yu. Ook actrice Gong Li is bij steeds meer mensen ccn ver-
trouwde naam aan het worden. De regisseurs Zhang Yimoll cn Chen Kaigc
zijn de bekendste vertegenwoordigers van de z.g. vijfde generatie Chinese
filmers, maar tijdens het filmfestival in Rotterdam, van 26 januari lot 6 fe-
bruari 3.S., geeft directeur Emilc Fallaux ruimte aan alweer een nicuwe golf
talent uit China, Taiwan en Hoog Koog: de 'angry young men' die zich af-
zetten tegen de 'mooifilmers',
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THE AGE OF INNOCENCE
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die de Amerikanen een genadeloze lach-
spiegel voorhoudt. Prima rollen van
Raul Julia, Anjelica Huston, Chris
Lloyd,' aangevuld met o.a. Carol Kane
en Joan Cusack. Heerlijk!

v.I.II.r.: Thicrr)' I.lJermitte. PIJi/ppe Noiret etI
Richard Bohringer;1I Tango.

jaar geleden hoog scoorde met Le Mari
de IJ Coiffeuse, en die eerder al van zich
deed spreken met o.a. MOl/simr Hire.
Laar ik vooropstellen dat Tm!$o de ver-
fijning van Le Mari de la Coiffeuse mist,
maar desondanks is het verhaal (malle-
daags genoeg om toch onderhoudend
zijn. Richaru Bohringer, een vliegenier,
rt:kcnt even origineel als definitief af met
zijn vrouwen haar mÎnnaar zonder dat
cr een haan naar kraait. Althans, dat
denkr hij. Later blijkt dat de rechter die
hem vrijsprak, wel degelijk wist dat er
iets niet klopte. Naderh;tnd zet hij de
moordenaar namelijk klem, door hem

met die vrijspraak te
chameren: zijn neef
wil ook van z'n
vrouw af, en de die-
genier heeft daar er-
varing mee, niet
waar? De toon
wordt zeer luchtig
gehouden, en drie
van die vrije jongens
in een auto onder-
weg, dat I~vert a~tiJd
wel geestIge scenes
op. Philippe Noiret
speelt de reçhter,
Thicrry Lhcrmine is
zijn windbuil van
een neef.

TANGO
Uit Frankrijk komt de zwarte komedie
Tal/go van Parrice Lecomre die een paar

Nog meer humor in The Addams Family
Va/ues, her vervolg op de succesvolle
Addams Family-film ~'an twee jaar gele-
den, die weer gebaseerd was op een tele-
visie-serie van jaren daarvoor. Het mor-
bide gezinnetje van Gomez en :\torticÎa
wordt verblijd met een derde kind. Dus
moet er een nanny komen. Dar hlijkt een
hlondine waar oom Fester onmiddellijk
helemaal hijgerig van wordt. !\'Îaar
hlond en blank staat ahsoluut niet gelijk
aan lief en betrouwbaar, dat zal hij snel
ontdckken ... De film is, meer nog dan de
eerste, een aaneenschakeling van morhi-
de grappen. Daarnaast wordt er royaal
de draak gestoken met allerlei aspecten
uit de moderne Amerikaanse samenle-
ving. Her resultaat is een hilarische film

films en op de televi-
sie. Eindelijk zijn ze
erachter dat daar
wel eens een negatie-
ve invloed van uit
zou kunnen gaan op
jeugdige kijkertjes.
,\-Iaar rerwijl zelfs de
senaat ZIch over het
vraagstuk huigr, le-
vert Hollywood in
een onveranderlijke stroom geweldfilms
af, want daar rinkelt de kassa nu een-
maal altijd \'oor. DemolitioJl Afan, de
nieuwe van Sylvester Stallone, \'ormr
daarop geen uit7.0ndering, al kent her
scenario veel grapjes waardoor de film
meer Wl'g heeft van een knapgem;ukt
stripverhaal dan van echt bloedvergie-
ten. 't Verhaal speelt zich ook nog voor
een groot gedeelte in de nahije toekomst
af, wat het irrei'e1 effect nog verhoogt.
En eerlijk is eerlijk, de special effects zijn
schitterend. Sly heeft Westey Snipes,
mooie zwarte acteur uit o.a. jungle
Eever en Rising .'1/111, als tegenstander.
Eigenlijk is die te goed voor dit soort ac-
tiefilms, maar spectaculair is hij wel, met
z'n geblondeerde kuif en z'n gekleurde
contactlenzen.

THE ADDAMS FAMILY VALUES

Syh'ester StJ[[olle en
Wesley Sni/Jes iJl
lJemolitiU'11I1<111.

jvan ClIsdck el! ChristopiJer Lloyd ill
Addams Famil)' ViI/Ilt'S.

'y-Lezds ('11 Michelle Pfeiffer in
t 1Il/lOeellce

inlAmerika tegenwoordig veel te0r d, homelh,id geweld '"

van zee goede stand. Hij is volkomen
[('vrede met zijn situatie, wtdat hij op
een dag aan de tante van zijn verloofde
wordt oorgesteld. Deze vrouw is, na
een slee r huwelijk van jaren, bij haar
Europese echtgenoor weggelopen, en
probeert haar plaats in de Amerikaanse
beau mdnde weer in te nemen. De jonge-
man ra~( totaal in de han van de onaf-
hankelijke barones met haar makkelijke
manier bn optreden, al IS hijzelf tezeer
versrriki in de wurgende conventies om
toe te durven geven aan zijn intuitie.
Scorses~ hedt goed begrepen hoe mach-
reloos dl" mensen in die tijd stonden ren
opzichr~ van hun eigen levens. Om de
armoede aan emoties re onderstrepen
legr hij exrra de nadruk op de mareriele
welstand van de hoogste kringen: kle-
ding, m~ubilair, voedsel, juwelen en in-
terieurs lvorden lang en in al hun pracht
getoond; Daniel Day-Lewis als de jurisr
en Michelle Pfeiffer als zijn onhereikba-
re geliefde zullen ongetwijfeld in de prij-
zen valfen bij het verdelen van de
Oscars. De niet bijsrer veelzijdige
Winona Rrder als de dociele, kortzichti-
ge yerlo fde is ook perfect gecast.

DEMOLmON MAN

,
Martin Scorscse, die heroemd werd met
rauwe films over jongens aan de zelf-
kant var de Amerikaanse samenleving,
gooit het in zijn nieuwste film The Age
of Inndcence over een geheel andere
boeg. Met de gelijknamige roman van
Edith ""Iharton als basis verdiept hij zich
in de N~w Yorksc aristocratie van zo'n
dikke eeuw geleden. Een jonge jurist is
verloof1 met een keurig, piepjong meisje

,

Er is
doen



MOTIVATIE IS GEEN LUCHT .... !
Der Leutnannt van Leuten befahl seinen Leuten nicht eher zu
leuten bis der Leutnannt van Leuten seinen Leuten dat leuten
befahl. T anja Blankenhagen, 1993
Met zijn prioriteitennota heeft de f\.lînistcr van Defensie een bijna passend
atHwoord gegeven op de vraa~ aan welke eisen het Ncderland~c J\lilitaÎrc
Apparaat (NMA) moet voldoen. Bijna passend, want ondertussen is de
vraag \vccr veranderd. De internationale conflicten zijn niet alleen van aard
veranderd ze vragen een duidelijk andere aanpak om cr wat aan tc kunnen
doell. Een afgeslankt leger moet niet alleen sterker zijn toegerust om de vre-
desoperaties tc kunnen behappen, het moet ook voorzien zijn van voldoende
gemotiveerd persolleel.

Bekijken wc her inzetten \.:1n Nederland-
se eenheden voor cnsisbchccrsing buift,tl
ht'f !\'AVO-v('rdragsgchicd dan g,l:lt her
bij Je Koninkliike .\1arine wnder pro-
blemen. Bij de Koninklijke Llichtm.lCht
gaat het al weer wat moeilijker maar de
Koninkliike L:mdmacht kan er nauwe-
lijks zondet pcoblemen aan voldoen. De
troepen v:ln de KL zijn daarvoor onvol-
doende getraind en uitgerust. Zeker als
je nog steeds oefent in het houden van
tankslagen op de ~oof(lduitse la.lgdak-
te.

