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SOCIAALt
De onlwikkelingen lenake hel al of nid afschaffen \'an de dienstpliçht zijn nauwelijks
bij IC houden. Stelden wij, op deze plaats, in het decembernummer nog - naar aanlei-
ding van het ad\'ies van de Commissie Meijer - dal deze commissie geen overtuigende
argumenten had aangedragen tegen een vrijwilligers krijgsmacht en dat dienlengevolge
de werkelijke diskussie o\'er handhaving of afschaffing \'an de dienstplicht nog steeds
g~\'oerd diende re worden, of ook dar lijkt inmiddels alwe<:r een ~epa~scerd slation te
zlln.
Na afloop V<lnhet wekelijkse kabinelsheraad van s'rijdag 13 nov<;:mbcr 1992 werd im-
mns bekend dat de dienstplichl weliswaar gehandhaafd blijft, maar dat de opkomsI-
plicht in de Iweede helft van de jaren negentig in fasen zal worden afgesçhafl.
Dienstplkhtigen worden dan (in Hedestijd) nog wel geregistreerd maar ze worden niel
meer gekeurd, omdat ze niet meer behoeven op te komen voor de zogenoemde eerste
oefening.

Hel kabinet lijkt daarnice (en heeft dal wellicht ondertussen reeds gedaan) te willen kie-
zen \'oor een ruime overgang~periode. leis waar de bevelhebber der landstrijdkrachten
luitenant-~eneraal H. Couzy kon daarvoor, in een geruehlm;)kend opinie-artikel in
KRC H;)ndel~blad (10 november 1992) op had aangedrongen: 'Als de landmacht-
zonder chaos. moet omschakelen naar een Hijwilligerslcger dan is een ruime over-
gangsperiode pure noodz;)ak. (..• ) Veranderin~ mag onvetlllijdclijk zijn, maar de wijze
\'an \'emnderen mali de mens niel vermorzelen.' In een eetste teaklil' op de kahinelS-
pL:mnen beklemtoonden de belangenwrenigingen van Hijwilli~dienende militairen
zo'n o\'ergangspcriode van vier à \'ijf j;)ar, met name in móa;)l opziçht, n'eneens als
noodzakelijk: 'Maak je die periode korter, bijvoorbeeld een of twee iaar, dan leidt dal
bi, de KL tot volledige kaalslag.' (W,JG. Gooijers, \'oorzitter ACOM)

Hoc 'sodaal' is evenwel zo'n ruime Ol'crgangsperiode voor de dienstplichtigen?
Een grote krijgsmachl wordt niet over vier of \'ijf jaar door onze volksverlegenwoordi-
ging overbodig geacht maar reeds nu. Dal betekenl. plat geze~d - dat diensrpliçhtig('n
gedurende die overgang~periode niel worden opgeroepen omdat ze lIodig lijn, doch
~Iechts de krijgsmacht nog wordcn binnengehaald om als een soort Haar/emmer olie Ie
worden Kebruikt om 0.1", inkrimping zonder al te veel stagnalics en ontsporingen, ,mdcrs
gefonnuleerd zo 'sociaal' mogelijk, te laten verlopen.
Natuurlijk kan men niet op vrijdag hesluitt:n de opkomstplicht af te sçhaffell en op
maandag de mensen naar huis Sluren, dat begrijpen wij ook wel. Maar een overgangs-
periode van vier of vijf jaar gaal cr bij ons ook niet in. Dal is immers buitengewoon on-
rechtvaardig en bijzonder dcmotis'erend ten opzichte van die (steeds kleiner wordende
groep) diemtpliehligen die nog gedurende tal \'an jaren gewoon op moeten blijven ko-
men zonder dat daar ",en noodzaak toe is ('in ge\'al van nood op te komen \'oor de be-
langen van het land').
Er wlle" door defensie beslist andere wegen gezocht en gevonden mocten worden om
eneuijds 'mensen niet te vermorzelen' en anderzijds in sodaal opzichl, zo v<:eImogelijk
rcchl te doen aan de vrijwilligdienende mililairetl \'OOt wie geen pLlatS meer is in een
toekomstige krijgsm;)chl, wnder de diemtplichligen daarvoor ICmisbruiken.

Redaktie

Jaarboekje 1992
AI vele jaren omvangen de lezers \'ao EGO
traditioneel elk jaar bi, het Jecembernulllmer
gralÎs een zogeheten jaarboekje, Dat was dus
Je vorige maand ook weer zo. Hel bockje -
mei als lilel '(Jok d(/(,/, moet dm/dacht voo,
zijn ..,' - teh 64 pagina's en is zoals gewoonlijk
weer rijkelijk mct foto's gei11uslreerd. Het be.
\'al dertien imen,iews, alle mei hetrekking tOl
hel uinendhdcid \'an de krijgsmacht, met he-
leidsmakers en burgers, mei (militaire) uit-
voerders en uitgezonden of nog uit te zenden
militairen, maar ook mei de lhuisblijvende
parmcrs of familie van uilJ(czonden militai •
ren. KorIOm - als elk jaar - een heel aktueel
boekje voor memen 1/1 ma.ar ook buiten Je
krijgsmacht!
Voor hclangslellendcn is, zolanl;\ dc voorraad
sIrekt, nog een exemplaar \'erkflj~haar bij hel
dichmbijzijnJe buro raadsOlanh-rouw of bij
het redakliesekretariaal van EGO (zie ciders
op deze pawoa).



MILITAIRE INTERVENTIE

'Peace-keeping' en 'peace-enforcing' nader beschouwd
Bovenstaande Engelse termen worden de laatste tijd te pas, maar dikwijls
ook te onpas, gebezigd, zonder dat duidelijk is wat cr precies mee wordt be-
doeld. Meestal worden ze gebruikt vanuÎt een gevoel 'dat er iets moet gebeu-
ren' en nadat we weer eens afschuwelijke tv-beelden hebben gezien. Het mi-
litair optreden wordt doorgaans bepleit door mensen die dit zelf niet behoe-
ven uit te voeren en zonder dat er een behoorlijke analyse aan ten grondslag
li~t cn dat wordt aangegeven op welke wijze cn door wie dit moet worden
ungevoerd. Beroepsmilitairen doen er wijselijk het zwijgen toe of stellen
zich terughoudend op.

Sinds het einde van de Koude Oorlog is de
rol van de Verenigde Naties (VN) en met
name de Veiligheidsraad (VR) in betekenis
toegenomen. Het aantal resnluties van de
VR bedraagt vanaf 2 augustus 1990 reeds
meer dan honderd, tegen ruim zeshonderd
in de vijf en veertig jaar daarvonr.
Trgelijkertijd neemt de kritiek op het func-
tioneren van de ~ en de VR toe, met na-
me np de dominante rol die de Verenigde
Staten in de VR spelen. Ook gaan er regel-
matig stemmen op om het Handvest van de
VN te amenderen.

• Steeds meer missies
Niettemin vinden cr steeds meer militaire
missies plaats in het kader van de ~, van

waarnemers in Israël tot het nagenoeg plat-
bombarderen van Irak en alles wat daar-
tussen zit, wals in Cambodja, EI Salvador,
Somalië en voormalig Joegoslavië. De legi-
timatie hiervoor wordt gevonden in het op-
rekken van artikelen \'an bet Handvest, het
breder interpreteren van de tekst. Zoals
bijvoorbeeld Joor in artikel 39: 'De VR
stelt vast of er sprake is van bedreiging van
de vrede' het begrip vrede in enge zin (af-
wezigheid van oorlog tussen staten) te ver-
breden.
Zo wordt in bepaalde gevallen een intern
conflict (Joegoslavië) of scbending van
mense-nrecbten (Solnalië en Joegoslavië)
gezien als een beJreiging van de vrede. In
vele andere, vergelijkbare gevallen is dat
wee-r niet 1.0. Erg consistent wordt er in elk

geval niet mee omgegaan. Ook in bet op-
treden te-gen Irak (schending volke-nre-cbtl
was er sprake van selectirve legitimatie
(vergelijk Verenigde Staten-Panama).

• Hoe ver gaat optreden?
De uitersten (neutrale waarormers in het
ene en hard optreden in het anderr land)
zijn volstrekt duidelijk. Daartussen ligt een
schemergehied met termen als peace--kee-
ping, peace-enforeming, peace-making, be-
scherming van humanitaire transporten,
instellen van safehavens en optredrn trgrn
schending van mensenrechten. Afgezien
van het feit dat rr ook vaak andere (politie-
ke, diplomatieke, economische) middelen
kunnen worden toegepast, rijst toch de
vraag wat nu precies de taak en het man-
daat is van Je militairen die worden uitge-
zonden.
Minister Van den Broek (nooit voor een
kleintje vervaard) biedt Nederlandse F 16's
aan om de controle op de naleving van het
vliegverbod van Servische vliegtuigen bo-
ven Bosnië-Herzegovina uit te voeren.
Betekent dit dat deze F 16's de Serven uit
de lucht mogen schie-ten? (Het omgekeerde
kan dan ook gebeuren.) Naar mijn weten is
deze vraag in de Tweede Kamer niet ge-
steld bij de begrotingsbehandeling.

EGO I JAl\lJAR11993 - 3



, -----._-----

13
-

~,
g
~.,

-'t ,,
!
!

. 8
>... ~

IJ'

Een andere minister - Pronk - komt, hegrij-
pt"lijk, zeer bewogen uit Somalië terug en
bepleit militair optreden. Hij voegt C[:lan
toe dat wat hem hetreft de begroting voor
Jdensie mag worden ycrnoogJ(!),

In het tijds<.:hrift van Je Stichting
11aatschappj en Krijgsmacht omschrijft dL
J.s. \':10 der :\lculcn peace-keeping als
volgt: 'hulpverlening, bemiddeling en wc-
zi(hr in gebieden waar geweld woedt of
woedde', Hij voegt eraan toc: 'een missie
waarvan het liçhr kan lijken of hij bijna per
definitie te laat komt - wat preventief had
maNen zijn - of tekort schier: wat rcpres-
sief moet worJen. Wat O\'crhlijfr is schip-
peren in een poliriek en militair schernerge-
bied, waarvan de resultaten, ncr als de risi-
co's, ongewIs 1.lln.'

• Duidelijkheid gewenst
In de Volkskrant van 16 nuv~mb~r jJ. be-
pleit de secretaris van het IKV, ~,licnt Jan
bber, dat de hulp van de VN en EG verder
moet gaan dan peac~-k~eping, er is peaa-
en(orcing nodig. Hij gebruikt verder in zijn
artikel termen als militaire ingrepen, gren-
z~n hermetisch afsluiten, safe-havens in-
stellen met militaire hulp, routes voor hu-
manitaire hulp heveiligt"n, SaraÎt"vo ~n
TUlia onder internationale hcscherming
stel1~n, werkelijk optreden tegen sluip-
schutters en gewapende bendes, blauwhel-
men netar o.a. :>'lan'donit' z~nJ~Jl Jll~t t."l:n
zodanig mandaat dat zij effectief kunnen
opereren hij het HJOrkomt"n van oorlog.
Ook hij vermijdt eehter om aan te geven op
welke wijze dezC' taken mot.'wn worden uit.
gevoerd, maar beseft natuurlijk wel dat als
de/.e effectief mot"ten gt"heuren dir met ved
bloedvergieten gepaard kan gaan.
Je kunt natuurlijk leggen dat militairen in
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elke situati" zelf moeten beoordelen hoe op
te treden, het is tt"nslottt" hun vak. Afgezit"n
van het frit dat de Nederlandse militair
hiervoor (nog) niet is opgdeid. kan en mag
het zo niet werken; als ht"f fout gaat kan hij
ook nog de zwart~ piet krijgen.
Bewindslieden, politici en opinit.>makers
dienen duiddijk te zijn C'ntC'lel;gen wat lij
bedoelen. :>'liliraircn hebben recht op dui.
delijke opdrachten (dorl en middrlen) en
de kiezer/b"bstingbeta!er heeft recht op
duidelijke informatie.

• Aanvaardbaar risico?
Onze ministt"r van Defensie, Ter Beek,
ple~gt als hij weer een contingrnt milirairen
uitgeleide doet desgeHaagd te sprrken \'an
een 'aanvaardbaar of ,'erantwoord risico'.
HelIl kennend ben ik er van overtuigd dM
d" risico's die mensen lopen êên van zijn
grootste zorgen is. Hij geeft echter niet aan
welke criteria hij hij zijn afweging hanteert
of waar \.oor hem de grenzen liggen.
Een beroepsmilitair stelde onlangs de
vraag: 'kan ik zomaar vrrplicht worden als
een soort schietschijf tussen een stel dolle
Serven en Kroaten te g;tan staan; de tijd
van huursoldaten is toch al lang voorbij?'
Ge/.ien in het licht van Je arrikden 97 en
98 van de Grondwet no~ nier I.o'n vreemde
vraag. Immers in del.e artikelen wurden de
taken van de :\'ederlandse krijgsmacht be-
schreven, namelijk: 'het verdedigrn van het
cigl"n grondgebit.'d t.'n het hehartigen ,',Hl de
helangen van de staat'.
In her gcval van HlOTlnalig Joegoslavië is
wellicht te verdedigrn dar het in het belang
van de naat is dat h\,t conflict I.ieh niet ver-
breiJ. Zunder te beweren dat militairen
daar geen nuttig werk zouden kunnen
doen, mort je toch wel uvcr veel fantasie
beschikken om aan re geven waar in

Camhodja de belangen van de Nederlandse
staar lil;gen.

• Fundamentele discussie
Op (; juni 1944, de d,tg \.an Je invasil" in
S"ormandië, zijn lIaar schattin~ 10.000 tot
12.000 militairen gesneuveld aan geallieer-
de bnr. Achteraf, gezien de doelstcl1ing, de
kans van slagen en het rrsultaat, a'lnvaard-
baar? Tenminste zullen deze factoren in de
afwegingen vooraf ook in de huidige om-
standigheden een hdangrijke rol moeten
spelrIl. liet 'neutraal' optreden van VN-
militairen heeft de risico's in het algrnwen
tot nu toe beperkt; indien aktief met mili-
rair gC'wcld wordt opgetreden zal dit onge-
twijfeld veranderen.
Ter Beek kan natuurlijk zijn geruststellend
'a,1I1vaardhaar risico' rustig uitspreken zo-
lang cr een hreed maatschappelijk draag-
vlak voor uirzending van militairen he-
staat, maar ik dl"nk dat de mate van m,la[-
schappelilke onrust, die al of niet ontstaat
als cr slachtoffers vallen, de thermomrter
voor dit begrip zal worden.
Zonder te willen bC'wt"ren dat er in acute si-
tuaties geen noodhulp zou moeten pla'Hs-
vinden, lijkt het mij dat de strukrurele (ont-
wikkelings)hulp aan Oosr-Europa en de
derdc wereld fors lIloct worden opgevoerd,
tcncinde stahiele situ,Hies te verkrijgcn, in
plaats van een pep~rdurc lu<,;htmohicle hri-
gade uit de grond te stampen voor rampen-
bestrijding.

HCllk Bos
Lid llumanistisch Vredeshcraad

Voorzitter Landelijk Beraad
Vrt"desorga nisaties



BErn SERVEERT

Carol van Dijk is ovcrigrns verantwoorde-
lijk voor vrijwel alle teksten op PalomillC.
De compositil's zijn het produkt van de ge-
hele band. OnJer meer in het melodieuze
TIJm Bo)', dat op single is verschl't\('n, laat
de groep horen haar mU7.ikale klassiekers
te kennen, overigens zonder de eigl'n origi-
naliteit te verliezen. De songs 7.ijn stuk voor
stuk boeiend. Het album kent geen zwak
monwnt. .\1et Iktty Serveert heeft
?\eJerland een nieuw ijzrr in het interna-
ticJna1c POPVUIlt. De groep bestaat naJ.st
Carob van Dijk (zang, gitaJ.r) uit Peter
Vis,(T (gitaar), Berend Drubbe (drums) en
Herman Bunskoeke (bas).

wakker. En als hem de centen ontbreken
om de hoeren te bezoeken slaat Guido met
evenveel gemak dl' hand aan liehzelf, zo
kunnen we vernrmen in het lied Ubido CII

Legc Portemollllee: 'De daad der zelfbe"
vlekking is niet steeds negatief, ze leidt niet
tot vruehtverwerking, is uiterst anti-con-
ceptief. Het is door de band genomen een
daad van enige tristesse, maar hl,t is veili-
ger dan condomen ter preventie van AIDS.'
Voorts laat hij ons weten: 'Ik kan mij goed
aan mezelf vergrijpen, er is maar één ding
dat eraan o;çhort. Ik kan mezelf niet ... ik
kom vijf centimeter tekort.'

