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Op 3 september jl. verscheen Het So.
ciaal en Cultureel Rapport 1990, een
tweejaarlijkse rapportage uitgebracht
door het Sociaal en Cultureel Planbu-
reau (SCP), gebaseerd op cijfers van on-
derzoeksinstellingen in binnen- en bui.
tenland en eigen wetenschappelijk on-
derzoek.
Vooral de peilingen naar meningen en
gewoonten van Nederlanders maken
hel verslag tol een boeiend geheel en
leerzaam voor diegenen die geïnteres-
seerd ûjn in hoe Nederland denkt en
leeft.

Over het algemeen gaat het goed in Ne-
derland. Het algemene sociale leven
wordt positief gewaardeerd en over hun
inkomen zijn de Nederlanders zo tevre-
den, dat ze de welvaart in Nederland
hoger schatten dan deze in werkelijk-
heid is.
Verder zorgen Nederlanders goed voor
hun ouderen, zijn ze uitermate gezond
en zeer tevreden over hun sociale voor-
zieningen.

Bij een internationale vergelijking
blijkt dat, hoe vreemd het misschien
ook mag klinken, Nederlanders minder
materialistisch zijn dan hun buren,
Over het algemeen is de Nederlander
meer geïnteresseerd in zaken als per-
soonlijke vrijheid en ethiek, dan in ma-
terialistische zaken als fysieke veilig.
heid en economische bestaanszeker-
heid, Milieubescherming scoort bij-
VOorbeeld hoger dan bestrijding van de
werkloosheid of de inflatie. Verschil
van mening op dit punt tussen de beide
sexen is er vrijwel niet, maar wel is er
een opvallend verschil tussen gods-
dienstige en niet-godsdienstige men-
sen. waarbij de eerste groep duidelijk
materialistischer opvattingen heeft.
Net als in alle landen om ons heen blijkt
opleidingsnivo de belangrijkste faktor.
Hoe hoger de opleiding, hoe minder de
behoefte aan materiële zaken.

Alhoewel meer dan 60% van de Neder-
landers vindt dat de inkomensverschil.
len kleiner zouden moeten zijn, noemt
toch 84% het eigen inkomen redelijk tot
goed. Maar, zo blijkt uit het onderzoek,
nivellering is vooral een behoefte in
landen waar de inkomensverschillen
redelijk klein zijn. Juist in de landen
waar grote inkomensverschillen be-
staan, is de minste behoefte aan een
overheidsbeleid om hier iets aan te
doen èn vindt men vaker de inkomens-
verschillen te klein. Bovendien ziet men
in deze landen ambitie en hard werken

als noodzakelijk voor maatschappelijI.
sukses. Koplopers van deze filosofi(
zijn Amerika en Australië. Nederlanc'
scoort laag op het punt ambitie, alleer
de Italianen hechten er nog minde~
waarde aan,
Het SCP constateert dat Nederlander!!
harmonie in de samenleving belang.
rijker vinden dan vooruit komen in dE
wereld.

Bezuinigen hoelt niet meer zo hard: 'DE
adhesie voor royalere uitgaven was ilJ
1989zelfs nog iets groter dan in de jare(l
zestig'. aldus het SCP. 53% van de Ne.
derlanders vindt bijvoorbeeld dat de
uitkeringen gelijk moeten blijven en-
44% vindt zells dat ze moeten stijgen.
Ook moet er meer geld zijn voor kunst,
onderwijs en crèches. En maar liefst
96% van de bevolking vindt dat er meel
geld VOOrhet milieu uitgetrokken moet
worden.

Ideeën over buitenlanders en discrimi-
natie in het algemeen meet het SCP a~
jaren en ... de discriminatie in Neder-
land is afgenomen.
Op de vraag wie bij inkrimping van een
bedrijf het eerst ontslagen dient te wor-
den werden grote verschillen geconsta-
teerd tussen 1978 en 1989, Bij de keus
tussen een buitenlander en een Neder.
lander steeg het percentage 'geen voor-
keur' van 57 naar 79%, bij de keus tus-
sen een jongere of een oudere van 30
naar 56% en bij de keus tussen mannen
en vrouwen zelfs van 48 naar 85%.
Mooie cijfers natuurlijk, maar in een in-
ternationale vergelijking valt op hoe
buitensporig veel vrouwen, ouderen en
allochtonen buitenspel staan op de ar-
beidsmarkt.
En haast schril steekt bij de cijfers af het
antwoord op de vraag of men bezwaar
zou hebben tegen een buitenlander als
buurman. In 1966 zei 86% 'geen be-
zwaar' te hebben tegen 56% in 1989.
Bij het toewijzen van een huis vindt 80%
dat een gezin voorrang heeft op een al-
leenstaande en 25% vindt dat een Ne-
derlands gezin meer rechten heeft dan
een buitenlands gezin,

Zo maar wat cijfers, gemeten door een
onafhankelijk buro.
Zo maar wat cijfers, boeiend voor wie in
mensen geïnteresl>eerd is.

Redaktie

Sociaal en Cultureel Rapport 1990.
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Drugverslaving
"Het is schijnheilig dat hasj verboden is als soft-drug, terwijl een
hard-drug als alcohol is toegestaan"

Ben MuJdeT(midden): "Leuk was het onder elkaar. het samen zijn met de maten"

Ben Mulder. 20 jaar oud. was dienstplichtig militair van maart 1989tot
april 1990en werkzaam in de funktie 'soldaat vredesbewaker' bij 446
Infanterie Beveiligings Compagnie te Nunspeet. Tijdens zijn verblijf in
dienst was hij één van de g.v,-bezoekers. die nogal eens een onderwerp ter
sprake bracht. Zo stelde hij een keer voor om over het thema 'drugs' te
praten. Dit leverde een boeiend gesprek op met zijn peloton tijdens de g. v,"
uren. Veel oordelen en vooroordelen over drugs en druggebruikers werden
besproken. Sommigen vertelden over de eigen ervaring. Een van de meest
opmerkelijke zaken was dat bij navraag naar 'hoeveel van hen soft.drugs
gebruikten' bleek. dat 40 à 50% hier gebruik van maakt. Dit terwijl het
landelijk percentage slechts 8%is. Bovendien. zo kwam uit het groepsge-
sprek naar voren, werd er in de krijgsmacht nog aktief vervolgd bij het in
bezit hebben van enkele grammen hasj o,i.d. Redenen voor EGO.redak-
teur Jan den Boerom nog eens een gesprek te hebben met BenMulder.

hadden ookde ludiekste plekjes om het
(hasj en weed) te verstoppen. Die vertel
ik je toch niet. Je weet maar nooit of
iemand anders ze nog wil gebruiken.
Dat kleurde natuurlijk voor een groot
deel de verhouding met het kader. Het
was vaak hard tegen hard. Stressen. De
kunst was omals groep te blijven opere-
ren. Dat niet één iemand was aan te
wijzen. Bepaalde sergeants durfden
niet zoveel bij ons. Dan gebeurde het
nogal eens dat iemand anders die bui-
ten die groep stond werd gestraft.
Wehadden overigens wel geluk met on.
ze kamercommandant. Die was best re-
delijk, maar ja, die moest natuurlijk ook
met ons werken.

Nu zitten we op het onderwerp soft-
drugs, je ontleent er zelfs het begrip 'ge-
zellig' aan. Hoe komt het dat dat voor
jou zObelangrijk is, dat je zelfs daarop
je vrienden kiest? Wanneer ben je er.
mee begonnen?
Tja, ik voelde me er erg toe aangetrok-
ken. Het effekt is heel apart. Het is heel
gezellig om met vrienden een stickie
Ooini)te roken. Op mijn veerliende ver-
jaardag werd ik al door mijn vrienden-
kring ingewijd. Eerst deed je mee om-
dat het nieuw was en spannend. Pas
laler ben ik regelmatig hasj gaan ge-
bruiken. Reeds ver voormijn diensttijd.
Hasj verandert je bewustzijn. Ikwist dat
het drugs zijn, dat het iets met je zou
doen. Ik heb er nooit slechte ervaringen

"Hasj verandert je bewustzijnUHoe was de sfeer op je kamer, in het
peloton en de verhouding met het
kader?
De sfeer op mijn eigen kamer was niet
zo gezellig. Daar werd maar door nog
één soldaal geblowed buiten mijzelf.
Op de Charlie-kamer was het wat dat
betreft veel leuker. Dat werd onze vaste
stek en anders de Overkamer. Degenen
die niet meededen gingen dan slapen
op de Bravo-kamer, soms zelfs gingen
we op de kamers bij lOSeen joint roken.
Allemaal afhankelijk van hoe aktief of
er op hasj gejaagd werd door de toeval-
lig passerende sergeant. Wat dat be-
treft waren we moeilijk te pakken. We

(Hij haalt vervolgens een stapel gele
brieven uit zijn kast en citeert grinni-
kend; 'Het. terwijl hel verzoek daartoe
was afgewezen, loch gebruiken van
een tosti-apparaat en het zonder toe-
stemming een zaklamp in zijn bezit
hebben,')

Ben, hoe kijk je terug op je diensttijd,
zowel de leuke als de minder leuke
dingen?
Op zich heeft de dienst mij wel goed
gedaan en kan ik terug kijken op een
leuke tijd. Aan het eind begon ik er ge-
noeg van te krijgen, maar dat lijkt me
wel logisch. Na de vakanties vond ik
het wel moeilijk omweer te starten, dan
had ik toch teveel van de vrijheid ge.
proefd. Leuk was hel onder elkaar, het
samen zijnmet de maten. Wezijngoede
vrienden geworden, een soort relatie
als mei broers. We blijven ook kontak-
ten mei elkaar houden.
Minder leuk was dat ik veel moeile
moest doen om te voorkomendat ik rap-
port CC kreeg. Als je eenmaal in de
kijker looptmoet je goed oppassen. Wat
dal belreft is me dat niet helemaal ge-
lukl. Ikkreeg nogal eens een 'gele flap'.
Don weer te laat, dan weer onwettig
een aantal uren afwezig, dan weer niet
op lijd voor inspektie, enz. enz.
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mee gehad. Ik denk wel dat meege-
speeld heeft dat ik thuis in de proble-
men zat. Scheiding, een stiefmoeder
waar ik niet mee overweg kon, 1001
huisregels waar ik ineens mee werd ge-
konlronteerd. Dan was ik het liefsl
maar weg, onder elkaar met m'n vrien-
den. Het grappige is dat mijn natuurlij-
ke moeder ook wel eens hasj rookt.
Ik denk overigens wel dat hasj roken
m'n studieresultaten heeft beïnvloed. Je
wordt er een beelje wazig van in je
hoofd, je Irekt je niet zoveel meer aan
van de dingen die zich in je omgeving
voordoen. Ik ben wat inlroverter, wat
meer naar binnen gericht geworden.
Op school was ik sowieso een moeilijke
leerling, die nogal eens liep Ie kloten.
Toch heb ik in die schoolperiode niet
zoveel gebruikt (hasj). Wat overigens
heel bedenkelijk is, is dat ik in het ver-
leden, zeg maar toen ik pas begon te
blowen, nogal eens Ie maken kreeg met
versneden hasj, dan hadden ze er he-
roïne door gemengd of iets dergelijks.
Tot die konklusie kwam ik, omdat de
efleklen veel sterker waren dan bij ver-
gelijkbaar hasj-gebruik van bijv. eerder
die week. Dat kwam vooral omdat het
toen nog in de illegaliteit zat. het mocht
niet, en dus was de verkoop van zowel
de soft-drugs als de hard-drugs in de-
zelfde handen, zeg maar kriminelen. El
Tora (een coffeeshop in Utrecht) was
daar een voorbeeld van. Als je daar dan
wat van zei geloofde men je niet, of men
deed alsof. (Dit versnijden had uiter-
aard tol doel om een grotere markt van
verslaafden te maken, resultaat: meer
winst uil de hard-drugs en dus meer te
verdienen dan aan soft-drugs. JdB)
Maar dat had ik gelukkig snel door en
dan kocht ik daar niet meer. In feite kun
je hel ook ruiken.

Maar toen je in de krijgsmacht kwam
wist je toch denk ik wel dat je je gedrag
ten aanzien van hasj-gebruik zou moe-
ten aanpassen, omdat het in de krijgs-
macht niet is toegestaan?
Natuurlijk hoorde je dat zeer snel. Maar
dat neemt niet weg dat 40 à 50% van de
maten meedeed met blowen. Je kon het
risico beperken door geen voorraad
hasj op de kazerne te hebben, maar uil-
sluitend de hoeveelheid die je die
avond met je groepje ging opmaken.
Dan was het wel Ie ruiken, maar nooit te
vinden. Die zgn. onderhoudsdosis hasj
wisten we wel verborgen te houden. Ik
weet van mezelf dat ik zonder kan,
maar ik vind het erg fijn en geniet er van
om te blowen. Dat 1001 ik me niet afne-
men door welke commandanl dan ook.
Daar heb je best wat risiko voor over.
Bovendien is het ontstellend schijnhei-
lig dat hasj verboden is als soft-drug,
terwijl een hard-drug als alcohol is toe-
gestaan. Sterker nog, zelfs gepromoot
wordt. Iedere compagnie heelt een
tientallen meters lange bar waar voor-
namelijk alcoholische dranken geser-
veerd worden, bediend door defensie-
betaaid personeel (beslist geen vrijwil-
ligers). Het is de alcohol die voor de
meeste rotzooi zorgt. zoals mensen met
teveel op achter het stuur en allerlei
schadegevallen 's nachls op de cam-
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NHetis heel geze1Jjg om meI vrienden een
stickie te roken"'

pagnieën en mensen die elkaar te lijf
gingen. Dat komt beslist niet voort uit
hasj-gebruik.
Blijkbaar is de innerlijke rust die voort-
komt uit hasj-gebruik een grotere be-
dreiging voor de krijgstucht. dan de
schade en agressie en het leed ten ge-
volge van de alcohoL In ieder geval
wordt hasj aktiel vervolgd en alcohol
getolereerd en goedgepraat.

Toch ging het nog fout, op de valreep,
vertel eens hoe dat kwam?
Er werd op de kamer geblowed en dat
was goed te ruiken voor passanten op
de hal. Zeil deed ik op dat moment niet
mee. fk werd in mijn kamer door de ser-
geant aangesproken. Hij dacht dat ik op
een of andere manier aan de hasj-lucht
schuldig was. Natuurlijk had dat goed
gekund. alleen was het op dat moment
niel zo. Ik wist uiteraard wel wie er
blowde, maar je gaat niet zomaar je
maatjes verlinken. Toen ben ik gaan
douchen. Tijdens het douchen werd ik
geroepen aan te treden {in mijn blootJel
en toen startte er een onderzoek van de
marechaussee. Ze gingen naarstig zoe-
ken naar hasj. Omdat ik onder de dou-
che stond, was ik zo'n beetje de enige
die zijn hasj nietlijdig had kunnen ver-
stoppen, immers de anderen hadden de
marechaussee zien aankomen. Ik
moest mijn kast openen en er werd drie
gram hasj in mijn shagzakje aangetrof.
len. Die drie gram hasj waren van een
maatje van me, maar dat is verder nu
niet belangrijk.
Hier is dus proces-verbaal over opge-
maakt en hiervoor ben ik bij de krijgs-
raad geweest. (Een verkorte versie van
het betoog in dit proces is hierbij opge-
nomen. Red.)

Hoe kijk je daarop terug?
Ach, weet je, het is natuurlijk van de
gekke dat er nog een boete voor zoiets
gegeven wordt, maar het meest schrij-
nende is toch wel dal de president van
de krijgsraad de problemen met betrek-
king tot de alcohol bagatelliseert met
de woorden "dat valt allemaal best
mee"

Jan den Boer

De hiervoor geïnterviewde Ben Mulder
moest op 19 april 1990 voor de Krijgs-
raad verschijnen wegens het in bezit
hebben van 3 gram hasj. Humanistisch
raadsman Jan den Boer stond hem bij
als getuige-deskundige en hield een
betoog, waarvan hier een verkorte ver-
sie is opgenomen.

'Tijdens de restiger jaren werd er in Neder.
land onder de jeudig nogal eens hasj. mari.
huana of weed gebruikt voor de kick. Het
betrof in alle gevallen een produkt van de
hennep-plant (cannabis sativa). Aanvanke-
lijk werd dil met hand en tand bestreden
door politie en overheid. Gebruikers en ver-
kopers kregen lorse shatlen. Hennep-hou-
dende produkten werden beschouwd als
drugs en gezet op de lijst van verboden slof-
fen vallende onder de opiumwet. Ditwas op
zich merkwaardig. immers onthoudingsver-
schijnselen zijn nimmer aangetoond (laatste
onderzoek 1989-Van Epenl. Tenaanzien van
de verslaving geldt dat geestelijke afhanke.
lijkheid in principe kan optreden bij het ge.
bruik van elk middel, dus ook bij cannabis.
gebruik, ol is die juist bij cannabis-gebruik
uiterst zeldzaam. Dit in tegenstelling tot bijv.
solutie (om banden te plakken), diverse on.
dere lijmen. nagel-oplosmiddelen, anti.
vries. ether, vlekkenwater, tri, enz.
Onderzoek van meer dan 10jaar onder enke-
le duizenden chronische cannabis-gebrui-
kers leverde slechts in drie gevallen èn me~
enige aarzeling de diagnose op: verslaving.
aan marihuana en hasj. (zie LH. van Epen:
De drugs van de wereld, de wereld van de
drugs. 1988)Het gebruik van een pakje botel
levert een totaal ander beeld op. Het is me.
disch aangetoond dat dierlijk vet gevaarlijk
is voor hart en bloedvaten. Ziekten op dal
gebied vormen een belangrijke doodsoor-
zaak, om nog maar niette spreken van alce.
hol en sigaretten.