• Klein en flexibel...
\,<:rilNederl:lnd rnel'doen :I:In cri sb be-
lwersing, her handhaven of afdwingen
van vrede naast de humanit.tire acties,
dan heeft het lTn ander leger nodig.
Kleiner, nll"er flexibel en bereid om te
gaan,
lht zei Je Prioriteitennota dan ook. Ze
liet zien W:lt Nederland wilde en wdkc
prioriteiten d:l:lrbij moesten worden ge-
steld, In een tijdperk waatin het vredes-
dividend, de opbrengst van de ontspan-
ning, juist door anl1cre ministers wordt
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geclaimd. "'laar dit dividend moer wel
wordl'n binllengehaald door de militai-
rl'n van dat nieuw gl'struetUfl'erde leger
met (in dl' toekomst) het meest moderne
materiaal. Het luchnr.tllSport \vordr ver-
beterd en er komt een snel inletbare
Luchtmohiele Ikigadc waarvan al één
batalioll wordt klaargestoomd en is aan-
gewezen te worden Illgezet om in
Joegoslavië dl' boonties te gaan doppen.
Het Luchtmobiele batalion gaat eigen-
lijk omol1l'dig naar het srriidperk
(front), ze heeft nog niet wat ze moet
hehben lIlaar krijgt daarvoor een aantal
witgespoten YPR 's ter beschikking.
Kl'nners van dit voertuig weten natuur-
lijk dat dit voertuig absoluut niet ge-
,chikt is voor Je ta.lk die het hatalion
daar te doen kriigt. ;'\l'derland koos
voor een \Tijwilligersleger, leidt Zl' ra-
zmJsnei op, Stelt ze hesehikbaar aan de
VN en stuurt ze naar het front met voor
hun t.tak onl'igenliik materiaal. Ja. het
zal wel goed ziin en netjes witgespoten
maat het heeft gl'l'n snars te m.lken Illet
I.w.:htlllobiel! Blijf dan maar gemoti-
veerd!!!

De politiek wil dir door hen verkozen
vrijwil1Jgerslegl'r dan op vier plaatsen,
wad[ ook ter wereld, tegeliik inzetten,
Daarnaast mod zij nog voldoende een-
heden ter heschikking hOlldm voor de
door de :'>JAVO opgelegde verdedigings-
taken (tegen wie?). Dat betekent nogal
wat. Op vil'r plaatsen tegelijk troepen
inzetten houdt in dat cr minimaal drie
maal de daarvoor benodigde eenheden
beschikhaar mOetl'n zijn om de aflossing
na zes maanden mogelijk te maken . .1-1,
legt dl' politiek, wij bep.tien hol' lang ze
g.un. Als Zl' langer gaan hoeven we niet
zo va,lk af re lossen. Als het langl'r
wordt hebben we minder moeite met dl'
vervangende sterkte. Blijf dan nuar ge-
motiveerd!!!

• Het werven ....
Deze problemen dienen zich natuurlijk
al aan bij de wl'rving, de zogenaamde
pre-actievl'-fase. Ook al zegt de
Bevelhebber: 'De lIIellS Ol niet de struc-
tllllr uormt de rliggegYilJt /',111 de
Lmdll1,1cht ('11 ik :wl daarop mijn aan-
dacht ill de cerste {Ilaats richten' wil dat
nog niet zeggl'n dat ook in één keer al Je
onden.:ommandantell (onl'l'rbiedig dl'
kleine Godjes genoemd) hun blik op de
mens hehhen gericht. liet te voeren pl'r-
soneelsbeleid staat zo mooi in de dikke
Landmacht voorschtiften: 'J let ollder al-
le l'uurzjenbare ol1lstm,diK'Jl'den l'<111
pla<1ts 1.'11ti;d beschikkeIl (wer de ge-
lI'enste a,III1<1l1ell011hll1l taak herekeIlde
1.'11gell/vtil/eerde pers(lI/eefsleden.'
Om per jaar 9300 binnenkomers goed te
motiveren worden hun maatschappelii-
kc opleidingen .1.l1lgeboden, kunnen ze
het rijbewijs (missdlien} halen en zijn de
salarissen van solda.at l'n sold.tat I om-
hoog gehracht. Dat zal ze motiveren ...
De werving wordt daarruast verroman-
tiseerd met Illgehuurde helikopters en
filmsterrl'n dil' als flinke jongens stoere
knapen .UIl eell touw of in hl,t water, op
dammen, bruggen en rotSl'n de .leties ro-
nl'n. Niet wordt gewond wat voor in-
druk een kogel op je lH.lakt tef\viil je
daar zo hungeit als gevolg van je tlexibe-
Ic inl_l.twaar ook ter wen:kl!!!

Bij de werving wordt nil't \"Crteld welke
prej.;n.tnte (gewidltige) eisen cr a.lIl het
militaire beroep \vorden gesteld. ~iet
welke heperkingen er ziin in hUll werk-
ell leefsituatie hij de uitoefening van hun
heroep. Je zou een wervingsfolder kUIl-
nen hedellken waarin sta.at vermeld:
- de bererkingcn dil' worden llrgclep,d



hij de uitoefening van de grondrech-
ten;

- dat hi werkzaamheden verricht in een
strak, hiërarchische organisatic-
srnu::tuur met een eigen srraf- en fuch-
trcchrJ

- d:u hij zich moer onderwerpen aan
verplichte geneeskundige verzorging
en;la stringente gezondheidscIsen;

- dat hi ten alle tijde beschikbaar moer
zijn c bij voortduring voorbereid
moet. ijn op de taakuitvoering van de
krijgs ;lcht in oorlogstijd of bijzonde-
re om tandighcdcn;

- dat hij opdrJ.cht kan krijgen handelin-
gen te verrichten waarbij het eigen of
ander lans leven ernstig ge\'3ilr loopt;

- dat h een functie kan worden Toe-
gewez n of dat hij werkzaamheden
moet oen die niet mogen word{'tl ge-
weigcr\d;

- dar ~j veelvuldig werkzaamheden
moet crrichn:n in primitieve ('n sterk
belast nde omstandigheden;

- dat ht' binnen de krijgsmacht moet
werke in een werkverband dat veelal
ook e n verplicht leefverband vormt
waari beperkingen aan de privacy
worde 1gesteld.

:\13ar ne ,niets van dit alles. I-lier wordr
pas aan 'edacht als de man heeft gete-
kend!!

• Sam nleving staat er
achter] _
Als je vr agt n,lar dl' hoofdlijnen \'<lnhet
personeelsbeleid dan wordt dat afge-
daan mc},'de woorden: 'De hoofdlijnen
van h"t (werlJeids ersolled, waar het
DefCllsie ersolleelsheleîd deel van lIit-
maakt, ijn in dit Defensiepersoneels-
beleid liJ' dmkkeliik te vinden. Hierin is
rekening gehouden met de normen en
waarden van de samenlel/ing die ook
door he{DefenSieperS01/eel wordot ge-
,iragCII.' )e volgende vraag zal dan 7.ijn:
'Staat d samenlelling achter de aan de
militair pelegde beperkingen??' 'Nee,
zo moet tet niet zien. Afwijkingen zijn
nodig O1hdat we anders niet meer ol/ze
operatiottele taken kUllllell /li1ll0erell."
Als je m<Ïargemotiveerd blijft!!!

De Hlrgflll nieu\v personeel binnen te
halen is nrroerend. Het personeel dat al
bij de K 7.it wordt cr zelfs mee bdast.
Het wor t op de schouders gdegd van al
de dienende militairen. Zij dragen de KL
uit naar Ue samenleving die toch ach Ier

d, b'P'I"g", "" d, m;];";, "'" Z;j

moeten fecbme maken, zij moeten het
imago van de KL verbeteren, zij moeten
bten zien dat de KL een goede werkge-
H'r is! Zij zijn met hun goede, sportieve
figuren gekleed in het :\1acho-camoufla-
getenue. Het lokkertje om de nieuwe
KL-militair die dat nieuwe flexihele le-
ger moet vullen. binnen re halen.
In de nabije toekomst, als de aanmeldin-
gen teruglopen, zal er wel een soort aan-
\verfpremie word('n ingesteld. Dan gaan
we ronselen in de koffiehuizen bii de al-
lochtone jongeren. Als ie maar gemoti-
veerd blijft!!!

• Fysieke inzet.,.
De zittende militair heeft natuurlijk zijn
hedenkingen tegen de hele opzet. Naast
de prohlemen die er steeds weer zullen
zijn mer het verkrijgen van een functie in
verhand met het Illkrimpingsproces
heerst het nieuwe bevorderingssysteem
nog als een zwaard van Damocles. Het
hangt hoven het hoofd bij 90% van de
dienelHie militairen. Niemand IS zeker
van zijn functie. Het Defensie perso-
neelsbeleid gaat uit \'<ln de eigen verant-
woordelijkh(>id van het individu voor

zlln functiolleren in de organisatie.
Aangezien her functietoewijzingsproces
is gericht op een goede functievervulling
Olll zodoende de taak van de Defensie-
organisatie te kunnen uitvoeren, P,lS je
wel op. Naast dat moet je ook nog uit-
stekend tot excellent fysiek functioneren
om zeker niet hij de 4000 overtolligen te
hehoren. De krijgsmacht stelt eisen. \'{'il
je duidelijkheid omtrent je toekomstver-
wachtingen binnen de KL, zal je je indi-
viduele kwaliteiten moeten tonen. Zeker
op het gehied van:
- laag tot geen verzuim;
- fysieke lesten;
- geen heperkingen op het medisch en
sociaal functioneren;

- doorzeuingsvermogen (wat daar dan
ook onder verstaan mag worden)

Dat is het verschil mer andere beroepen.
De krijgsmacht stelr eisen die ciders nier
of niet in dezelfde mate aan werknemers
worden g('stcld. En voldoe je niet aan
die gesrelde eisen (of je familie voldoel er
nÎet aan) dan ... ? Als je maar gemoti-
veerd blijft!!!