!OUIB!ID!
I I ~ • • 1" •. ,..,.. I.' ..

Palll RIllteIl

meer aanstekelijk dan die van 'The Boss',
LittJe Steven hreft Reller Days een vette
productil' meegegeven en de hlaaspartijen
klinken hij zonder 'soulfull'. Bijzonder aJ.n-
bevolen songs zijn All / lleeded was }'OI/,
Belter Days en Right thc Night Away. Ook
al is Southside Johnny een H)Çkveteraan,
hij swingt nog J.ls een trrin, Check .m out!.

Een oude rot in het popvak die nooit echt
doorbrak, maar die ook nooit echt weg is
geweest, is South,ide Johnny, Ruim een
jaar geleden kwam zijn barste album uit.
In november eIl december van het afgelo-
pen jaar deed hij Nederland aan voor een
toernee. Songs van [letter Da}'s vormden
de hoofdmoot van het materiaal dat hij op
de Nederlandse podia \.ertolkte. Het eerste
album lIan Southside dateert van 1976.
Intussen heeft hij er sJ.men met The Ashury
Dukes meer dan tien op zijn naam staan.
Southside Johnny is net als Bruce
Spring,teen afkomstig uit l'ew Jersey en
behoort samen met onder meer LinIe
Steven tor een clubje mensen dat regelma-
tig met 'the Boss' muziek maakt. Dit drie-
manschap werkte ook in het kader van
Southside Johnny's Reller DilYs samen.
Link, Steven produceerde het album en
schreef een groot aantJ.I nummers, terwijl
Bruce Springsteen het nummer Allthe \tIay
Home 1cverde en meezingt op It's be"1/ iI
/cm.!: time.
De muziek van Sourhside Johnny i, verge-
lijkbaar met die vJ.n Springsreen, met het
belangrijkste wrschil dat Southside
Jnhnny's nlu7.iek dichter bij de rhythm and
blues hlijft en een tikkeltje me1odieu7.er is,
Daarmee werkt de muziek van Southside

THE ASBURY DUKES
SOUTHSIDEjOHNNY &

GUIDO BELCANTO

p, ".,. n .••~oo.

Guidn Belcanto hedient lich in zijn liedjes
veelvuldig van de methodl' der overdrij-
ving. Hij zingt vol vuur over passie en lief-
de, mJ.ar zet de luisteraar daarna, door zijn
ironie op het verkeerde been. Zo bezingt
hij lijn liefde voor Evcline met de woorden:
'Het was passie, hevig als de donder, wil-

der dan dl:"wildste ork.
aan, passie, blind als
Stn.ie \X'onder, dieper
dan de diepste o.çeaan'.
Toch is Belcanto diep
serieus, hij meent alles
wat hij zingt. Wie hem
afgelopen jaar zag op-
treden in de
:'>Jederlandse schouw-
hurgen kan dJ.arvan ge-
tuigen. Hij woonde bn-
ge tijd in Antwerpen en
voelt zich uitermate
aangetrokken rO( de
rand van her hestaan,
tot de rode lichten, de
hoeren en de smart die
de liefde veroorzaakt.
De poelen van verderf
tluken zijn creativiteit

PLAISIRD'AMOUR (EM!)
Uit een grheel ander vaatje tapt de Belg
Gllido Helcanto. Zijn woncls liggen in het
levenslied, het Franse chanson en het medi-
terane sentirnentrle lied. Een van zijn be-
langrijkste helden is Jacques Brei, een
Vlaming die voor het grootste deel in het
Fram zong. Bekanto\ album P/aisir
D'Amour., ziln derde, OevJ.[ slechts twee
!'ranse liedjes tegen negen ?\ederlandse.
.\tuzikaal laat hij zich begeleiden duor het
Orchestre D'Amour waarin accordeon,
bandecm, klarinet, viool en contrabas een
helangrijke rol spelen.

De groep Beny Serveert (inderdaad ge-
noemd nJaf Hetty 5rii\-e) lijkt ha-ig ,uo een
onstuitbare opmars in de popwereld hier
en over de grens. De groep deed deze zo-
mer van zich spreken \'ia l.'"cn succesvol op-
(rellen În Ncw York. tijdens het jaarlijkse
~cw MusÎe S('minar. Nu, bijna een half
jaar later, is hlor debuutalhum Palomille
uitgekomen op ht."t Nijmcegst" Brinkman
Records (niet genoemd lIaaf dt" bekende
fractieleider) een feit. Het alhum komt be-
halve op her Europese continent, nok uit in
Groot Brittannië (op bet vCTnMardc4AD
label) en in de Verenigde Staten (via
~Iatador Records).
Hetty Srrverrt is een giraarhalld dir door de
critici wordt geplaatst in het gebied rund
Dinosaur Jr.. Ncil Young en Sonic Youth.
terwijl soms een vergelijking met de
Pretenders wordt gemaakt. De lllu7.iek is
aan de ene kant uitgelaten, agressief en
luid. Andenijds is ze ook heel beheerst en
lidiijk soms. Deze twee kanten staan op
een aangename manier mei elkaar op ge-
spannen voet, waardoor de muziek bijzon-
der intens is. Die spanning is niet in de laat-
ste plaats het gevolg van het feit J.n Beny
Serveert een vrouwelijke zangstem kenr.
Carol van Dijk's strm contrasteert met het
ongepolijste gitaargeluid . .\-bar als het rr
op Pa/amine wat ruiger aan toe gaat, on-
dergaat haar stelll een verandering van lief-
lijk en meisjesachtig naar agressief en ruig.
Dat gebeurt onder andere in el'n van de
toppns van het album, het uptempo nUlll-
mer Kid's Allright en in songs als Hea/tlJ)'
Sick en S/llIda:::ed to the Core. In de meeste
van de andere nummers zoals Palolllillc en
Brain-T'lg gaal het er wat rustiger aan toe.
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THE MIGHTY MIGHTY BOSSTONES IS GEEN G

"We proberen een sfeer te creëren waarbinnen iedereen zich op zijn ~
"De lang verwachte tweede release van de J\lj~hty Mighty Bosstoncs op
Taang! Records zal de wereld bewijzen wat de Jongens zelf allang wisten;
zij 7,ijn de besten", blies de Amerikaanse platenmaatschappij van de Mighty
Mighty Bnss(Oncs hoog van de toren. Dat schiep verwachtingen. De cd
'Afore NoÎse Al1d Otber Disturballces' bleek inderdaad van verrassende
kwaliteit cn met de vrolijke ska-hasis kwam je de zomer wel door. Maar
toen werd het herfst cn moesten de Bosstoncs gaan bewijzen dat hun num.
mers meer waren dan leuke zomercleuntjes voor liefhebbers van alternatieve
muziek. En dat deden ze met ccn Europese tournee, tevens ccn mooie gele-
genheid om de hand uit te horen over hun arrogante stellingname.

"We vinden dat we el:ht goed zijn, anders
waren wc hier niet. Wc zouden stuk voor
stuk wel bl:tere dingen met (lIlze levens we-
ten te doen wanneer de band niel got.'d
was. Aan de andue kant zijn we altijd weer
verbaasd dal er mensen komen opdagen
om naar ons Ie kijken. \V:J.arom zou er hiçr
iemand komen? We zijn nooit eerder in de-
ze stad geweest .. \har ah wc straks de zaal
inkomen, staan er wel een paar hondçrd
mensen. Daarmee prijzen we onszelf geluk-
kig", zegt Bosstones-saxofonist KeI/in
Lenear voor het optreden in het Nijmeegse
Doornroosje.

De ~1ight)" Might}" Bosstones zijn, hoc kan
hef ook anders, afkomstig uit het
Amerikaa[J';(' Boston. Dt" kern van de hand
bestaat uit acht leden, waarmee de groep
door Europa trok. Tijdens cd-opnamen wil
met name de blazerssC\:tie nog wel eens

worden uitgehreid. Op het podium waren
ze, naast Kevin Lenear, echter in de volgen-
de bezening te zien: Tim BUTton (saxo-
foon). Dick}" Baren (zang), Joe Siro!s
(drums), Joe Gittleman (has), I\';lte Alhen
(gitaar), Dennis BnxkenboTOugh (trombo'
nt") en Ben Carr als podiumheest, publieks-
bespeIer en achtergrondvocalist.

KeI/in en Nate nemen plaats rond de tafel
in de riante tourbus van de groep. Er wor-
dt"lI wat grappt"n gt"maakt met de rest van
de band en de crew, maar na een tijdje zijn
7e klaar Oln wat vragen te bealllwoorden.

• Satan's Ska
W'a,lr komt de term 'S,l!an's Ska' I'alltiaan
elt wat hetekent het I'oor IIII/ie?
Kevin: "D;1t is iets wat de platenmaat-
schappij heeft bedacht als typering mor

onze muziek, We zijn geen duivelsaanbid-
ders of zo."
Kate: "'Het is de llluz.iekstijl die wc spelen.
\Y/e proberen ons te ondçrscheiden van ge-
wone ska-bands. In onze muziek vind je
ook rock, hardl:ore en mt"tal tt"rug."

Er zij" tegenwoordig talloze 'crossover'-
hands, maar gel''' enkele a"dere groep
POI.'gtstij/ell op jullie mmlier same", Dat
maakt Ilillie l'en/Hij originele banti.
Kevin; "Dat komt omdat de meçsten van
ons niet lulke goetle muzikantt"n waren
tot"n we hegonnen. Dus spçelden we dingen
die binnen onze technischt" mogdijkhedetl
lagen, Wc kwamen al mei uit bij ska, hard-
cort" en punk rock. :-':aarmare we beter wer-
den destilleerden wc tiaar één geluid uit."

Alle Bosstones zijn van oorsprong afkolll-
stig uit de hardl:urepunksl:ene. Dat bt"-
schouwen z.e dan ook als hun roots.
Daarnaast zijn ze t"nornle ska-fans. Voeg
dat samen mer de verschi11endt' andere mu-
zikale voorkeuren die ze stuk voor stuk
hebht'n en je hebt het plaatje complt"et.

"Niemand binnen de band hesehouwt
zichzelf als een ska-jongen of als een echte
metalhcad, We houden van allerlei soorten
muzit"k en wc vindt'l] het leuk dat we mt"t
het door elkaar spelcn van stijlcn ecn breed
publiek weten te trekken. Tijdens ollze op-
tredt"ns kunnen heavy metal.fans, ska-fans,

6 - EGO I JA!'\UARI1'J'J3

The }.light)' MigIJty
Busstul1("s:"\V/ijpru-
ben'l! mel!sen dichter
hi; elk,Ulrte bren/Wit.
Dat is onze pu/itiek ...



)NE SKA-BAND

voelt"
punks, skins en mensen van n~rschilJendc
rassen en ICl.'ftijden sanwtl eetl toffe tijd
hebben. We proberen een sfeer te creëren
waarbinnen iedereen zich op zijn gemak
voclt~, licht Kcvin de uitgangspunten van
de Bosstont;~Stoe .

• Studenten
Jn het nllmmer 'They (arne ra Boston' g<lan
jullie met het refrein 'I was here bcforc they
carne • 1'11 he here long af ter - Don'r want
(0 share, but it seerns dear - That I'm gon-
na have to' anders nogal tekeer tegen stu-
denten, WorJen zij niet uitgesloten van dat
prettige sfeerr;e?
Kc\'in: ~Dat is ironisch bedoeld. Het is
\'anuit het gezichtspunt van een oude, vast-
geroeste inwoner van Boston geschreven.
Wij hebben geen hekel aan studenten. Het
zijn veelal onze trouwste fans. Studenten
en toeristen maken het stadsbeeld juist le-
vendig. Boston is de meest Europese stad in
de Verenigde Staten en het 7.wermt er van
studerenden en vakantiegangers. Het is een
oude stad met een rijke geschiedenis. Dat
wrgt ervoor dat het de enige stad is die te
vergelijken is met de steden hier."

Het is opval/end dat jul/je ol/danks cen
punk.achtergrond geen politieke lekslen
schrijven. Waarom niel?
Nate: "Soms gaat het over 'small-p-poli-
tks'. "
Kevin: "JJ, politit;'k met et;'n kleine p.
Gewoon over het leven. Op grotere schJ'll
zijn er wcl dingen waar wc het met 7.'n al-
len over eens zijn, zoals 'ral.:ismt." is slel.:ht'
en 'elkaar pijn doen is slecht" maar WJn-
neer het gedetailleerder wordt, lopen de

meningen binnen de groep [togal uiteen.
Bovendien zien we de ~Iighty ~lighty
Bosstones niet als een forum om onze poli-
tieke standpunten naar builen te brengen.
We hebben echter nÎets tegen bands die dat
wcl doen."
Nate: "Veel politieke bands zien hun eigen
standpumen als onaantastbare waarht;'id.
Daarmee creëer je groepen en drijf jt;'mt;'n.
sen uit elkaar. Wij proberen mensen juist te
verenigen, dichter bij elkaar te brengen.
Dat is onze politiek. Wij hoeven niet op eeIl
doos te klimmen en uit te schreeuwen dat
we geen racisten zijn en geen enge extreem-
rechtse mensen. David Lee Rorh zou dat
moeten doen."

Hou je lIiel van Darijd Lee RollJ?
Nate: "Jawel, maar ik heb hem horen zeg-
gen: 'Ik laat geen politiek doorsijpelen in
mijn muziek.' Op die manier weet je nooit
waar hij staJt. Bij ons is bet vrij duidelijk,
maar David Lee Roth, een rijke hlanke
vent ... "

Maar je bent toch wel een fall t'all zij'l mu-
ziek? Jullie hebben Van Ha/cl/'s 'Ain't
Talkin' 'Hout Love' op jullie recente cp ler
vllders/emling lJallde 10llr geut?
Nare: "De reden daJrvoor WJS dJt we in de
huurt van Boston voornamelijk werden ge-
zit:n als et."n ska-band, Ze koppeldt."n ons
tijdens optredens telkens aan ska-groepen.
Een manier om te Jaten zien dat we niet al-
leen maar een ska-bJnd zijn, is het coveren
van Aerosmith, ~etalJica en Van Halen.
Daarom hebben we die cp uitgebracht."
Kevin: "Ik dacht dat we dat nummer deden
omdat je wist hoc je Je riff moest spelen,"

• Ruitjes
Waar koml dat 'p/aid'-imaXe lJall jullie
lJandaan? (De Bo,srones hullen zich op ht."t
podium in Schorse ruitstof)
Kevin: "Dat hebben we ook gedaJn om
van het ska-image af te komen, Wat is er
meer anti-ska dan het dragen van de lelijk-
ste jaren zeventig 'plaid pakken'? En het is
tegelijkertijd ook absoluut geen
rock'n'roll-outfir. De platenmaat,chappij
heeft er een mooi verhaaltje omheen ver-
zonnen. Het zou het bij elkaar komen van
alle kleuren symboliseren. Net als onze

muziek en onze fans,"

Een ander slukje 'imagebuilding. is de te-
kening I'an de blilldog met horens die i1l
jul/ie bandlogo staat, Creëer ;e daarmee
Kee'l agressief image?
Nate: "Niet in Amerika, Daar is het Jlleen
maar een hond, Tot een paar dagen gele-
den wist ik niet dat die tekening hier in
Europa wordt geassocieerd met voetbal-
vandalen. Het ging ons alleen maar om een
ruig image. Net zoals onze muziek moet
overkomen. Het heeft niets te maken met
geweld, die link is puur toeval."

Dan vindt zanger Dicky dat hij te lang zijn
mond heeft moeten houden en laat hij, al-
vorens het podium op te stappen, nog even
~'eten wat zijn plaats binnen de Bossrones

".
"Ik ben arrogant en ik ben een hooligan.
Als ik naar de tandarts ga, kan hij een knal
krijgen. En wanneer mijn haar geknipt
moet worden, ram ik de kapper in elkaar.
~1aar ik hou van mijn publiek. Dat zijn
ook allemaal hooligans, maar ik hou van
ze. "
Gelukkig verraadt de blik in zijn ogen dat
hij er geen woord van meent.