Voor alle duidelijkheid. ik zit hier niet dE
solt-drugs te promoten, integendeel. Het i~
ook medisch aangetoond dat in de rook var
marihuanasigaretten 70%meer kankerver.
wekkende stoHen zit dan in rook van tabak.
Maar of dat nu strafrechtelijk dwingt tot in
grijpen vraag ik me af. Toen er geleidelijk
aan wat meer :l:ichtkwam op de cannabis
produkten en haar uitwerking ontstond er ir
de Nederlandse samenleving een tolerantiE
die resulteerde in een feitelijke legolisering.
Momenteel zijn soft-drugs vrijelijk te koop ir
vele kollie- en theehuizen en bij de zgn. huis
dealers. Deze koffie-en theehuiren staan ge
woon in de Gouden Gids. onder namen oh
Freak Shop, Liberty, De Wietstok (aller
Utrecht) enz. En er zijn bij het Openbaar Mi
nisterie interne circulaires waar kriteria i,
genoemd worden. waaraan een koflia- er
theehuis moet voldoen voor de verkoop var
hasj. Zoworden ookbelastingen geïnd uil d!
verkoop van hasj. enz.

Voorzover er de indruk zou ontstaan dat he
hier uitsluitend grotesteden-problematiel
betrelt wil ik verwijzen naar een onderzoel
uit 1989met betrekking tot drugs op hel plat
teland. uitgevoerd door het Instituut voordl
Wetenschap der Andragogie te Amslerdan
in samenwerking met hel Ministerie VOl

Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, neer
gelegd in het boek 'Drugs op het plallelandJ
van Korf.Van Aaideren en Mann.
Daaruit blijkt dat:
a. 8% van de geënquéleerden zegt wel aem
hasjiesj of marihuana gebruikt te heb
ben. Het eerste gebruik daarvan vom
rond het zeventiende levensjaar plaats.

b. De respondenten die wel eens hasjiesj 0
marihuana gerookt hebben komen voor
namelijk uit gezinnen met Mn kerkelijk,



açhtergrond (n~en van de tien).
c, Er is geen relatie met werkloosheid. De

meeste geënquêteerden die ervaring
hebben met cannabis hebben de MAVO,
HAVOof VWOafgesloten. Vijfvan de tien
hebben een fu/l.time boon, vier volgen
een full-time dagopleiding en één is ar,
beidsongesçhikt.

d. Het aandeel huidige en regelmatige hen-
neprokers onder de jongens en mannen
wijkt niet af van de landelijke percen.
toges.

e. Erzijn geen aanwijzingen vooreen toe. of
afname van het soft-drugsgebruik.

f. Het gebruik van andere illegale drugs
wordt in de bevolkingsenquére nauwe.
lijks gerapporteerd.

Uit deze gegevens mag blijken dat hel niet
leveel gezegd is, dat hier feilelijk sprake is
van een legalisering van de soft-drugs.
Opmerkelijk in dil kader, w konkludeert
hoofdcommisaris van politie Ie UIrecht, Mr,r. Wiarda, dalloen hasj en marihuana leile.
lijk werden gelegaliseerd voor gebruikers in
Nederland, de prijzen daalden en het gebrui-
kersniveau afnam,
Begin april 1990weigerde politierechter Mr,
T. Rothuizen een 35-jarige hasj-handelaar Ie
veroordelen voor het in het bezit hebben van
70 gram hasj, omdal hel Openbaar Ministe.
rie geen beleid op papier kon lonen inzake
solt-drugs. Afgezeltegen de drie gram waar
het hier om gaat wu je gaan denken aan
lundamentele rechtsongelijkheid.
De Nederlandse richtlijnen leren:
a. Gerichte opsporing vindt niet plaats als

het gaat om het binnen of buiten Neder.
land brengen of aanwezig hebben van
een 'geringe hoeveelheid bestemd voor
eigen gebruik' van een middel vermeld
op lijsr 1 van de Opium wet (hard drugs);
in geval van vervolging staar de hulpver-
lening aan de verslaafde voorop.

b. Voor de opsporing van de verkoop van
hennepprodukten door een zgn. huisdea.
ler, geldt een 'betrekkelijke prioriteit".
Over eventueel strafrechtelijk ingrijpen
wordt eerst beslist na overleg met het
lokaal bestuur.

c. Gerichte opsporing vindr niet plaats van
her bereiden, bewerken, verwerken ver.
kopen, afleveren. verstrekken, vervoe-
ren, vervaardigen of aanwezig hebben
van een hoeveelheid van een middel ver-
meld op lijsr 11van de Opiumwet (soft
drugs) van ten hoogste 3Dgram.Degerin-
ge ernst van een dergelijk feit kan reden
zijn tot niet vervolging.

Is er nu voldoende experimenteerruimte in
de Nederlandse welgeving om meer Ie kun-
nen doen als politie, zo vraagl T. Heitsma,
hoofdinspekteur van de gemeenlepolitie Ie
Rollerdam, zich al in hel boek 'Nederlands
drugsbeleid in Wesleuropees perspectief
1989'.Hij meenl van wel. Allereersl is daar
het onderscheid tussen solt- en hard-drugs,
mei de mogelijkheid lot het toestaan, al.
thans ongemoeid laten van het fenomeen
huisdealer voor soli-drugs, opgenomen in de
richllijnen voor hel opsporings- en slralvor.
deringsbeleid inzake strafbare leiten van de
Opiumwet, S. 137, 1980,zoals eerder aange.
haald bij De BeaulorI.
Feitelijk wordt hier gebruik gemaakt van het
artikellG7 van hel Weiboek van Stralvorde-
ring en het daarin verankerde opportuni'
teilsbeginsel. Door toepassing hiervan op
het opsporingsbeleid met betrekking tot sott.
en hard.drugs voor eigen gebruik. kan dat
gebruik meer uil de criminele sleer worden
gehaald. Het opportuniteilsbeginsel is een
instrumenl in handen van het Openbaar Mi-
nisterie.
Ik konstateer dat binnen de krijgsmacht niel
ol onvoldoende vanuil dit opportuniteitsbe.
ginsel wordt gewerkt. gezien hel grote aan.

tal keren dal kamers worden doorzocht en
bedden en kasten worden omgekeerd. Blijk-
baar is de krijgsmachl ten aanzien van deze
zaken niet in de pas lopend bij de inzichten
en kennis uit de burgermaatschappij. Dit be-
Ireft zowel commandanlen, marechaussee
en misschien ook de krijgsraad.
Dit is des te meer opmerkelijk nu vorige
week, 9 april jl., minisler Hirsch BaUin(Justi-
tie) op een EG.minister bijeenkomst, die
vooral ging aan een driedaags VN-congres
over drug.beleid, stelde dat actieve vervol-
ging van het bezil van kleine hoeveelheden
drugs (voor eigen gebruik) niet zou moelen
worden ondernomen. Hel past volgens mi-
nisler Hirsch Ballin in dezelfde lijn om ge.
bruikers van cannabis, ge;>.iende geringere
risico's, niet te stigmatiseren als misdadi-
gers. Dal zou onverstandig zijn, aldus de mi.
nister.

Het vervolgingsbeleid in de krijgsmacht
staat in schril kontrast met de landelijke glo-
bale overeenstemming over de uitgangs-
punten die het opsporings- en vervolgings.
beleid bepalen. Grol gezegd komt het er op
neer (en ik citeer Jhr_Mr.L.A.R.J.de Beaulori,
was advocaat-generaal bij het Gerechtshol
Ie Amsterdam en is thans hoold van hel SIal-
bureau Openbaar Ministerie van het Minis-
terie van Justitie Ie 's-Gravenhagel, dat als
niemand laslof schade van de handel heelt,
er minder aanleiding bestaat om op te Ire-
den. Zo dient er geen sprake te zijn van ver-
koop aan jeugdigen, van vermenging mei de
verkoop van zwaardere middelen resp. cri-
minalileit (heeft de beheerder een slraf-
blad?) ol van publieke allichering, enz.
Hij sleh verder: Vooral de onuitgesproken-
heid van het beleid dat de grondslag van de
vervolgingsbeslissing in deze zaken uit-
maakt, is bezwaarlijk.
U begrijpt dal soldaat Mulder in dit rijtje to-
taal niel Ihuishoor\. als gebruiker mei drie
gram op zak.

Waarom Jopen zaken zoals ze lopen? Wat is
de logica achier deze handelwijze? Voorlo-
pig sluit ik me maar aan bij hol.Dr. N.Chris-
tie, die als hoogleraar strafrecht en crimino-
logie aan de universileil van Oslo als één
van de oorzaken stelt:
'Een voordeel van de oorlog legen drugs is,
dal je door een oorlog de minder belangrijke
details uit het oog verliest. Naar mijn me-
ning is hel alcoholprobleem de algelopen
tien jaar dramatisch verslechterd. Niettemin
is alle aandacht gericht geweest op de
drugs. Als gevolg daarvan zijn alle drugs die
niel als zodanig worden bestempeld, met
rust gelaten, ten gunste van de alcoholin-
duslrie.'

Dit zou kunnen verklaren dat er in ieder com.
pagniesgebouw een eigen compagniesoor
is mei eigen barpersoneel (bekostigd door
defensie), waarbij geen enkele Iimilerings.
maalregel bestaat. hooguil de beperking om
geen drank mee te nemen naar de eigen ka.
mers. Dit terwijl we spreken over een stol
(alcohol) die duizenden malen ernsliger in-
werkt op lichaam en geest, op sociale en
maalschappelijke verhoudingen dan de soli-
drugs. AUemaalregelen inzake het alcohol-
matigingsbeleid ten spijl.
Als de krijgsraad in deze schijnbaar nietige
wak een boete oplegt, naar verluidt meestal
van circa f 75,-, plaatsen wij onszeIl terug
naar de begin-zestiger.jaren. De soli-drugs-
gebruiker wordt gedrongen naar de illegali-
teit en weer gekoppeld aan de subkultuur
waarin de hard.drugs worden verhandeld,
mei alle gevolgen van dien.
Bovendien zullen dienstplichtigen mei name
hierin een aanleiding zien om zich te kunnen
afzeilen legen de haar opgelegde plicht.
Daar gaal dan immers iets aantrekkelijks
van uit: er wordt op je gejaagd en de kunst is
dan om niel gepakt te worden (hel klassieke
'meeslertje peslen').

M.i. zou gezochl moeten worden naar goede
voorlichtingscampagnes en voldoende hulp-
verleningsmogelijkheden.
Mr, B.F,N. Böcker, vice-presidenl van de ar-
rondissementsrechtbank Ie 's.Herlogen-
bosch, zegl hierover:
..De Aidscampagne lijkl goed geslaagd en
dallerwijl de sexuele drang voor de meesle
mensen heel wal meer betekent dan het ver-
langen naar verslaving aan verdovende
middelen.
In elk geval blijf ik van mening dal de huidi.
ge justiliële melhode in de huidige omstan-
digheden de slechtste is; zij bevordert de
misdaad, geefl de grote handel enorme
winsten en laat een groot deel van de slacht-
ollers in de steek, met alle verloedering die
daarbij hoorl. Ik ben lol de overtuiging geko-
men dal hel anders moet. niel door weten-
schappelijke sludie, maar door mijn dage-
lijkse praktijk als slralrechler. Ik zie daar
mensen Ie gronde gaan, terwijl het justitiële
apparaat erdoor wordl overbelasi, maar er
weinig aan kan doen.
Ik pleit er zeker niel voor morgen hel roer om
Ie gooien, wel om andere melhoden eens
ernstig en grondiger te gaan overwegen dan
nu gebeurt. Tot nog loe hebben we aUeen
maar geprobeerd de strijd te winnen, zonder
ons al Ie vragen ol die te winnen vah. Of
liever gezegd: of die niet op een betere ma.
nier te winnen vali." (einde citaat).'

Id'
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Westers optreden in Midden-Oosten
,enigszins merkwaardig'

(De voste bijdrage von Karel Roskam
bestaat deze maand uil onderstaande
brie!.)

lJrene, Nigeria. 31 (ft/guslus 1990

Beste Karel.

Goed. Saddam Hoessein is een wa/gelijke dictator. Olmisschien moet ik schrijven 'was',
want wie weet. is de man JntulISen al a/gezet of gedood. als je deze brief /uijgt. Hoe dan
ook. de man had Koeweit niet mogen bezetlen. Zijn dreigen met chemische wapens waS"
misdadig en zijn ge801 met de gegijzelde kinderen wa8 weeninweJd,end. En natuurlijk
komen democratisch ingestelde mensen over de hele wereld tegen zo'n reeb /nterncrtio-
nale misdaden in venet.
Maar w_t je wat ik niet zO goed begrijp?
Het Westen is nu legen Irak in hetgeweetgelromen terwijl zEIhem al die jaren in de oorlog
legen Iran hebben gesteund. En het wa&'niet alleen de Sovjetunie die Irak bewapende.
want ook de Westerse landen hebben lnet graagte wapens verkocht aan Saddam Hoes-
sein. En nu Irak die wapens gebruikt roept het Westen: 'schandel' Dat vind ik merk-
waardig.
Westerse media noemen Saddam Hoessein de 'Dief van Bagdad': en dat llgt misschien
voor de hand, maar h06 noemen ju1lle dan de Koeweitse regering die de olie van Irak heelt
gestolen? Zijn dat dan de 'veertig rovers van Ali Baba' miuchien?
JuJlie noemen de Irakse dictator een 'Tweede Hit/er'. Ik heb al eerder gemerkt dat in het
Westen veel wordt afgemeten aan de Tweede Wereldoorlog en Hit/er is voor jullie het
Toppunt van het Kwaad. Maar de plaats van Saddam Hoessein's Irak is nu toch heel
anders dan die van Hitler's Dui/sland destijds? Dat veleJl in het Westen zieh er niets van
aantrekken dat deze situaties historisch onvergelijkbaar zijn, vind ik mer1cwaardig.
Ik ken trouwens nog wel een paar 'staatslieden' die met HitIer zouden kunnen worden
vergeleken. Wat dacht je van Pol Pot. de massamoordenaarvan Cambodja? Wat heelt het
Westen ooit tegen die man ondernomen? Niets toch? Al die jaren werden Pol Pot's
aanspraken op Cambodja door de VS en het Westen gesteund. Omdat de VSnu eenmaal
een gruwelijke hekel had aan Vietnam dat de oorlog tegen Amerika niet verloor en dat Pol
Pot uit Cambodja verdreef. Deze verdrijving van Cambodja's 'Hitier' werd door het
Westen niet verwelkomd als een bevrijding, maar beschouwd als een onwettige bezet.
ting. Dat vind ik merkwaardig,
Het Westen verklaart de bezetting van Koeweit in strijd met volkenrecht en daar is
inderdaad geen speld tussen te krijgen, Maar waarom wordt er nu zokrijgshaftigopgetre.
den? Juist, ik hoor het je zeggen: om de oUe llatuurlijk, Want als Koeweit aIJeen maar
pillda's zou voortbrengen. dan mocht Irak zijn gang gaan. wedden? En daarom vind ik al
julJie staatslieden die maar roepen dat het 'volkenrecht' in het geding is een beetje
schijnheilig.
Kijk. vanuit ons standpunt bekeken, vanuit de 'Derde' wereldlanden zal ik maar zeggen,
is een bezettingaltijd onweltig en in strijd met het volkenrecht. Vergeet niet. dat jullie niet
de enigen zijn die kennis hebben gemaakt met een bezetting. Alle vroegere kolonies
waren immers 'bezette' gebieden? En wij vinden hetook onwetligdat Israël de Westelijke
Jordaanoever en zo bezet houdt, Maar tegen Israël wordt door het Westen nOQiI iet"
ondernomen. Dat vinden wij merkwaardig,
En dCJJlis er die kwestie van chemische wapens, Walgelijk. Zeker. Ik vond het gebruik van
chemische wapens al walgelijk t06n Amerika daar op grote schaal gebruik van maakte
tegen Vietnam. En de Vietnamezen zitten tot op de dag van vandaag met de kwalijke
gevolgen daarvan. Maar hoor ik juWe in het Westen ooit daarover? Dus die Westerse
verontwaardiging is prima, maar erken dan ook ruiterlijk, dat de VS tegenover Vietnam
op zijn minst een ereschuld h_lt.
Het volkenrecht en de rechten van de mens m06ten inderdaad als maatstaf gelden VOOr
het handelen van regeringen. En de internationale gemeenschap zou inderdaad. via de
Verenigde Natie". daar tegen op moeten treden. Maar ik vind dat het Westen daarin zo
selectief te werk gaat. Jarenlang niets gedaan tegen het apartheidsregime in Zuid-Afrika.
Jarenlang niets gedaan tegen Israël'sbezelting vnn de Arabische gebieden, Toen de VS in
strijd met het volkenrecht een blokkade opwierp tegen de weltige regering van Nicara.
guCl, zweeg het Westen.
Bovendien steunt het Westen C1ltijden overnl dietCltorialeen feodClleregimes, als dat In
jullie belang fs. Ik wil best begrijpen. dat in de internationale Verhoudingen 'belang' vaak
voor 'recht' moet gaan. omdat we nu eenmaal internationaal gesproken nog in een
middeleeuwse roofriddermaatschappij leveJl. waar het recht van de sterhte doorgaans
geldt, Nu vallen die twee begrippen (belang en recht) samen voor het Wes/en. maar nu
moeten jullie niet net doen alsof jullie je altijd (en aIJeen maar} laten leiden door het
'nteht'. Want wij. in de vroegere kolonies. kennen die smoes maar al te goed. Dat is
gewoon niet waar. En daarom vind ik het Westerse optreden nu in het Midden-Oosten
enigszins merkwaardig. Ik ben benieuwd naar je nntwoord.