• Bijzondere voorzieningen ...
:\laar daar is aan gedacht. De voorzie-
ningen voor geweZl'n militair personeel
worden ,tfgestemd op de geldende vuor-
zieningen voor burger-rijksoverheids-
penoneel. Ilierbij wordt rekening ge-
houden met de eisen die aan de militair
zijn gesteld. Die eisen zijn zo ZW:.lMdat
je met 55 jaar mag stoppen soldaatje te
spelen. :\laar als jc nog gecn 55 jaar hem
en £och niet aan die eisen kunt voldoen?
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Ja, daar hegint weer een ander hoofd-
stuk. Zeker IS wel dat er hijzondere
voorzIeningen worden getroffen voor
degenen die onder ()orlogsomsrandighc-
den (ook internationale vredesmissies
onder \'.;'EU, CVSE en VN-vcrband) ge-
thcnd hebhen en daarvan nadelige ge-
volgen ondervinden. Dat is namelijk een
lelijke gewoonte van een 'I'ijalld'. Hij
kan ie met zijn kogels, hommen en gra-
naren zwaar lichamelijk letsel wcbrcn-
gen. ,Maar dan zijn t'T bijzondere VOOT-

lieningcn. Doorg;1<\n als militair? Dar 7.ir
er natuurlijk niet in, je kunt mÎsschien
niet meer aan de fysieke eisen voldoen of
je hebt medische of sociale fUllctione-
ringsbeperkingen als gevolg van die
door de '/lijalld' toegl'bracht SCh.ldc.
Dan is er maar êên bijzondl:re voorzie-
ning, het ;\lilitair Inva1îditeit~pl:nsioen!
Als je wilt weten of dat hoog is na de
laatste wijziging, vraag je dat aan je
;\lilitaire Vakbond. Of aan die Korea-
vetl:raan met dat ene heen bij ie in de
straat, Hl:t is in ieder geval een bijzonde-
re voofl.ienin,l!; waarvan geen kond
wordt gedaan. Op een ge~telde vraag
krijg je te horen: 'Alles is geregeld, wij
zorgen /Joor jullie, 111,lIlk ie lII<lar niet 0/1-
gentst.
Zeker is echter we! dat je een veteranl:n-
pas krijgt en missl:hien over 50 jaar een
draaginsignl: voor gewonden. Het staat
zo mooi, 'Bijzondere t'oorzieningt:n
1'oor 'Jet ?,ell/ezell I)ersollee! en Il<lbe-
stl1,mden ... ' om de nadelige genllgl:n
van de dien~tuitocfening onder ooriog-
~oll1standigheden .... lU\.eel mogelijk op
te vangen. Zoved mogelijk op te van-
gen!!! Als je maar gemotiveerd blijft!!!

• Het toetsen der
doelstellingen ...
\X'e zijn nog niet zover. J{' ZIt nog ge-
woon op het ondl:rdeel, al of nIet
Bascode 7, deze EGO tl: Il:zen. of niet en
Je bem al op weg als Luchtll10bid In je
YPR naar één of andere brandha,ud. Je
doet jl: plicht en denkt nog aan de woor-
den dil: de gennaaI je wesprak bij ver-
trek n.lar de brandhaard. Hij had het
over:
de I'erweulllijking /'<ln dl.' doe/stelfing
die ZOII /{lorden ?,etoetst aan het welbe-
uinden l'an het personeel en I'oora/ ,lall
de bijdrage die IJet heeft gelel'erd aan de
totale gCI'cclJtskracht,
En daaraan zouden wii meewerken, zei
hij nog. Over twee maanden 7.it jouw
tour er op en hoop je op een wat rustiger
functie niet ver van huis. Zes maanden
onder oorJogsomstandigheden is nier
niks. "'laar je hebt hui ten de waard gere-
kend. Of althans buiten je beoordelaar.
\X'as er al de steeds weer terugkerende
vraag of je wd gemotiveerd bleef, onder
oorlogsomstandigheden ligt &n iets an-
ders. Blijven officieren, onderofficieren,
korporaals en ll1anschappen voor die
nieuwe raken in die gevaarlijke gebie-
den, onder ge\'aarlijke O()r1og~olllstan-
Jigheden soms onder erbarmelijke om-
~tandighedetl, soms ver van hlli~, hlijven
die wel gemotiveerd?? Je vindt zelf na-
tuurlijk van wel. Je beoordelaar vindt
echter van niet en gaf je voor h{,t gemoti-
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veerd zijn een A.
Beoordeeld met een vredesbeoordelings-
systeem onder extreme om~tandigheJen
en met intens men~elijke ~panningen.
Voor motivatie een A. Ben je natuurlijk
mooi klaar mee, dat blijft je achtervol-
gen. liet stigmatiserende stempel 'Niet
gemotil'ead' is gezet. Een niet voor zijn
taak berekende eerste beoordelaar, die
nooit een kogel heeft horen fluiten of
een monier heeft horen inslaan heeft je
getekend. Maar blijf gemoti\'eerd!!!

Toch gcmotivccrd blijven .. ,
Het leger wordt str:lks we144% kleiner
en 18,4% goedkoper maar het kost de
samenleving wel IJ miljard per jaar.
Ondanks dat wordt het er niet beter op
voor het in hN leger functionerend per-
soneel, lier remilitariseren van de krijgs-
macht is in volle gang, De generati(', die
onder de :ltoolllparaplu die de Zekerheid
gaf dat er niets zou gebeuren, in de
krijgsmal:hr is opgegroeid past niet meer
in de hedendaagse krijgsmacht. !\laar
wat moeren zij als zij niets anders heb-
bell? Mee hlijn'n draaien en hopen op
het bereiken van 55 jaar? Aanpassen en
gemotiveerd blijven is iets wat de oude
rotten wel kunnen. Dat hebben ze tij-
den~ de blokbevorderingsperiode al ge-
daan en zal heil geen problemen opleve.
ren. ,',bar de nieuwe militair zal het
moeilijk krijgetl. Als daar geen opell
kaart mee wordt gespeeld zal het groot-
ste manco aan de wervingsplannen
gauw aan het licht komen. Dan lukt het
niet om 9300 jonge mensen pcr jaar te
werven voor eenvoudige functies en
werkzaamheden .

Wie wil er nu voor een habhekrats be-
roeps-infanterie-solda.n worden om on-
der moeilijke omstandigheden in verre
\'reemde gebieden achter een licht bewa-
pend YI'R-voertuig aan te lopen? Hij die
zich door de verromantiseerde wer-
\'ingsfilms zand in de ogen heeft bten
~trooien en d.lardoor gemotiveerd
blijft!!! Die pas luidt als de Luit zegt lui-
den,

/'ieter F.W. de Juger

\'(',wr lii; of hem gelezen wurdt diel/t uuk ::ii
uf huur xe{/:zen te worden.

Hieronder een puzzel waarbij de drie
JUIste woorden van elk zeven letters zo-
wel horizontaal :lIs vertikaal dienen te
worden ingevuld. De omschrijvingen
luiden als volgt: I-vi~je; 2-van adel; 3-
klaarmaken voor ven'oer.

/

De oplossing van de puue! in het Je-
cembcrnummer luidt als volgt: I.kalme-
ren; 2-rakclen; 3-kleren; 4-leren; 5-eren;
6-rcn; 7-en; 8-e; 9-es; lO-les; I I-slee; 12-
leest; 13-stelen; 14.stelten; IS-settelen.



HALLO VENRAY
a million planes 10 Ry
Ivan Records)
Her ISj~de popwereld een oude wet dat
de opvolger van een cruciale duorbraak-
plaat ce~ probleemkindje is. De groep
die suce s behaalde moet een evenarin •
nastrcyc , zonder dat het nieuwe wer~
naar gCE3kZUChtig kopiëren riekt. De
Hagenc' cn Hcnk Koorn (zang/gitaar),
Toon ~ oerland (gitaar en achtergrond-
zang), 1cter Konings (bas en achrer-
gronclzapg) en Dim Vcldhuisen (drums
en achrergrondzang) beleefden met hun
derde lJallo Venrar-cd The More /
Lal/gh, he Homier Dlle Gels in 1992
hun do rbraak. Na wat gefröbel in de
marge n er hun debuut in eigen beheer
en een wcede plaat waarop al enige
richting 'iel te bespeuren, was het einde-
lijk Ta3 Het zalencircuit werd vervol-
gens pla gespeeld en het n:rschijncn op
Pinkpop '92 was een geweldig hoogte-
punt. D arna trok de groep zich terug
om aan d nummer vier te werken. En
ondank die ouue wet hebben ze zichzelf
overtrof en. A Alil/ion PI,11IesTa Fly is
opniell\ een prachtplaat, waarop Hallo
Venray ockliedies rond een basis van
kampvu rakkoorden bouwt en die in-
kleedt ct mooi uitgewerkte arrange.
menten. De single Mirades is daar een
schoolv orbecld van. Natuurlijk staat
niet de Ie cd vol met bombast, daar is
het viertfl slim genoeg voor. In een aan-
tal liedjC!>(Bad lnfluellces, The Door Is
OPf'tl) gaan ze flink met de billen bloot
en wor~t er recht vuur z'n raap ge-
speeld. Oe gitaarsolo's blinken dan uit
in treffende eenvoud en de thema's en
refreintjds neurie oi ling je meteen mee.
Hcnk K,mTll is op z'n zachtst gezegd
niet de !peest zuivere zanger, maar op
één ai andere manier past het allemaal
perfect bInnen de sieer van de liedjes. In
plaats van naar \'Vollderlmlli (samen met
What's 911 Tlu.' Afilld één van de COUIlt-
ryrock-epigoontjes) word Je up A
Millioll Ij/alles Ta Fly regelmatig meege-

sleept lIaar de vervoeringen van dro-
menland. De teksten zijn beeldende re-
tlccries uit Konrn"s eigen leven, waar de
luisteraar zich regelmatig in zal herken-
nen. Het handjeklap in 1 Don't Wamla
KnaU! en de percussie en achtergrond-
zang in het latin-aandoenue Rockstar
nodigen uit tot uitbundig meedeinen op
deze rockplaat met soul, die door de op-
vallend diepdreunende mix van de bas-
drum een soort gewichtigheid in zich
heeft. En waarop Hallo Venray met het
tien minuten durende en opnieuw orkes-
traal met violen aangezette You Gat Me
(The Vo)'age) bovendien bewijst een
langere adem te hebben dan die van het
rake popliedje binnen de drie minuten
grens.