Marco van Nek
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VEILIGHEID

Een tI/d,e geledHlfsch Bal/m /11 flep minister I'
gamsalle:> 111 NCdlevcnsbescholll m; 'kl/

stme
rol te aa eerland op IJl' 11 e or-
strllduf ~ spden bIJ de c een uctlevere
mas b;:, Je orgamsatlcs IJo

nm
i/11oltfcllsbe-

••gmetv IIlen;:,J
110rlllell 1'11I • ragel! Of! het IC] 1111-
111'11doen a (aarden, Ze zoud ge Jlcd van
van waf, a,1I de /'crsterkt", 1'11 meer kl/n-

d

VI' en l'an h ,e samen/"" met door d" , ,et Ics!'fIk ,vmg ~ Jeuge km
ga er van/llt I I lil

de dat de levell~l/de mil/ister lIiet
tieS 11/1 het / e-schu/lll'd"k bedocl-
m'crheid ,{ oorgeef/Jlik van ,:' e orgal/isa-
druk moe:;~eten /('0,,1£'11, ",~::~1e1lvan dt'
fatsoen:>re 'I' g,!illl leggen 0) meer na-
SChiW(d gld Is, JChouden aa~ je algemene
Inderdaa I k,agen. e wet, ICbe-
k (lmllen I ,e argunis. t' (e et'ellsi ,a les, van u'dke ' Jesc JfJllweli;-richting' ook,

voor hun aa 17spreken overn ang benadruk keil
mellfelJ/IIg m:;7:mell 1.'11 waarden ~:tJllee.
samenlelJl/lg ceut dat leder _ h I.' sa .
en beschaafd opstelt als I'um dl.' 111 de
aan dl." 0 "d burger. Als Ie :lwoorde1l1k
!{ekomen -Pr e7ucrallsche I~ mei hUIflil
'1.'Imlilers 1/I~f~ s vall de sam:,~:e(:ot stand
vmg If.lar , Ifl,k I'ragen d.lt I /11K,klln
;;;eggen ol'e~1I Ulstert wannee/ I.'samenle-
zeer kritisch waarden en /lonll,e wal wlll
ltonnen en re :I'/' over IJepaald

en
je kI/ni

enl dell/ocra;e s, m.l,lr ;;;O/,.III I' waarden,
hUI/den Als Jsch l,md. muef ze gelden /11

d,e demo ,e dat WJlt, kl/n /I.' Ie era.ln
met de d~~atle I'eranderen ~lte IJl/st door
vcns/Jesch /locratle om te' een door ;::0
Ecn heel .l0/liwelllke {-'nlheJJ~an kan cr le-d IJl ere ('ra )es!a,lII
I' toename van d ag 111 dit verba/IJI.'crmlllwittell d IS, of11/ erdaad

;;;0 alarmerelld .Gemeten 0 ,I dS als dl.' ministmaar als I cr I.' laatstc d er ,mecn/.
de 181.' eIIl~:e ~'~t verder leru;k~/~::Jla we/,
dat wi; in r e eel/W, dan k ~'l,/liJar

,
t'orixe eelt~1'::/Jeh"'diltd'xheid/el'el;I~,"dstellen
)escl. ,1 ei" ,I etwJol/willK ce I.' msteli;k ) , "
same/llevi/l n veel sterkere 1.'" evens-
een hele kr;' maar toch kOIl tr!s/fle i" de
'sappige' IIt elke daX g'" 'd Jl{VfJor!Jce1d

, vre~eI"k 11 wo dover ernsti e' . 11, e berichten /I~ cn, met
Grool.Britt~, ~~Isdadel/ in ~1/Jtsfllltcnd
ook il/derdaa:~lIe, In Enxe1and eC/I m<1ar
den met .t' ,d,lxlJladcn d' WllrCII er

k
111 s lilt d "'CV 'de mi'd " en "ersIn If II/er-~ rllt'en. ..gelll.'a1J' , ..rl/II'C 11-

~=t ,OlIU maatscha(!1,111ceuwcn PJI {-'ccll'cI1l
ken //Jet d k terug, heeft gier IS dan

,
e'raJ I,I/WII'

sc !OJllveh k c 1t cn mut I'al t r te 1/111-
rUlI /I()rm~/le orf{alllSatles 0 ; fet'ellsbe-
V,lIlrt pa, en waarden d p,el terrell/

h

J mCllS ' all met d
,,,, act,el'e I 1.';1cn mct IJlm IJ I.'wel.
I let spIJl 1111.'(,1'1.'/lame aan de drgcrschap,
armoede l'1 t oor de nm/lstcr cmocratle
lelden tot a(. meer Illspraak ,:/I[/ar mlllder
oprol'pen 1~~7,e I'an de crl1~JI:171

eadl'r
HI/mamstlsch~' de kerkelI /lltelt dan
spccteren (rbrJlld om de en hct. regels te re-

heek rol
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DE VERKLEURING VAN OOGKLEPPEN

Karel Roskam

Maar Van £es' oogkleppen hebben hem
stekehlind gemaakt. Want hij is onder het
apartheidsregime al die jaren rustig blijven
werken toen Zuid-Afrika de strengste cen-
suurmaatregelen kende. Hij heeft zich daar
bij neergelegd en hij piekerde er roen niet
over om weg te gaan. En nu dreigt hij al
met weggaan voordat hij daar reden voor
heeft. Eric van Ees is vast een fatsoenlijk
mens, maar hij heeft niet in de gaten hoe
gemakkelijk de rassenwaan je redeneringen
verkleuren. In de blanke politiestaat was de

bestaande alomvat-
tende censuur voor
hem geen belemme-
ring, maar hii weet
nu al, dat hij de
censuur die hij voor
de toekomst vreest
niet zal kunnen
aanvaarden.
Apanheids-censuur
is niet minder erg
dan non-raciale
censuur.
Zuid,tfrikaanse de-
monstranten zijn
niet minder moedig
dan Roemeense de-
monstranten. En
politie die seniet op
ongewapende men-
sen, in Roemenië en
in Ciskei. is altijd
schuldig.

• Censuur

niets willen weten van een non-raciale de-
mocratie.
Als een journalist in Roemenië voor de te-
ln'isÎe ge7.cgdhad. dat de Roemenen het
aan zichzelf hadden te wijten dat zij wer-
den doodgeschoten. was hem dat kwalijk
genomen: 'laat hij alleen maar de feiten ge-
ven!' Over Zuid-Afrika mogen iournalisten
wel een mening geven. Ook al zijn zij blind
voor de werkelijkheid, terwijl ze er met
hun neus boven op staan.
Zo maken sommige journalisten zich nu al
zorgen over de nieuwe Zuidafrikaanse re-
gering van het ANC. Zo'n correspondent
als Eric van Ees wil graag in Zuid-Afrika
blijven wonen; hij hedt daar altijd prettig
gewerkt zt."ihij voor de radio. Maar hij
weet niet zeker of hij d<larwel zal kunnen
blijven. Hij is namelijk bang voor perscen-
suur als het ANC <lande macht kOIllt.Dan
kan Eric van Ees Jaar niet meer werken.
I{et is prettig dat journalisten grote waarde
hechten aan de vrijheid van meningsuiting.

I
BLANKE

blCTATUUR

actionaire thuislandleiders (Ciskei,
Qwaqwa. Bophuthatswana en KwaZulul
die met geweld hun ei~en positie proberen
te handhaven. Uit angst nlOr veranderin-
gen willen zij de demol;ratie tegenhouden.
Dat zijn de thuislandleiders die De Klerk
gebruikt om de bt."vrijdingsbewegingte ver-
zwakken. En waarOlIl zou zo'n rechter in
apartheidsland opeens onvoorwaardelijk
gehoorzaamd moeten worden? \Vant die
heeft net zoveel mt."trecht te maken als een
rechter onder Ceaucescu of onder Pinochet
of ondt."rHitler.

• Belangen
De vier omstreden thuislanden hebben wel-
iswaar zwarte leiders, maar hun werk-
zaamheden zijn afgesfemd op het blanke
belang. De politieagenten, die de trekkers
overhalen, 7jjn soms zwart. lIlaar het ziin
de blanke belangen die het politieke geweld
in Zuid-Afrika in stand houden omdat zij

• Grenzen
Net als destijds de Roemenen gaan nu de
Zuidafrikanen de straat op om het einde
van de dictatuur te bespoedigen. Dat kan
in Zuid-Afrika alleen als de thuislanden
worden afgeschaft. Voor de Zuidafrikanen
zijn de thuislanden uitgesproken dictato-
riale producten van de apartheid. De de-
monstramen tegen Ceaucescu wisten dat
zij risico's liepen en
wij bewonderden hun
moed. 1laar volgens
president De Klerk.
Het Parool en Eric
van Ees hadden de
Zuid,lfrikaanse de-
mOllStrantende grens
van Ciskei niet over
mogen gaan: 'Je doet
zoiets toch niet zon-
der toestemming?
Bovendien had een
rechter dat verbo-
den.'
De grenzen van de
thuislanden zIJn in-
ternationaal nooit er-
kend. dus de zwarte
Zuidafrikanen hoef-
den zich daar niet
aan te houden.~
Tegelijkenijd zijn die
grenzen de heseher-
ming van de vier re-

Vorig jaar stonden journalisten ook met
hun neus boven op de bloedbaden in Zuid-
Afrika. zoals in september in het thuisland
Ciskei. Correspondent Eric van [es was cr
bij en hij vertelde in het NOS-Journaal, dat
het ANC de schietpartij had uitgelokr. Ook
de krant, Her Parool. vond het een 'onver-
antwoordelijke actie'. De demonstranten
hadden nier de grens over mogen gaan.
Want het ANC had kunnen weten, dat de
veiligheidstrol~penvan Oupa GqolO's lOu-
den schieten.

In cen democratie mag de politie alleen geweld gebruiken tegen demonstran-
ten als die bijvoorbeeld benzinebommen gooien naar 'buitenlanders',
Niemand zal het de politie kwalijk nemen dat met traangas geprobeerd
wordt om die gewelddadige demonstranten tegen te houden. Als het uit de
hand loopt, lal de politie gebruik mogen maken van vuurwapens. Maar
geen commandant zal opdracht geven om demonstranten dood te schieten.
In Roemenië gaf dictator Ccaucescu vier jaar geleden opdracht om op Doge.
wapende demonstranten te schieten. Journalisten stonden erbij en de came.
ra's lieten de bloedbaden zien. En wij zaten voor onze televisietoestellen
ademloos toe te kijken. De kranten hielden de dictator en zijn troepen ver-
antwoordelijk. Niemand gaf de demonstranten de schuld. Geen krant
schreef dat de demonstraties 'onverantwoordelijk' waren.
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Een reisverhaal uit Costa Rica

DE SCHILDPAD EN HET EI

Het is één uur 's middags. We ziUen nu al ruim twee uur langs de kant van
de weg op een lift te ,••.'achten. Er is nog geen auto voorbijgekomen. De
Hondurees-Nicaraguaanse grenspost ligt twintig kilometer verderop.
Inwendig kook ik van woede. Vanmorgen werd ik op hel busstation in
Tegucigalpa zomaar door politie in burger aangehouden. Paspooncontrole
en hagagechcck. Wat een arrogante hufter. Net als die soldaatjes bij de tal-
l~ze roadhlocks. Ze zijn even groot als hun M-16 en blaffen op dezelfde ma-
mer.

• Indiaans kerkhof
Na de maaltijd proberen we de bus naar
Carthago re nemen. S"iemand weet welke
bus we moetl'n hebben. Uiteindelijk stap ik
een soort van kantoortje binnen. De man
achter het buro weet ook niks van bussen.
Hij nodigt ons echter uif om een kijkje re
nemen op Lijn boerderijen. Gretig gaan we
daar op in. Eerst gaan we de Jardappclvel-

druk.
Oe volgl'nde nçhtend gaan we mei cen
Amerikaanse peace-corps volunteer naM
een klein dorpje niet vcr \'an Carthago. Hij
doet hier vrijwilligerswr:rk en is trots om
ons het één en ander te laten zien. We tref-
fen het, ze zijn heLig met de voorbereidin-
gen van een dorpsfcesr. Een heel varken
wordt uit elkaar gctrokken en smaakvol
bereid. De armste vrouw mag de kop lllee
naar huis nemen. Zij hceft 1.even kinderen
en geen man. De jongste van die zeven is
verwekt door de vorige volunteer. HOl'wel
hij haar wel n'n koe heeft nagelaten. heh ik
toch een ander idee van ontwikkelings-
hulp.

ten raken steeds meer geïrriteerd. Er ont-
staat een soort van machtsstrijd. \Vaarom
doet die vent niet normaal. Ik wil er niet
meer bij horen. \Xte moeten ook nog ver-
plicht geld wisselen. Door de inflatie zijn
wc millionair.
Ik ben blij als we weer in de auto zitten. We
overnachten met 1.'n vieren in Este1i. Het
hotel aeeeptn'rt alleen dollars. De zakell-
mJn gaat in discmsie met de Sandinistische
bedrijfsleiding. Uiteindelijk wordt het loca-
le geld geaccepteerd. Van de éne kant be-
wonder ik z'n lef, van de andere kant baal
ik van z'n eigengereidheid. Het laatste is zo
typisch Nederlands. Op de één of andere
manier weet ik m'n ergernis gOl'd te verber-
gen.

• Ontwikkelingshulp
\Xte kunnen meerijden tor onze eindbestem-
ming San Jose, de hoofdstad van Costa
Rica. De hotelmanager vraagt of we de ka-
mer per uur of per na..:ht willen hurell.
Later in de na..:ht begrijpen wc de betekenis
van die vraag. In de kamer naast ons wordt
de hele nacht om hl'r hJlf uur gl'douchr.
Het is duidelijk dat er hard gl'werkt wordt.
Mijn gl'bonk op de llluren m;ukt geen in-

Hé een ,lUto. Verdomme, die klere
Amerikaan rijdt door. Ik ga Illaar weer zit-
ten. Het is om depressief van te wordell.
Begin l'en verschrikkelijke dorst te krijgen
en een opkomende hoofdpijn. ~l'n pct ligt
op de bodem van de Rio Dulee in
Guatemala. ~et als ik van m'n T-shirt een
tulband maak, komt diezelfde Amerikaan
Lmgl.aam achteruit terugrijden. Er gJJt een
raampje open en in onvervalst :-":ederlands
wordt gevraagd waar de reis hem gaat. Wij
zijn op weg naar Costa Rica. rviaar het zou
al mooi l.ijn als we kunnen mcerijden tot
Esteli, een plaats in S"oord-Nicaragua.

• Een lift
Het blijkt een :'-lederlands zakelll'chtpaar te
lijn, die zich als pensionado's in Costa
Rica willen vestigen. Ze lijn met de auto
vanuit de Statcs gekomen. Hetgeen bij mij
respect afdwingt. Vooral omdat 1,edoor EI
Salvador gekomen zijn, wat nu niet direct
ah veilig bekend staat. Elke keer als ze hem
wilden aanhuudcn, zwaaide hij terug.
Bij de grens begint het gedonder al. De za-
kenman wil geen beroep in\'ullen op her
douaneformulier. Hij lll'eft geen beroep en
is ook niet gepensioneerd. De grçnswach-

'Onu' gulle l'ee.
hoer ...
...houdt 1.o'lIll1'ee-

duiund stien'n
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den bckijbm. Rondom de velden liggen
~rote stukken steen van ei~enaardi~e vorm.
Bijnavraag blijkt het vroeger een Indiaanse
begraafplaats te ûjn gewt"est. Elke keer als
er wordt geploegd komt er wel wat boven.
~ijn suggestie er archeologen bij te halen,
wordt verontwaardigd van de hand gewe-
zen. Ten eerste mag er op dat stuk dan
niets meer verbouwd worden en ten tweede
heeft hij niet veel op met Indianen. Hij
vindt het al erg genoeg dat zijn grootvader
zo stom is geweest om met een Indiaanse
vrouw te trouwen. Ten aanzien van zwar-
ten is het in Costa Rica niet veel heter.
Geconcentreerd aan de Atlantische kust
mochten zij tot 1965 niet \'erder dan twin-
tig kilometer landinwaarts reizen.