Groeten van Akwe.
DonaId Popoola
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Ol er even geregeld kon worden dat hij
in de buurt van huis geplaatst werd.
Thuis was hij echt onmisbaar.
Het ging daar helemaal niet goed.
Z'n jongste broertje was aan het pube-
ren en met z'n zus ging het helemaal
niet goed.
Zewilde zelJmoordplegen, was depres-
sief.
Denieuwste mode was dat ze niet meer
wilde eten.
Aan talel at ze wel, maar direkt na het
eten ging ze naar het toilet en spuugde
alles weer uit.
Z'n vader had het veel te druk met de
zaak en had geen tijd, voor die flau-
wekul.
Alles kwam op z'n moeder neer.
Zolanghij thuis woonde konhijeen boel
opvangen, maar sinds hij in dienst zit
lukt dat niet meer,
Zijnmoeder ziet er slecht uit.
Z'nzusje wordt eerdaags opgenomen op
de psychiatrische afdeling van het
ziekenhuis.
En z'n broertje wordt met de dag las-
tiger.
Z'n moeder houdt dit zo niet lang meer
vol en straks wordt die ook nog ziek.
Hij moet dus dicht bij huis geplaatst,
zodat hij haar kan steunen en met haar
noot het ziekenhuis kan.
Of we dat maar even willen regelen,
want hij is toch echt onmisbaar.

WlKLA

Ii•• EGO
•• puzzle.
De oplossing van de vier beroepen op
de visitekaartjes in het septembernum-
mer luidt als volgt:
chelkok, coureur, heibaas en tuinman.

Hieronder een viertal vergelijkingen,
waarbij telkens twee synoniemen kun-
nen worden gevonden door de letters
voor en na het = teken van volgorde te
veranderen.
mot + la + ol = wk + tas
die + om =dm + in +de
dorp + va + in = rond + door + vaam
dun + toe + es = her + sec + red



It's alwaysgood tobe back homel is een
bekende regel uit de Nederlandse pop-
muziek. Backhome betekenl in mijn ge-
val terug in Groningen en de eerste
twee plalen hebben veel. zo niet alles
met deze slad te maken. Daarnaast een
recensie van de nieuwe Prince-elpee.

Vera Groningen-Beauty in the
Underworld

Vera beslaat 15jaar! Met deze medede-
ling kan de gemiddelde Nederlander
niet uit de voeten, maar een beetje ken-
ner van het vaderlandse clubcircuit
weet meteen dat de noordelijke equiva-
lenl van Paradiso haar 3e lustrum viert.
Omdat deze heugelijke gebeurtenis sa-
menvalt met het 950-jarigbestaan van
de slad Groningen (iets wal heel wat
minder ambitieus wordt gevierd dan de
650steverjaardag van Rotterdam, maar

met meer succes) besloot hel jongeren-
centrum lot de uitgave van een LP/CD
onder de titel 'Beauty in the under-
world'. AI jaren wordt op, in de regel.
donderdag- en zondagavond, de eel-
zaal van de mensa ontruimd en wordt
het bedompte hok omgetoverd tot het
voornaamste concertpodium van het
Noorden. De studenten en andere arm-
lastigen. die overdag een redelijk maal
hebben weggehapt, kunnen dan in de.
zeUde zaal genieten van groepen die
(nog)niet zeer bekend zijn, maar in het
algemeen garant staan voor een ener-
verende muziekavond.
De jubileumelpee is geenszins een
best-ai elpee geworden. Dat heeft niets
te maken met hel feit dat het maken van
zo'n keuze haast ondoenlijk is, maar
meer met het ontbreken van vele opna-
mes van de concerten van de afgelopen

jaren. Verwacht dus geen U2 of Echo
and the Bunneymen, die wel ooit in
Vera optraden, maar waarvan niets
voor het nageslacht is vastgelegd. De
opnames bestrijken slechts de laatste 5
jaar en de keuzes zijn gemaakt door de
samenstellers op basis van de eigen
voorkeur. En wat uil de jarenlange pro-
grammering al duidelijk was, is daar
niets mis mee en geeft de plaat dan wel
geen representatief beeld over 15jaar
Vera, maar wel een zeer aangenaam.
Dit ligt 'm niet alleen in het feit dat jenu
eens naar deze bands kunt luisteren op
het doorjezelfgewenste geluidsniveau,
maar ook in het verschijnen van o.a. the
Feelies, Sylvia Juncosa en The Leaving
trains op het album. De opnamekwali-
teil is zoals je mag verwachten van deze
amateuristische opnames en dit kan
wel eens een teleurstelling betekenen
voor degenen die 'Beauty in the onder-
world' op CD aanschaffen, al staan
daar vier extra nummers tegenover en
dat lijkt me afdoende compensatie.

Pe'Oaalemmer & Rooie Rinus - 'I
Besle

Het valt aan de titel van deze rubriek
niet al te lezen, maar de CDis in Neder-
land meer ingeburgerd dan waar ook
ter wereld. Ditwas de reden voorFrank
den Hollander en Peter de Haan omhun
alter ego's RooieRinus& Pé Daalemmer
nog eenmaal te laten herleven en een
compilatie van hetreportoire, waarmee
tussen 1980en1984in toenemende mate
successen waren gevierd, op het kleine
schijfje uit te brengen. Begonnen als
straatmuzikanten groeide het duo bin-
nen no-time uit tot graag geziene gas-
ten op bruiloften en partijen, om over
meer serieuze aangelegenheden nog
maar te zwijgen. Toende populariteit te

pé daalemmer & rooie rin us

grote proporties had aangenomen,
volgde dan ookeen afscheidsconcert in
de Groninger stadsschouwburg.
De CD bevat opnames van de tweede
elpee 'Nait goud. geld weg' en uit de
archieven van radio Noord; allemaal
zelfgemaakte liedjes, die in het Neder-
lands of het Gronings worden gezon-
gen. De teksten variëren van leuk tot
heel leuk, al zal het voorsommigen niet
meevallen om alles te begrijpen. Maar
wie het volgende kan waarderen, dient
zeer zeker 't Beste aan te schaffen:
Hee doe, wat kiekst ja lai!
moar ach, dien bek stait schaif
leder mens het zien gebrek
ik on neus, doe on bek
moar hou je der oetzugn deert ons nait
geef mie moor'n vrizze jonge boeren-
maaid.

Prince - Graffiti Bridge

Het is alweer een tijd geleden dat een
Prince plaat in aanmerking kwam om
besproken te worden in deze rubriek
('Signof the times'), maar het is dan ook
al weer evenzo lang geleden dat Prince
zo uitpakte als op zijn twaalfde lang-
speler 'Graffiti bridge'. De plaat is de
soundtrack van de vierde Prince filmen

er wordt door een keur van muzikanten
medewerking aan verleend. Dit gaat
zelfs zover dat de weer bij elkaar geko-
men groep The Time maar liefst vier
van de zeventien nummers voor hun re-
kening mogen nemen, waarbij ze in
drie gevallen worden bijgestaan door
de Amsterdamse Candy Duller.
In de andere nummers bewijst His Roy-
al Badness waarom hij zover boven ie-
dereen uitsteekt. al valt de muzikale
hulpverlening van Mavis Staples in
'MelodyCool' zeer zeker niet te versma-
den. Absoluut hoogtepunt is 'The ques.
tion ofU'.Op het eerste gehoor heelt het
verdacht veel weg van hel titelnummer
van de film 'Under the cherrymooo',
maar bij nadere beluistering blijkt het
te gaan om een van de betere Prince
nummers ooit. Andere toppers zijn de
meezinger 'Grafitti bridge' en het door
Tevin CampelI gezongen 'Round and
round'. Tekstueel gezien zijn er geen
nummers die er uil springen, maar voor
het overige is dit weer een prinsheerlijk
meesterwerk.

Evert van Dijk
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Bezeten van ... fietsen

Maken jullie gebruik van speciale voe.
ding?
Arjen: Tijdens de wedstrijden wel. maar
daarbuiten niet. Ik probeer er wel op te
letten wat ik eet. zo gezond mogelijk,
maar voor de rest niets bijzonders. Tij.
dens de wedstrijden gebruik ik sport-
voeding, vloeibare voeding.
Kees; Dat geldt voor mij ook. Tijdens de
wedstrijden sportvoeding en verder
normaal.

Waar liggen jullie specialiteiten?
Arjen; Ik moet het vooral hebben van
mijn sprint, het waaierrijden en wat
heuvelachtig terrein. De klimmen moe.
ten niet te lang worden want dan wordt
het snel minder.

En jij Kees, als Fries ga je waarschijn-
lijk moeilijk omhoog?
Kees; Dat valt wel mee. Klimmen heb je
of niet, Fries of geen Fries. Het sprinten
ligt mij ook wel. Ik mag ook graag in de
aanval gaan.

in de winter nog wel eens als training.
De weg trekt mij gewoon veel meer.

Bij welk weertype presteren juWe het
beste?
Kees; Ik heb het liefste droog weer. Kou
kan me niet veel schelen als het maar
niet regenl. daar heb ik 'n ontzettende
hekel aan.
Arjen: Ik presteer het beste bij koude en
bij regen. Wanneer ik moet trainen heb
ik wel een hekel aan regen, maar tij-
dens wedstrijden kan mij dat niets
schelen.
Kees: Wind en regen zijn selectief. Bij
dat weertype is gelijk de helft erachter
weg .

Zijn jullie ook bang voor valpartijen?
Kees: Daarom vind ik regen juist zo ver-
schrikkelijk. Vooral bij het rijden van
een criterium. met al die bochten, is het
met een nat wegdek heel erg oppassen .
Arjen: Bij het criterium-rijden houd ik
ook niet zo erg van regen. Ten eerste
omdat het gevaarlijker is, maar boven-
dien omdat de sfeer snel verdwijnt. Bij
klassiekers, vooral in het voorjaar,
voegt regen juist iets toe, dan wordt het
een echte wedstrijd. Maar de vraag was
of ik angst heb voor valpartijen, daarop
is het antwoord nee.

--=-1_ J ',,"
. I .•••:! En prestatiebevorderende middelen?

I ~ Arjen; Alleen vitaminen, met name bij
-..I...:.-. ~ etappewedstrijden. Daar is niets mee

I J: aan de hand. Sterker nog, het is ge.
Arjan Vink (])an Kees van den Akker zonder om ze wel als niet te gebruiken.

in de wintermaanden ook wel aardig
wat aan veldrijden gedaan, maar daar-
na werd het steeds lastiger een en an-
der te combineren. Dan moet je kiezen.
De weg vind ik veel mooier, daar is ook
veel meer belangstelling voor, en daar
komt nog bij dat je op de weg veel meer
wedstrijden kunt rijden.
Kees: Ik heb nooit in wedstrijd ver band
aan veldrijden gedaan. Wel doe ik het

.•Je moet er alles voor doen wil je
presteren"

Jullie hebben beiden gekozen voor de
weg. Waarom niet voor het veldrijden?
Arjen: In mijn nieuwelingentijd heb ik

krijg je er steeds meer lol in. Het zou
onzin zijn om te zeggen dat je het niet
zelf in de hand zou hebben. Wat bepa-
lend is of je er lol in hebt. Is die er af.
dan breng je het niet meer op om er
zoveel voor over te hebben.

Wanneer je er eenmaal mee bezig bent
is het moeWjk het fietsen wat af te
remmen?
Kees; Ik beleef er zo verschrikkelijk veel
plezier aan, dat ik dat ook niet zou
willen.
Arjen: Wanneer het steeds beter gaat en
je bereikt een bepaald nivo, dan ga je er
ook steeds meer voor over hebben en

Waf betekent fietsen voor juWe?
Arjen; Heel veel. Je moet er alles voor
doen wanneer je wilt presteren. Het be-
heerst je totale bestaan. Wielrennen
bestaat niet alleen uit veel trainen en
wedstrijden rijden, maar ook uit rusten,
op tijd naar bed gaan. enz. Al je vrije tijd
gaat erin zitten, vooral in de zomer. Dan
ben je naast het trainen altijd op stap,
van koers naar koers en steeds heel se.
rieus leven. Alleen buiten het seizoen is
er wal meer tijd voor andere zaken.
Kees: Voor mij betekent fietsen ook een
heleboel. Je bent er iedere dag mee be-
zig. Het is je hobby, maar tegelijkertijd
is het veel meer dan een hobby. Het
neemt niet alleen al je vrije tijd in be-
slag maar, zoals Arjen al zei. het gaat je
bestaan beheersen.

Komen jullie beiden uit een fietsfa-
mjJje?
Arjen: Ik helemaal niet.
Kees; Ik wel. Mijn vader was en is nog
steeds een verwoed fietser. Jarenlang
was hij amateur. daarna was hij niet-
licentiehouder en nu is hij liefhebber-
veteraan.

Veel wielrenners zijn met zo'n jaar of
acht, negen al begonnen met fietsen ...
Kees; Ik doe vier jaar aan wedstrijden.
Daarvoor heb ik voor mezelf gefietst.
wat tourtochten en zo.
Arjen: Ik ben op m'n elfde begonnen bij
de jeugd, dat was meer voor de lol. Toen
ik zo'n jaar ol zeventien was ben ik me
echt serieus met wielrennen bezig gaan
houden.

Hoe lang fietsen jullie al?
Kees: Ik fiels vier jaar.
Arjen: Dit is mijn elfde seizoen.

Voor de dienstplichtige militairen Kees van den Akker en Arjen Vinke
betekende fietsen reeds voor hun diensttijd ontzettend veel. De militaire
dienst dreigde hun sportcarrière aardig in de wielen te rijden. Maar na een
flink aantal maanden afzien zijn beide veelbelovende amateurs (uit de
militaire selektie) er aardig in geslaagd het verrichten van dienst te combi-
neren met het bedrijven van topsport.
EGO-redakteur Wim Heij sprak met deze twee soldaten (beiden van de
lichtingsploeg 89-5 en ingedeeld bij het 45ste Painfbat te Steenwijk) die
bezeten zijn van ... fietsen.
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Door de bijzondere inspanningen die je
verricht verbruik je meer dan normaal
en is het alleen maar verstandig om je
weerstand op peil te houden.
Kees: Naast de sportvoeding gebruik ik
helemaal niets. Ik ben het overigens he-
lemaal met Arjen eens dat er niets ver-
keerds is aan het gebruik van vita-
minen.

Veel topsporters vinden de militaire
dienst een hinderlijke onderbreking
van hun sportcarrière.Hoe kijken jullie
daar tegenaan?
Arjen: Gedurende de eerste vier maan-
den van mijn diensttijd, toen ik bij de
infanterie in opleiding was, dacht ik
daar precies zo over. Zo van 'dat wordt
een verloren jaar'. Maar nadat ik, na de
schoolperiode, een andere funktie heb
gekregen heb ik geen reden meer om te
klagen. Het op peil houden van de kon-
ditie is nu goed te doen.
Kees: Voor ik in dienst moest dacht ik er
inderdaad ook zo over. Dat werd nog
versterkt gedurende het eerste hali jaar
van mijn diensttijd bij de infanterie. In
die periode was het verschrikkelijk
moeilijk het fietsen met de dienst te
kombineren. Je zat maar zo van een
maand twee weken in het veld en wan-
neer je twee weken niet traint, dan loopt
de vorm snel terug en kun je het seizoen
wel vergeten. Maar sinds kort heb ik
ook een andere funktie gekregen, waar-
door ik weer vol kan trainen.
Arjen: Het is niet alleen dat je niet kunt
trainen, wanneer je in het veld zit, maar
heel je ritme gaat eraan. Als sportman
moet je een strak ritme aanhouden:
iedere dag op tijd naar bed, op dezelfde
tijd eten, enz. Zit je in het veld, dan is
dat helemaal weg. Het klinkt misschien
wat overdreven, maar je vorm is in twee
weken echt weg.