TOMWAlTS
Th, Blaek Rider
IlslandJBMG Ariolal
The Black Rider bevat het muzikale ge-
deelte van de gelijknamige musical,
waarvoor de teksten werden geschreven
door \X'î1liam Burroughs, Robert Wilson
als rC,l~isseur en ontwerper optrad en
Tom \X'aits met een aantal gerenom-
meerde musici en van de straat geplukte
muzikanten aan de slag ging. Het ver-
haal houdt het midden russen sprookl.e,
komedie en horror. Waits wist vour al e-
drie de sferen de juiste muziek te compo-
neren en samen met Greg Cohen te ar-
rangeren. De cd telt dertien stukken die
tcsamen een potpourri vormen, waar het
soms moeilijk doorheen worstelen,
maar op andere momenten puur genie-
ten is. LIlek)' Da}' Overtllre voert je mee
naar een kermis uit vergane jaren, met
een dra;limolen als meest opwindende
attractie. In de Slavische ballade
NOI'ember put Waits uit de volksmuziek
en 'T Aill't No Sin klinkt met de ,'erha-
lende basklarinet als een stuk uit Peter
en de Wolf. Wanneer de componist zijn
eigen doorleefde stem de hoofdrol laat
spelen, is hij up z'n hesT. Die typisàe
Waits-stijl huort hij emotionele halla-
des. Vandaar dat ingetogen gearrangeer-
de The Briar AnJ The Rose met viool,
orgel, bas, klarinet en Waits' vocalen het
meest de essentie van mnzlek uit het hart
benadert. Van de instrumentale num,
mers maakt Russian Dance de beste in-
druk. Traditionele dansmuziek met vio-
len, die het stuk naar een prachtige di-

lllax voeren. Wispelturig als Waits is,
heeft hij ook enkele aischuwelijke com-
posities opgenomen. Voor echt luister-
genot is programmeren noodzakelijk.
Tip: laat Gospel Train en Oil)' Night
weg, maar vergeet de prachtige liefdes.
ballade I'llShoot The Moon Hloral niet.
Die komt tekSTUeel het dichtst bij de
kern van het verhaal. Onthoud verder
dat The Black Rider geen makkelijke
pop-cd is. maar een luisterschijije waar
re echt voor moet gaan zinell. ,'vlet de
verklarende teksten uit het inlayhoekje
trekt de musical dan aan je voorbij.

BRYANADAMS
50 Far 50 Good IA&MlPolydor)
De Canadese rocker Brvan Adams was
onderhand wel aan eel; Groorste Hits-
plaat toe. De grossier in pakkende
rocksongs en stevige ballads maakte
sinds 1980 zeven soloplaten, waarmee
hij sinds de derde -Cllts Like A Kuife uit
1983- wereldfaam bereikte. Nummers
als The Slm/mer Of '69, lt's Onl)' Love
(met Tind Turner), Rml To YOII en de
nummer I Robin Houd-soundtrack en
recordhit (ElIer)'thillg f Do) f Do ft For
YOII zullen haast niemand onbekend in
de oren klinken. Ze zijn dan ook STUk
voor stuk vertegenwoordigd op dit over-
zicht van hits uit de jaren '83 ,'91. Naast
die dertien bestijgers van de hitlijsten
kent So Far 50 Goad één nieuw num-
mer, dat inmiddels ook aan een opmars
in singlelanJ is begonnen: de ballad
Please Forgive Me, die het midden
houdt tussen El1er}'thillg / Do en Do f
Have Ta Sa)' The Words. Van de hits die
Adams in Nederland heeft gehad, ont-
breekt cr op deze bloemlezing eentje.
Een slordigheidje? Of l.OU het komen
omdat de cd Waking Up The
Neighbollrs uit 1991 toch al met drie
nummers is vertegenwoordigd? !'aar
TfJere \X/ill Never He AI/ather Toltight
blijft het in ieder geval tevergeefs zoe-

ken. Verder is er eigenlijk niets mis met
dit tussendoortje uit de Adams-stal. Alle
publieksfavorieten die hij samen met
producers Jim Vallance en Mun I.ange
schreef zijn aanwezig. De echte fans zui-
len er niet wakker van liggen, want die
hebben al die nummers al op de origine-
le studio-albums. Voor het grote publiek
is dit echter dé Hryan Adams-cd. Een
soort alle dertien goed. Maar dan ook
echt.

Marco vall .",,'ek
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Uiteraard ZUil /Jet een buciel/der inter-
I/lew geworden zijn bi; lscha Alciier.
Afaar dat pO/ld dt' I'oorlichter 1',111tie
kroollt/rins waarschijnlijk lIiet zo'n gfJ/.'d
idee. Het l'raag- 1.'11ilntwourdspel U',IS
1111 a(f!,cstcllld 0IJ de beperking I'all IIlI.'-
lIillgSlIitill?,. die een lid 1'1111het
Koninklijk Hllis heeft. Allar ons IJolk
wil /111 1.'1.'11111</,11een 11Ioll,lrchie ('11 de fa-
milie 1'1111Orill/ie wil wel 11.'1'1.'11ill dat
keurslijf. Een ll()orstander IJall de repu-
bliek zei een; wie werkelijk sympathie
haft vnor de leden 1!<11l hel Koninklijk
Hlfis, zou ze die (ul/etie /liet al zijn be-
perkingen nief wil/en otJ/eggen.

De enige Ifitspr,wk 1'111/politieke aard
/11/1/ de kroonprills WJS zijn St,lIIdPIlI1f
Ol'er eell heroepsleger. Zijn l'rees is het
o/ltstaan 1',m eell kloof tIlssen I'olk en
krijgsmacht. Die l'rees IJ<ldook ReIlIs Ier
Beek i/1 zi;1I ;ollge i<lrCII,//Idar hij hecft
allders gercgeld. Doldrom mocht de

KROONPRINS
prins hel mi nog wel eens zeggeIl. ook
stelde hij d,1! hij door hel l'ert'lI11en flall
zi;n dienstplicht, ee/1 //Im/ was gewor-
den. De kans ill de toekomst llOg echte
mam/clI te ontmoelell wordl dus gering.

Eigellli,k kreeg ;e 1/,14100p 1'1/11IJet ill-
teTj'h'II.'de illdruk J<lt \VilIem Alexander
he/eI/hwI niel wakker zal liggen l'a/1 de
lh'perkillgell, die hij poor ;:ijll I'erdere le-
lJell kri;gt opgelegd. Hef deed mij den-
ken IlIlI1 een inten'ieU' in een V\VO-
schoolkrant met een F-16 dieger. Als
kimt lI'i/de hij al hol'CII dl' wo/keil. Na
zi;n lll'OI/llIl/dijke I'nhalell IJroeg de
slimme sdJOolkranljuumalist wal mm
eigenlijk zijn molà'alie WilS. D,lt hef
cuent/leel gooien met bommen op zijn
//Iedemens loch uiteindelijk zijn taak
was. Zou dal hem dali niet in een gewe-
tensconflict kunnen hrengel1. Voor de
ufieger U'<lSer aIleeli het hekende ant-
woord op: 'i(s 1/1)' job'.

MeI onze kroonprins is hel eigenli;k /let
:wo Zijn idetl<llis bouen de wolken die-
gen CIIslr<lks ,lIs koning hopen de /wrtij-
ell. Zijn moeder m,l<lklnog we/ eens ge-
Inl/ik l',m enige ruimte die er is. /11 IJtl<lr
troonrede sprllk O/lze koningin over de
lllchl en hel W<lter die sleeds schOlier
werdelI. Dal moest fI<l1lLllf,/Jers als f>v~
sitie"e InïdT<lge OFer het milieulJe eid
l'an zijn kllfJinel. Enige maanden laler
sprak de koningin in haar kersttoe-
spraak /liet grote zorg ouer de I'erslech-
tering /'an het milieu.