• Stieren
De volgende dag gaat hij op inspectie naar
z'n veehouderij in het noorden. Hier heeft
hij zo'n tweedui7.end stieren. Wij mogen
mee. Onderweg stoppt"n we bij bijna elk
café en restaurant. Ik moet van alles uit-
proheren. Een van de bij de wet verboden
delicatesses is een schildpadei in een tohas-
co-achtig drankjt". Ik wil het niet. Hij ht"eft
al besteld. Uiteindelijk laat ik me overhalen
door deze charmante macho. Het ei glijdt
als een grote knikker door m'n keel. Ik
walg van mezelf. Ik ben naar dit land geko-
men om de natuur te bewonderen, niet om
een bedreigde diersoort op te eten.
De inspcçtie doen we te paard. Ik zit wat
onvast te schommelen in het zadel van een
muildier. Een verschrikkelijke kater weer-
houdt me er niet van het landschap te he-
wonderen. Het is nog half oerwoud met
grote hagedissen en kleurige vogels.

Groepen stieren staan onder reusachtige
laurierbomen. Het kappen gaat maar door.
\X'ie interesseert het? Over een jaar moeten
wc terugkomen, dan is zijn huis aan de
kust klaar. Met gemengde gevoelens ne-
men we afscheid van deze gulle veeboer.

• Natuurparken
\X'e besluiten nu maar te doen waarvoor
we naar Costa Rica gekomen zijn, namelijk
het bezoeken van natuurparken. Costa
Rica is deel van de land brug die Noord-
met Zuid"Amerika verbindt. Om die reden
treft men hier een zeer gevarieerde fauna en
flora aan.
Het laatste park dat wij aandoen, bevindt
zich in het noordoosten van Costa Rica.
r-.tet een heel oude DC 3 vliegen wc van
San lose naar de plaats van bestemming.
Nu nog één uur in de bus en dan zijn we hij
playa Tamarindo. Op dit strand leggen de
grote leatherback-schildpadden hun eieren.
Het moet een unil.k gezicht zijn.
's Ochtends ontbijten wc op het strand met
croissants en heerlijke koffie, vers gemaakt
door een Belgischt" bakker. Hij geeft ons
aanwijzingen hot"en waar we de schildpad-
den kunnen zien. 's Nachts steken wc met
moeite een snelstromende rivier over om
op een ander strand te komen. Na zo'n
twee uur te ht"bben gewacht, zie ik ecn gro-
te zwarte schaduw op de vloedlijn. Ik durf
niet direct m'n zaklamp te gebruiken uit
angst dat ze zich omdraait en richting zee
zwemt. Langzaam verheft zich it:Tsgroots
t"n zwarts uit de zee. Het is een enorme
twee meter lange leatherback. Kreunend
7.et7.ijzich met haar enorme schoepen af in
het zand. Het liikt een eeuwigheid te Juren

voor zij haar plaats van bestemming ge-
vonden ht"eft. Dan begint het gravt"n.

• Tranen
Dichterhij gekomen ontwaar ik tranen bij
haar ogen. Als ik me opricht zie ik een vier-
tal Costaricanen met jutezakken aanko-
men. Ze houden de zak onder de staart van
de schildpad en vangen zo de eieren van dit
weerloze dier op. Nu begrijp ik haar tranen
en heh moeite met die van mezelf.
Ik proht-er in gebroken Spaans een discus-
sie aan te gaan. Vermoeid kijken ze naar
weer zo'n gringo, die meer om de natuur
dan om hun kinderen geeft. Ik voelde me
een huichelaar. Was ik niet degene dit" zich
had laten overhalen een schildpad-ei te
eten .
Costa Rica, hoelang nog?

Bart HeteiJri;
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Afrekening met een tijdperk

UIZ

Regisseurs van eigen bodem doen het af en toe lang niet gek hui ten onze
landsgrenzen. Weliswaar is George S\uizcr van origine ccn halve Fransman,
maar niettemin wordt hij toch beschouwd als een Nederlandse cincaS[. Zijn
film Spoorloos werd internationaal bejubeld. Met Ut:: maakte Sluizcr ecn
produktie die veel Europese elementen in zich verenigt. Als dat de toekomst
van het veel bediscussieerde begrip 'Europese film' wordt, dan hoeven we
nergens bang voor te zijn!

L:t7,vertegenwoordigt een tijdperk: dat van
de onaantastbare aristocratie die zich het
recht voorbehoudr om zich verheven te
voelen boven wat zij als het gewone volk
hesehouwt. Tegelijkertijd is hij een hoffelij-
ke, beminnelijke man met een passie voor
schoonheid, onberispdijke manieren en
veel gevoel voor humor. Da<Hmee is het
verhadl meer dan alleen maar een an~kdote
over een verzamelaar, het is een stukje
Europese geschiedschrijving geworden dal
veel vcrder gaat dan die ene vertegenwoor-
diger van een voorbije periode.
De film werd opgcnomen op lokaties in en
buiten Praag en in een srudio in Hamhurg.
De porsel~inen beeldjes 7.ijn vrijwel alle-
maal originelen (waarde drie miljoen dol-
lar), geleend van de fabriek nabij Dresden
die ze ooit vervaardigde. Voor dt, titelrol
liet Armin :\1ueller-Stahl, een Oost-Duitser
die inmiddels (Jok in Amerika, na Music
Box en A~'aloll een veelgevraagd acteur is,
l'en grote Hollywood-rol schieten. Peter
Riegert speelt de Amerikaanse verzamt'-
laar. De onnavolghare Ierse I1renda
Fricker, die eell Ost"ar kreeg voor haar rol
als moedcr van de spastische Daniel Day
Lewis in My l.e(t Foot, is .\Iartha. De Brit
Paul Scofield Sl.:hittert in cen kleinere rol als
de vriend van Utz.
Urz is mei toewijding en een vleugje nostal-
gie gemaakt, voortreffelijk gespeeld en
doorsneden met net voldoende humor en
gevoel voor betrekkelijkheid om de kijker
toch geamuseerd naar huis te laten gaan.
Kan het mooicr:

spoor terug te vinden. De kijkers weten
dan inmiddels dat Martha de medepliçhti-
ge is geweest van een even verbijsterende
als spectaculaire verdwijntruc, waarmee
Utz zijn schanen voorgoed tot zijn onver-
vreemdbaar bezit heeft gemaakt, En
l\.1artha houdt zich schuil in het boerderij-
tje waar ze na de dood van haar man heen
is gegaan. De Amerikaan helt en klopt,
maar ze doet niet open ...

Lerll/ore 1'<11/Opzedalld

llretldJ Fricker e1/
Armitl AII/el/er-
StaM ill 'UtZ'

iamilir. Hij groeide op in een kasteel, bij
zijn oma. Nu woont hij op een rweekamer-
flat. Hij is een verwoed vrrzamelaar van
porselein, waarvoor zijn grootmol.'dl.'r hel
fundamrm Irgde: van haar kreeg hij zijn
l.'erstt" beeldje. Tijd~ns \'('0 II en in dl.'
Stalinistische tijd wist hij veel topstukken
te kopen van mensen die zich gedwongen
zagen afstand van hun beziningen te doell
om te kunnen vluchten.
Eigenlijk had hij als vrijgezel onder het
nieuwe regime maar recht op één kamer.
Da<1fom is hij getrouwd met 7.ijn dienstho-
de, .\1artha. Zij accepteert dat het huwelijk
alleen is gesloten uit prakti,çhe overwegin-
gen, alsook dat dl.' flat vrijwel geheel is ge-
vuld met vitrines waarin de adembenemen-
de collectie van Utz is uitgestald.
De Amerikaansl.' verzamelaar die, na Utz'
dood, de collectie graag mee overzee wil
nemen, reist spoorslags naar diens huis als
cr een telefoontje uit Praag komt dat Uu is
overleden. Maar vall het porselein is g~~n

Dit is het hegin van een fascinerende
vriendschap. Utz is een Tsjechische haron,
laatste overlevende van een aristocratische

Naar Je roman Ut;;: van Je Brit Bruce
Chatwin, waarvan cr wereldwijd meer dan
vijf miljoen zijn verkocht, maakte Sluizer
ecn film die net zo kleinschalig en clcganr is
als het onderwerp waar her verhaal over
gaar: :\1eisscn porselein.
De film opent mer een \'ci!ing in \'{'enen.
Een oudere, gedisting~erdr man, Utz, biedt
een waan7-Înnig bedrag voor een porcelei-
nen muzikant je. Een Amerikaan, die ook
zijn zinnen op h~t kl~inood had gezet,
haakt releurgesteld af, L.ater raakt hij met
d~ koper in gesprek en ver7,ekert hem dat
hil teveel voor h~t beeldje heeft betaald.
Dan vertelt de man hem dat het porsdei-
nen figuurtje het laatste exemplaar vormt
van een heel orkestje. Hij heeft het nu dus
compleet en de waarde is daardoor niet
meer in geld uit te drukken ..,
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L.v.a.

Moira KeUyen D.B. SWf!eney in 'The
Cuttmg l!-dge'
jongr, elegante kunsrrijdster is zo verwend
dat ~een partner het bij haar uithoudt. Een
bonkige ijshockeycr raakt j;eblessrerd, zo-
dat hij geen wedstrijden mrer kan spelen.
Haar coach nodigt hrtn uit om eens mct
haar proef te komcn rijden. Aanvankelijk
hotert het niet tussen de twee, maar ja
hoor, aan het slot Olympisch Goud plus
ren verlovingsring. 't Klinkt allemaal vrrse-
lijk, maar dankzij een 7.eer creatieve came-
raman, veel schitterende ijsscenes en heel
aardig acteerwerk van n.B. Sweeney en
:\loira Kell}" werd de film toch een verras-
send onderhoudend tussendoortje. Moet
kunnen.

Ambitie, teleurstelling, succes ril liefde zijn
de ingrediëntt.n van The Cl/Uilig Edge. Een

THE CUmNG EDGE

dicus is, prohrert ze hem over te halen om
'lOOT haar te komrll werken. Hoewel hij
daar in het begin weinig zin in heeft, ont-
dekt hij langzamerhand dat er in deze gru-
welijke stad meer voldOl:ning te vinden is
dan in de smetteloze kliniek in Amerika,
waar hij eigenlijk nooit met plezier heeft
gewerkt.
Ondanks een aantal behoorlijk scntimcnte-
Ie zijlijnen en l'en flinke dosis geweld is
Cil)' of Joy TOch een heel genietbare film,
niet in de laatste plaats doordat cr opreçht
en gdoofwaardig wordt gespeeld. Scxy
Patrick Swayze heeft het zich ml't zijn rol
als arts in de sloppenwijken van Calcutta,
die tijdens de natte moesson zelfs hijna
door dl" rivier wordt verzwolgen, nirt ge-
makkelijk gemaakt. En j;e1ukkig heeft rc-
gisseur Roland joffe niN Michelle Pfeiffer
gevraagd voor de rol van de verpleegstcr,
maar de al wat oudrre, gevulde Engelse ac-
trice Paulinc Collins die precil."s weet wat er
van haar wordt verwacht.

Pa/riek SII'<i)'zei/l 'Cil)' of Jo)"

Een jonge Amerikaansl." arH moet machte-
loos toezien hor een patiënt je onder Lijn
handl."n su.rft. Hij kan de frmrratie niet aan
en reist naar India, op zork naar zichzelf.
Wat hij vindt is een Britse verpll."cgstl."r die
7.ich met de moed der wanhoop inzet voor
een lepra-centrum. Als ze hoort dat hij mr-

tegendraadse cineast: hij vlJgcn stuitend
grof, bij vlagen adembl."nemend mooi.
Voor de hoofdrollen koos hij twee Hijwd
onbekende sterretjes, bijrollen liet hij SPl."-
len door zijn paradepaardjes Cas Enklaar
en Tom jansen. Zij leveren de sterkste scè-
nes in de film, die al mrt al weer een zeer
herkenbaar Van Gogh-produkt is gewor-
den.

CITYOFJOY

f{{ik BargJi en Amanda OOIllS in 'Vdls licht'

VALSUCHT
De roman Vals licht van joost Zwa~erman
vertelt over de fascinatie van een hleu Stu-
demje uit de provincie voor el."n prmtituée
die aan dr overkant van zijn Amsterdamse
huurkamcr haar beroep uitoefent. Hij
LOekt contact en al snel mag hij mee naar
haar huis. Maar dat dr grote stad vol geva-
ren is wordt duidelijk als blijkt dat het
mei,jl." geld schuldig is aan nvee onderwe-
reldfiguren. Zdf is ze ook niet l."rg rerlijk
tegrll haar onschuldige ,tallbiddutje.
Theo van Gogh heeft het bork nu verfilmd
en het resultaat is zoals alle films van deze

Poitier, River Phoenix en Dan Ackroyd zijn
subliem als Je leden van het sneaker-team,
Ben Kingsley speelt een prachtij;e dolge-
draaide geleerde. De schrijvers van het ~e-
nario kregen indertijd al een O~ar-nomi-
natie voor Y('argames, waarin een jongen
met zijn computer onbedoeld bijna een we-
reldoorlog ontketent.

De mo~dijkheden van de computer als ge-
heim en zeer gevaarlijk wapen worden ui-
termare boeiend uit de uoácn gedaan in
Sneakers van Phil Aldcn RobiJl>otl.
Aan het eind van de jaren zestig zijn twee
jonge, sociaal voelt-nde computerfreaks he-
zig bepaalde fondsen te herverdelen. Zo
slui7.cn l.C l;c1d van de Republikeinse Partij
naar de rekening van de Bbck Panthl.'rs! Ze
wordrtl betrapt door dl." politie. Eén van
hen wordt gepakt, de ander duikt onder en
neemt een nieuwe naam aan: Martin
Bishop. Een kwart eeuw later is hij nog al-
tijd in dezelfde branche beûg: hij sta,\! aan
het hoofd van een team gewiekste lieden
met wie hij beveiligingssystemen test op
hun betrouwbaarheid.
Op een dag wordt Bishop benaderd Jour
twee mannen die op de hooj;te zijn van het
feit dat hij iets te verbergcn heeft. Hij
wordt onder druk gezet om een clectroni~
~hc vindin~ van een jongc Oost-Europese
gelcerde te stelen, waarmee elke computer-
code kan wotden gebroken. Samen met
ûjn zeer gespecialiseerde assistenten begint
hij aan een operatie waarvan hij de draag-
wijdte niet bn ovenien, en die hem uiTein-
delijk eonfrontecrt met zijn vroegcrc 'part-
ner-in-crimc', van wie hem was verteld dat
hii in dl."gevangenis was overledcn ...
Hocwel Sneakers in feite over een lood~
zwaar onderwerp gaat (wereldmachten die
elkaar een bepaalde chip betwisten, omdat
7l~daarmee onbeperkt toej;ang hebbcn tot
alle vijandelijke wapensystemen) levert bet
script genoeg kleine grapJt's op voor de no-
dige ontspanning. De film houdt tevens een
waarschuwing in, reden waarom Rohert
Redfort, altijd een idealist gehleven, graag
bereid was dl." hoofdrol te spelen. Sidney

V.l.n.r. Ril'er I'hoel/ix, Robert Redford, Dali
AckroyJ ell Sidllt)' Poitier in 'S"eakers'

SNEAKERS
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Hierbij weer eens een zandloper, waarvan
elk woord bestaat uit dezelfde letters als
het voorgaande, eerst min t:én en bier plus
één letter. De omschrijvingen luiden als
~.olgt: ]-boeiend {S [eners), l-aantrekken
(7), 3-keukengerei (6), 4-pech (5), 5-llleis-
jesnaam (4), 6.ab 5 (3), 7.als 6 (2), 8.klin-
ker (1), 9.tOTaal (2), IQ-hier (3), II.min-
derharige (4), l1-dunner haar (5), I3.ne-
gerhutten (6); 14-kerkgezangen (7), 15-als
5 (8).

Zandloper
De oplossing van de vier beroepen die ge-
vonden konden worden in de visitekaartjes
in het vorige nummCT luidt: lerares, diri-
gent, exporteur en kinderjuffrouw.

Steven

Moeten we ollder ogen zien dat onze I'er-
olltwa,lrdigillg (wer /lithongering, gebrek
aan elemelltaire verzorgilIg, lel'ells/,lIlge
psychische 1'11lichamelijke ~'crmillkillg I'all
melIselI... dat die I'ertllltwaardiging groter
is wamleer ollze eigclI be/aI/geil gescha"d
worden?
Moeten we omler ogel/ z1elldat - ook wan-
neer de meest elementaire regl'is 1'''11men-
selijke beschilllillg el/ illteTllatiollaal oor-
logsrecht met voeten worden getreden - we
lIiel gemotil'ecrd zilll tot !Jet KeI'en I'dll

IJl/lp1'11beschermilig?
De risico's ziJn immers IeKroot?