"Rusten is net zo belangrijk als
trainen"

Kees: Wanneer je hard traint en je rust
niet, dan werkt het alleen maar ave-
rechts. Rusten is net zo belangrijk als
trainen.

Lukt het jullie nu, met de aangepaste
funktjes, om voldoende kilometers te
maken?
Arjen: De eerste maanden helemaal
niet. maar nu kom ik goed aan mijn
kilometers.
Kees: Zoals ik al zei ging dat het eerste
hali jaar totaal niet. maar sinds kort. nu
ik ander werk heb, gaat het goed. Maar
daarvoor was het behelpen. In die tijd
kwam ik kwart over zes thuis. Dan was
het snel eten en om half zeven, kwart
voor zeven op de fiets. Kwam je laat
terug en dus ging je te laat naar bed ..
en raakte je uit je ritme. Je moet nu een-
maal je uren op de fiets maken.
Arjen: Wanneer je een wedstrijd rijdt
van 200 kilometer, dan moet je zo af en
toe toch eens vijf uur op de liets hebben
gezeten, zo eenvoudig is dat.

Jullie maken deel uit van de mWtaire

AJjen Vink (nr. 52)

selectie. Wat zijn daarvan de voor-
delen?
Arjen: Wanneer ik geen deel had uitge-
maakt van de militaire selectie had ik
geen aangepaste funktie gekregen. Dat
is voor mij beslist het belangrijkste
voordeel. Ik reed bij GIANT al top-com-
petitie en daar heelt de militaire selec-
tie nauwelijks iets aan toegevoegd.
Kees: Het grootste voordeel van de mili-
taire ploeg is dat ik dit jaar gewoon door
kan blijven fietsen. Wanneer ik infante-
rist was gebleven had ik dit jaar als
afgeschreven kunnen beschouwen en
waarschijnlijk het jaar daarop ook,
want in een jaar ben je niet zomaar
terug.
Daarnaast is het voordeel dat de mili-
taire selectie A-competitie rijdt. terwijl
mijn vereniging slechts aan de promo-
tie-competitie deelneemt. Dat betekent
dat ik nu A-wedstrijden mag rijden, ter-
wijl dat anders niet had gekund. Voor
mij is het grootste voordeel dat ik met
mijn sport door kan blijven gaan.
Arjen: Wanneer ik deze aangepaste
funktie niet had gekregen dan was het
met de prestaties ook niets geworden
en was mijn plaats bij GlANT op de
tocht komen te staan. Wanneer je niet
presteert sta je er maar zo naast, zo sim-
pel werkt dot. Gelukkig is het zover niet
gekomen, maar het had mij, met name
in sportiei opzicht, heel veel kunnen
kosten.

Kostte het veel moeite om een aange-
paste funktie te krijgen?
Arjen: Het heeft bij mij vier maanden
geduurd en bij Kees bijna zeven. Je kunt
dus wel zeggen dat het niet vanzelf is
gegaan.
Kees: Je moet er zelf achteraan zillen wil
je wat gedaan krijgen.

Dat stuitte bij jullie op onbegrip, be-
merk ik.
Arjen: In zekere zin wel ja. Je rijdt wed-

strijden voor de militaire ploeg en men
verwacht dat je ook nog zo goed moge-
lijk presteert. Dan moet men je ook inde
gelegenheid stellen te trainen, anders
kom je niet tot prestaties. Dat is meteen
gewone infanterie-funktie niet te doen,
dus moet je in de gelegenheid worden
gesteld aangepast werk te verrichten.
Kees: Veel mensen hebben er geen be-
nul van hoeveel tijd je in het fietsen
moet stoppen om tot prestaties te
komen.

.,Jemoet er zelf achteraan gaan wil
je wat gedaan krijgen"

Arjen: Wielrennen is veel trainen op de
fiets. Er zijn er maar heel weinig die
begrijpen dat je niet kunt gaan hardlo-
pen, of iets anders. Misschien dat dat
bij ondere sporten wel zo werkt. moor
heel zeker niet bij wielrennen.

Dromen jullie ook van een prof-car-
rière?
Arjen: Uit GIANT, die amateurploeg
waar ik nu in zit. komen ieder jaar wel
enkele beroepsrenners voort. maar we
zitten er met vijftien man in ... Tja, ...
Het gaat heel goed momenteel en ik ben
nog betrekkelijk jong ... Laat ik het zo
zeggen, ik probeer het wel en als ik de
kans krijg zal ik hem zeker pokken.
Kees: Dromen doe je altijd, maar ik
hoop eerst maar eens in een mooie
ploeg terecht te komen die A-competitie
rijdt. Onze vereniging staat aardig
hoog in de promotie-eompetitie, dus

Kees van den Akker

wie weet en anders krijg ik misschien
wel een kans bij een andere club. Wan-
neer je intensief een sport beoefent pro-
beer je altijd de top te bereiken en daar
hoort dromen over een prof-carriè ook
een beetje bij. Voorlopig eerst maar
eens proberen een goede amateur te
worden.

Wie zijn jullie favorieten?
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Saoedische soldaat op wacht in de woestijn, klaar voor een chemische oorlog

Grote oorzaken kunnen kleine gevolgen hebben. De invasie van Irak ir
Koeweit. met de bijkomende annexatie van het kleine oliestaat je is eer
grote oorzaak. De bijna onmiddellijke bemoeienis van de Verenigde Sta.
ten en een aantal van haar bondgenoten mag een groot gevolg worder
genoemd. omdat hierdoor immers de kans op een omvangrijke oorlog ü
geschapen. (Waarvan op 3 september 1990. het moment waarop deZE
woorden geschreven zijn. nog steeds niet duidelijk is of het er van za:
komen.) Een klein gevolg van de Iraakse inval in Koeweit is. dat de troeper
van de VS die in Saoedi-Arabië zijn gestationeerd. een aanzienlijke hoe
veelheid vrouwen in hun gelederen hebben.

Arjen: Er zijn heel veel goede wielren.
ners, maar om nu te zeggen dát is mijn
grote voorbeeld ... Nee. die heb ik niet.
Kees: Ik ben niet echt een Ion van
iemand. maar als ik nu toch iemand zou
moeten noemen dan is het Theunissen,
de manier waarop die koerst vind ik
prachtig.

Jullie bestaan bestaat bijna alleen
maar uit fietsen. Is dat niet een beetje
eng eenzijdig?
Arjen: Wel eenzijdig. maar niet eng.
(Keeslacht instemmend) Natuurlijk valt
niet te ontkennen dat het eenzijdig is.
want tijd om andere dingen te doen heb
je bijna niet meer, maar zolang je er

••Er zijn er maar heel weinigen die
begrijpen dat je niet kunt gaan
hardlopen"

zoveel plezier aan beleeft vind ik er
niets engs aan.
Kees: Eng is het niet. maar eenzijdig
wel. Methet feit dat je dag en nacht met
je sport bezig moet zijn heb ik het wel
eens moeilijk. maar daar staat zoveel
positiefs tegenover dat een en ander
ruimschoots wordt gecompenseerd. De
lol in het fietsen overheerst bij mij nog
steeds. Het is soms wat passen en me-
ten om tijd vrij te maken voor mijn
vriendin. maar zelfs dat lukt nog.
Atjen: Nu bestaat mijn leven uit dienst,
trainen, eten en slapen. Dat lijkt be-
perkt, maar bet is net wat Kees al zei. je
moet er veel plezier voor terug krijgen.
Gebeurt dat niet meer. dan heb je bet er
niet meer voor over.

Stel dat het met het fietsen toch niet
datgene wordt wat je ervan verwacht,
stort dan jullie wereld in?
Arjen: Nee hoor. Ik heb na mijn HAVO
nog MEAOgedaan en na mijndiensttijd
ben ik van plan nog verder te studeren.
Lukt hel met fielsen niet dan heb ik al-
tijd nog een opleiding gevolgd. waar-
mee ik verder kan gaan. Ik probeer hel
met fielsen, wordt dat niets. dan ga ik
vrolijk aan een gewone baan staan.
Kees: Voormij stort de wereld ook niet
in, hoor. Lukt hel, dan is hel mooi, lukt
het niet. dan is er nog niets aan de
band. Voormijn diensttijd heb ik bij een
kledinggroothandel gewerkt en daar
kan ik na mijn diensttijd in vaste dienst
komen. Buiten het fietsen kan ik mijn
brood ook wel verdienen.
Veel sukses!

WimHeij
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Een klein gevolg - voordie Amerikanen
althans.
Voor de Saoedi's en voor islamieten in
andere landen is de aanwezigheid van
vrouwen. ongesluierd. onbegeleid, au.
Imijdend en bewapend. een schrik van
jewelste. Hier is duidelijk sprake van
een cultuurschok.

Vrouwen
In de Arabische samenleving en in een
groot deel van de islamitische landen.
neemt de vrouw in alle opzichten een
tweederangs positie in. Onderwijs ge-

niel ze nauwelijks. ze dient gesluierc
over straal Ie gaan - en nooil alleen
een auto besturen mag ze niet en. voo:
zover ze aan beroepsuitoefening toe
komt, kan dat alleen onder vrouwen
(Enomgekeerd. dit laatste: mannelijkE
docenten aan Saoedische universitei
ten kunnen studentes slecbts colleg(
geven via Iv-eamera's en -toestellen.)
Nu zijn gelijkberechtigde vrouwen nie
het enige dal de westerse militairen Sa
oedi.Arabië dreigen binnen te brengen
in strijd met de daar heersende ge
woonlen en wetten. DeSaoedi's kenner
een streng verbod op pornografie, ver-



bieden het drinken van alcohoLhebben
totaal andere omgangsvormen, kennen
een volledig andere staatsvorm en een
totaal andere rechtspraak.
Geen wonder dus, dat er uit andere is-
lamitische en Arabische landen protes-
ten zijn opgeklonken tegen het binnen-
laten van de westerse cultuur door Sa-
oedi's.
Twee dingen worden ze verweten. Ten
eerste dat ze het islamitische heilige
land Saoedi-Arabië, inclusief de heili-
ge plaatsen als Mekka, blootstellen
aan bijna directe niet-islamitische,
westerse invloeden. Het tweede verwijt
geldt, dat de Saoedi's en de Koeweitide
verdediging van hun belangen aan
westerse landen hebben toevertrouwd.
Endat terwijl. zomenen de critici, juist
het geschil Irak-Koeweitzich leent voor
een oplossing binnen eigen kring, de
kring der Arabische landen.

Grote gevolgen
Dewesterse aanwezigheid en het daar-
door benadrukte Arabische falen heb.
ben in veel Arabische landen, en in veel
islamitische landen, diepe indruk ge-
maakt. Ook in landen, die zich achter
de besluiten van de Verenigde Naties
hebben gesteld en die zich kunnen ver-
enigen met de aanwezigheid van wes-
terse troepen in Saoedi-Arabië.
Enzo lijkthet, alsof de cultuurschok, die
in onze ogen misschien maar een klein
gevolg is, toch nog grote gevolgen kan
hebben. Daarbij moet dan niet vergeten
worden, dat Saoedi-Arabië en Koeweit
weliswaar Arabische landen zijn, maar
evenmin moet over het hoofd worden
gezien dat de islam zichveel verder uit-
strekt dan alleen over die landen. Van
oost naar west spreidt de islam zich uit
van de filippijnen tot aan Suriname en
Guyana, van noord naar zuid van Mon-
golië tot Zuid-Afrika.En in veel van de
landen die zich aan de rand van het
verspreidingsgebied van de islam uit-
strekken, worden de religieuze activi-
teiten gesteund door financiële en on-
derwijskundige bijdragen uit, inder-
daad, landen als Saoedi-Arabië, Koe-
weit, Lybië en Iran.

Zo leert een blik op de wereldkaart, en
op de verspreidingsgebieden van de is-
lam, hoezeer een klein gevolg van de
overvloedige aanwezigheid van wes-
terse troepen in Saoedi-Arabië toch op
zichzelf weer grote gevolgen kan heb-
ben. VanuitGuyana, Mongolië, Indone-
sië, de Sovjet.Unie en vele andere lan-
den wordtmet een bezorgd ooggekeken

naar de gebeurtenissen in Saoedi-Ara-
bië. En dan niet naar de eventuele oor.
logsdreiging of oorlogshandelingen,
maar naar de dreiging van de westerse
cultuur.

Onwetende bevolking
In de eerste maand van de Iraakse beo
zetting van Koeweit is duidelijk gewor-
den, dat de Iraakse leider Saddam
Hoessein in veel islamitische landen op
steun kan rekenen onder de bevolking.
Men ziet in hem de man, die de Arabi-
sche eenheid kan herstellen, die de is-
lamitische kleine man een stem en een
status kan geven. Weliswaar delen
maar weinig regeringen openlijk die vi-
sie van hun onderdanen, niettemin is
die tendens ten voordele van Saddam
Hoessein sterk aanwezig. Men weet
niet hoe grofde dictator optreedt en al is
opgetreden, of is bereid dit, omwille
van zijnpositie als redder van de Arabi-
sche eer en cultuur, door de vingers te
zien.
Binnen dit kader nu kan de aanwezig-
heid van westerse troepen in Saoedi-
Arabië ook worden bezien. Natuurlijk,
de inval van Irak in Koeweit was on-
rechtmatig, om van de annexatie maar
niet te spreken. En de vraag om hulp
aan de Amerikanen, het westen, ande-
re islamitische staten en de Verenigde
Staten, de hulproep van de emir van
Koeweit, is evenzeer rechtmatig als be-
grijpelijk. Naar het zich nu laat aan-
zien, zal Saddam Hoessein ook enigs-
zins inbinden, onder de zware militaire
dreiging.

Fundamentalisten
Maar zodra de verontwaardiging over
de inval in Koeweitis weggeëbd., zullen
de religieuze en culturele aspecten van
de aanwezigheid van westerse troepen,
met vrouwen in hun rijen, in de hele
islamitische wereld een ernstige bron
van zorgworden. Zelfskan die zorgom-
slaan in een vijandigheid ten opzichte

van de landen die in Saoedi-Arabië of
de omringende wateren troepen heb-
ben. En in elk geval zal het niet vlug
goedkomen tussen het Saoedische vor-
stenhuis en de meer fundamentalisti-
sche islamieten in en buiten hun land,
die immers vinden dat de Saoedi's het
heilige land, de heilige plaatsen niet
goed hebben verdedigd. En op het mo-
ment dat matige sterke heersers, zoals
koning Hoessein van Jordanië en presi-
dent Moebarok van Egypte moeten wij-
ken voor de anti-westerse fundamenta-
listen, bestaat de kans dat wederom
westerse wapens zich tegen westerse
bondgenoten gaan richten.
De cultuurschok van de Saoedische is-
lamieten kan, kortom, op langere ter-
mijn nog grote - en voor het westen al-
lerminst positieve - gevolgen hebben.

Terugslag eigen beleid
Uiteindelijk zijndie gevolgen een terug-
slag van het eigen beleid. En dan gaat
dot niet alleen over het feit dot westerse
landen hun wapens aan zo goed als ie-
dereen verkopen, maar ook over de af-
hankelijkheid van olie in het Midden-
Oosten. Die olie immers is tamelijk ge-
makkelijk vervangbaar, maat sinds de
eerste oliecrisis in 1973is weinig ge-
daan om de afhankelijkheid van Arabi-
scheolie te verminderen. Alternatieven
zijn niet of nauwelijks gezocht, het ge-
bruik is nog immer toegenomen en be-
sparende maatregelen leiden alleen
nog maar tot vermindering van de groei
van het gebruik.
Komt er dus op een gegeven moment
een door religieuze rancune ingegeven
terugslag vanuit de Arabische en isla-
mitische landen in de richting Westen,
dan zal die hard aankomen. En dat al-
leen maar omdat de Amerikanen hun
vrouwelijke soldaten hebben meege-
bracht en wijalmaar geen kans zien om
ons olieverbruik terug Ie dringen.