\Vil/cm Alexander zal dar keurslijf /I/cl
p,lssen. llls hij olf 1.'/1 loc 11I,lar//lag I'lie-
gen, winters/lOrlell ell diepzeeduiken
rw/(/ol/l de Antillen. Het uolk zal dan
bU/I'I.,tIroetielI: [n'e dl! kroolltlrins.

Cor Out
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FATALE ROMANTIEK

Een militair die zich veel beweegt,
is ook diegene die sneller een blessure heeft,
Wordt nlt de sportende militair gestraft
en wordl'Il de fysieke-testen weer afgeschaft.

Mijn wereld stortte hiina in,
kwaad, I'erollfwaardigd was ik in het hegin
tot ik I"/ft mijll cof/ega's hoorde;
dJt de één na de al/der eell WAO-tje scoorde .

EUrop.l heeft dc aparth<.'id in Zuid-
Atrika ingevoerd en misschien IOU
Europ;1 lit:h lwst L'cn heet je kUlll1t'n
schamen da;lrV()()r, 111plaah van feesr te
\wrcn. \X'aarom :wlldl'n we eigenlijk blij
moeten zijn dat er nu pas eell emd kOllll
,1,IJl300 Flar blanke overhtTrslIlg? WJnt
het is toch eerder om te huilen dat her al
die jaren heeft kunnen dllren~

sll1d~ 1948 her besta'lll V;ll1 Pale~tijnse
redlteI1 omkeilt: \'(.'aarom hehhen lij ,11
die jarell Ltng Palt'stilncll van rechten
heroofd? \'{';lMom Illoesten er cerst 1,0-
ver! slachroffns vallen? \'(.'aarolll hçh-
heli de ZuiJ,lfrik:!nl'1l nIet lil 1960 een
1lIl'l1\\'e grondwet gemaakt, toen Nelson
.\1Jndela en het A:sJC da;Holll smeek-
ren? \'iiaarolll moe~t &It nog 34 jaar du-
ren en waM(l1ll stemde het bLinke n:gl'
1111'(bar pas 1l1tT in, toen het 70\'eel dui-
zenden doden Llter was? En W;I;lfom
moesreIl zoveel milloelll'n lllemen nog
lovl'd lange jaren \ernederd hliJ\'l'n?

Ik kreeg 1'(11/ de CC hct "~roelltle" lIltgereikt
(!IJ als je dat forllluliertje 'bekiikt,
kali ik miin carrière wel n:rgeten;
I'olgells Kerkrade algeheel L'ersfl'lell.

De hes/e //li/ll had toch iets aan zijn been?
lets a,1II z'n enkel of scheen?
,\.'a jaren k,m dat toch niet Ol'er zijn?
Alisschien heeft hi; liii hel sporten UNI pijlI?

Ik bellll<1<lrde /liet/isdn' keI/ring gt'I('('cst
U l/1<mkeert I/iels -::eide arts bedeesd
1k kreeg een (or/nl/fiatie "geen beperkingclI"
Alddr 11/ Kerkrade /JaddclI ze hun belllerklllgell.

"FORMULIER ES"

:s.in zoals dl' l1lee~te lI1en~en In Zuid-
AfriLl er blij om zijn, Jat er in d,lt bnd
cindelijk een nOll-rJnale democratie op
gang komt. En d,lt IS ook prachtig en
\oor vcr! blanken i~ het l.l'lh een won-
der, dat op \TeeJzame manier L'en cind
kOllll ,1;1Tlzoveel honderden jaren V,ln
blanke ondenlrllkklug.

het el'tst het hest,un \'an I'alötijnen er-
kt'nd. En (bt het Palestijnse volk m:ht
heeft op zelflwsehikking; dat hUil orga-
nisatie 1'1.0 heil ret:htmatig Vl'rtegen-
woofliigt en dat Je bt?(,tt(' gebieden te-
rugge).:l'H'n moeten worden. Dat is een
n'volurionaire ontwikkeling. \'(',lnt 20
j,lM geln!en zei premier Gold,1 .\-kir
nog, J,lt ('r gn'n PJlestijnen bestondell,
En tot voor kort was er geen ~prake van
dat de Isral'1i~che regcrin~ wdde ollder-
h,m,kkn IllCt dl' PLO, want tLlt WJrell
tcrroristell en [~rJl'1ische hl1rger~ W;\Ten
stralb,l'u als z,' daJr contacten !nel' on-
derhieldçn. Verder was de meerderheid
van de lsraelis het met dt' brJdisehe re-
gl'tmg hartgrondig een~ <.LHlIL-bezette
gcbit'dl'n onder geen beding ooit tL'rug-
gt'gevell llloL.htell worden. Nu kan d,lt
eindel.ijk \\eI l'n nu blil.kt d;H dl' me,er-
derheld V.1n dl' hrJl' Isehe bevolklllg
lLur blij om i~.

:S:ou bell ik geen 7.l1urprUlln en ik \'ind
het al1e1l1;lal heuglijk en reden tot feest.
.\-bar ik del1k toch ook: waarolll pas
nu? \X'aarom hebbel1 bral'! en de Isr;1l'hs

f\;CClll hiivoorhedd de oorlog. dil" lL'
to..:h 111,11;lll'rl als ccn extreme vorm van
politit>k. Oorlllg wordt onafwt'ndha,lT
als de politiek met andere middelen
11ccft gefa;lld. Oorlog \\orJt gritkali-
send want onrecht moet gesrratt cn on-
gedaan gelllJakt wor,jçn. .\ bar elke
oorlog bJi/'fr ,je~ondanks criminçel.
\X'am het, odL'n VJn mellSen blijft een
mi~-Jaad, ook :tI ~CbL'l1rf het op Gezag
van dl' Staat.

Iht geldt ook voor dl' kolonia!e oorlo"
geil. I.oa]., dl' 'politionele acties' iJl
Indonesië. liet ondt'rwerpen van Jndere
vulh'n met geweld is <."nhlijft ,'en IllIS-
(bad, Ik hezetting \'an l'en bnd, tegcIl
de wil \';111de hevolking IS. leidt automa-
tis..:h tot misdaden. dl' brai.'lis..:he hezet-
ting van dl' Arabische gehiedclJ biJVOor-
beeld werd jJrenL11lg be~chouwd als
goedaardig. maar ook lLur kon dl' bc-
zertin).: alleen maM worden gehand-
haJfd (loor geweld t'Tl tern'lIr - kortolll
door IlllsdaJd. En de voorst,ll1lkrs van
dl' ap;lrtheiJ lil ZUld-Afrik:! hebbeIl hun
ra(;Îsllle proberell gonl te praten. llla,lr
hun systeelll was en bleef onfatsoenlijk -
dl' apMtheld was l'\'ellals dke vorm van
r;Kisme criminn'l.

In politiek die tot oorlog leidt. sneuvelen
jonge manncn in uniform \oor het
Vaderl;1nd. En dl' Vla).: li).:t op dl' kist. dl'
taptoe wordt geblazen, de St,l,ltsman
houdt l'en gloèit'nde redevoering. O\'('r
[)aP\Jt'fC .\-bnllell die Le\(~Jls OHt'rel1.
i\list ;Iad verbloellld al~ Rom,uniek. Dat
is latall' onZIll, WJ11Took d;lppçre man-
ncn willen hlijveTl kvcn, desnoods voor
zo'n ,lhstraet ideC' als I kt VJderJand of
Dl' Vlag. Cl'cn zinnig nwl1', klwsterf het
ideaal om d:tM \'flOr Tc Sterven. Dus
hol' tr'lJi ook verpakt. oorlog i~ mis-
~chiell wel het dieptepunt van het t:rimi-
nele in dl' politiek.

Dat wa~ schrikkt>l1. toen 111:'\nlcrL\Ild
de criminaliteit in Je politiek wilde Înfil-
[ren'n ..\laar waarom sduikkcn 'A'{' daar
eigcnh)k van: C;CIO\TI1 \\T dar politiek
hr,ll1dschoon is? Omdat wc l'cn ho~l' pl"t
op hebllen \<111OTl/C dCl1lo(T,ltic: \X'c
willen Jat de politiek zo fabol'nli)l, mo-
gelijk blljft. .\1aar hrr is luïet om te den-
ken. J,lt crÎrnin,llitt'jr ,111(Tlimaar buitell
dl' politiek voorkomt. \X'ant uit de ge-
schicJl'l1IS hlijkt dat in Je politiek het
groohtc onf,ltsocn en de grootste mis-
Je,ad VOOf kunnen komen.