D

De strijd ;n joegocsl,wië. Honderdduizen-
den zij" op de 1,llIcht. Op dit moment be-
dreigt dit conflict IlOglIiet onze eigl'll wl-
ligheid; eCOllOmisch heeft het westen er
weÎllig last 1'0111.
MoetelI we onder ogell ûell dat we inder-
da,ld weinig risico's wil/,'n lopen als we er
geel! direct bel,l1lghij hehhm?

Toch Int de deur van dit cafetaria (op
Vlieland) echt op slm.

Toch. ..
haddl'll u'e diezelfde darzeling en uIIgst
toen we /log ol'er oost-westcu/lflictell
dolchtell?Daar concefltcu 1'11strategieën bij
olltwierpen (1'11 oefellden) waar spruke was
~'anhOllderdduizendell doden; ell nucleaire
fall-oul 1'11 /lesmetting.
Toch. ..
haddl'lI we diezelfde <l<lrzl'iillgtoell we sa-
1111'11met grote broer Amerika del'inamell
uan de Golfoorlog? £en oorlog waar/Il het
risico bestOlId dolt chemische en nJic/e,lire
strijdmiddelelltwbm/kt WIldelI worden.

Eell hed be/olden thema:
IJl' risico's I'erbonden aun 1'1'11VN-uitZl'n-
ding.
Grote 'landing; Zijll de risico's accepta-
bl'l?
Terechte angstelI; voor beschÎ1,tingen, uit.
zichts/ou el/endige leef- en werkomstall-
digheden, IJerW()lIdill~en,geestelijke 1'11li-
chamelijke IJerminkillg, de Ol/herroepelijke
dood.

Een ontkenning doet een ontkennin~ teniet,
zo hehhen we allemaal ooit eens geleerd.
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DE VOLLE LAAG VOOR
MARCO VAN BASTEN
Over de bestrijding van het toenemende voetbalracisme
'Pontius Pilatus', Zo noemde de Italiaanse krant Corricre della Sera Mareo
van Basten. En een ander dagblad kwalificeerde hem als de 'heken de a-poli-
tieke sporter, het type dat met alle \vinden rncewaait', 11Mcssagcro: 'Het
slag mensen dat geen boodschap heeft aan de buitcn\\'crcld en daarom des te
gevaarlijker is. Want voetballers als Van Basten zijn de afgoden van de ar-
beidersklasse en geven de supporters ccn verderfelijk voorbeeld.'

On~cmccn fel waren de reacties op de on-
verschilli~hcid die Maren van Basten aan
ue dag legde tegen het (ook in Italië) toene-
mende voetbal racisme. Het navrante was
dat Van I~asten 7,ich die kritiek op de hals
haalde in een reactie op het voorstel v"an
een ploeg- en landgenoot. Ruud Gullit dus.
Die stelde \"IlOr om voetbalwedstrijden te
,taken als na,lr het oordeel van de scheids-
rechter het racistisà gedrag op dl' tribunes
zekere grenzen overschreed.
Er zat natuurlijk een duidelijke zwakte in
dat voorstel en die zwakte werd dan ook
terstond helicht. Een banaan, geworpen in
de richting v'all een zwarte speler. moest
daar de grens getrokken? Of moest P,lS
echt worden opgetreden en gestaakt, als
door roesl'houwers werd opgeroepen tIJ[
daadwerkelijk geweld tegen spelen? Hij
opmerkingen dus als 'Dood aan de Joden',
zoals die in l\"ederLmd soms te horen lijn,
of 'Slacht de negers', wills op Italiaanse tri-
bunes wordt gehoord?

• Strengheid in Amerika
In Amt'rika zijn Ie sinds geruime tijd hij-
zonder streng. In 1987 werd een voor,un-
staand honkbal-manager uit zijn functie
gezet, omdat hij had beweerd dat zwarten
mindt"r geschikt waren 'lOOt het leid('n van
een club. En nog onlangs werd ('en vrouwe-
lijke perschef van zo'n club voor dt" rechtt"r
gedaagd, omdat ze het woord 'nikkt'rs' had
gehruikt. Racistisch geschreeuw op
Amerikaanse tribunes kwam ill zelden
voor, maar ongetwijfeld is dar ook inge-
damd door de krachtige instructies die
Amerikaanse stadion bewakers al vele jaren
gelt-den krt"gen. In Amerika zou niet dt' na-
druk zijn gelegd op dt' zwakte v'an een
voorstd zoals Gullit dat lancel'fde. Daar is
de opdracht om daders snel en duidelijk te
straffen.

• Europa lankmoediger
EUroP,1 is ondanb hilar grschiedenis lank-
mot"diger. Althans, wás lankmo<'"diger.
Onder invloed ook van het in Duitsland
herlevende neonazisme en racisme, is het
besef dat gewoon moet worden ingegre-
pen, mei sterkt"r gewurden. Ilet is de vraag
of een Nederlandse voetbal magnaat als

Cees den Braven nog evell gem'lkkclijk zou
wegkomen met zijn discriminerende uitla-
tingen. En hoe kort geleden zijn die ge-
daan?
Bondswach l.ibregts v{'rgaloppeerde zich
een paar jaar eerder en haalde zich terecht
de gram v'an (;ullit op de hals, maar de di-
recte consequenties van zijn denigrerend{'
opmerkingen bleven uit. Waarschijnlijk

70uden ze nu tot maatrrgtIen heb hen ge-
leid.
De mate van bewustmilking en signalering
van voethalracisme speelt dus een helang-
rijke rol bij het bestrijden ervan. Nog maar
kon geleden werd van 'officials' als Den
Braven en Libregts gezegd: ach, ze bedoe-
len het eigenlijk niet kwetsend, het ont-
schoot ze, iedereen zegt wcl e{'ns iets ver-
keerds. En van toeschouwers die zich be-
zondigen ,un rJcistisch gedrag, werd ver-
goeilijkend gemompeld dat l.e niet beter
wisten.

• Gullit gaf signaal
Dat laatste mag in sommige of mis'ichien
wel veel gevallen nog streds opgJ,m. mJar
dat is nog geen reden om puur I,\'angedrag
te tolereten. (~elangri)ker is echter, en
Amerika hedt dat kennelijk al lang inge-
zien, dat van 'autoriteilen' in de spurt wel
bewu'itzijn en verantwoordelijkheidszin
mag worden H'rwaeht. En tot die autoritei-
ten behoren ook de (ster)spclers. Ook al
zou een voorstel zoals Gullit dat deed bii
uitvoering onpraktisch blijken, dan nog is
de signaalwerking ervan onmiskenbaar.
Waarschijnlijk heeft de stellingname van
Gullit zelfs meer invloed dJn welke politie'
kt" of strafrechtelijke bt"slissing ook.

• Lakse reaktie Van Basten
Treurig is het dan als juist de vedelte Van
Basten 7,ich volkomen indifferent toom en
zegt dat het niet zijn schuld is dat dt" wt"reld
zo in elkaar ZiL Een zo lakse en laffe opstel-
ling van iemand die lijn enorme inkomen
dankt aan 'het puhliek', ver>chaft dat pu-
hliek hijna een alihi om de heest uit te han-
gen. 'Hl."t loopt 7o'n vaan nil."t', voq~de hij
er aan toe, waarmee hij aangaf zelfs de re-
ceme (Duitse) ges~'hiedenis nier tt" kl."nnen
en het niveau van sommige voetbalsuppor-
ters te benaderen.
Kenndijk schrok Van Basten. Luttelt" da-
gen na alle commentaren ontkende hij zijn
onverschilligheid. Die ontkenning werd
ook in de Italiaanse pers weggemoffeld.
Dat VJ!t dit" pt"rs aan tl."rl."kt"nt"n,wam het
is belangriJk als een Van Basten in zo'n be-
langrijke zaak op zijn schreden terugkeert.
En wie weet heeft hij het inderdaad anders
bedoeld. 0,11\ zou dat voor de kranten nog
meer reden zijn geweest voor een duidelijke
rectificatie.
:\laar ook dat neemt niet weg dat Van
(~asten in eerste instantie reageerde als een
leeghoofd en dat hij niet tl."n ollft"chte de
vollr laag kreeg.

HallS va/l W'jSH'1I
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Geachte red,lktie,

a. Een suppletie-regelillg ,{ie moet garal/-
dt'ren dat, l'OOr,fe l'rijll'illig nadienende
dimsrplichtige CaraibiH.he militairen,

Naar aanleiding van het artikel 'Art/baal/se
militie t'efwac1Jt duil!elijkheid' (iuli/auglls-
tIlsmmmIer), zou ik graag als verrege".
woordiger VIlI! de olleTigens nict met lWdln

genoemde behmgenverenjgillg willen re-
ageren.
In dugustus 1986 is er lIil vele jaren (',m 01/-

dllidelijkheid eell regeling getroffen voor
de Caraibische militairen.
De volwaardige rechtspositie werd otlge-
nomell in de O/Iderscheidenlijke I,md:>l'cr-
ordenillxen t'all Aruba en de Nederlandse
Antillen. Kortheidshalve wil ik mIstaan
met een opsumming van die onderwerpen
die ill bijzondere mate V<l1I toepassing zijn
op de langdurig If,ijll'ilIig dienende dienst-
plichtigen. Voor de kader/eden ~i;1Ide 1'0/-
geilde maatregelen getroffen.

•-,
LEZERS
SCHRIJVEN

Den Haag, 2 novem/Jer 1992

(die uI' dat moment dienden) hun huidi-
ge netto Nederlandse militaire inkom-
sten voor de toekomst gegarandeerd
wordt.

b. Een m'erIJfuggi"1{sre1{eli"gdie een inko-
men garandeert tussen het ontslag op
4S-jariKe leeftijd en Ilensionering op 55-
jari1{eleeftijd.

De regeling hOl/dt in:
- het eerste jaar 90% van de laatstgeno-
ten bezoldiging;

- het tweede en derde jaar 80%;
- het vierde en djfde j,wr 70% en daar-
I/a 60% tot de pensionering op S5-ja-
rige lt'eftiid.

c. Pensiuen l'al/af het SS-ste levensjaar,
hetgeen neerkomt op 70% I'an het sala-
ris poor ontslag op 45-jarige leeftijd.

d. Voor de tiid dat de Antilliaanse en
Arubaanse I'akantieuitkering niet wordt
uitbetaald, zal uitsluitend aan de lJl/idi-
ge aangehouden kaderleden een pakan-
tie-lfitkerillK op Neder/a/lds lIit'eau wor.
den uitbeta,lld. zulks uiterlijk tot I,el
mommt t'anlee(tijdsonlslag (45 jaar).

e. De huidige aangehouden kaderleden
wllt'n tul het momeni pan hlln leefti,ds-
ontslag een l'ergoeding voor extrabe-
slaglegging ollWangell op I'oet I'an de
re1{elingI'oor per1{oedillKl'oor extra be-
slaglegging zoals die geldt of z<l1gelden
l'OOT,\lederlan,{se dienstplichtigen.

Vuorls is aan <it' belrokken reg/'ringen
voorgesteld:
de periode l'oor de nog resterende a(-
bouw I'an het e!oiKnemelll te l'erdubbe-
fen onder ot'ereellkomstige a'lIIfhlSsing
l'an het relel'a/lle percenl"ge;
duidelijkheid te scheppen Ol'eret'mtlle/e
toekomstige carrièremogelijkht'dm
l'oor de aangehoudell kaderleden

(d.m.I'. een orgmlisatie-onderzoek);
- de looptijd ill de r,lIIg vall korporaal te
stel/eli op 13 jaar en 3 maanden;

- te beziell of de loopti;d i" de ",ng t'an
eerste luilenant kan lI'orden I'f'rkort.

De voorstellnf zijn door de 3 regeringen
aalll'a,lTd. Ook de ufficieren t'a" "et
A1Itmi{-kader zi;n "kkoord gegad'l met de-
ze regelingelI.

[n auglfstlls 1986 werd de raamregefiflg
l!astgesteld en was hel zaak om de uiWoe-
riflgsbepalingelf tot stalfd te {!Tengen.
Het georganiseerd ul'erleg dienstplichtigen
(het GOD) zou !Jet gremium zij" waar
ol'erleg gevoerd moest gaillf worden.
Het GOD is echter lIooil eclJl goed I',m de
grond gekomen. Als VBZ/VBM zi/n wi,
medeverantwoordeJi,k geweest /Jij - elf
VOOT- de totstandkoming I'illf de recIJlspo-
sitie Amilliaallse en ATl/b,lilIlSemilitairen.
Als VBZ/VBM kUl/nt'll wi; wel willell dm
er goed ot'erleg gevoerd moet worden, daar
zijn echter meerdere partijen poor /lodig.
Dilamaast is het goed om <'eIIsIe kijken
hoe lang !Jet in Nederland geduurd heeft
voordat partijen gewend waren aan hUil
rol. \Vij bebben de meest betrokkm be-
windslieden IJerIJoa/delijk al dan niet I'ia
bet ambtenarellkorps en de marillefeiding
gewezen 01' de niet IJevredigende situatie.

Met I'riende/ijke groeten,

NAMENS HET ALGt:::AfEt:N BESTUUR

w.g.
J. \X'.H. Golsleijn
l'oorzitter VBM
Verenigi"g Belangenhehartiging Alilitairen

NO
ANGUNG

~~-----~- -- -------===---------
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ZAPPEN WE MAAR DOORt

De door onszelf ingevulde werkelijkheid
Kippcvc1, jeuk, slapend been, sterretjes voor je ogen, roos, kleurenblindheid,
hikken. Hoc gaat dat nou precies? Ik bedoel maar, van de natuur van ons ei-
gen lichaam weten we cigcnlijks nauwelijks iets af. Maar wat geeft het.
Zolang het goed gaat is cr niets aan de hand. We redden ons wel en behoe-
ven ook niet alles te \veten.

Iedere werkelijkheid is maar relatief. Het
kan bijna niet anUl'rs uJ.l1 &lt rT maar êên
wcrkclijkhdd is, maar iedereen ervaart die
op zijn/haar eigen manier. Er is bijna ook
niet tegenop te 7.icn, te horen, te ruiken, te
voelen, te proeven, u' belintuigl'n. In en om
om cigcn lkhaam en ook in de grote ('"11

kleine natuur om ons heen. Wie t"T over na-
denkt, 7.iet de onverschilligheid opdoemen.
Hef baltsgt'Jrag van huismussen, de huid-
verzorging van de egel, het voedingspa-
troon van de lintworm, Je stampers en
stempeb van teer guichelheil, het zal alle-
maal wel.

• Dun schilletje kennis
Op school zijn wc het vaak al een beetje zat
geworden, Al die kennis, al die weetjes, al
die complete computergestuurde informa-
tiesystemen, steeds méér in een wereld die
opener is dan ooit, meer doordrongen van
wetensçhap, van techniek, \'an economie.
Door de onvoorstelbare hoeveelheid ken-
nis kan iedere persoonlijke kennis maar
een heel dun schilletje van het geheel zijn.
Knappe hol of leeghoofd. in die zee van
kennis maakt het niet eens veel uit. Het is
ook niet zo erg, heel \'('el Illell>en kunnen
met een beetje minder uitstekend leven.

:-'let name jongeren zuigen kennis gemak-
kelijk op, Maar essentieel is het niet: het
gevoel, de beleving, de ervaring is \'oor hen
veel belangrijker. En wie ontkent dat er te-
genwoordig heel wat te beleven is? Je hoeft
cr niet voor naar een opgewonden house-
panyen je hoeft ook al niet op zaterdag-
,wond llaar de broeierige verveling van de
Rotterdamse Lijnbaan. De ware heel per-
soonlijke aktie en her gewoon maar af-
wachten wat het leven brengt. Twee uiter-
sten. Daartussen z.it meestal het gewone le-
ven en dat is vaak al enerverend genoeg.
Aan mogelijkheden geen gehrek. Het is dus
maar waar je een keus maakt in l'en wereld
van o\'ermaat.