Ton Stoof
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Come see the paradise

Liefde en oorlog
in nieuwste Parker-film
In vrijwel alle films van Alan Parket krijgt het menselijk aspect een promi-
nente plaats toebedeeld. Met 'Midnight Express' uit 1975liet hij de wereld
huiveren om het lot vaD een jonge drugssmokkelaar in een Turkse gevan-
genis. en na Pink Floyd: 'The WoU'volgde 'Birdy' waarin twee jonge
Vietnamsoldaten moeizaam hun weg terug naar de maatschappij zoeken.
'Mississippi Burning' vormde een felle aanklacht tegen de schending van
de burgerrechten in het racistische Zuiden vaD Amerika. In zijn nieuwste
film 'Came see the paradise' belicht Parket de lotgevallen van de Japanse
Amerikanen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Jack McGurn, een geimmigreerde Ier
die zich met hart en ziel inzet voor het
vakbondswerk in New York, ziet zich
genoodzaakt de wijk te nemen naar Los
Angeles. Daar wordt hij al snel verliefd
op de IS-jarige LilyKawamura. Ze is de
dochter van zijn nieuwe werkgever, een
Japanse bioscoopeigenaar die met zijn
gezin een goed bestaan heeft weten op
te bouwen. Ze zijn trots op hun Ameri-
kaanse status, maar houden levens de
tradities van hun eigen cultuur hoog.
Aanvankelijk ziet de vader niets in de
relatie tussen zijn dochter en Jack, maar
Lilyweigert de man die haar vader voor

haar heelt uitgezocht. Omdat de wet
van Californiê een huwelijk tussen een
Amerikaan en een Japanse verbiedt.
vertrekken Lilyen Jack naar Seattle,
waar ze wel kunnen trouwen. Lilykrijgt
een dochter. Mimi.Dan besluit Jack, te-
gen zijn belofte in, toch weer werk voor
de vakbond te gaandoen, en Lilyvlucht
terug naar haar ouders in LosAngeles.
Twee dagen later wordt Pearl Harbour
gebombardeerd.
Vanal dat moment verandert de situatie
voor de Japanse familie dramatisch.
Wanneer Jack na korte tijd ook in Los
Angeles arriveert. moet hij lijdelijk toe-

zien hoe LiJysamen met hun dochter en
de rest van haar familie wordt gedwon-
gen omde stad per trein te verlaten. Met
duizenden andere Japanse immigran-
ten worden ze ondergebracht in kam-
pen in de woestijn. Een van Lily's broers
voelt zich voldoende Amerikaan om
dienst te nemen, een andere broer wei-
gert dat juist pertinent. Hijwordt uîlein-
delijk naar Japan teruggestuurd. Even
later wordt Jack zel! ook onder de wa-
penen geroepen ...
Alan Parker liet zich voor deze schitte-
rende fîlm inspireren door een fotovan
een oude Japanse man in San Francisco
die, anno 1941,met zijn twee kleinkin-
deren zat te wachten tot hij gedepor-
teerd zou worden. "De wereld die uit
zijn blik sprak, bleef me jaren achter-
volgen," aldus Parker. De liefdesge-
schiedenis die hij al heel lang wilde
maken, bleek uitstekend in te passen in
een lilm over de situatie van de Japanse
Amerikanen in de Tweede Wereldoor-
log. Gedegen research leverde de basis
voor deze historisch onderbouwde ode
aan de liefde.
Dennis Quaid, zelf van Ierse afkomst, is
als Jack uitstekend op zijn plaats. Geen
spoor meer van de zorgeloze rocker uit
veel van zijn vorige films: in 'Come see
the paradise' zien we hem als een vol-
wassen, toegewijde, warmbloedige
Amerikaan. Een onbekende kant van
zijn veelzijdig talent. De rol van de
mooie, vastberaden Lily wordt ge-
speeld door Tamlyn Tomita.

Lea van Opzeeland

-

~nnjs Quaid en Tamlin Tomila in 'Camesee the paradIse.
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Een van de knapste thrillers van de
laatste tijd is ongetwijfeld 'Presumed
innocent' van regisseur Alan J. Pakuia,
gebaseerd op de bestseller van Seott
Turow. Harrison Ford speelt een suc-
cesvolle advocaat, die wordt gecon-
fronteerd met de moord op de mooie,
ambitieuze collega met wie hij kort
daarvoor een stormachtige affaire heeft
gehad. Terwijl hij nog bezig is zijn ver-

Harrjson Ford en Bonnie Bedelia in 'Presu-
med innocent'

driet te verwerken, wat hem door zijn
gefrustreerde vrouw niet makkelijk
wordt gemaakt. nemen de gebeurtenis-
sen een gruwelijke wending, en voorhij
het weet is de advocaat zelf in staat van
beschuldiging gesteld. Maar in de
rechtszaak die volgt, blijken politieke
belangen zwaarder te wegen dan de
schuldvraag. De film biedt weer eens
een blik achter de schermen van de
Amerikaanse rechtspraak, waar je niet
vrolijk van wordt. Naast Ford mooi ac-
teerwerk van Bannie Bedelia als zijn
echtgenote, Greta Seacchi als zijn min-
nares en Raul Julia als zijn geslepen
verdediger,

L.V.a.

onder verdachte omstandigheden het
loodje heeft gelegd. Zeer Amerikaans
allemaal, maar behoorlijk geestig, en
vooral heel aardig gespeeld. Regie was
van Renny Harlin, de Fin die eerder
hoog scoorde met 'Die Hard 2' (die mij
overigens absoluut niet kon bekoren),

Presumed innocent

Andrew Vice CJayals FordFairlane.

wekkende gebeurtenissen. Maar Lynch
heeft het geheel in een even groteske
als meeslepende vorm weten te gieten.
Hoofdpersoon Sailor, net uit de gevan-
genis ontslagen, wordt afgehaald door
zijn vriendin Lula. Het stel moet de wijk
nemen voor de jaloerse moeder van Lu-
la, die alles doet om een wig tussen hen
te drijven. Ongure types worden op hun
spoor gezet, maar de liefde die als een
vurige draad door het hele verhaal
loopt. blijkt toch de kracht die SaHor en
Lula redt.
Nicolas Cage, een absolute volgeling
van Elvis Presley, heeft zijn vertolking
van Sailor vele trekken van de King
meegegeven. LuJa is volgens actrice
Laura Dem 'een kruising tussen Lucille
Bali en Marilyn Monroe'. 'Wild at heart'
won in Cannes dit jaar de Gouden
Palm.

The adventures of Ford Fairlane

AIeven verrassend is de satire 'The ad-
ventures of Ford Fairlane', waarin
hoofdrolspeler Andrew Dice Clay, in
Amerika berucht om zijn provocerende
conferences, schitterend de draak
steekt met het type van de macho-detec-
tive. Clay speelt een zeer viriele speur-
neus, die goed thuis is in het ranzige
wereldje van de popmuziek. Als er een
discjockey in zijn eigen studio wordt
vermoord, kort nadat hij Fairlane had
verzocht het spoor van een mooie blon-
dine na te gaan, ruikt de 'rock and roll
detective', zoals Fairlane's bijnaam
luidt. onmiddellijk lont, Volgteen wilde
tocht langs de meest excentrieke types
met als climax de pompeuze begrafenis
van een beroemde rockstor die ook al

NicoJas Cage en wura Dern in 'Wild at hemt'.

Whoopî GoJdberg en Demi MOOUI in "ühost".

Wild at heart

Ghost

Wie onvoorbereid naar 'Wild at heart'
gaat kijken, kan rekenen op een paar
forse hartverschuivingen! De nieuwe
film van David Lynch, die eerder hoog
scoorde met 'Blue Velvet', bevat een
aantal bloedstollende scenes en het
verhaal zelf is ook een aaneenschake-
ling van onalledaagse, soms weerzin-

wordt de man op een avond op straat
overvallen en vermoord. Terwijl zijn
weduwe ontroostbaar met het lijk in
haar armen zit, blijkt de geest van de
overledene nog springlevend. Na de
eerste schrik ziet hij al snel het prakti-
sche van de situatie in. Want wat er
uitzag als een ordinaire roofmoord,
blijkt een complot, opgezet door iemand
van wie het jonge slei dat helemaal niet
verwacht had. Bovendien heeft de
moordenaar de vrouw van zijn slacht-
offer als tweede op zijn lijstje staan. De
geest zoekt wanhopig naar een manier
om haar te waarschuwen ...
Hoewel de ingrediënten op het eerste
gezicht wellicht wat gekunsteld aan-
doen, blijkt 'Ghost' een bijzonder onder-
houdende film. waarin het evenwicht
tussen mystiek, humor en romantiek
perfect is volgehouden. Swayze en
Moore zijn mooi op dreef als het jonge
verliefde stel en Whoopi Goldberg, als
het medium dat Swayze in contact
brengt met zijn vrouw, levert de nodige
geestige momenten.

in 't

Demi MooIe. Patriek Swayze en Whoopi
Goldberg krijgen in 'Gh05t' van regis-
seur Ierry Zucker alledrie de kans om
zich Ie revancheren voor een aantal
slechte films uit het recente verleden.
Swayze speelt een geslaagde zaken-
man. die met zijn mooie vrouw een
prachtige verdieping in New York be-
trekt. Het stel is zichtbaar gelukkig met
het leven en met elkaar. Maar dan

EGO. oktober 1990 13



ro.\tvd

Ontslagen bij defensie
vrijwel onvermijdelijk

IK.eh I.iK.
Z.ff HfT PE
~AArsT& TfP

wiET I'1UIZ. ZiJ (rOEP

a s
b h'\

Y f

k ~)
p
r .,



•,



Afgeschreven

Na bet gesprek met Alex moet ik eerst
even bijkomen. Al en toe geloof je je
eigen oren niet. Dan denk je: dit kan
niet waar zijn. Toch is het waar. Men-
sen die door anderen op een te afgrijse-
lijke manier behandeld zijn. En dan rea-
liseer je je weerdaf martelingen en mis-
handelingen niet enkel in dictatoriaal
geregeerde landen voorkomen, maaT
ook in ons zo beschaafde Nederland.
Vanaf zijn kindsjaren tot aan zijn puber-
tijd is AJex misbruikt en mishandeld
door zijn ouders. Nooit iemand die daar
iets van gemerkt heeft. Hoe is het moge-
lijk denk je dan.
Alex ging op het slechte pad en werd
uiteindelijk opgepakt en vastgezet voor
een aantal jaren. Amper weer buiten
zette hij iemand het mes op de keel en
Alex werd weer voor een paar jaar op-
gesloten en ook 'terbeschikking van de
regering gesteld'. Opnieuw vrij kwam
hij in kontakt met een vrouw waarmee
hij ging trouwen. Het huwelijk hield
niet stand en Alex voelde het leven on-
der zijn voeten wegzinken. Hij begon te
gokken, zich te verdoven, om zich tegen
het leven te wapenen. En we weten wat

er met verslaaide mensen gebeurt: een
vicieuze cirkel van stelen. drinken, gok-
ken, enz. Tot er echt geen uitweg meer
is, alleen nog een brug ol een raam.

In deze situatie kwam Alex bij mij en
vertelde zijn verhaal. Het verhaal van
een gebroken mens in de bloei van zijn
leven. Bloei?Nee, Alex bloeit niet meer.
Alex is apatisch, depressief en heeft
dikke muren van afscherming om zich
heen gebouwd. Hoe kan het ookanders.
En dan zijn vraag: Hoe het nu verder
moest? Wie heeft de wijsheid om een
totaal uit de hand gelopen leven weer
in een goed spoor te krijgen? Wat kan
die wijsheid zijn?
Naar hem luisteren en open voor hem
staan. Proberen wat verheldering in
zijn bestaan te brengen. Met veel ge-
duld een eindje met hem meelopen en
hem vragen waar hij heen wil. Naar
links of naar rechts, of vooruit? En sa-
men proberen antwoorden te vinden op
zijn vraag waar het met zijn leven naar
toe moet en hoe dat leven er volgens
hem uit zou moeten gaan zien. Het is
zijn leven.
Ondanks alles gelool ik in de kracht
van mensen dat wanneer alles afgebro-
ken is in het leven er een moment kan
komen van wederopbouw. "Jadat is al-
lemaal wel mooi en aardig," zul je mis-
schien zeggen, "maar vlak zijn eigen
aandeel ook niet uit." Nee, dat doe ik
niet. Maar soms is het aandeel van ou-
ders, anderen en de maatschappij, toch
groter dan het eigen aandeel. Een
maatschappij die mensen geestelijk en
lichamelijk verwaarloost, is een liefde-
loze maatschappij. Alex heeft bij lange
na niet gekregen wat hem toekomt, dat

"Iedereen vindt die kerel
een wati~. Hij gedraagt zich altijd zo
stom ...

"Jehoort p~!s te drinken; cola kan, zonu
endan ...

"Blote vrouwen aan de muur; dat zie je
toch op alle soldatenkamers. "

"Ze lezen allemaal die porno-boekjes. "

"Het eten is niet te vreten; d'r deugt
niets van ... "

"Iedereen vindt toch ...

Wat vind jij zelf eigenlijk, wat wil jij,
wat doe jij?
Of vind jij, wil jij, doe jij wat iedereen
vindt, wij en doet?

Steven

moet op de een of andere manier wor-
den goedgemaakt. ook al zal dat nooit
meer genoeg zijn.

Freek Pol
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Leven in het bos/Hel bos lééll/Leve het bostLáál hel leven!
Traditiegetrouw besteedt EGO in een
herfslnummer aandacht aan de nieuwe
kalender van de Vereniging tot Behoud
van Natuurmonumenten in Nederland.
Wij beschouwen dal als een beschei-
den bijdrage - hoe indirect ook- aan de
noodzakelijke strijd voor behoud of her-
stel van een natuurlijk leefmilieu. Im-
mers, dat milieu vormt de basis voor
een menselijke samenleving.
De natuur kalender '91 richt zich dit
maal speciaal op hel leven in hel bos.
Bossen zitten vol leven.
Zichtbaar en onzichtbaar.
Hoorbaar en onhoorbaar.

Zo luid de jubel kan zijn van dezanglijs-
ter, de roffel van een specht, de nachte-
lijke roep van de bosuil- zo stil kan het
bos zijn op een vroege herfstmorgen. of
in de winter; de ijle sfeer van een berijpt
dennenbos.

Op de prachtige kleurenfoto's van Ma-
chiel de Vos uil Leusden is natuurlijk
maar een beperkte keuze te zien van
wat er zoal in het bos leeft: een paar
vogels, een spin, een vlinder, korstmos-
sen en zwammen, een bosmuis, een
verstild berkenbos, een berijpt lariks-
bos ... En op het voorblad het gloeiend .

1
4 5 6' 7 8
II 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 1:1 28 2'J

M_.

geelrood verkleurde blad van een
braam.

Het is allemaal te zien in onze bossen.
Alleen ... je moet er wel oog voor heb-
ben. Maar daartoe zullen de kalender-
platen zeker stimuleren.
Het bos lééft; láát het leven!

De kalender is fors van formaat (37x48
cm), kost maar f 17,50incl. porto (leden
f 14,-) en is te bestellen bij Natuurmo-
numenten, Noordereinde 60, 1243IJ 's-
Graveland, tel. 035.62004.Ook leuk als
kadootje!
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Uit de onlangs verschenen, tweelalige (Neder_
lands en Indonesisch) gedichtenbundel 'Bloem
op een rot. van de Indonesische dichter Sitor
Silumorang kozen wij het hiernaast afgedrukte
gedicht 'Brie!'.
Situmorang werd in 1924geboren op het eiland
Samosir in het Toba.meer (Noord.Sumatra).
Kort na de Japanse inval voltooide hij rijn stu.
die aan de Algemene Middelbare School in Ba-
lavia (het huidige Jakar1a).
Tijdens de Indonesische Revolutle verrichUe
hij journalistieke werkzaamheden. In 1950
kwam hij voor een jaar naar Nederland (werkle
voor Sticuso in Amsterdam). verbleef vervol.
gens nog een jaar in Parijs om in 1953wfl<lrnaar
Jakartaterug te keren. Naast zijnjoumalistieke
aktiviteiten begon Sltumorang zich in toen••.
mende mate loe te leggen op het schrijven van
literatuur. Aanvankelijk prour (kritieken en
verholen). maar vanaf 195300kpoëzie. Vanwe.
ge zijn sterke verbondenheid met de regering.
Sukatno zat hij. onder de 'Nieuwe Orde', van
1967tot I97Sgevangen in de Salemba-gevan.
genis in lokaria. Sinds 19BIwoont en werkt
(docent Indonesisch aan de Leidse Universiteit)
hij weer in Nederland.
De bloemlezing 'Bloem op een rots' toont een
keuze uit de zeven, tot 1!382,gepubliceerdebun-
dels en Situmorangs produktie Van de laatste
jar••n. Ondanks h••t feil dat de dichter zijn ge-
booTleg.ond (de BolaklandenJ r....as lang gel••.
den verlalen heeft, keerl hij in zijn poezieregel.
malig terug naar zijn land van herkomst. Toch
is 'ndonesi ••niet het enige thema in zijn p<:>ë2ie.
Gevoelens van eenzaamheid en vervreemding
en de drang Omte zwerven zijn zeker zokenmer-
kend voor rijn werk.
In het gedicht 'Brie!' laat Silumorang op indrin-
gende wijze zien met weinig woorden veel Ie
kunnen oproopen. Voorwie meer wil lezen van
deze prominente Indonesische dichler is deze
goed verzorgde bundel zeker aan Ie oovelen.
Silor Silumorang' Bloem op IMn rot•. De Geus,
Breda. 1990.198blz. f 34,90. (WH)

BRIEF

Een brief van mijn zus
bij de slaapma[ van pandanbladen
bericht ui[ mijn desa
dat ik in de gevangenis ontving:

"Liefste broer, hier is een
slaapma[, ik heb hem zelf gevloch[en, voor jou
hopelijk verdrijft hij de kou
van de nachten

op de vloenegels. "

Lang na mijn vrijla[ing
wil ik hem opnieuw lezen,
zijn inhoud gieten in een vers
maar het luk[ niet

(Q(da( nu het besef daagt
dat ik alleen hoef op [e schrijven
wat er staat

.. .want nle(s IS mOOier,
zuiverder geschreven
dan de liefde gloeiend als kolen
ach (er deze hanepmen.