• Feesten om te huilen
TOl.h gebeurt er ook veel gocds in dt' po-
litiek. :"okem nou her vrede~prot:e~ in het
.\lidden-Oostel1. J),lt heeft tOl Jlll tol'
lIog nu:t zon'eI COlKrete rèsultJtl11 opge-
leverd, 1l1:t;u tod1 is er ie!'. verhlllfklld~
,un de h,md, zekn III braël. De
israëlische n'gcrl11g heeft n,lmelijk voor

24 - n-;ol j.\J\UARI 1')<)-1



Kapitalisme
Een paarlmaanden gelt.'dcn vcr-
scheen 'Kapitalisme in de 2hte
. eeuw' va~ de bekende
Amerikaan<;e eçonoom Robert
Ilcilbronlr. In het bOl'k vraagt
Heilbrun r Ijch af of, nu het
,ommun~me udinitief vcruwe-
[wn lijkt, het kapitalisme de de-
finitiew qverwinnaar is en of we
tot in lenlte van dagen in een
kapitalist sehe t'conomie lullen
leven,

Om dcze raag te beantwoor-
den, besp eekt Heilbroner de
toekomst isic op het kapit,tlisme
van \"Crs<.:iIIende belangrijkc
rechtsc Cl linksc economen en fi-
losofen, z als Adam Smith en
Karl ~lar . Opmerkelijk is dat
gccn \.an~en het kapitalisnlc het
cCllwige I ven voorspelt. lht
komt vol 'n, Ileilbroner omdat
het kaprta isme op cen gocde
dag ten gr mde gaat aan ziln ci-
gt'n tegen~ ellingen.
Een eerst~lkenmcrk van een ka-
piralistis<.:~e ewnomic is dat alle
mensen in1prin..:ipe gelijkwaar-
dig l.ijn, maJr dal de vl"rdding
van welva~rt en wel/j)n uiterma.
te ongelijW zijn. Heilbr011l'r ver-
wa~"ht datMe erg ongelijke inko-
mcn<;verJ\;ling OEden duur tot
legitüllitcilsproh emen ui lei-
den.
El:n tweed~ kenmerk is, <LH de
hcshssmg'1l over wat er wordt
geprodu,d:rd dour individuele
onderncmingen wmdt genomen,
~ie{ alleen is dat niet erg demo-
cratisch, rnaar ook leidt een der-
gelijke ma~ier van Ocslissen tOl
ongeW('"IlstCuitkomsten.
Rijvoorbedd, ond'lIlks dat we
weten dat patlerilen leer slecht
l.ijn voor oct milieu, blijven indi.
vidut:le ontiernemingen batterij-
en en allerlei apparaten die bat-
terijen noJ.i.g hehben, produce-
ren, simpdweg omdat daarmee
(veel) geld~C verdil'tlCn v"ll.
liet aardi \'<lnhel hoek V,1ll
Heilbrone is, dat het de kzer
dwin 't na e denken over cen
aama1 wel nlijke probll:men van
onze e<.:onQlllischeorde. Alleen
al daaromJs het hoek het lezen
meer d'lIl 'aard.
Rnben Hcilbroner: Kapitali_mc
in de 21src:ecuw, Van Gennep,
Amsrcnt1m 199.l, 112 bil.
J 29,50. (\VVl

Verliezer
'De verliezer' speelt zich aÎ tij-
dens de Tweede Wereldoorlog
en is het romandebuut van Pctcr
Ustinov uit 1961, Eerder ver-
schenen van hem bij uitgeverij
BZZTfJH Oe IJ/ld,' Mail en
meI/eer SmÎtli en Kru"'"il!(eI.
In De lIcrli,'ze, vertelt Ustinol'
hct verhaal I'atl Ilans
Wintersehild, een nal.i-,oldaat
die getraind is voor Je dood,
maar niet voor het kven, 1/;lllS
worut. meue door zijn opn)e.
ding, een hardvochtige nazi die
tijdem de oorlug in Polen cn

Rusland volop gelegenheid
krijgt Ijjn monsterachtigheid te
hewijzen. Op 14-jarige lecflijd
heeft hij een bor,t vo] onder-
s<.:hcidingen, een zenuwtjc en t'en
onwankelb;wr geloof in de
Fiihr •.•r, Tijdens de belegering
I'an Florence ontmoet hij de
jeugdige prostituee Teresa op
wie hij verliefd wordt. Voor h,,\
eerst begint er iets menselijks in
Ilans tc ontwaken. Ook ue gl'-
dren:nhcid wa,lrmee dl: Itali;lan
Val di S,lrat, 11'111>v(Jor lijn oor.
logsmisdaden achtervolgt is bij.
zonder boeiend beschn.'ven.
Peter Ustinoy, De Verliezer.
BZZTüH, Den l-tMg 1993.320
bb.. f 34,50.(EK)

Prachtige verhalen
De lra:lllse schrijver Kader
Abdo1ah (1954) studeerde na-
tuurkunde aJn ue universiteit
van Teheran,:\a lijn studio: was
hij directellf van een embaltlge-
bedri[f, terwijl hij tevens literair
aktiet was jpublicecrde in Iran
twee verhalenbundels), Abdolah
raakte bel rokken bil het I'erzet
tegen Je dictatuur in zil'n 1~lI1dl'n
moe>! in I~g5als ~evo g .laar-
van Iran ontvlu(hten. Op uitno"
di~ing van de V:-J kW'lIl1hij als
politiek vluchteling naar
Nl'derland.
Onlangs vers<.:heenvan deze
Kader Abdolah een rechtstreeks
in her ~ederlands geschreven
verhalenbundel : ~De adela'ITs",
Stuk \'oor stuk indringt'nde ver-
halen over met Ililme het kven
v~tnvlu,htelingen in een an.lt'te
cultuur. liet \'erhaal d'lt de
meeste indruk Ol)mij maakte
W,l, "Zij mot'st M,lr I'{'rhadl Iwg
l-'erUI/NI", Ill't speelt zich af in
het opvangcentrum op Schiphol
en die "zij" is de a<.:httienjarige,
neneen, uil Iran afkomstige,
~1;lda, Dt'ze ,\Iaria kijkt, bilt'cn
belCJekje aan de ,rad, met at-
",-"huwnaar etalagepoppen:
"Die (>vppen liike/l ..I1/;.'m,1,1/op
dode [,To//!{'ell.Als eell iOllg"
[,TOUU'dood is, liJken hailT "g{'1/
up de ogen f'illl die pop (.,.). Ze
kijkt /lailT it', III..I..ITa is iets mis

hl haar o;.:en." Maria, die ha,u
kamer in het opvangcentrum
moet verlalen om in de srad tC
gaan wonen, keert na enkele we-
ken evenwel, totaal over'tuur,
weer terug op het "oude nest"
en eist haar kamer weer op.
Politieagemen wetcn haar ten.
sl"lIe te overmeesteren en over
te dragen aan drie slevige man-
nen van t"t'n inderhaast opgeroc-
pen ambulance: "Ze tilden haar
i'l FFI1keer 0/1 enll,IIIU'n 11o.1..1Tals
1'1'11et..lI'lgefl(J/1mee. Zij keek
'Iaar mi;, maar er WilS iets mis in
h,ur ugen."
Prachtige I'erhalen!
Kader Abdolah : De adelaars,
De Geus, Breda. 199.1. 122 blz.
f 25,00, (WH).

Ervaringen
In ~Yoy" I.ijn (delen van} de tek-
sten van ccn liental program-
ma's van de gelijknamige pro-
grammaserit' V,tnde
Humanistische Omroep
Stiçhting in boekvorm gebun-
deld. ;";et als in de serie televisie.
uitzendingen komen jongeren
zelf aan het woord over gebeur-
tenissen, probkmen l'n situaties
waarmee zij gl'konfronteerd
worden en waar lang niet ahijd
even gemakkelijk over gepraal
wordt.
[n deze "'1'0)''' (er verscheen in
199 [ al eerder een ded) \'crtelkn
jongeren over het niet kunnen
volgen van de door hen gewens-
te oplt'iding, le~'en met t'en spicr-
lickte {"Afij/1 zif'kte bepakt m{'
illlllilatsdJo./ppeli;ke zin, mi/ilr
zeka lIiet hoe ik mij FOel."}, I~-
ven met aan drank verslaafde
nudcrs, cen 'lan l'pilepsie lijdcn-
de hroer, geen dak hown je
hoofd hehbl'n, ont<.kkken en
omgaan met hllmosex\Jt'le of les-
bische geaardheid, gokverslaafd
zijn en het lijden aan lle erfelijke
ziekte Iwmnfilie.

"Het is bd,m;.:ri;k diJl {1II"e-
sl1r{'('kbiJreu"d{'rwt'r/I{'/1 u'el ,le-
ge/i;/.: <lil/1 de ord<' kll/111('/1 ko-
m<'I1", schrijven d~ samenstell<.'rs
in een voorwoord. \X'ie di! bn~k-
je geleien heeft zal dit bcvcsti-
gen. Het helang betreft overi-
gens niet allt'en diegenen die hun
verhaal kwijt knndl'll maar /.<..'-
ker ook de wlc anderen die zelf
met een problt'em worstelen en

zil"h in de wrhalen herkennen,
Card Jansen en Eveline \'an
Dijek (samenst.) : Yoy,
Boekwerk, Groningen. 1993,
liJ hlz, f 17,50, (WIl).