• De afstandbediening
KeUlen hl'rekenen verschillen, Zie de af-
standbediening \'an de tv. Het ligt allemaal
heel dicht naast elkaar, maat het kunnen
toch werelden van vef'>chil zijn. Zappen op
19 kanalen, kies maar uit: een spelshow op
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Duits1J.nJ 2, een speelfilm op de nRT, rrn
documentaire over Somalië op de BBC, een
discussieprogramma oller de vrouw in de
kerk op Nt'derland 3, een kookruhriek, het
plaatselijk lokaaltje, fascisme in Duitsland.
Soms hlijven we even hangen, maar meest-
al zappen we onverbiddellijk door op weg
naar nog wat heters. De 19 kanalen makrn

het even moeilijk als gemakkelijk om van
de wereld, de door onszelf ingevulde we-
reld, kennis te nemen, Zo kan de wereld
rustig vergaan. trrwijl we toch nog ren
prachtige documentaire over de
Braziliaanse roodgestreepte kolibrÎ zien,
het liefdespaar in de smartlapfilm oprukt
neur het grote gduk, de koelkast in de
STER-spot overvol is.

• Lopen voor je leven
Voor de tv :tien we wat met kennis, infor-
matie en ervaringen in het algemeen speelt:
cr is een onverbiddcllijke selectie. Om iets
aardigs, nuttigs, iets hevattelijks over re



houden, moer cr veel overboord. Wat dan
ovt~rblijft is voor buitenstaanders vaak
nauwelijks te snappen. Het kijken naar
oorlogS-; misdaad- en griezelfilms bijvoor-
beeld. Of het je eindeloos lichamelijk af-
beulen in fitnesselubs of in duurloopsporr.
Fierion en werkelijkheid liggen indrrd.lad
vlak naast elbar. Om de ervaring van 'on-
ze jongens' in Joegoslavië maar even te ne-
men: martelingen en honger dá,ir hebbrn
iets van de griezelfilms en veel Joegoslaven
lopen tegenwoordig wel heel anders hard
voor hun leven. Het gaat in dat soort lan-
den om situaties waar, onvoorstelbaar an-
ders dan bij ons, leven en dood dwars door
elkaar lopen. Onbekende werelden, waarin
huufdnJOrwaarden van leven als eten,
drinken, slapen, veiligheid en warmte plOT-
seling onzeker kunnen zijn. Voor ons toe-
schouw(TS toch vaak, ligt de grens van wel
of niet willen weten veelal duidelijk. Heel
brwust laten we het beeld aanstaan, de in-
drukken en de kennis op ons afkomen. Of
zappen wc snel verder in een poging tot
zelfbescherming. als het al geen onverschil-
lighód is?

• Teveel onaardigs
Een heel natuurlijk proces eigenlijk als we
ons wat onttrekken. Er is misschien wel te-

Judjth Hl."rzbergwordt wel beschuuwd als de
belangrijkste hedendaagse toneelschrijfster
\'an l'ederland, maar misschien kan dat ook
wel van haar dichterschap worden gezegd. In
elk geval is ze - naast o.a. Ida Gerhardt, Elly
de Waard en Ellen Warmond - één van de
belangrijkste Nederlandse dichteressen van
deze tijd. En de brede positieve waardering
vour haar poëzie zou best iets te maken kun-
nen hebben met de 'begrijpclijkhl'id' ervan.
WanT wars van grote wuorden en quasi diep-
zinnigheid zijn haar gedichtcn vanaf de eer-
SICbundel, Zeepust (1963), tot het vorige
herfst \'erschenen ZOd/S. Zelf zei ze daarover
(in een inten'iew in Hervormd Nederland
van 25- I-1986): 'Een heleboel grote en be-
langrijke zaken - daar heb ik geen w""rden
voor, die kan ik niet bcschrijn'n. En ik voel
ook niet de neiging daart",e'. Maar lIerzkrg
rn;!g dan g:eenGrote Levenswaarheden for.
muleren over 'het leven'. 'de lidde' of 'de
dood'. zoals .\laaike !>leijer stelt in haar
proefschrift over Nederlandse dichten'Ssen
'De Lust tot Lezen' (SJralVan Gl'nnep.
Am-rerdam 1988) - zij raakt die onderwer-
pen wel degelijk aan. Op háár manier, met
een pure poëtische eenvoud. die haar werk
juist zo bewonderenswaardig maakt.
En die gevoelig •••rrefukerheid is niet veran-
derd in Herzbergs poëzie. Wat een geluk.
Judilh Herzherg: Zoals. De Harmonie,
Amsterdam 1992.60 blz. f 24,90. (FS)

veel onaardigs in de grote wereld. leder van
ons voelt toch iets meer voor harmonie, ge-
borgenheid, vrede. Er zit iets natuurlijks
aan dat afstand nemen, aan die bewuste of
onbewuste onverschilligheid. Bij planten
en dieren zien we niets van medelijden, me-
dedogen, medeleven. Het leven gaat ver-
-der, zo is daar meestal de praktijk. Tot er
in tijden van droogte, hongersnood of an-
der onheil zoveel bpot is, dat het allemaal
ren heet je ophoudt.
Vanzelfsprekend, individuele dieren onder-
vinden narigheid, ellende, hebben grvoel.
.\-laar wat is weten, kennis, overzicht hou-
den in de natuur? Alleen groepsdieren ken-
nen iets wat wij verantwoordelijkheidsgr-
voel normrn. springen af en toe voor elkaar
in. Voor de rest is het toch vaak iets van heel
persoonlijk overleven. Dat overleven ba-
seert zich op imtinct, en'aring in een on-
vriendelijke wereld door talloze generaties
overgedragen. Het recht van de sterkstl',
zeggen zr. Maar zelfs de sterkste, de echte
survivor. is afhankelijk \'an een omgeving
die een plant, een dier op z'n minst in staat
stelt als soort te overleven.

• Oppassen geblazen
Vraag blijft dus of wr alles moeten weten.
Antwoord is nee, gewoon al omdat 'alles'

LIEDJE

Het duurt altijd langer dan je
denkt,

ook als je denkt
het zal wel langer duren dan ik

denk
dan duurt het toch nog langer
dan je denkt.

Het is altijd veel duurder dand'e
enkt,

ook als je denkt
het zal wel duurder worden dan ik

denk
dan wordt het toch nog duurder
dan je denkt.

Het kost meer moeite dan je denkt
ook als je denkt
het zal wel veel meer moeite kosten

dan ik denk
dan kost hel toch meer moeite
dan je denkt.

He( duurt veel korter dan je denkt
ook als je denkt
het zal \vel korter duren dan ik

denk
dan duurt het toch
nog korter dan je denkt.

onmogelijk is. Moeten we dan 'veel' we-
ten? Ook niet, want je kunt het hecllang
zonder al te veel kennis uithouden . .\-Ioet je
dan 'iets' weten? Ja, liefst wel. Niet alleen
weten, maar ook kunnen, beheersen. AI is
het maar in te eigen vak, om je in deze
steeds ruwere samenleving staande te hou-
den. Is intrresse, belangstelling voor een
aantal zaken lÎnvol? Jaz.eker, al is het maar
voor de variatie en om gemakkelijk te kun-
nen kiezen. Is onverschilligheid goed?
Soms, om je af en toe overeind te houden
vooral, als een soort natuurlijk mechanis-
me om niet te veel over je heen te krijgen. Is
onverschilligheid wijs, verstandig? Nee, al-
lerminst. Het maakt mensen vooral kwets-
haar, juist omdat we in de loop van de eeu-
wen veel van onze instincten vrrloren heb-
hen. Al behoeven we zeldl."n bang te zijn,
het is wel oppassen geblazen. Goed naar je
zelf luisteren en vooral om je heen kijken
dus. Naar je eigen lichaam luisteren, bij
jeuk of al te veel pijn in de maag. Krnnis
opdol."n, luisteren naar wat anderen zeg.
gen. Toch maar. Een uitsluitend door ons-
zelf ingevulde wereld kan plotseling toch te
eng, te na,lT hinnen gekeerd hlijken .

Frits Maas

VERASSING

Een vrouw van zesenzestig
doet een draad door een naald.
D.W.Z. probeert. Nu weer
wil de draad niet, buigt,
splitst zich, vervaagt,
dan weer lijkt er nauwelijks
een oog in de naald, (zo er al
een oog in zit dan is dat
erg smal, en scheef)
de naald heweegt,
beeft, alsof bang
voor die draad,
maar de draad is zelf
ook niet zo zeker -
Boven haar komt
iemand me( een bom gevlogen.
Een jongen. Precisie.

AFSCHEID

Het afscheid kom( er alweer aan
op hele oude benen.
De (reden van de dagen
worden dagelijks hoger.
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SOLDAATJES
Het aantal sold<1atjrs was vepalclI(/ voor
het all/u.ien in de krillg 1',111t'Tieluijes.
Alenig mml heeft als kind {angllit op het
l'Ioerkieed gelegen bi; de uitstalling I'all

zijn eigen leger. Je had sa/duuties /lall till,

maar de mooiste wilren toch die !Jan klei
beschilderd in de juiste kleuren.
Jaloers was je wamuer ie bij eell prieltdje
thuis ging spden 1'11 tot de ontdekking
ku/am dat hiJ aanzienlijk meer manschap-
pen had. Immers wie de Int'('ste soldaatjes
kon inzetten, had het sterkste leger. Hoe
groter het leger. hoe meer generaals, kolo-
nels, kapiteins el' sergeanten-majoor je kim
henoemen. jOl/w rdllg als generaal had
daardoor bij vriend ell I!iland meer JiW-

zien.

Dat lag ook teil grondslag aan het verzet
van de hoogste lalldmachtba(lS, de generaal
CUIIZ}'. Hij ga( als zijn metling il/ NRCJ
Handelsblad dJt het ol/verstandig wu zijn
de dienstplicht af te schaffen. Het ad~'ies
~'m' een commissie die deze za.Jk moest be-
studeren van de minister, was al eerder met
hetzelfde ad~,ies gekomelI. Doch na het lIit-
komen van het Jdl'ies ging het ero/l lijken
dat de minister een al/dere koers gil/g va-
ren. Dat bleek ook 110.1 het kabinetsberaad
Ol'er dit punt met als beslissing het beëindi-
gen ~'a" de dienstplicht.

Tuen gebeurde er iets opziCltbarends. Het
adt'ies van de commissie en de mening I'an
de generaal stonden dus haJks op het kahi.
lIetsbesblit. De generaal kreeg opdracht
om pcr fax de media te informeren dat hij
persuonlijk solidair is met deze politieke
beslissing. Wij als volk Illochten eens den-
ken dat de geIleraal een militaire omlle ZOII
voorhereiden. Dat kwam /loort uit de frus-
tratie van de de(ellsieI1oorlichting. Zo kali
een ieder weer rustig gamt slapen,

De geIleraaI had natuurli,k gelijk, daarom
WIlS zijn kniel"ll over/mdig. Hij dacht amt
al die gezinnen van generaals en ko/olle!s,
waar ~'ader tijdens de kerstdagen thllis-
komt met de mededeling dat hij een allder
bamI/ie moet gJan zoeke/f. De u'<lchtge!d-
rel{eliI'K wordt ook afgeschaft, aus dat is
meteen aml de slag ill de kassen van het
\Vestland. Terecht dat hij als baas 1'0.111 het
landmachtbedrijf zich dJ,lr zorgen over
maakt.

a'l het doerkleed speelden we met mim/t'r
soldaatjes liet zo lellk verder. Niemand at
er een boterham minder om.

COT Out
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1 993
Hoe ziet de herstructurering eruit,
sturen ze mij of jou de laan uit?
Plaatsen ze me over ofzenden ze me uit, hoe ziet 1993 eruit?

Niemand kan mij er iets over zeggen,
ik moet me bij die onzekerheden neerleggen,

De mobiele brigade moet opgericht,
die staat wel volledig in het licht.

Ik sta in de schaduw van die miljoenen
en zal me ermee moeten verzoenen.
Je kan toch studeren en diploma's gaan halen!
Maar van wie krijg ik de tijd en wie zal het betalen?

Ik vind het oneerlijk!
Het jaar 1999 lijkt me heerlijk,
alles is dan hopelijk achter de rug
en misschien heb ik m'n zekerheden weer terug.

Dap/me



.METEN MET TWEE MATEN

Weet u wat een terrorist is? Een terrorist is iemand die andere mensen ter.
rorÎseert. Er is een oneindige hoeveelheid definities van terrorisme en terro-
rist. Eén kenmerk is veelvuldig aanwezig: het gaat om uitermate kwalijke
lieden die door middel van moord en doodslag politieke doelen willen be-
werkstelligen. Terroristen zijn er dan ook om doodgeschoten te worden
door het geregeld leger of de politie.

dadig aangepakt; aan de grote massa mili-
tairen die in het noorden is gelegerd wor-
den nog eens 120.000 soldaten toege-
voegd. Tegelilkertijd maken de Koerden in
Irak gemene zaken met de Turken bij het
bestrijden van Turkse Koerden. De
Koerden in Irak zijn immers van Turkije
athankelijk als het gaat om de luchtmacht-
ba,is in Turkije die Amerikanen mogen ge-
bruiken om Saddam van de Iraakse
Koerden weg te houden.
En ook, met name in de winter, zijn de
Koerden in Irak afuankelijk van de gaten in
de Turks-Iraakse grens, waardoor voedsel
en materiaal hun weg naar Koerdisch
Noord-Irak vinden. In Turkije wordt zo-
doende de basis gelegd voor een grootscha-
lig militair treffen: een burgeroorlog waar-
bij Joegoslavië misschien wel kinderspel zal
blijken te zijn.

Leo/l Weeke

,\1aar onze regeringen liggen kennelijk niet
wakker van de toekomstige burgeroorlog,
die in feite al begonnen is. Ondanks het be-
lang dat men aan crisissignalering en crisis-
preventie hecht, wordt met betrekking tot
NAVO-lid Turkije weinig uf niets onder-
nomen.
Onze minister van Buitenlandse Zaken, al-
daar op bezoek in september vorig jaar,
deelde toen mee Jat hij de wrg van dl.'
Turkse regering o\'er de toenemende ter-
reur van de Koerdische Arbeiders Panij
deelde. Van den Broek zei na afloop van
zijn be7.oek dat hij niets in een internatio~
naaI waarnemersteam voor Zuidoost-
Turkije 7..agom aldaar de mensenrechten te
bestuderen. In tegendeel, al bij de aanvang
van zijn bewek verklaarde de bewinds-
man: "Turkije is een land dat tijdens de
Golfoorlog schouder aan schouder met
Nederland heeft gestreden: het is binnen de
NAVO de belangrijkste verdediger op de
Zuidoost-flank gewt."est en vormt na het
uiteenvallen van de Sovjet-Unie de brug
tussen Europa en de Ccntraal-Aziati<;Çhe
Republieken. ~ "Europa heeft Turkije even
hard nodig als Turkije Europa," aldus Van
den Broek.

• Tijdbom
Maar als we iets niet nodig hebben, dan is
dat een nieuw grootschalig conflict aan de
rand van Europa, een conflict met Je mo-
gelijkheid tot escalatie over de grenzen van
het Turkse rijk.
En wat wij ook niet moeten dorn in
Europa is met twee maten meten, één voor
de buitenwereld cn één voor onszelf en de
bondgenoten: twee maten met betrekking
tot het kiezen van oorlog als oplos,ing
voor problemen. Dat lijkt toch war hypo-
criet. Want oorlog is overal hetzelfde en
het let."d van de Turkse en de Koerdische
ouders die hun kind als gesneuveld soldaat
of gedood terrorist kwijt raken zal ook wel
ht."tzelfde zijn. De dood meet maar met één
maat en dat zou onze minister van
Buitenlandse Zaken misschien ook moeten
weten. Trouwens alle \'Vesterse regeringen

~ zouden zich dat moeten realiseren; regerin-
:l gen, die zich wel en terecht zorgen over
~ Alx:hazië maken, maar als het om de
; Turkse tijdhom gaat graag de andere kant

. ê op kijken.

wil zeggen de oplossing bestaat uit het met
geweld neerslaan van de Koerdisl'he oppo-
sitie.
En dat is nogal wat. Dat betekent dat de
Turkse centrale regering meent dat slechts
door middel van de wapenen de
Koerdische kwestie kan worden opgelOSt,
alhoewel het gaat niet wzeer om de Turkse
regering als wel om de n,ltionale veilig-
heidsraad die in deze bepalend is en die
raad bestaat uit militairen.