Informatiemiddag
De Stichting Homosexualiteit en Krijgs-
macht organiseert op 17 november 1991Jeen
informatiemiddag voor sympathisanten en
belangstellenden. De doelgroep von de
stichting omvat (ex)militairen (beroeps of
dienstplichtig) en burgerpersoneel van De-
fensie, zowel mannen als vrouwen.
Plaats van de bijeenkomst zal het Katholiek
Militair Vormingscentrum 'De Vlasakkers'
zijn, Barchman Wuytierslaan S3a te Amster-
foort {goed bereikbaar per openbaar ver-
voerl.
De informatiemiddag ;'.al aanvangen om
13.30 uur, de toegang is gratis.
Deze middag wordt opgezet als een gewllig-
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heidsbijeenkomst, maar zal ook een kort pro-
gramma hebben mei o.a. een welkomst-
woord van de voorzitter.
De vorige info-middagen van de Stichting
bleken een succes, zeker wat betreft het in-
winnen/uitwisselen van informatie en/of er-
varingen, dus ook nu wordt op een grote op-
komsl gerekend.
Nadere informatie bij het secretariaat.
Stichting Homosexualiteit en Krijgsmachl.
Postbus 25264, 3001 HG Rotterdam, OIO-
4n9387,

Conferentie
De Stichting 'Homosexualiteit en Krijgs-
macht' organiseert in samenwerking meI het
Katholiek Militair Vormingscentrum 'De
Vlasakkers' een conferentie geestelijke ver-
zorging voor homoseksuele mannen en vrou-
wen in de krijgsmachl. De bijeenkomsl. be-
stemd voor zowel burger als militair perso-
neel von dedrie krijgsmachtdelen, wordt ge-
houden van maandag t9 november om 10.00
uur tol en met woensdag 21 november 13.30
uur in het Kalholiek Militair Vormingscen-
lrum 'De Vlasakkers' aan de Barchman Wuy-
tierslaan 53a in Amersfoorl.

Onderwerpen
De uitwisseling van ervaringen, die je als

homoseksuele man ol vrouw in de krijgs-
macht opdoel, staat cenlraal tijdens de con-
ferentie. Zozal eronder meer wordengespro-
ken over mogelijkheden en beperkingen die
homoseksuelen ondervinden bij het uitoefe-
nen van hun functie en hoe zij omgaan met
eventuele discriminerende opmerkingen
over hun geaardheid door collega's.

Doel
De conferentie wordt gehouden ter bevorde_
ring van de weerbaarheid en emancipatie
van homoseksuele militairen en burgers in
de krijgsmacht. Naast aandacht voor de
Werksituatie kunnen ook reJatievorming,
seksualiteilsbeleving en vragen op gebied
van levensbeschouwelijke aard aan de orde
komen. Ook is het leggen van contacten een
doel van de conferentie.

Opgave voor deze conferentie (alleen voor
Defensie-personeel) vóór 15 oktober 1990 via
bureau Geestelijke Verzorging Soesterberg,
Postbus 160, 3769 ZK Soesterberg of telefo-
nisch 03404.34222 tso 2047 of ASCON 424 tso
2047.





Vooroordelen! zedenkwijze is vaak verwoord in de be-
kende zin:dat soort mensen ken ik!
Om stereotypering te begrijpen, is het
nodig omeens te bezien hoe het vormen
van een indruk over een persoon in z'n
werk gaat.

Indelen en taxeren

Een menselijk trekje?
Betrapt u uzelf ook wel eens op het feit. dat u iemand totaal verkeerd hebt
ingeschat? Dat de betreffende persoon anders blijkt te zijn. dan u had
verwacht? Troost u. want u bent niet de eerste of de enige die dot overkomt.
Beoordelingsfouten. gebaseerd op een eerste indruk van iemand zijn snel
gemaakt en er zijn maar weinig mensen die daar aan ontkomen.
U zult zich ongetwijfeld uw eerste dag op de kazerne nog herinneren.
Onwennig. maar toch kritisch bekeek u al die 'lotgenoten' en vormde u
zich een eerste indruk (die vaak bepalend is voor de verdere omgangll, om
reeds na een week. misschien met enige verbazing. te moeten konstate.
ren. dat hij of zij toch anders is dan u vermoedde.

Zulke dingen gebeuren ... namelijk als
we mensen beter leren kennen! Hoe
komt het dan toch, dat we ons steeds
maar weer aan dezellde balk stoten?
Iemand niet goed kennen is meestal de
oorzaak in dit 'probleem'. We zijn dan
gedwongen ons een indruk te vormen
op, in eerste instantie uiterlijkheden,
zoals haardracht. kleding en de manier
van praten of bewegen. Wevormen ons
een beeld van iemand.

Hardnekkige
vooronderstellingen!
Er zijn voorbeelden te over. Misschien
herinnert u zich hem nog. Die bra-
nieachtige, stoere bink. die ook tijdens
de lessen over wapengebruik het hoog-
ste woordvoerde en waarvan u aanvan-
kelijk dacht dat hij geen angst kende!
Ol die onverschillige jongen, met z'n
snerende opmerkingen over het nut van
het leger waarvan u overtuigd was, dat
zo iemand nooit zou bijtekenen! Of die
norse sergeant. waarvan u dacht. dat
wanneer u een persoonlijk probleem

zou krijgen, u in ieder geval nooit bij
hem terecht zou kunnen!
Hoe komen u en ik tot zulke vooronder-
stellingen, waarvan'we vaak op onze
schreden terug moeten keren, maar die
bij een volgende 'gelegenheid' weer 0
zo hardnekkig blijken te zijn?
Stereotypering is het antwoord. Een
moeilijk woord voor een gemakkelijk
begrip. Het wil niets anders zeggen,
dan dat we vaak geneigd zijn om van
mensen een standaard voorstelling te
hebben; hoe we denken dat iemand in
elkaar steekt.
Vaak is het beeld wat we van iemand
hebben juist. Maar even zo vaak niet,
waardoor we onszelf een spiegel voor
houden en de voorstelling die we van
een persoon hebben alleen moor iets
zegt overonszeIl.Namelijkonzevroege-
re ervaringen met mensen, die een ge-
drag of uiterlijk vertoonden, op grond
waarvan we nieuwe ontmoetingen met
mensen (die we eigenlijk helemaal nog
niet kennen!)gaan indelen, behorende
bij een groep, waar we positieve of ne-
gatieve kenmerken aan verbinden. De-

Er is onderzoek gedaan noor hoe men-
sen elkaar waarnemen. Hieruit blijkt
dat hoofdzakelijknaar een vijftal hoofd-
punten wordt gekeken.
Ten eerste kijken mensen naar het ge-
zicht, waaraan gezien kan worden ol
iemand vrolijkheid, sympathie uit-
straalt, of juist niet.
Ten tweede wordt gekeken of iemand
rustig ol juist gespannen is, wat vooral
aan de lichaamshouding valt al te
lezen.
Ten derde wordt naar de stem geluis-
terd. Is het een warme, zachte stem of
juist een kille, harde stem.
Ten vierde, is iemand aktief. kwiek ol
juist afwachtend en traag.
Ten vijfde wordt iemand ingedeeld in
een sociale groepering, wat valt af te
lezen aan een aantal uiterlijkheden zo-
als kleding, haardracht en de manier
van praten.
Met het geheel van die kenmerken vor-
men we ons een indruk, plaatsen we
iemand in een kader. We zeilen een
'stempel' op iemand. Hijof zijwordt ge-
plaatst in een kategorie mensen, een
groepering. Oltewel. er ontstaat een
stereotype, een gegeneraliseerde denk-
wijzeover hoe iemand in elkaar steekt.

Stereotypering heeft ook een funktie.
Hetwerkt ordenend, overzichtelijk, her-
kenbaar en niet te vergeten, het is ge-
makkelijk. Op deze manier ontstaat het
stereotype van personen behorend bij
een bepaalde groep. Zo komen we ste-
reotypen tegen van de beroepssoldaat.
de dienstplichtige. de student, de be-
jaarde, de huisvrouwen de minder-
heidsgroeperingen. Dit rijtje kan ieder-
een zonder moeite aanvullen.
Het is een feit, dot stereotypen genera-
ties lang positief of negatiel kunnen

We kijken eerst naar lemanas geZIChtsuitdrukking en lichaamshouding.
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Wa drukken een 'slempel' op iemand. er ontsta~t een stereotype ...

doorwerken, voordat ze aan de werke-
lijkheid worden aangepast. Denk maar
eens aan de beroepsmilitair, waarvan
veel burgers denken dat hij alleen moor
van vechten houdt.

Bijdit verhaal moet zeker vermeld wor-
den, dat natuurlijk niet iedereen in ste-
reotypen denkt. Hoe groter uw invoe-
lingsvermogen, kontaktuele vaardig-
heden en genuanceerde indruksvor-
ming is, wat sociale intelligentie wordt
genoemd, hoe minder snel u vervalt in
het stereotype denken.

Onschuldig gevolg?
In de krijgsmacht, de organisatie waar
zoals u weet het teamwork een noodza-
kelijkeenhoge prioriteit heelt, kon door
stereotyperend denken het funktione-
ren als groep verstoord worden, wat

zich doet gevoelen in de sociale om-
gang. 'Op oefening' kan dit kwalijke ge-
volgen hebben. want in een team waar
vooroordelen de kop op steken rol het
slecht funktioneren zijn. En daar is
niemand mee gebaat.

In de burgermaatschappij kunnen de
gevolgen al even desastreus zijn. Dat
mensen uit minderheidsgroeperingen
vaak het mikpunt zijnvan al of niet poli-
tieke groeperingen in onze samenle-
ving, is voor een groot deel ook geba-
seerd op stereotype denken en dus min-
der onschuldig dan u misschien denkt.
Uit een recentelijk onderzoek kwam
naar voren, dat mensen met een andere
kultUrele achtergrond, ondanks een
goede opleiding minder snel een baan
krijgen in onze maatschappij. Enwat te
denken van het (alweer?) groeiende an-
tisemitisme in Europa, dat getuigt van

een allesbehalve onschuldig gevolg
van stereotypering!

De dagelijkse realiteit laat ons zien,
hoe moeilijk het is ommensen als indi.
viduen te zien. Ze moeten schijnbaar
altijd worden ingedeeld in groepen,
waar negatieve of positieve kenmerken
aan worden gegeven, wat voor de beo
treIlende personen (en voor de maat.
schappij!) echter verregaande konse-
kwenties kan hebben. Een feit is weL
dat hoe beter men iemand kent, hoe
sneller stereotypering gaat vervagen
en niet meer blijkt te kloppen!
Zoals A. Gareel het zei: 'Ieder mens is
een geschiedenis, die aan geen enkele
andere identiek is.' (In:L'hamme incon-
nu, 1935.)

Harry Naus
(jngewnden artikel)

0. ....
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Moskou wil praten over
terugtrekken troepen Polen
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Erik de Bruin, tweede discuswerper bij de Europese kampioenschappen

Atletiek

Meer onderlinge krachtmeting
dan klok ofmeetlint

Heroiek
Het zal de kant van het wielrennen op-
moeten. Wielrennen kent alleen wat
baanrecords. Het belangrijkste is het
wereld-uurrecord (dat in de atletiek zo-
wal het 6nbelangrijkste is). Heelt de
Waalse Pijleen record, ofBordeaux-Pa-
rijs? Is het een feit van historisch sport-
belang, als de winnaar van de Tour de
France twintig minuten eerder op de
Ghamps d'Elysee arriveert dan een jaar
eerder? Nee, het wordt niet eens ver-
meld. Wielrennen gaat om de kracht-
meting der besten en daarin zit de he-
roiek. Niet in de stopwatch.

Was het in Split zo fraai dat Ellen van
Langen een Nederlands record van
1.57.57op de 800meter liep? Nee, het
was een bijkomstigheid. Het aardige
van haar optreden was, dat ze gelijke
tred kon houden met 's werelds besten,
de Oostduitsen Wachtel en Wodars, en
dat zemei de Russin Noeroetdinova ver-
wikkeld raakte in een schitterend ge-
vecht om de derde plaats.

Deatletiek lijkt erbij gebaat te zijn, dat
alle wereldrecords worden geschrapt.
Dan is het terstond afgelopen met die
dwaze jachl, die bovendien een vrijwel
onmogelijke jacht is geworden. Want
door de omwentelingen in Oost-Europa
en de andere prioriteiten die er worden
gelegd, maar ook door een langdurige
puriteinse actie in Amerika - naar aan.
leiding van het geval Ben Johnson in
Seoul-lijkt het dope-gebruik bijna col-
lectief afgezworen. Een aantal wereld-
records is daardoor (voorlopig) onaan-
tastbaar geworden. De aankondiging
dat die wereldrecords zullen worden
geattaqueerd is bedrog en meer niet.

Hans van Wissen

Discusstrijd
Zowas ookde afstand die Erikde Bruin
bij het discuswerpen haalde, van on-
dergeschikt belang. Zijn zilveren me-
daille was een complete verrassing,
nadat hij in maart nog een zware knie-
operatie had ondergaan. Het onver-
wachte speelde in de discus-finale een
belangrijke rol en gaf extra cachet aan
de strijd. Het onverwachle bij GP-wed-
strijden bestaat bijna niet. Diezijntot in
de details geregisseerd, met dikwijls
meer hazen en konijnen dan lopers.
Nog een ander facet maakte de strijd
der discuswerpers in Split zeer interes-
sant. Naast een individueel gevecht
was het een strijd van twee tegen twee.
DeOostduitser SchuIt en Erikde Bruin,
beiden nog maar kort verlost van bles-
sures, spanden min of meer samen te-
gen de Westduitsers Schmidt (een des-
tijds gevluchte Oostduitser) en Hannec-
ker. DeBruin en Schultz moeten weinig
hebben van de Westduitse arrogantie.
En in die zin weerspiegelde de discus-
strijd in Split alles wat zich op dat ogen-
blik tussen de Bondsrepubliek en de
(voormalige) DDRafspeelde. De DDR
zal het onderspit delven. Schuit en De
Bruindeden dat niet.

den voor een deel pure oplichterij zijn.
De duizenden worden naar het stadion
gelokt met de aankondiging dat min-
stens drie Amerikanen en drie Kenia-
nen een aanval zullen doen op het we-
reldrecord, en vervolgens bokken ze er
geen van allen wat van.
Garl Lewis en consorten waren er zeer
sterk in. Telkens weer verluidde het dat
hij en zijnSanla MonicaTrack Club hel
wereldrecord op de 4x 100meter zouden
verbeteren en wie deden dat uiteinde-
lijk wèl: vier pretentielOZeFronsen in
Split. Zij bereikten de perfectie in het
overgeven van de wisselstokjes, lerwijl
die wisselstakjes bij de Amerikanen
meer weg hadden van boodschappen-
tassen. Zostroef ging het.

Moar werd dat ook ols zodanig ervaren
door het grote (tv)-publiek? Nee, helaas
niel. Halverwege de titelstrijd in Splil
kreeg een sombere tv-commentator
TheoReitsmo de gedetailleerde kijk-en
waarderingscijfers uit Hilversum door-
gebeld. En hoe hij het ook wendde,
keerde ol interpreteerde, er was geen
ontkomen aan: commerciële gala's die
voorafgingen aan hel EK,werden door
'de bevolking' beter bekeken en hoger
gewaardeerd dan de titelstrijd zelf.

Oplichterij

Door al dat vergeefse gespring en geren om wereldrecords waren we
eigenlijk vergeten dat atletiek niet zozeer gaat om klok of meetlint, maar
om de onderlinge krachtmeting.
Tijdens de Europese kampioenschappen in het Joegoslavische Split werd
een heel seizoen van Grand Prix-wedstrijden en andere 'gala's' verwerkt
tot afval. Eindelijk hoefden we niet te kijken naar die ene vedette die voor
25.000 dollar is ingehuurd om drietiende seconde minder hard te lopendan
het wereldrecord. Eindelijk ging het er gewoon om wie de beste was.