Koot en Bie
Tllssen 1980 en 1993 speelden
Ket's van Kooten en Wim de Bie
zo'n slordigc vierhonderd types,
Een aamal daarvan waren een-
malig, h~[ grootste ueel was een
langer leven hesçhuren. Van dc-
"IC laatste Categorie groeiden
sonllnige uit tot ware favoricten
van vele TV-kijkers.
.luist nu Koot en I\ie ('en streep
hebben gC/.el onder "Kct,k op de
\'('eek" en wcderom ecn nieuwe
weg zijn ingeslagen met "Krasse
1'11<11"'11" \"l.'rscheen er een
prachtig foto-bnà (alle foto's
zijn gema;lkt door de vaste ge-
luidsman \'an het duo, Roei
Bazen) met een sdectie \<111de
gespeelde typetjcs. Het door-
snuiiclen van dit ~Ons kenl
Ons" is één grnot ft'Cst van her-
kenning, El'n bonte stoet, dour
Koot en Bie gl'speelde, bekende
Nederlanders trekt voorbij. Ecn
greep: weerman Tilllofecff, .fe
bewindslieden Kosto, Ritzen,
Alders en Hirsch Rallin, burgc-
meesler Van Thijn van
ArnSlt'fdam, P\'dA-fractieleider
\'('öltgens, de CD'er Janmaat en,

niet tI: vergeten, generaal COU"l)',
Veel bekender I.ijn echter nog de
creaties van onbekende
:-.iederlanders. \X'ie laat niet bij
het a~mhoren van een inderhaast
npgetrommdde Oost-Europa-
deskundige de naam Cia van val-
kn? Oudere-Iongere Koos
Koets, wethouder Hekking,
kwiskandidaat Lex, de Iwerver
Dirk, de ethica :\lémien
l-!olhoog,oud-vCTzetsstrijder
Bussink, de relil.angers De
Pnsitivn 's en last but nOl least
lacobse en Van Es, zij alll:n le-
\'en voort, En be,taan ook wer-
kelijk want je komt deze tn>es
regelmatig tegen,
Een hvek om 111l'erkeren door te
bladeren.
V;\l1Konten, De Bic en Baz.en :
Ons kent Ons, De H;lrmonic,
Amsterdclln, 199.1, 128 hll,
f 34,90, (WH).

De kort geleden in vertaling uit-
gekomen roman ~De piramide",
van de vermaard", Albanese
schrijver Ismail Kadan', is een
bock vol wreedheden.
De jonge Egyptis.:he farao
Cheops overweegt af te zien van
dl' bouw van zijn piramide, dit
tol ontzetting van het hof,
Ilnngwaardigh",idsbekleders
trachten de vorst tot andere ge-
dal"htcn te brengen, De hoge-
priester le~t Cheops uit dat uil
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onderzoek is gehlckl'Jl dat pira-
mides niet werden gehouwd om
een farao te hegraven maar dat
de houw STl."cdsH'orrdol."idc uit
n'n cri~;is in her staatsbestel.
Eigenlijk lijn het volstrekt nutte-
Im.c konstruktie> lllaaT in die
nutteloosheid zit lHI juist de 7.in :
de houw doet een gigantis<:hc
,unslag op hel volk. En naarma-
Te de energie van h •.•r \"(,Ik meer

wordt vcr'ri1d door de honw,
des TC meer blijft de m,Kht van
de monarch onaangt>t<lsr.
Chcops is volledig o\"(~rtlligd ;
..De piramide ::.r!1I,'c/lOlIlI'd wor.
del1. /-fORa d,m ,I e "",/ae. De
meest 1II<1;('slll('ll7;(' 1'<11/ lIl/e-

m.1aI." .\kr wdke ellende dit gc-
paMd gaat heleeft de leln vl'T-
\"olgcns minutieus,
Kadare ncgoll deze indrukl\'l'k-
kende roman in 19!1X,het jaaT
d,Jl in Tirana dl:' houw begon
van n~n gi~tllisch piramidevor-
mig Hoxha-muscum. en voltooi-
de (10,1: in 1':1':12in Parijs (waar
hij tocn politiek asiel genoot).
Een rOlllan over machtspolitiek
van wt'Teldklas~e!
hmail Kadarc: De' piramide.
Van Gennep, Amsterdam, 1993.
U7 hb,. f 3-1,50. (\lH).

Bijbelse roman
In oktoher j,l. bracht In de
Knips(.hcc"r de vertaling (huldt."
aan Roh van Erkelen";) uit van
het romandl.huut van Nick C;JI'l'
'En dc E,c1in (;lg dc Engel'. De
Australi~che popmusicus
Ni(.ho!a, Cave (1957) richne in
1977 The ['.oys Next Dom op,
de b,wd die u,'erging in The
Birthd,n- PartVen in 19HI IMar
Londen.vl"Th1iisdl" ;...lct dc in
19H-Igcvormdc The Bad Seeds
werd hij ruimer ~kend. Caw.
die woondc in Ikrlijn. Ncw
York. los Angeles. SolO1'.1010cn
Londen, werkte ook mee aan
films van \'<;lil11Wenders (Ver
Hilllllleluber Iler!ill, WhIgs u(
Dcsire) l'n hracht in 19SH het

boek 1\il/g IlIk uit met sOllgtek-
stcn. eenaktcrs cn korte verha-
Icn.
Alld the Ass S,I/I' the AI/gel
(Londe'n 19S9, vertaald in
twaalf talen) i, hct verhaal van
de jonge Euchrid Eucrow. dil'
stom en misvormd werd gehoren
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in een gcisolcerde en streng
god,dien,tige dorpsgl'meen-
,(.hap in Ukulorc Vallei-
Het wordt door hemlC f I'eneld,
terwijl hij langz'lam - om na ,ijn
laatste gruwcld.lad te ontsnap-
pen aan de op wraak heluste
Ukulieten - lijn zelfgckolen
dood tegemrx:t linkt in et."nmoe-
ras. \X'annCl'r de- jongen nkt lijn
monsterlijk<', drankzuchtig".
moeder l'n l.ijn vallen zet!cnde,
bwrtcnhuinn bouw".ncie ('n
waalllinnig moordlustige v<lder
hespicdt. ,it hij in zijn m(wr,h-
h".iligdOll\ bovenin een toren
door een telesco'llp te locren
naJr dl' dorpshl'"volking. Ziln
daarbij optredende macabere vi-
sil>e>lwnen gewelddadigl' fanta-
siei.'n (e('n schreeuw om licfde?l
eindigen tensloltc mct de sikkel-
muonl op het engelmeisje !kth
en F.uchrids eigen wrdrillkings-
dood.
:'o.1etal lijn gruwelijkheid en
'll\gstp'rcho~en kreeg dCll'"bij-
londer creatlevc rumJn, geschre-
ven in ruige. sllwrige en poëti-
sche ta.tl, in de lovende kritil'ken
bijbel'e allur •••tol'ge'meten. Het
zij 7-0. mij kon hij toch niet~.
koren.
Nids Cavc; En de Ezelin zal-;Jc
Engel. In dl' Knipscheer, Amster-
dam 1993. -112 bi,. f. -1-1.50(t'S)

Griezelen
\\'ie v.an Je lee, m,lar nog ml'er
van griezelen houdt kan lich met
een gerust hart de hundel
\'erhalcn vall de ziedcnde zce
aanschaffen,
Ik hUlldd is Satlle-l1gcstelddom
JJ. Strating ml'"tverhalen van
vcrschillende schrijvers o.a. j .(;.
BaJlard, Sir \X'ill'>(()llChurchi1J,
Jmeph Conrad en vele .tncleren.

De bundel is bedoeld voor twee
categoriei'n lel.cr,; de- liefhebhers
van kippevel en belangstellenden
in verhalen over de lCl'. \Vil'
geïntercsse-e-rd is in wa,lr gebeur-
de verhalen over leerol.crs, I.et."-
slage-n. schiphreuken etc hedt
aan doe hllndl.l niet veel alhoe-
wel cr wel wel opgenomt'n ver-
halen verwijlen naar de geschie.
denis en de folklore ',an de lee
l.o,lls de-muiterij op de Rountr.
het I'ergaan vao dl' Titanic enz.
Dc verhalen komt'n in hOllid-
I.aak Uil Je Engelse- en
Amerikaall'>e I.etterkunde. met
als aannllling twee Spaans •••ver-
halen en een Duits 'sprookje'
van Wilhdm lIauff.
Ondanb dJt ik ,elf een mcns
hen dil'"niet snd naar ccn gril'.
lel- ui spookwrhJallal grij]'l'n
h'ld deze bUlldd op mij (Och een
hepa;Jlde 'myslcrieuze' aantre-k-
kingskracht nl;\ar uiter.wrd niet
<.IJk voor het slapl'n gaJn.

j.j. Strating; Verhalcn van de
,ie(lendc zee. nZZToH, Den
HaJg 1993, 288 hlz. f. 29,50
(EK)

Waar liefde wonen wil
De schrijver Erich Segal. reeds
bekend van 'LtJlle Story' en
'[)okters heeft met zijn nieuw-
ste buek \\'a<tr lidde wonen wil
weer de spilker op l.'n kop gt."sla-
gen.
Daniël, Dehorah en Timothv;
drie levens. drie lorshestellu;lin-
gen. De eerste twee zijn kinderen
van een h00R:cplaatste rabhijn
en Tmtuthv heeft t."enRooms-
Katholil'ké achtergrund,
\Vanneer Dcborah en Timothy
elkaar voor hct ecrst ontmoeten,
als kinderen van 15 en 16 jaar
oud. voelen zij ondanks hun ver-
schillende achtergronden een on-
middellijke en onweerstaanb<trc