Nu wonen er 12.000.000 Korrdl.'n in
Turkije. Dat wil zeggen w'n kwart van de
hevolking - in meer of mindere mate poli-
tiek hewust - zal voor de macht die uit de
loop van het geweer komt moeten wijken .
Natuurlijk hetekent het streven van de
Koerdi,che NaticlIlale Beweging en haar
gewapende arm, de PKK, een ernstige hr-
dreiging voor de centrale regering. Het
ga:lt immers om een vruchtbaar gehied in
ht."t Noorden, rijk aan mineralen en strate-
gisch van belang met betrekking tot Irak en
de diverse GOS-repuhlieken. Men wil ove-
rigens niet alleen een eigen onafuankelijke
staat, maar evl.'ntueel met Korrden uit an-
dere landen een eigen groot Kot."rdistan
stichten.

• Burgeroorlog?
De Koerden in Turkije worden dus geweld-

• Turkse Koerden
Als we de Turkse regering morten geloven
wordt dit land geterroriseerd door de ter-
roristen \'an de PKK, de Koerdische
Arbeiders I'artij.
Nog niet zo lang geleden werd slag gele-
verd, waarbij 200 PKK-strijders Je dood
vonden. Een veertienregelig krantenbe-
richtje maakte melding van het fl.'it dat
5100 mensen gedood zijn sinds de I'KK
haar campagne voor een onafuanke1ijke
Koerdische staat in het Zuidoosten van
Turkije begun. En de Turkse premier
Demirel heeft meegedeeld voor het
Koerdische prohleem geen andere oplos-
sing te hebben dan alleen de militaire. Dat

:-\u is er een groot problt"em met die terro-
risten: soms in de loop der tijd blijken zij
aan gedaanrewisseling onderhevig. Hij of
zij die eerst een terrorist was wordt dan
vrijheidsstrijder in een enkel geval, als de
aanvankelijke terroristen de oorlog winnen
worden het net ah $oekarno bevriende
staaTshoofden die ie niet straffelom mag
beledigen.
Wi!lem van Oranje was ooit in Spaanse
ogen een kwalijke terrorist, om van die
Geuzenhenden maar te zwijgen. )'Iisschien
is de beste dl.'finitie van terrorist nog: hij of
zij die door de hetreffende regering terro-
rist gl.'noemd wordt.

KoerdcII arriveren in opva1Jgcentmm i"Noord-frak
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THELONIOUS MONK

Hogepriester van de jazz
Op 17 januari a.s. is het elf jaar geleden dat ThelonÎous Monk overleed. één
van de meest markante persoonlijkheden die de jazz ooit heeft gekend. Hij
stond tevens mede aan de basis van de Bebop, de stijl richting die rond 1942
werd omwikkeld en nu. een halve eeuw later, nog steeds actueel is.
Over Thelonious Monk, die als mens, pianist en componist volstrekt origi-
neel was, gaat dit artikel.

dacht, Jls componist staJt hij samen met
Duke Ellillgtoll op eenzame hoogte,
Jn 1952 nam het lflfx.l Prestige Monk on-
der (ontrJct, maar financieel waren het
toch magert' jaren voor Thelonious en ójn
vrouw ;-':cllie, ondJnks de steun die 7.ij on-
dervonden vall harones Kica de
Kot'nigswarter. Zij was een soort Floren((
l'o:ightingale voor jazzmusici, aan wie
Monk later het prachtige -PannoniCJ' zou
opdragen,
Die geldelijke prohlemen werden \'eroor-
zaakt Joor het feit dat Monk's pianospel in
hoge mate individueel en soms ontoegan-
kcliik was. \'(.'eliswaar stamde hij rechtST-
reeks af van de stridl'piJnisten, wIer spel
werd gekenmerkt door een druk gebruik
van de linkerhand, mJar Thdonious hJd
daar een geheel eigen kijk op. Hij liet
schijnbaar willekeurig nmen weg, speddt'
\'eel dissonanten en henadrukTe hepaaldt'
passages door ze t'xtra hard aan te zetten
t'n te herhalen als wilde hij ll'ggen: Ul.uister
nou toch eens naar me!"

The ionÎous Sphere Monk werd op 10
oktoher 1917 te Rocky .'vlount in North
CaroJina gehoren, maar verhuisde reeds op
4-jarige leeftijd llaaf Ncw York, waar hij
opgroeide in de wijk S.m Juan Hili, een
conglomeraat van rassen en muziekstijlen.
Ovrr zijn jeugd is nier 7.O\'ed bekend.

• Autodidact
Hij lcerde zichzelf piano spelen (n ond(f-
~ing duidelijk invloeden van musici Jls Earl
Hines, Art Tatum (n James P. Johnson. De
laatste woonde hij hem om de hock. i\1onk
was dus een echte Jutodidact en pas latet
zou hij zijn a'lOvankclijke gebtek aan mu-
ziektheoretische kennis via een studie aan
de beroemde Jui1li,ud School of ~1usic we-
ten goed te maken.
Hoewel hij al op z'n zeventiende rondtoer-
de als lid van een ~ospelgroep, begon zijn
eigenlijke muzikale carriète in 1941, Een
voormalig saxofonist, Henry -'linton, nam
toen het vervallen Hotel Cecil in HeHlem
X.Y. over en doopte het om in Mimon's
Playhouse.
Monk kteeg in de nieuwe dub een aanstel-
ling als huispianist en was et dus bij WJn-
neer op de mJandJgavonden mensen als
Charlie Parker, Dizzy Gillespie en Kenny
Clarke bijeenkwamen om te jammen. Deze
sessies ktegen crhter al spoedig een puur
experimenteel karakter, waarbij werd ge-
stoeid met diverse ritmische patronen en
akkoorduitbreidingen .

• Bebop
Zo ontstond een nieuw soort muziek die
Bebop werd genoemd en wa<Hvan Charlie
Parker en Dizzy Gillespie de grote expo-
nenten werden. Toch moet ook de inbreng
van Monk u'er helJngrijk zijn gewrrst,
want hl't neer7.enen van die moderne ak.
koorden was immers in eerste instantie de
taak van dt' pianist. Sterker, het klavier is
voor dergelijkt' t'xperimemcn onmisha,lt.
Maar omdat Thelonious tot'n al eigen we-
gen wildt' inslaan t'n ook pianotcrhnisch
nog niet zo'n kei WJS, zou het tot 1944 du-
ren voor hij Jan het makt'n van platt'1I
toekwam, Hij maakte toell deel uit van her
kWJrtet VJn tenorist Coleman Ilawkins,
die niet bt'paald t'en echte bopper kon wor-

24 - l:GO / JA!'"UARI1993

den gt'l1oemd, Jn dJtzelfde jaar werd oYt'ri-
gens ook 7.ijn later £0 befOt'md geworden
compositie 'Round Ahoul .\tidnight' \'oor
de eerste ket'r opgt'llomen,
Pas in 1947 maakte hij voor hl'{ Blue ;-.Jote
IJbd een plaat ondrr eigen nJ,lm met Je
stukken 'Humph' en 'Thclollious'.

• Eenzame hoogte
Tussen 1947 t'n 1952 zou hij voor deze
plaTenm'latschappij nog vijf opnamen ma-
kt'n, dit' meesterstukken als 'Evidence' en
'Criss Cross' opleverden. \X'Jnt hoe cr ook
m'er de pianist \.lonk wnd en wordt ge-

• Perfecte vorm
Zo,lls eerder geZt'gd wa, i\1ol1k's rt'chniek
in jonl;ert' jart'n nieT gt'weldig, lllaar latt'T
WJS hij ahsoluut in staat zijn ingt'wikkelde
muzikalt' ideeën perfect vorm te geven, Het
gt'tij keerde pas echt in 1957 toen de Five
Spot Club de piJnisl een contract voor en-
kele maanden aanbood. Voor het eersr was
CT nu een veilige financiële hasis en die Zl'-

V.i.n.r, Thel"lIiolls "lonk met HOl/ldrd Me
GiJl'e, Ro)' E/dridge en Teddy Hill



kerheid deed ~lonk als pianist en compo-
nist tot volledige ontwikkeling komen. Hij
maakte voor Riverside legendarische al-
bums als 'Brilbnt Corners' en 'Thelonious
l\lonk \X'irh Coltrane' en ook bij het grote
publiek sloeg hij nu aan.
Hij bereisde het hele land en altijd was te-
norsaxofonist Charlie Rouse daarbij aan
zijn 7.ijde. De beide mannen konden prima
met elkaar overweg en kwamen door we-
derzijds respect tot een bijna volmaakte
mU7.ikale verstandhouding. Je kunt rustig
stellen dat de gortdroge sound van Rouse
aan ~fonk's stukken een extra dimeIlSie
gaf.

• Depressies
Toch waren cr inrussen ook wolkjes aan de
hemel ~'erschenen. Thelonious Monk was
namelijk een erg labiele, introverte man die
van tijd rot tijd last had van zware depres-
sies, waaronder gezin en uiteraard ook de
mulÎek duidelijk te lijden hadden.
Tijdens zo'n sombere periode werd ~'tonk
eens gci'nterviewd door het blad Times en
manager Harry Colomby was doodshang
dat de reporter iers zou merken. :\-Iaar
Thelonious gedroeg zich onberispelijk en
zo kon het gebeuren dat Monk's afbeelding
de cover van het beroemde tijdschrift sier-
de, een eer die slechts voor weinigen was
weggelegd.
In de zestiger jaren maakte Thelonious
~lonk tournees over de hele wereld en
werd overal terecht als één der groten van
de jazz omvangen. In 1972 maakte hij to-
taal onverwacht een einde aan zijn rnuûka-

Ie carrière. Tegen zijn verbijsterde Ie,'ens-
lange vriend Ch<trlie Rouse zei hij; "Ik ben
ernstig ziek, ik heb er geen lÎn meer in."

• Teruggetrokken
Hoewel hij in 1975 en 1976 nog optrad op
het Newport Festival, bracht hij zijn laatste
jaren toch grotendeels teruggetrokken
door in het huis \'an Nica de
Koenigswartcr te Wcehawken, Op 17 fe-
bruari 1982 overleed hij daar aan de gevol-
gen van een hersenbloeding. Zijn vrouw
Ndlie en zijn vriendin Kica waren in die
laaTste ogenblikken bij hem,
Voor t\'ica was het Je Tweede keer dat een
beroemd jazzlllusicus in ha,1f aanwezigheid
stierf. Het was immers in haar apparte-
ment dat Charlie Parker in 1955 dl" laaTSTe
adl.'m uitblies.
:\-Iet Thelonious Monk ging een muzibnt
heen dil.' duidelijk onnavolgbaar piano
spl.'elde, wam slechts weinig pianisten heb.
hen zijn stijl willrTl enlof kunnen voortzet-
ren. Van hen zijn Randy Wrston, ~Icl
\'\'aldron en Herbie Kichols de bl.'kendsten
ge\'mrden.
Als componist zal Monk, dl.' hogepril.'ster
van de jazz, l.'chter altijd blijven voortleven,
want stukken als 'Round ~tiJnight',
'~listerioso', 'Ask 11e :-.1ow', 'Crepuscule
With l\'ellic' en 'Pannonica' zijn zo prach-
tig, en door het overvloedige gebruik van
chromatische en 1)'Jische toonladders tege-
lijk mU7.ikaal zo uitdagl.'nd, dat geen enkele
jazzmuzikant l.'r omheen kan.

ThefJ Carre/'

Aanbl.'volrn cd's

'Brillianl Corners'
'Th. Monk With
Colrrane'
'At Town Hall.
'Monk\ Musie'
'Alonc In San
Franciseo'
';\1istcrioso'
'Monk's Drcam'
'Standards'

OJC CD 0262

OJC CD 0392
OJC CD 1352
OJCCD 0842

OJC CD 2312
OJC CD 2062
Columbia CK 40786
Co1umhia CK 45148

..A/U5 WAT
ONU FWmC{
MI5feN ?" .
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Zuid-Afrika
Van de hand van de prominente
Zuidafrikaame schrijfster
:\Iiriam Tlali \'erscheen kort ge-
leden, in de Afrikaanse
Bibliotheek van uitgeverij In de
Knipscheer , de verhalenbundel
'Voelslappen in her moeras'
(eerder kwamen in dl'ze reeks
reeds rwee romans van haar uit;
'Mllrie/' en 'Amandla' .•~let uit-
wndering van het eerste zijn alle
andere verhalen op Ie vatten als
portretten van (vitale) vrouwen.
De zwangere Paballo loopt met
haar zoonrje hij haar echtgenoot
weg omd,lr ze er genoeg van
heeft dat je 'als vrouw alle on-
plezierige eo pijnlijke dingen die
je in je huwelijk overkomen
door de vingers moet zien en het
allemaal als een soldaat moet
doorstaan'.

Nkele die, van haar werk ku~
mend, in een drukke forensen~
trein 'schandelijk onteerd' wordt.
Dimumona. op bezoek bij haar
echtgenoot (omdat ze zelf in een
thuisland woont) 'met het doel
om van hun vierde kind in ver-
wachting te raken', ziet haar
man weggevoerd worden omdat
dae, bij het be10eken van de
buiten-wc, zijn pasje niet bij 7.ich
heeft.
S'bongile, pas getrouwd, wordt
overmand door angst wanneer
haar man het besluit neemt
openlijk zich te gaan verzetten
tegen het blanke regime.
Door de verscheidenheid aan
thema's krijgt de lell:r een in~
dringend beeld van de leef- en
werkomstandigheden van de
Zuidafrikaanse vrouw.
Deze bundel werd voor een Oe-
langrilk deel door Tlali in
Nederland geschreven, vandaar
dat het boek nnder meer is opge-
dragen aan 'de dappere
~ederlandse vrouwen die het-
voor dl.'Z\.'éne keer - mogelijk
hebben gemaakt dat ik geheel
zonder zorgen, en londer tranen
in mijn ogen kon schrijven'.
Miriam Tlali: Voelslappen in
het moeras. In de Knipscheer,
Amslerdam 1992. t 90 blz,
134,50, (WH)

Bijzondere reisverhalen
De Egyprische schrijfsrerfpsy-
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chiater Nawal EI Sadaawi wt'fd
vooral bekend (ook in ons land)
door haar roman 'De gesluierd£'
Et'a'. Vanwege met name haar
kritische opvattingen terzake de
onderdrukking van de vrouw
door de Islam, staat zij in Egypte
voortdurend onder politiebewa.
king en is her haar verboden in-
terviews te geven voor de
Egyptische TV. Van deze auteur
verscheen onlangs het boek 'Reis
naar India' (met daarin opgeno.
men 'Bangkok, stad I'an school/-
heid en schande').
Reisverhalen, 7.Oalsde titel reeds
doet vermoeden. I\laar dan wel
heel aparte rós\'erhalen,
S,ldaawi vertelt namelijk niet al-

leen wat ze waarneemt, maar
konfronteert diegenen die ze
untmoet ook met haar kijk op
de zaken. Na een bezoek aan een
theeplantage, alwaar ze uitge.
breid heeft gesproken met d",
theepluksters, krijgt ze bij de di-
rekteur van de onderneming eer-
Sle klas rhee geserveerd. Op haar
vraag of dat Iwtekcnt d:1t cr
soms ook tweede en derde klas
thee bestaat krijf't 7,eIe horen
dat er zelfs vierde klas thee is,
'die wordt het stof \'an de thec
genoemd. Dat is d", thee die \'er-
kocht wordt op de plaatselijke
markt in India. Waarop zij ar-
geloos antwoordt: "En dal is wat
diegenen drinken die de rhee ver-
bouwen en verwerken:' De di-
rekteur, die het cynisme ontging,
bevc>tigt dit.
Nog ren voorbeeld. \X'anneer
Sadaawi met haat man het hotel
in Bangkok verlaat, fluistt,rt een
toesnellende man haar echtge-
noot in het oor dat hij vannacht
een mooie vrouw voor hem ver-
sierd heeft. Waarop 7-Îjdeze man
recht in het gezicht vraagt: 'Heb
je voor mij ook een mooie man
\loor vJnnai:ht~'ln !."enland
waar bordelen absoluut verbo-
den zijn voor vrouwelijke bezoe-
kers kan men zich gemakkelijk
~'oorstellen dat de ogen van deze
man uitpuilden 'van aan angst
grenzende vrrbazing'. Over bor-
delen gesproken. Sadaawi brengt
ook nog, verkleed als man, ren
bezoek aan een bordeeL Wie wil
weten hoe dit uitpakt schaft zich
dit boek maar aan.
Van harre aanbt'volen.
Nawal EI Sadaawi: Reis naar
India. Furie, Amst<:rdam 1992.
153 blz. I 29,50. (\1;1f)

Have!
In 'Zomeroverpeinzingen' heeft
V<idav Havel7,ijn gedachten aan
het papier toevertrouwd over de
samenleving in z'n algemeenheId
en meer konkreet over de federa-
tieve staatsvorm, de mark!eko-

nomie, de buitenlandse politiek
en over de toekomst van
T sjechoslowakije. Dezr over-
peinzingen, datrrende van de zo-
mer van 1991, hehben voor een
deel hun aktualiteit verloren,
Juist de afgelopen tijd is in
Tsjechoslowakije het een co an-
der gebeurd (zoals het uiteenval-
len van het land in twee delen, in
.Iavels termen 'de zrlfontbran-
ding'). ~'Iaar 7.elfswanneer dit
niet het geval wu lijn geweest,
dan nog vraag ik mij af of
Havels gedachten nver het on-
derv.'ijssysteem, de landbouw, de
gezondheids7-(lfg, de ziektekos-
tenverzekering, enz. nu zo inte-
ressant zijn voor de lezers hier.
Toeh is dit boek de moeite van
het aanschaffen meer dan
waard, al zou het alleen maat
zijn vanwege het laatste hoofd-
stuk, \'I:rant dar gaat over
'.\loraal en politiek' en daar is
de schrijverfmoralistffLiosoof
Have! weer op z'n best. Zonder
een blad voor de mond te nemen
- èn met ern behoorlijke dosis
zelfkritiek -legt I lavei de
Tsjechoslowaakse sanlCnleving
onder een vergrootglas en moet
tot zijn leedwezen konstateren
dat 'in veel opzichten de maat.
schappij lieh ';[rchter gt,draagt
dan toen ze nog onvtij was',
Havet plaatst daar al, remcdie
'in waarheid te leven' tegen-
over(voor de kenners van zijn
werk zal dat geen verbazing
wekken), Dat geldt \loor eenie-
der, van gewone staatsburger rot
presidem.