Een vreemd fenomeen. Langzamer-
hand zou toch volstrekt duidelijk moe-
ten zijn dat al die ééndaagse wedstrij-
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Duivel
Voor hun vertrek met de twee marine-
schepen naar de Golf gaven enige jon-
ge opvarenden hun mening voor de tv-
camera. Men was jarenlang ingesteld
op dat vijandsbeeld van het rode ge-
vaar uit het oosten. Dat viel plotseling
weg en deze nieuwe vijand is eigenlijk
één groot mysterie. Ze vonden echter
wel dat ze als militair deze opdracht
hadden uit te voeren.

Hij had veel gouds en zilvers en edele
stenen in menigte, doch de landbouwer
die in het nabuurschap woont, wist de
honger niet te stillen van zijn kind. Hij
glimlachte als een gelukkig man, maar
men hoorde gekners tussen de tanden
van de klager die recht zocht. Er was
tevredenheid op zijn gelaat, maar geen

zog in de borsten van de moeders die
zoogden. "

DeMax Havelaars bleven roependen in
de woestijn. Ook in deze woestijn is
daardoor een duivel opgestaan.

CorOut

Zo is het ook bij een politieke beslissing
in onze parlementaire democratie. Het
parlement vond dat Nederland de da-
den van Saddam Hoessein niet alleen
kan veroordelen, maarookdaadwerke-
lijk deel moest nemen aan de strijd te-
gen deze duivel. Een duivel voorzien
van het meest moderne oorlogstuig dat
ook door NATO-landen werd geleverd.
We wisten al jaren dat deze satan de
mensenrechten aan zijn laars lapte. Nu
kunnen onze marineschepen in het don-
ker worden gezien door het Iraakse le-
ger dankzij de nachtkijkers die door on-
ze optische industrie in Delft zijn gele-
verd. Dat ging niet om de winst, maar
om de werkgelegenheid.

Maar is deze duivel ook niet gecreëerd
met steun uit ons westen? De souverei-
ne oliestaten in de Arabische wereld
werden door hun rijkdom kleine para-
dijsjes op aarde temidden van grote ar-
moede en verdreven Palestijnen. Dat
werd een ideale voedingsbodem voor
het kweken van duivels. Zijn kracht put
hij uit de vertrapten binnen die samen-
leving die hem zien als een heiland die
verlossing zal brengen.

Het is triest dat de geschiedenis zich
eindeloos herhaalt. Een eeuw geleden,
in ons Nederlands.Indie, sprak de as-
sistent-resident Max Havelaar tot de
Hoofden van Lebak. Hij stelde dat de
samenleving aldaar op dat moment
rechtvaardiger moest worden. De Hoof.
den van Lebak leefden toen als nu ko-
ning Fahd van Saoedi-Arabie en zijn
familie van Soooprinsen. Max Havelaar
zei dat men bij het sterven van een man
zal zeggen wie hij was:
"Hij beloofde rechtvaardigheid en ver-
kocht het recht aan wie hem geld gaf.
Hij mestte zijn akker met het zweet van
de arbeider die hij had afgeroepen van
de akker van de arbeider. Hij onthield
de werkman zijn loon, en voedde zich
met het voedsel van de arme. Hij is rijk
geworden van de armoede der anderen.
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De school van
Lennie Trislono

Eén van de grootste gebeurtenissen in deze eeuw is natuurlijk de Tweede
Wereldoorlog geweest, die de levens van talloze mensen vaak beslissend
heeft beïnvloed. De relatieve gezelligheid van de dertiger jaren maakte
plaats voor de hardheid van de jaren' 40.
Het wekt dan ook geen bevreemding. dat de oorlog eveneens de muziek
deed veranderen. Het sterkst werd dit misschien wel in de jazz gevoeld.
waar het swingtijdperk definitief ten grave werd gedragen. Muzikanten
als Charlie Parket en DizzyGillespie hadden de jazzop basis van vermeer-
derde akkoorden en ritmische veranderingen grondig vernieuwd. De
Bebop deed zijn intrede en Dam een grote vlucht.

Lennje rrjs/ano

Cool jazz
Voorgitarist BillyBauer was daarente-
gen wel een hoofdrol weggelegd. Later
zou Tristano de eerste zijn, die vèr voor
alle Free 'azz probeersels uit de jaren
'60en '70bas en slagwerk als volwaar-
dig mee-improviserende melodie-in-
strumenten zou gebruiken. We zijndan
echter al beland in het jaar 1949en het
Lennie Tristano sextet - met o.a. altist
LeeKonitz,tenorist Warne Marshen op.
nieuw Billy Bauer - maakt een aantal
opnamen, die karakteristiek zijn voor
de stijl van Tristano en het etiket 'cool
jazz' opgeplakt krijgen. Ik kan me best
voorstellen, dat men de impressionisti-
sche, abstracte muziek van Lennie en
zijn volgelingen als cool aanduidde,
want het verschil met de bruisende Be-
bop was en is evident.
Verantwoordelijk voor de koele sound
van de groep zijn vooral Lee Konitzen
Warne Marsh, die hun saxen zonder
enig vibrato bespelen en iedere noot
hetzelfde volume meegeven. Later zou
hel begrip cool een wat negatieve klonk
krijgen. Zéér ten onrechte. wanneer je
bedenkt dat bijvoorbeeld de jonge Mi-
les Davis zijn fameuze lyrische speel-
wijze volledig naar deze richting mo-
delleerde en zelfs een ploot opnam met

Het wordt dan al gauw duidelijk dat
Tristono, ondanks zijn bewondering
voor Parker. een geheel eigen weg is
ingeslagen. Hij probeert de jazz los te
maken uil haar Afrikaanse kontekst en
zoekt aansluiting bij de Europese mu-
ziek, waarbij klassieke invloeden zeker
niet worden gemeden. Het resultaat is
muziek, die bestaat uit lange rechte lij-
nen zonder pieken of dalen, terwijl ook
het kollektief improviseren een belang-
rijke plaats inneemt. Het gevoel lijkt te
zijn uitgeschakeld, maar wanneer je
goed luistert merk je. dat de voortduren-
de versnellingen en vertragingen een
enorme spanning oproepen en dat de
aanwezigheid van een drummer eigen-
lijk overbodig is. De ritmesectie had bij
die eerste opnamen 0945-46) dan ook
alleen maar de functie van metronoom.

Veelzijdige muzikant
Lennie Tristano werd op 19maart 1919
inChicago geboren. Alsgevolg van een
influenza-epidemie kwam Lennie met
zeer slechte ogen ter wereld en hij zou
later door allerlei kinderziekten zelfs
helemaal blind worden. Dezehandicap
verhinderde echter niet. dat de jonge
Tristano zich op muzikaal gebied ra-
zendsnelontwikkelde en al spoedig in
diverse bands speelde. Hij beheerste
naast de piano ook nog de cello, klari-
net en tenorsax en soms bespeelde hij
twee saxen en drie klarinetten tegelijk!
Een soort Roland Kirk avant la lettre
dus.
Omstreeks 1945-46verhuist Lennienaar
NewYork,waar hij in contact komtmet
de criticus Barry Ulanov, die wel iets
ziet in de nieuwkomer en hem enkele
optredens en plaatopnamen bezorgt.

Z6 groot was die vlucht van de Bebop,
dat ook de hedendaagse jazz het. on.
danks alle vernieuwingspogingen, nog
steeds niet zonder de verworvenheden
ervan kan stellen. Altsaxofonist Char-
HeParker is zelfs een dermate legenda-
rische figuur geworden. dat ook men-
sen die verder niets van jazz afweten
wel eens van deze geniale muûkant
hebben gehoord.
Veel minder bekend is echter, dat niet
alleen Parker, Monk en Gillespie de
jazzmuziek uit het keurslijf van de
Swing probeerden te bevrijden. Tegen-
over deze zwarte richting stond name-
lijkde school van de blinde, blanke pia-
nist Lennie Tristano, die een kleine
kring van muzikanten omzichheen wist
te verzamelen. Daarvan hebben LeeKo-
nitz en Warne Marsh het meest bijge-
dragen aan de verspreiding van Trista-
no's muzikale ideeën.
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de veelzeggende, maar ook wel mis-
plaatste, titel 'BirthOf The Coo!'!

Geen publiekstrekker
Hoe het ook zij, de muziek van Tristano
wordt door het grote publiek niet bijster
gewaardeerd en dat houdt dan weer in,
dat vele clubeigenaren erg huiverig zijn
om de groep te boeken.
Voor Lennie Tristano is dit aanleiding
om zich van het concertpodium terug te
trekken en zich geheel te wijden aan
zijn lespraktijk. Hijzou in de jaren daar-
na nog maar uiterst spaarzaam in de
openbaarheid treden. In 1955zorgtTris-
tano echter toch weer voor wat op-
schudding, als hij een LP maakt met
een bandrecorder, die zijn pianospel
versneld weergeeft. Tegenwoordig vol-
strekt normaal, maar destijds een artis-
tieke doodzonde.
Tochwordt Lennie door vele musici zeer
gerespecteerd, hetgeen wel blijkt uit
het feit, dat hij opnamen maakt met
mensen als John LoPorta, Sarah Vaug-
han en Charlie Parker. BijBird's begra-
fenis was Lennie trouwens een van de
dragers, Verder werkt hij op enkele pla-
ten ook nog samen met bassist Peter
Ind, die in Engeland een groepje Trista-
no-volgelingen leidt. De laatste plaat.
met de intrigerende titel 'Descent lnto
The Maelström', verschijnt in 1977en
bevat materiaal uit de periode 1952-'66.
Dit produkt is typerend voor de figuur
die Tristano eigenlijk is, namelîjk een
componist die zijn stukken al improvi-
serend creeert.

Warne Marsh
Op 18 november 1978overlijdt Lennie
Tristano aan een hartaanval. Dat zijn
muziek tot op de dag van vandaag nog
wordt gespeeld, is voornamelijk te dan-
ken geweest aan tenorsaxofonist War-
ne Marsh, die zijn hele muzikale leven
wijdde aan zijngrote leermeester. Door
een vereenvoudiging van het oorspron-
kelijke Tristano-concept maakte hij het
oeuvre ook vooreen breder publiek toe-
gankelijk. Als uitgangspunt voorzijnei.

... en in het begin van de jOlen '80

gen composities gebruikte Marsh, net
als Tristano, graag de akkoorden van
bekende Amerikaanse standards. Hij
improviseerde daarop in die kenmer-
kende stijl, waarbij de emotie uitslui-
tend blijkt uit de verrassende, vaak
chromatische melodielijnen en niet uit
gescheur of gepiep!
Warne Marsh kende door zijn princi-
piele houding vele slechte tijden en ei-
genlijk kreeg hij pas erkenning na zijn
eerste Europese tournee in 1975. Hij
toonde zich toen een absolute groot-
meester op zijn instrument, die aan zijn
onuitputtelijke ideeenrijkdom op schit-
terende wijze vorm wist te geven. Zijn
spel bleek een emotionele diepgang te
hebben, die eerder op platen niet aan-
wezig was geweest. Zelfs ging hij op
sommige momenten enig vibrato niet
uit de weg!
Warne Marsh stierf in december 1987op
GO-jarigeleeftijd tijdens een optreden in
een club in Hollywood. Hijwas net be-
gonnen aan een improvisatie over 'Out
Of Nowhere', toen hij op het podium in
elkaar zakte. Snelle medische hulp
mocht niet meer baten.

Lee Konitz
De meest bekende musicus uil de
school van Lennie Tristano is zonder
enige twijfel altsaxofonist Lee Konilz.
Hij was het die in de jaren '40 iedere
invloed van Charlie Parker uit zijn spel
wist te weren en tot een eigen zeer per-
soonlijkeaanpak kwam. Hijhaalde een
breekbaar ijl geluid uit zijn alt en dit

,
I

gevoegd bij zijnTristano.image maakte
hem tot de 'intellectueel' onder de Ame-
rikaanse jazzmusici. Zijn optreden in
1952met de band van Stan Kenton was
zo sensationeel, dat zijn naam sinds-
dien voorgoed gevestigd was.
Lee Konitz is echter veel plooibaarder
gebleken dan Warne Marsh en heeft
zich ontwikkeld tot een allround muzi-
kant, die ook graag en veel bebop
speelt. Dat zijnunieke sound nog steeds
volledig intact is, was onlangs op het
DrumFestival in Amsterdam te consta-
teren, hoewel het briljante van zijn jon-
ge jaren er wel een beetje af is. Niette-
min is de nu 62-jarige Konitzhet beluis-
teren nog altijd meer dan waard.
Andere Tristano-volgelingen uit de vijf-
tiger jaren waren tenorist TedBrownen
de pianisten Sol Mosca en Ronnie Bali,
maar zij brachten het nimmer tot echt
grote faam.

Jimmy Halperin
Ook tegenwoordig houden jonge muzi-
kenten in de VSzich intensief bezig met
de nalatenschap van Lennie Tristano.
Het kwartet van bassist Frank Conino
trad al enige malen in ons land op en de
groep bleek voortreffelijk thuis te zijn in
het complexe idioom van Tristano.
Vooral rietblazer Victor Lesser tilde de
formatie naar een hoog niveau.
Absolute topper in deze stijlrichting is
momenteel echter Jimmy Holperin, die
evenals zijn mentor Warne Marsh de
tenorsax hanteert en dat doet op een
wijze, die ronduit verbluffend mag wor-
den genoemd. Deze jonge enigszins ti-
mide musicus beschikt over een
adembenemende techniek, die hem in
staat stelt de mistieke klanken wereld
van Lennie Tristano tot in de verste uit-
hoeken te onderzoeken.
De lezers van dit blad kunnen zich van
een en ander zelf overtuigen, want het
kwartet van JimmyHalperin geelt in de
maand oktober een aantal concerten in
Nederland onder het molto 'De school
van Lennie Tristano'.

Theo earree

Aanbevolen platen en DS's:

The Complete !.ennje Tristano
met Billy Bouer (git.)
Mercury 830921-2

!.ennie Tristono Sextet
met B.Bouer, L.Konilzen W. Marsh
CopitolEAP 1-491
(oorspronkelijk nummer)

Abstraclions
Lee Konitz.Worne Morsh Quintet & Sextet
Atlontic ATL5029801590020

StorHighs
Warne Morsh Quartet
CrissCrossjazz 1002

NB. Wijzigingen voorbehouden speelt
het kwartet van JimmyHalperin op za-
terdag 20oktober in de Kleine Zaal van
Vredenburg te Utrecht en op zondag 21
oktober in de Oosterpoort te Groningen.
Andere data zijn op dit moment (3sept.)
nog niet bekend. (Th.C,)
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Twijfels
Onlangs verscheen 'Zuigend
moeras', de tweede roman van
de Surinaamse schrijfster Joon-
na Werners (geb. 1953).In deze
boeiende roman schetst de au-
teur een prachtig beeld van de
ontwikkelingsgang van een jong
ontheemd meisje tot een wils-
krachtige, zelfbewuste vrouw.
Hoofdpersoon ishet 12-jarigeSu-
rinaamse, Hindoestaanse meis-
je Aruna dat, als blijkt dat ze
zwanger is (na verkracht te zijn
door haar buurjongen), door
haar ouders naar Nederland
wordt gestuurd. Daar aangeko-
men belandt ze, na enige tijd in
een tehuis voor ongehuwde
moeders. Na de geboorte wei-
gert ze afstand te doen van haar
kind. Op l7-jarige leeftijd, wan"
neer het tehuis wordt gesloten,
wordt ze gedwongen haar zoon-
tje in een pleeggezin onder te
brengen om haar schooloplei-
ding te kunnen voltooien.