-aantrekkinpkracht. ;...Iaar hun
verboden liefde hedt geen
schijn van k,ms, Deborah wordt
'verhamK'n' naar Israël en
TimOlhy maakt l'en sp,,:cl;lculai-
re carri •.re in Je hiërarchie van
het Vaticaan. IhniH wordt op-
gevoed om in de voet,poren van
zijn vader te kunnen tredrn
nuar kan de aantrekkingskracht
I'an verhudm, wereldse zaken
nil,t weerst,l,m, Het bock geeft
l'en realistischc kijk op het leven
binnen een orthodox joods !jetin
wnder daar een waardeoorJrcl
uver te geven. Eril.h Segal is lelf
Je loon van een rabhijn. I{o('wd
dit h(M:kniet helemaal autobio-
grafisch is, onthult de auteur dat
hij ách nog nooit zo heeft bloot-
gegeven als in Waar liefde wo-
nen wil
Ik lidheh~r van ecn goede ro-
man ral dit hoek in één adcrn
uitlelell.
Erich Segal: \'\'aar lidde wunen
wil. Fontein, Baam 19')3. -132
bIl. f, -15,-- (EK)

The Rolling Stones
De bt."kende popmuliekhistori-
cus (~eoffrev GiuliJno en St01ll'S-
verzamdaar Chris Eborn lijn de
sanl<'llStelkrs van het kleurrijke
ducument NOl Fade Aw;l\' o\'er
de carrière van The Rol1iJig
Stom's. De lczl'r wordt meegeno-
nwn op een bscinerende rds
door de gigantische versch~i~en-
held aan platen. handcn. CD s,
video's CICdie tc Z;lIllen de ge-
schiedenis vall The Rolling
SlOlles vormen. Van.\f de vroege
ruigheid van het in mono upge-
nomen [)ccemlJ,'r's Childre'llOt
het commercieel verpakte
F'1,IS/,I}(Ji>lt. Alle-sWJt The'
Rolling Swnes Je afgelupen der-
tig jaar hebbcn geproduceerd is

in dit h(l('kwcrk terug te vinden.
Zelden zo'n volledig OI'er/icht
gezien, een must voor ie-dere fan
van ivlick jJAAer en zijn handle-
den,
Dit boek i, alleen te koop bij Je
free Record Shup/I'ame.
GeoffreV' Giuliano: Nutl'adc
Away.lizZToH, Den Haag
1993.1$6 blz. f. 39,')5 {EK)

rotisch stripwerk
\'i;'anda ScUll puhliceerde under
het pseudoniem \Vasco O.a. haar
l'igen til'dschrift Wasco's
\Veekb ad en Apl'nootjes, waar-
voor lij in 1993 dc aanmoedi.
gingsprijs illustratie ontving van
hl'! Amsterdams Fond, voor de
Kunst. Eind vorig jaar ,.erscheen
van haar dl' erotische strip "De
tcrugkeer v.an : Dolt)"
\l'erwlwind~
In doe, op gront formaat gete-
kende, strip wordt het verhaal
verteld (en verheeld) van (ie sa-
menTwering van de hewoners
van de planeet Urina om de
macht op aarde over te nemen.
Dl' heldin V;llthet verhaal, Dmtv
\Xlervdwind (stl'fk. onkwetsbaa.r
en tot vliegen in staaf) moet dit
voorkomcn. Dat is niet eelll'Oll-

dig wam DOlly heeft een zacht
karakrer, terwijl Je drie Urine,e
vrouwelijke spionnen (met O.a.
l.yn IJlerdraad) uirerst gemeen
opereren.
De bizJrre famasici'n en invallen
zijn me-t de nodige uitbundighcid
getekend terwijl de begeleiden-
de, ironisl.he, tekstt'n en dialo-
gen uit soap-series, meisjesboe-
ken of brocbures VJn Barhle-
poppen lijken te komen.
Dele strip is de eerStl', 10 laat de
uitgever weten, van een nieuwe
reeks cahit."rswaarvan dc vol-
gende delen werk lal bevatten
v.an de internationaal vermaarde
undergruund-wken.1ars (uit de
lcstiger jarenl Ro~rt Crumh en
Gilbert Shdwn. Willullcn d.IJr
I.l.t. zeker aandacht ;\;ln heste-
den.
\Vanda SCOlt : Dl' terugkeer van
Dolty Wervelwind. Oog en I~lik,
Amsterdam. 1993.2-1 blz.
f 15,00. (\VHl.

W'im I/ei;,
Erika Kri;t,

!'rank Spoe/stra.
Wessel Visser



VERANDERINGEN IN DE
DIENSTHGV

Door ,lllc veranderingen in de krijgs-
macht, zoals sluiting van kazernes nu en
in de nabijt: toekomst, hebben er ook
een aantal verschuivingen in de dienst
Humanistisch Geestelijke Verzorging
plaatsgevonJen.
Marias \'an Dorp \vas tor 1 december
wl'rkzaarn als raadsman/vormingswer-
ker bij het Cournhcrthuis cn is vanaf die
JalUm raadsman bij de Koninklijke
Marine.
Gereit Vlictstea, raadsman in 't Harde,
wordt begin 1994 gepla:ltst op de vlieg-
basis Leeuwarden.
Jan Jen Boer wordt per 1 maart 1994
overgeplaatst van Nunspeet naar het
CoornherthllÎs, waar hij een coördine-
rende functie gaat vervullen.

Raadslieden - waar en wie

lrma Jacobs verhuist, wat betreft haar
werkzaamheden ;lls raadsvrouw, op 1
januari van Ermelo naar Apeldoorn.
Carinc van Hinte zal vanaf maart t 994
niet meer op het CoornherthuÎs werk-
zaam zijn, maar bij de KoninklÎjke
f...tarine, standplaats Driehuis (S:\10)/-
Amsterdam.
Mariike v.d.Stigchcl, raadsvrouw op het
Coornherthuis, volgt raads\Touw Joan
Mcrcns op in Schaarsbergen per 1 janu-
ari 1994.
Frank Spoclstra, eÎndred;lCteur van
EGO en srafraadsman, gaar op 1 j3nuari
met FLO. Hij wordt opgevolgd door
Joan .\terens.

Telefoon bureau Telefoon huisBureau

~~dlt
Nunsr' (,l't

Rotte dam
Arnhem
Den l-JIeldcr
Utrcç~t
Stee~~'ilk
Den I"jIc Jer

"'"1'
Assc
Weer
Ede
Hard rwijk
Blom erg
Itohne
Utrecrr
Stolz9nau
w(Je~SJr('Çht
Amer foort
Nijm gen
Schaarsbergen
Scha;ysbcrgcn

"""1Vugh
Rotte dam

Hoofdraadsman
Stafdadsvrouw
CO(Jr~hcrthuis
(raaJ!vrouw)
(raad man)

Naam

I.L. (Immy) Ueijer
J. (J3cquesl van den Blink
J. (Jan) den Boer
K. (Klazien) van Brandwijk-Wiltjer
E.Y. (Ellen) Bremer
c.c. (Tin<:kc)Dckker-Hundling
M. (11etske) Dckkill~;a
A.lt (Adri) van Deurzen
J. (Joop) Hokma
R.P. (Rob) Geene
'\4/.A.(Bart) Hetebrij
C.H. (Kees) van der Hilst
A.H.T. (Ad) Hornis
1.1'.(Irma) Jacobs
EG. (hits) van der Kolk
B.J.T. (Ben) van der Linden
B.M. (Bccrtloud) Mooicn
J.G.J. (Jan) Nauts
V.j.B ..M. (Vincent) I'eeters
K.S. (Kecs) Roza
P.W.f\t. (Peter) Samwel
G. (Gerard) Snels
;'vl.(:'vlarijke) van der Stigchcl-Wiingaard
j.W.f. (Jan) Sulman
j.E ..\I. (José) Verheycn
:'vl.c. (:'vlart) Vogeb

WJI. (Wim) Heij
J.J. (Joan) :'vkrens

C. (CarineJ van lIime
J.M. (Joost) van Langen

040-627909/627913
09-4942817510, tst. 2285
05771-1341, tsr. 2492/24911
010-4539911, N. 341/381
085-718911, tst. 335
02230-52089
030-366444/45
05210-15422, tsr. 2643
02230-56820
09-48917510. tst 2285
05920.58499
04950-82811, tst. 702
08380-81826
03410-23911, tst. 3114/3215
09-49S2.HR 150 of 09-495235509259
09-4950514709, tsr. 249
030-366444/45
09-495761704290
01646-92911, bt. 2654
033-607051
080-276911, tst. 1541196
085-533377 of 532774
085-532752 of 532774
076-273341
073-881000, tst. 1564
010-4539341/281

03404-14436
03404-14436 of 20906

03404-14060
03404-14060

01870-82368
09-4942848629
03210-18934
03480-14787
08308-21867
02991-3525
033-803142
05220-62273
072-641080
09-4941812470
05947-13608
013-41.5425
030-9378011
03417-58156
09-4952356621
09-4950514322
035-234907
09-495761687
01640-47215
020-6323 785
080-5638.13
080-229069
08382.1675
076-872688
080-239840
033-952099

05210-13657
085-619745

01727-13248
08370-10205
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