Dar soort hardop uitgesproken
gedal:hten van cen staatshoofd
maken Havel tot een buiten-
heentje in de politiek (en maakte
voor mij 7-Îjnbock alleszins de
moeite van het lezen waard),
V<idav Have!: Zomcroverpein-
zin~en. De Prom, Baam 1992,
160 blz. f 25,-. (WH)

Thriller
In de Portlandseric van ~Iarrin
Koomen verscheen een nieuw
deel: 'In het web van Ponland'.
Weer een uitstekende thriller.
liet is het oorlogsjaar 1943, lil
Londen ,it de energieke kapirein
Eddie Fokkema zich te verbijten.
Dagcnlang is hij bezig met het,
naar zijn beleven, meest onnOl.e-
Ie werk dat een mens maar kan
bedenken.
Onverwacht komt daar verande-
ring in wanneer hij opdracht
krijgt n,lar het bezette
Nederland te vertrekken, Na een
bcnauwende bootreis, vanuit
Zweden, bereikt hij Delfzijl.
Vanaf het moment dat hij aldaar
in de trein sUpt, richting Den

Haag, wordt hij achtetvolgd.
T(X'h weet hij, na veel beklem-
mende avonturen, ongemcrkt
het opgegeven kontaktadres Ie
bereiken. Daar wacht hem een
speciale opdracht: het opsporen
van een lek in een ondergronds
netwerk, Bij de eerste drie,
recht,trccks onder de leider
(Portland) werkende, kontakt-
personen moet Fokkem:l (alias
Van Odoorn) een zclfde
boodschap gaan achterlaten.
Degene die de leider van deze
missie niet op de hoogte stelt is
hrt lek.
De samenvatting van deze thril-
ler moet hier eindigen. Nog meer
('fm'er schrijven zou de omkno-
ping kunnen prijsgeven en dat is
niet aardig voor diegenen die dit
spannrnde en uitstekend ge-
schreven boek gaan lezen.
.I\-brtin Koolllen; In het web van
I'ortland, Van Gennep,
Amsterdam 1~~2. 160 bI"
129,50. (WH)

China
\X'ij, in h!."tWesten, weten nog
steeds betrekkelijk weinig van de
grschiedenis van China van de
laatste vijftig jaar. En dat is toch
hoogst merkwaardig, omdat
China een kwart van de wereld.
he\'olking herhergt, Vanuit
diverse invalshoeken
(wetenschappers en kritici) is
getracht de receme historie van
dit tl'usachtige land in kaart te
brengen. Dat het er regelmatig,
op z'n zachtst gezegd, hoogst
merkwaardig aan toe is gegaan
is onderhand wel duiddijk
geworden. Van de werkelijk
kranhinnige 7.ak",ndie zich daar
de afgelopen decennia hebben
n,orgedaan wordr men zich pas
goed bewust bij het lezen van de
- veelal autobiografische - ro-
mans van diverse Chinese JU'
teurs.
Zo'n roman, waarbij je een ver-
bilsterende blik wordt gegund
op wat zich in de zogenoemde
heropvoedingskampen heeft af-
gespeeld, is 'De Tum der Litera-
ten' van Gu Bua (geb, 1942),
Medio zestiger jaren komt een
groep jongeren uit Pekinf' aan in
de T um der literatrn, het agrari-
sche werkkamp voor 'lieden die
niet deugen'.
Die jongelui zijn studenten, af.
komstig van hogescholen en uni-
versireiten, die een jaar lang
'heropvoeding door arbeid' en
dagehjkse sessies van studie en
zclfkntiek moeren ondergaan.
Ondanks ruzie, intrige, verraad
cn ernsrige mishandcling weten
de hoofdpersonen het hoofd bo-
ven water te houden.
Gu Hua (van wie eerder in ver-
taling 'Hel dorp Hibiscus' ver.



geell acht op. /'as fled en lied la-
tcr zou ik me dut a('fail herinne-
ren. Dllt hij me ti,Jms mijn l'er-
haal over de ingrijpem1ste ge-
beurtenis /lit mijn lel'en, had 011-
derbrokm, voor een ~!ogd.Of
het gell/id vall een vogel!'

De ingrijpendste gebeurtenis: de
man van deze nouw is dodelijk
verongelukt met een zeilhoot.
Zij probeert - in het verhaal
'Waterland' - behoedzaam ras-
tend weer et'n weg in het leven te
vinden. Of de man van het vo-
gelgeluid, die 'ook een droge fei-
ten-verhaal bij zich droeg' daar-
in een plaats kan krijgen?
Dit prachrige, verstilde verhaal
is één van de vijf literaire parel-
tjes uit de pas verschenen bunJel
'Middagvoorstelling en andere
verhalen' van Helene Weijel
(1950), die debuteerde met de
roman ZOllder jas de straut op
en die daarnJOr 1" twee It'erel-
den. Gesprekken met kinderen
van Joodse overlel'e",1en publi-
ceerde.
Het titelverhaal begint zo: 'Vier
dagen voor mijn huwelijk - ik
was zeven maanden zwanger -

l
ing ik naar de middagvoorstel-
ing van een film ... ', hetgeen zal

leiden tot l'en redere liefdesrela-
tie met de jongen die naast haar
lil in de bioscoop. Tegen het
einde lelen we:
'Als ik naar mijn man keek,
ducht ik uun miJn miml,t,lr.
Maar lIooit dacht ik uull mijn
man als ik naar mi;lI minnaar
keek. Ik masturbeerde OIlder de
douche, in bed, op de bank,
terwijl mijn man "eneden de
kmllt las of boven in de babyka-
mer een laatste detilil zat af te
/IIuken. Ik was l'l'rbaasd mailr
ook Iwmkl owr de moxelijk-
heM om in één huis zulke
I'erschil/emle gedachten te heb-
bell cn zulke I'erschillende din-
gen te doen.'
A,lll humor geen gebrek dus in
deze verhalen. Heel duidelijk is
dat ook in 'Cas of het wonder
van de scheiding', over een echt.
scheiding bezien vanuil kleute-
rogen. maar niet minder in
'Trees', over een zorgzame
werkster uit Almrre, en 'Zonder
Katia', over een stille vakantie-
liefde in Frankrijk.
Schitterend subtiele verhalen!
Hclene Weijd:
h-tiddagvoorstel1ing. Van
Gennep, Amslcrdam 1992. 95
blz. f 24,50. (FS)

Wim Heij
Frank Spodstra

'De mllnl'roeg na ongel'cer an-
dcrhalf uur lopclI IIlat er eigen-
lijk met me was gebeurd ell ik
v('rlelde. Hij onderbrak me af en
toe door me te wijzen op een be-
paald $Oort vogel die ergens
{Illifderde of een ge/I1it/je dat hij
dacht te herkClmen. lk sloeg er

Subtiele verhalen

als het mee,t bijzondcre is hijge-
bleven: her speciale licht van
Toscane. Een zondoorschenen
nevelwaas dat over het land
hangt, l.owd aan de kUSI bil"Pisa
of Punta Ab als bovl."n de g ooi-
ende heuvels nabij Siena of rond
Volterra. Onlelooflijk hoe
Classen die ~'ociende timen in
'pastel' fow's heeft kunnl."n pak-
ken! En al even sfeervol zijn z'n
heelden van Firenze, Siena, Pisa
of van £rruskis~"he sradjes als
Pitigliano cn San Gimignano, de
witte marml."rgroeven hij
Carrara, dl' let:, dl' landhuizen
en de olilfhornen.
Kortom wie in Tos •."ane is ge.
wecst ot cr nog naM toe wil mag
dit suhlieme boekle (liggend for-
maat ca 12 x 18 cm) niet missen.
Helge Classen: Toscane. Haren-
herg, Brussel 1992 (via Tirion,
Baarn ISBN 90-73942.39-X)
160 hlz. f 27,50. (FS)

diep doordringt tut het turhulen-
te lcven ~.an deze kosmopoliti-
sche muziekkufl>tenares en 101
de (politieke) werrld om haar
heen.
Nina Simone: I put a spelIon
you. De Fontein, Baarn 1992.
182 blz. geil\. f 34,90. (FS)

Romantisch Toscane
Als deeltje 9 in De Bibliofiele
Bibliotheek van uitgeverij
Harenberg in Brussel verscheen
een juweel van een fotoboek
over Toscane, één van de 20 're-
giuni' (landstreken) van Italië. In
zeldzaam gevoelige fOlO'Sheeft
Helge Classen zijn diep doorleef-
de ervaring van dir unieke cul-
tuurlandschap vasrgelegd.
'Alleen in Toscal/e heb ik deze
Ol1l'uurstelbare kletlrvarial/tel/
Vlln het licht geûen en die een-
wording met de natuur llunge-
I'oe/d', 31dus Classen, wiens ui-
tersr l.inruiglijke .waarnenliI.lgs-
vrrmugen ook Uit zlln poetJsche
vourwourJ spreekr. Naast de
100 kleurenfoto's zijn bijna 50
korte literaire teksten upgeno-
men. die Je TOSÇaanse reisin-
drukken weergeven van dichters
en schrijver$ als Dante, Goethe,
Proust, Stendhal, Rilke, D.H.
Lawrenee, Laurie Lee, Louis
Couperus, Heila Haas,e en vele
anderen.
In het l.eer inFormatieve na-
woord (12 blz.) van Claretta
Cerio wordt onder meer de na-
druk gelegd op één aspekt van
dit land,chap, dat ook mij altijd

I

Frankrijk, Nederland), maar
ook altijd weer mUl.ikale
hoogtepunten, grefl7.eloze
bewondering \'an fans en
machtige vriendSÇhappen. Het
duurde lang voor Simone de
wijle woorden van bevriende
auteurlame~ Baldwin echr voor
zichzeI kon aanvaarden: 'Dir is
dl' wereld die je vuor jezelf ge-
maakt hebt, :\ina, da,H wlle in
mot'ten leven.'
Ze werd geboren als Eunice
\'('aYffion up 21 fehruari 19.13 in
Tryon, ),.'nord Carolina, waar
haar vader een kapperszaak en
een stomerij dreef en haar moe-
der voorganger was in de mctho-
disti,che kerk. lIel waren de
economische crisisjarell en toen
haar vader een ernstige maag-
operatie underging, moest
Eunice (jongste van 6 kinderen)
al (lP 4-jarige leeftijd voor hem
gaan zorgen. Op haar zesde was
ze vaste pianiste in de kerk en
werden haar pianolessen betaald
door de blanke mevrouw .\-tiller.
:-.Jahaar high school krecg le
een beurs voor een jaar Juillard
School of fl.lu~ic in New York.
Toen ze da<1tna tot twee keer lOl'
werd afgewezen door het he-
f,tamde Curtis In~titute of Musk
in Philadelpbia (omdat ze l.wart
was hoorde ze via een omweg)
ging haar levensiJeaal- de eerste
zwarte (klassieke) concertpianis-
ICworden - in rook op. Het
gevolg was, dat ze via nacht-
clubs, familiebreuk en gi-
gantiSÇhe problemen (zie hoven)
de toppen van de pupulaire
muziek zou bereikeo èn de bur-
gerrechtenbeweginl leerde ken-
nen. Over haar dec name daar-
aan had ik graag net zoveel
Ilclezen als over die hoeiende
leugdlaren. Jammer dat dit
boek. met z'n overdaad aan op-
pervlakkige details, niet echt

Turbulent leven
Vorig ja,lf \'erscheen '( pUI a
spelion you', herinneringen \'an
het muzikale wonderkind Nina
Simune, nu hij na 60 jaar en wo-
nend in Am,terdam. Het copy-
right van deze autohiografie
wordt gedeeld met Stephen
Cleary, wiens naam niet voor-
komt bij de 120 personen aan
wie Nina dank betuigt in het be-
gin van het boek. ~lis~chien één
van die mocÎzame samenwerk in-
~en. waarvan wel vaker sprake
IS in her niet bepaald glad verlo-
pen leven van de zwarte zange.
res en pianisre~ !\lislukt huwe-
lijk, moeilijke familierelaties,
tragische licfdcsaffaires. ma-
nagerconflicten, helastingvlucht,
rassenstrild, depressies, talloze
verhuizingen (VS. Barhados.
Liberia, Zwirserland, Engeland,Van de auteur Jan de Rooy ver-

,eheen eind vorig jaar opnieuw
een verhalenbundel: 'Hoed je
voor petten'. Acht - humori$ti-
SÇhe- verhalen mer nagenoeg
$teeds petdragende autoriteiten
in de hoofdrollen. Alleen in het
verhaal 'Rach, Koelid, Goya,
Kmiff onthreekt een slllaakma-
kende rol voor de een of andere
gezagsdrager (heeft het. over-
dreven. nationalisme als the.
ma}.

SÇheen) geeft in dit hoek een in-
drukkend heeld van het mao'i$-
me ,'an de periode die vooraf-
ging aan de Grote Prolemri,~"he
Culturele Revolutie.
Gu Ilua: De Tuin der Literaten.
Ambo, Baarn en l"ovib, Den
Haag 1992.435 hlz. f 35,-.
(WH)

llul!u
llrTl;i,.,
liltn!<'lI

Petten

."...."'"

.\lct de petdragers wordt door
De Rooy danig de draak ge,to-
ken, waarbij politieagenten het
't meest moeten ontgelden. Of
her nu gaar over de polirieoplei-
ding in Apeldoorn, her afnemen
van een blaastest, het opsporen
van een geheime zender of het
onderzoek terl.,lke een homaan-
slag. het maakt niet uit, dl' opge-
voerde agcllten worden steeds
vanuit hun mimt positicve zijde
belicht. Over militairen slechls
één verhaa1. In 'Een herders-
hond' wordt de ik-figuur opge-
roepen voor de keuring. Lange
tijd heeft hij overwogen zich op
de één of anderc manier te laten
afkeuren. yla;H de negatieve er-
varingen van zijn broer in dezen
(eindigde in gevangenSÇhap)
hrengen hem tot het inzichr dat
hij zich 'maar berd nirt kon
drukken voor de militaire keu-
rtng'.
Gedwee werkr hij mee aan de fy-
sieke keuring en braaf vult hij de
vele lesten in. In de namiddag
heeft hij een afrondend gesprck
met een psycholoog om van del.e
te verncmcn dat hij 'het IQ van
een herdershond' heeft.
Kosrelijke vcrhalen voor een
breed publiek!
Jan de Rooy: Hocd je voor pet-
ren. Oe Prom, naam 1992.109
blz. f 24,90. (WH)

EGO I JANUARII'J93 - 27



28 - EGOl ]ANUARI1993


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028