Werners verhaalt daarna, op
overtuigende wijze, over hel ge-
vecht van Aruna. wanneer ze 21
is. om haar kind terug te krijgen.
Ondanks dat ze door haar fami-
lie is verstoten besluit ze toch,
met haar kind. vooreen vakantie
naar Suriname terug te keren (In
Nederland leefde ze toch ook
maar min ol meer in een isole-
ment). Wanneer deze voorbij is
landen moeder en kind weer op
Schiphol met nog meer twijfels
dan voor het vertrek.
Jammer van de vele storende
drukfouten, voor de rest een pri-
ma roman.
loonna Werners: Zuigend moe-
rOs. Furie. Amsterdam 1990.192
blz. f 27,50.(WH)

Grebbeberg
Het boek 'De Greb' is een uitge-
breide neerslag van de gelijkna-
mige dokumentaire die Koen
Aarts en Hans Pols maakten voor
de Humanistische Omroepstich.
ting (uitgezonden 29opril jl.).
Zij spraken met negentien oud-
sofdaten over hun ervaringen
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m.b.t. de slag omdeGrebbeberg
{lOtot 13mei 1940).De centrale
vraag bij deze gesprekken was
'wat de jonge mannen voor, tij-
dens en na de gevechten hebben
gedacht gevoeld en ook. wat
dat voor hen heeft betekend."
Wie meende dat er op de Greb-
beberg een goed georganiseer-
de verdediging was ingericht
(men zat er immers al vanal kort
na de mobilisatie, september
1939) krijgt via de geïnter.
viewden een heel ander beeld
voorgeschoteld. Het was ver.
warring, slechte verbindingen,

geen enkele samenhang en in-
kompetente - soms finaal afwe-
zige - leiding (met name van de
kant van de oJlicieren), wat de
klok sloeg. In deze chaotische
omstandigheden werd zelfs.
meer dan eens, op de eigen troe-
pen geschoten. Dat heeft er me.
de toe bijgedragen dat het gelool
inde eigen krachl van uur tot uur
minder werd.
Zonder meer een uitstekende ge-
dachte om de herinneringen van
deze ooggetuigen ook in boek-
vorm vast Ie leggen.
Koen Aarts en Hans Pols: De
Greb, Veen, Utrecht 1990. 189
blz. geïl\. f 24,90. (WH)

Derde wereld
In het boekje 'De donkere kant
van de wereld, Ontwikkeling in
pet8pectiel' geeft de Vlaamse
journalist Jan Bohets. in een no.
tedop (overigens in zeer begrij.
pelijke taal), een beeld van de
problemen van de zgn. Derde
Wereld-landen.
In de eerste vijl hoofdstukken
probeert de auteur een antwoord
te vinden op de vraag hoe het
komt dat er zulke grote verschil-
len zijn m.b.t. de welvaartsgroei
in deze landen ('De verklaring
moel in de eerste plaats worden
gezocht in de manier waarop ze
zeli hun ontwikkeling hebben
aangepakt. '}
Vervolgens neemt hij (in de
hoofdstukken 6 Um 12) de be-
langrijkste gemeenschappelijke
zorgen van de ontwikkelingslan-
den onder de loupe: de bevol-
kingsgroei. de voedselvoor_
ziening. het milieu. de schulden-
lasl, de multinationals (een wel
heel genuanceerd standpunt),
de grondstoffen en de Noord.
Zuid relatie. De laatsle twee
hooldstukken gaan over de bij.
droge die wij zelf aan de ontwik-
keling kunnen geven (hulpverle-
ning en beïnvloeding). Bohels
onderbouwt zijn opstellen
steeds met eenvoudige voor-
beelden en enig cijfermateriaal.

Er zal. schat ik zo in. zeer beslist
verschillend worden gedacht
over de door Bohets geponeerde
opvattingen.
lan Bohels: De donkere kant von
de wereld. Ontwikkeling in per-
8peetiel. Lannoo. Tielt (versprei-
ding voor Nederland: Unieboek,
Houten) 1990. 134 blz. f 24,50.
(WH)

Humor
Met 'Door komt de bruidl' debu-
leerde in 1988de Amerikaanse
auteur Joe Keenan {onlangs ver-
taald]. Een dolkomische roman.
Wanneer de homofiel Gilbert
laat weten te gaan trouwen va-
riëren de reakties in zijn omge-
ving van stomverbaasd tot ont-
steld. Er is in ieder geval
niemand die er ook maar iets
van begrijpt. Wanneer men
hoort dat hij hel voornemen heeft
Moira Finck tot zijnechtgenote te
nemen voelt men nattigheid. De-
ze Molta heeft niet alleen de
naam harteloos te zijn, maar is
in het verleden door Gilbert pu.
bliekelijk omschreven als een
vrouw die 'met één blik wijn in
azijn kon veranderen' en die 'als
ze op een ijsblokje zuigt, 't niet
smelt maar juist groter wordt'.
Daar moet meer achter steken.
Endat is ookzo.Het is beide aan-
staande 'echtelieden' uitslui-
tend te doen omde huwelijkska-
do's en het geld van Moira's kant
dat dan zal loskomen. Wanneer
alles ontvangen is verdelen ze
de buit en zijn ze, zo hebben ze

In één van de meest fraaie ver-
halen ('Stadswacht') is de auteur
getuige van een overval op een
buurlpostkantoor, waarbij twee
bewapende desperado's, ge.
tooid met bivakmutsen, zich een
weg banen naar het loket. Erg
ver komen ze niet wanl ze wor.
den door, een door de hele wijk
gevreesde, mevrouw Theunis,
sen ('Zalisde honden durven niel
op straal te schijten als zij. met
haar eeuwige paraplu, haar
ronde doe/. ') naar buiten ge.
werkt wegens voordringen.
In een aantal verhalen over zijn
kat Sophie geeft Bontebal niet
alleen blijk een knap schrijver te
zijn. maar ook een scherp waar.
nemer. Het enige verhaal dat mij
minder boeide was de afsluiten-
de novelle 'Hannah', maar toen
kon deze bundel voor mij al lang
niet meer stuk. Bontebal heelt
zijn naam als (komisch) schrijver
met dit tweede boek definitiel
gevestigd.
Adriaan BontoOOI:De Ark, In de
Knipscheer, Amsterdam 1990.
129blz. f 23.50.(WH)

Buitenlanders
Dil voorjaar verscheen bij uitge-
verij An Dekker 'Ik zag de zee'
van de in België wonende Ma-
rokkaanse schrijfster Leïla Hou-
ari. De eenzaamheid, ontredde-
ring, wanhoop en leegte van ver
van hun vaderland wonende
mensen wordt in prachtig proza
neergezet in deze bundel melan-
cholieke verhalen. Zoals het ver-
haal van de jonge vrouw, rond.
dolend in Brussel. wier bestaan
is gevuld met leegte. Of dat van
de oude vrouw Mocika, die sa-
men meI het jongetje Mémed nog
eenmaal de zee wil zien. Of het
verhaal van de man die door zijn
blanke vriendin verlaten is en
zichzelf van kant maakt. Of het
verhaal van Mimouna die weg.
gaat uit haar vaderland Ma-
rokko.
Leïla HouaM: Ik:zag de zee: An
Dekker, Amsterdam 1990. 120
blz. f 27,50. (KIf)

berekend. beiden 'binnen'. Het
plan lijkt eenvoudig. maar he-
laas voor Gilbert en Moira ver-
loopt e.e.a. totaal anders als
men zich had voorgesteld. Het
netwerk van leugens wordt
steeds gekompliceerder met als
gevolg de ene hilarische ontwik-
keling na de andere.
Een zorgeloze. humoristische
roman.
loe Keenon: Daar komt de bruidf
De Harmonie. Amsterdam 1990,
323blz. f 36,50.(WH)

Komisch
Metveel plezier las ik een aantal
jaren geleden de eersle bundel
met korte verhalen van Adriaan
Bontebol ('Een goot met uit-
zicht'). Met minstens zoveel ple-
zier nam ik onlangs kennis van
zijn, dit voorjaar verschenen,
tweede bundel 'De Ark', Weder-
om veelal heel korte verhalen
met bijna altijd een sterk. onver.
wacht plot.

Koele observaties
Dedebuutroman 'Volleybal' van
de franse auteur Chrislian Os-
ter mag er wezen. laat ik daar
mee beginnen.
Het verhaal is snel verteld. Op
een dag volt Philippe Booumont



dood neer in zijn keuken. Zijn
vrouw Louise weet zich geen
raad en roept haar buurman Tac-
ques Bertin te hulp. Louise weet
van ontreddering niet meer wat
ze moet doen en laat Bertin alles
regelen, bovendien trekt ze bij
hem in huis. Bertin, opzijn beurt,
gaal de wacht houden bij de do-
de. Ze ruilen als het ware van
woning. Er ontstaat een merk-
waardig spel tussen Berlin, deze
Louise, Bertins vrouw Brigille en
de dode Philippe Beaumon!.

De litel van het hoek is ontleend
aan het feit dat Berlin, wanneer
hij bij de dode knielt (beter ge-
zegd bij het weer overeind ko.
men), tot de ontdekking komt dal
het tijd wordt dat hij weer eens
wat aan sport moet gaan doen.
Hij gaat dan ook op zoek, tussen
het regelen van de begrafenis
door, naar anderen die met hem
willen volleyballen.
MeI veel oog voor details obser-
veert Oster koel. bijna filmisch,
wat er zich tussen deze vier men-
sen alspeelt.
Uitermate intrigerend en
boeiend!
Chrislian Oster: Volleybal. Van
Gennep. Amsterdam 1990. 110
blz. f 27,50. (WH)

Humanisme
In de drie essays die in 'Hurna.
nisrne van de andere mens' bij-
een zijn gebracht, bestrijkt de fi-
losoof Levinas een groot terrein
van het lilosolisch vakgebied,
van zijns- en kennisleer tot
ethiek. Hel boek is dan ook voor.
ol geschikt voor filosofisch ge-
schoolden en geinteresseerden
in de grondslagen van hel hu-
manisme.
Levinas kritiseert de weten-
schap voornamelijk in haar ken-
nisleer en, in hel verlengde er-
van, hel 'ik-gerichte' van het hu-
manisme, dat in vervulling van
de eigen menselijke mogelijkhe.
den het hoogste doel zie!.
De in het humanisme centraal
staande opvalling van menselij-
ke autonomie, individuele vrij-
heid wordt in de visie van Levi-
nos niet teniet gedaan, ze is al.
leen niet langer het eerste en het
laatste.
Slechts de toewijding aan 'de
Ander' gaat het veelvormig den-
ken over zingeving in de ver-
schillende kulturen te boven.
Geelt zin aan het leven van een
wezen, wiens horizon beperkt
wordt door de eigen sterfelijk-
heid.

Zo verloopt de analyse van Levi-
nos van zijnsleer naar elhiek en
zingeving. Despanningsverhou-
dingen in het humanisme tussen
individuele vrijheid en menselij-
ke verbondenheid wordt over-
stegen door het inbrengen van
een achterliggende dimensie in
het 'Absoluut Andere', 'Afwezi-
ge'. Denkbeelden, die verwant-
schap vertonen met opvattingen
in religieus humanistische- en
vrijzinnig protestantse kringen.
'Humanisme van de andere
mens' is een waardevolle en oor-
spronkelijke bijdrage in de dis-
cussie over de grondslagen van
de levensbeschouwing.
E. Levinas: Humanisme van de
andere mens: Kok Agora, Kam-
pen 1990, 154 blz. f 24,90. (MV)

Vrijmetselarij
Wie geïnteresseerd is in de nog
altijd met enige geheimzinnig_
heid omgeven praktijken in lo-
ges en maçonnieke tempels zou
ik 'De vrijmetselaars' van Piet
van Brabant toch niet als eerste
informatief boek aanraden. Niet
omdat het uil Belgie komt - dat
kwam het inleressantere 'Vrij-
metselarij. Mythe en realiteit'
van Michel Huysseune (19SB}ook
- of omdat het vooral over de ge-
spleten Belgische situatie gaat.
Nee, omdat het zo gortdroog is
geschreven en zo aJzellerig en
gelijkhebberig.
Van Brabant (1932) is merlestich-
ter van de Reguliere Grootloge
van België (RGLE) en bekleedt
daarin hoge funkties. De RGLB
(ca. IlXXJleden) iseen afsplitsing
van de twee onregelmatige
Grootmachten: het Grootoosten

van Belgie (GOB) en de Grootlo-
ge van Belgie (GLB) met samen
bijna 9000 leden. In die laatste
twee zitten 'heel wa/ mjJjtante
vrijzinnigen en verwoede anti-
klerikalen' en binnen hel GOB
genieten de programmapunten
van het Humanistisch Verbond
een ruime sympathie'. En de
(r-k.1) auteur Hjkt hel een en an-
der bepaald niet positief te
waarderen. Dat kan ook niet an-
ders als je de strenge, conserva-
tieve Constitutie van de RGLB
achterin het boek leest.
Natuurlijk worden er een aanlal
wetenswaardigheden vermeId-
over o.a. de inwijding, de werk-
plaats, het gereedschap (passer
en winkelhaak). de mythe (met
hel Egyptische Osiris en Isis veI-
haal), de steenhouwers en de
plichten - maar het blijll een
nogal saai boek.
Piet van Brab<rnt: De Vrijmetse-
laars. Hadewych, Anlwerpen!
Baarn 1990. 152 blz. f 29,50. (FS)

Innerlijk leven
Ons lichaam reageert op onge-
zond of onvolledig leven met
ziekte, Het geelt signalen op
welk punt we roofbouw plegen
of niet goed voor onszeIl zorgen.
Om echt goed te snappen wat er
aan de hand is, moeten we li-
chaamsbewustzijn ontwikkelen.
Dat helpt om ziekte te begrijpen,
blokkades Ie herkennen en onze
levenswijze Ie veranderen. Door
bewust onze energie (weer) te la-
ten doorstromen zijn we beter
bestand tegen gevoelens van

angst en depressie, wantrouwen
of gebrek aan zelfvertrouwen.
Ons denken kan een forse be-
lemmering zijn voor het vrij laten
doorstromen van energie: als-
maar analyseren, oordelen,
dagdromen beperkt een echt
helder bewuslzijn, het luisteren
naar je lichaam. het diep door-
voelen van je ervaringen en het
oog hebben voor je eigen spiritu-
ele ontwikkeling.
Over zulke zaken gaat het in 'Nul
Inspiraties voor innerlijk leven'
van Ad Stemerding. In de thera-
piepraktijk van de psycholoog
Slemerding staat het werken
met energie centraal en dit boek
is de neerslag van zijn ervarin-
gen daarmee. Een paar hoofd-
stuktitels: Door het denken heen,
Ervaren dat je leeft, Vertrouwd
worden met je energie, Spiritua-
liteit als levenswijze. Bijna alle
36 subhoofdstukjes worden ge-
volgd door een simpel uit te voe-
ren korle oefening. meI namen
als: rust in je hoofd, je hart ope-
nen, je vrij voelen, activeren van
je kracht. positief denken, losla-
len, ruimte ervaren, één-wor"
ding, antwoord op je diepste
vraag etc.
Een makkelijk lezend en prak-
tisch gericht 'leer en doe' -boekje.
Ad Stemerdlng: Nul Inspiraties
voor innerlijk leven. Servire, Co-
then 1900. 152 blz. geïlI. f 32,50.
(fS)

Bezoek aan Japan
'Ik kijk om mij heen, verbaasd
over de Tust waarmee de tempel
van Sakyamuni Boeddha is om-
geven. (,.,) De vrede van deze
zondagmiddag kon/rasteert

scherp met het geweld dat hier
eeuwenlang gehooTst heeft. Re-
ligie en oorlog liggen zo dicht bij
elkaar. '
Dit constateert Nico Tydeman bij
zijn bezoek aan 'Mounl Hiei, de
heilige berg van monnik en mili-
tair' in zijn boek 'Vonnen van on-
eindige leegte', Tydeman stu-
deerde theologie, maar kwam in
'71 in kontakt met het Zen-boedd-
hisme en Zen-meditatie, Na vele
trainingen in Europa en Amerika
Verscheen in '80 zijn boek "Zinen,
de praktijk van Zen' en sindsdien
geeft hij kursussen zen-medita.
tie, In '86 en 'SB ondernam hij
maandenlange tochten langs
oude Japanse zen-kloosters en
boeddhistische tempels. Die be-
zoeken en jaren van voorafgaan_
de bronnenstudie leverden niet
alleen een levendig reisverslag
op, maar ook een reeks fascine-
rende portrellen van beroemde
zen-meesters en hun streven
naar bevrijding.
Tydeman vervlecht de meest al-
ledaagse belevenissen en ge-
voelens tijdens zijn reizen luch-
tig en spannend met gebeurte-
nissen uil de Japanse zen-histo-
rie. Je wordt geboeid door de
agressieve geschiedenis tussen
de Se en lGe eeuw van het boven-
genoemde Mount Hiei-tempel-
komplex boven Kyoto, waar ook
thans nog één van de mogelijke
meditatietrainingen bestaat uit
het lopen van de llXXJ-daagse
marathon (sinds 1835 overleef-
den 46 monniken deze helse
tocht van 40.lXXJkm). AI even
boeiend is de levensbeschrij-
ving van Ikkyu ('dwaze wolk',
'gek van liefde'), de in 1394gebo-
ren onwettige zoon van keizer
Go-Komatsu en diens verstoten
maitresse. Deze hartstochtelijke
monnik en veelzijdig kunstenaar
provoceerde zijn omgeving meI
z'n slordige priesterkledij en
openlijke bezoeken aan de arm-
ste prostituees, die hij vergeleek
met Boeddha en vereeuwigde in
zijn mooiste gedichten. Zijn
enorme invloed is nog altijd
merkbaar in vele kunstvormen,
zoals kalligralie, tuinkunst.
theeceremonies, noh-theater en
poëzie.

En zo zijn er nog vele prachtver-
halen in dit vlotgeschreven 'Zen-
reis-boek', dat hopelijk door z'n
Iitel niet alleen tot die lezersk-
ring beperkt blijft.
Nico Tydemon: Vormen van on-
eindige leegte, Kornak, Amster-
dam 1990. 208 blz. 12 ill. f 29,50.
(FSI

Karen en WimHeij
Frank Speels/ra
Mart Vogels
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