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De wereldbevolking Jijdtvoormeer dan
driekwart honger en bovendien ont-
staat er langzamerhand een enorm
ruimtegebrek en een tekort aan frisse
lucht. Hetwordt nu wel erg duidelijk dat
de gevolgen van een heteroseksuele
geaardheid desastreus is vooronze pla-
neet.
De Engelsen hebben dat inmiddels ook
begrepen (maar die waren toch al altijd
slimmer dan wij) en een wet aangeno-
men, paragraaf 28, die de propaganda
van heteroseksualiteit verbiedt. Nu
vind ik niet dat je tegenover heterosek-
sualiteit zo intolerant hoeft te doen als
de Engelsen. maar het is toch wel een
maatregel waar ik me in kan verplaat-
sen. Met name doorde argumenten van
Engelse politici, die mij vermanend toe-
spraken via mijn televisiescherm. Die
luiden als volgt:
"Twintig jaar lang zijn we overspoeld
met heteroseksuele propaganda. soms
op zeer agressieve wijze, met het risico
dat heteroseksualiteit als normaal aan-
vaard zou worden. Dat tij is nu gekeerd,
dankzij paragraaf 28. Het is mij duide-
lijk geworden dat heteroseksualiteit
niet normaal is. We zijn eenvoudig niet
geschapen voorheteroseksuele liefde."
"Erzit iets scheef als de drift tot voort-
planting als normale funktie gezien
wordt en heteroseksualiteit als iets ge-
zonds. Als je zo over normaal zijn praat.
We blijven zeggen dat heteroseksuali-
teit niet de norm is. Dat is ook de reali-
teit. Dat is geen diskriminatie, dat zijn
feiten. "
"Heteroseksualiteit is een perversie
van een menselijke biologische funktie.
Iedereen die zich de moeite getroost 0'l1
inzicht te krijgen in de diepste oor.
sprong van 'tlibido en de psyche van de
mannelijke en vrouwelijke heterosek.
sualiteit, begrijpt dat 't om een aan-
zienlijke en onnatuurlijke perversie
gaat."

Nu. dit zijn toch argumenten waar geen
weldenkend mens om heen kan. Voeg
daarbij de voorNederland geldende in-
cest-schandalen en kinderpornofa-
brieken. plus de gigantische stijging
van echtscheidingen, dan blijkt toch
overduidelijk dat man en vrouw niet bij
elkaar passen en de heteroseksueel in
het algemeen een zeer dubieus persoon
is. Ik ben het in zoverre met de ErJgelsen
eens dat heteroseksuelen toch eens zul-
len moeten begrijpen dat wij mensen
zijn, met onze eigen traditie. kuJtuuren
waarden. ErJ dot het verkeerd is om be-
lastinggeld te gebruiken voor iets dot
we als niet normaal beschouwen.

Om nu, net als de Engelsen, op hetero-
seksuelen te gaan jagen vind ik wat
overdreven. Toch schijnen daar het af-
gelopen half jaar tientallen hetero's
neergestoken en beroofd te zijn, Wor-
den hetero-discotheken in brand gesto-
ken enlof geplunderd, enz. Het percen-
tage hetero-mishandelingen is in dat
land met 11% gestegen. Dat gaat wel
erg ver. Nu ben ik gelukkig zelf geen
hetero, dus waar zou ik bang voor zijn.
Maar stel dat ik er wel een zou zijn en
het ErJgelse klimaat zou naar Neder-
land overwaaien? Dan hoop ik op tijd
een onderduikadres gevonden te heb-
ben. dat wel. Toch wil ik enigszins voor
de heteroseksueel pleiten. Want als Ne-
derlanders hebben we een naam op te
houden waar het gaat om vriendelijk-
heid en tolerantie. Bovendien valt de
vermeende bedreiging die er van een
heteroseksuele geaardheid uit zou
moeten gaan mijns inziens wel mee. La-
len we, hoe moeilijk dat ook is. onze
heteroseksuele medemens in ieder ge-
val menswaardig en gelijkwaardig be-
handelen. Je kunt er iemand toch niet
op aan kijken, die buiten zijn schuld
om, met een heteroseksuele geaard-
heid is geboren. Net zo min als mijn
zusje er iels aan kan doen dat ze links-
handig is en mijn oudere broer een ha-
zelip heeft.

Freek Pol

Op 24 mei 1988 is in Engeland en Wales
de nieuwe 'local Gavernment Act" van
kracht geworden. In Se<:tion 28 van deze
wet wordt het aan lokale overheden ver.
boden "homoseksualiteit te bevorde-
ren", zowel metlinanclële middelen, als
in voorlichting op scholen en daarbuiten.
Deze wetgeving is een ee,.te stap op de
weg terug naarde Middeleeuwen wat be-
treft de emancipatie van lesbische vrou-
wen en homoBekBuele mannen, Er is
daarom lel geprotesteerd door lesbiKhe
en homo-organisaties in Groot-Brillannlë
en in de rest van de wereld,
(Uit: persverklaring van de NVlH/COC)



Verslag uil de Sinaï al het verhaal de ronde "koude oorlog,
in verband met de aankomende Europe.
se kampioenschappen voetbal". maar
het schijnt toch om andere belangrijke
dingen te gaan.
Dan uiteindelijk na een lange wacht-
tijd, weg van Nederlandse bodem, weg
uit de regen, weg uit de 'beschooide'
westerse wereld, het 'avontuur' begint.

Aankomst

Sinds april 1982 ziet een 'Multinational Force ond Observers' toe op de
naleving van de bepalingen van de Camp David accoorden. het eerste en
tot nog toe enige vredesverdrag vaD Israël met een Arabisch land (Egypte),
In de Sinaï verricht de MFO. veel meer een politiemacht dan een leger-
macht. haar taak. Nederland nam. voor een periode van twee jaar. in 1982
deel aan de MFO met hoofdzakelijk een compagnie verbindingsdienst en
een detachement koninklijke marechaussee. Zowel in 1984.1986als 1988
heeft de Nederlandse regering de verbintenis telkenmale met twee jaren
verlengd.
De Nederlandse eenheid is ::t 120man/vrouw sterk. Om de twee maanden
wordt er 'geroteerd' door ongeveer een derde gedeelte. De uitzendtermijn
voor het overgrote gedeelte van het personeel bedraagt zes maanden. Een
aantal functionarissen wordt voor een jaar uitgezonden.
De schrijver van dit stukje. kap. A.H. Duimer. behoort tot de rotatie 036 en
vertrok op 27 mei 1988naar de Sinaï om daar de functie te gaan vervullen
van commandant NLMFO compagnie. Hij zal in principe naar Nederland
terugkeren op 2 december. EGO vond hem bereid enkele malen verslag te
doen van zijn verblijf daar.

Het staat in je agenda en je kijkt er re-
gelmatig naar: '26 mei, terugmelden
voor 14.00uur'. 26mei. de dag voor ver-
trek. De dag waarop je je laatste vacci-
naties krijgt. De dag ook, waarop je 's
ochtends afscheid hebt genomen van
het thuisfront, dat zich tot dan toe erg
goed heelt gehouden, maar op het laat-
ste moment wat probleempjes krijgt. 26
mei, de dag waarop het zogenaamde
inschepingsverlol ten einde is. Het in-
schepingsverlol waarin je toch nog al-
lerlei dingen moet regelen die je uiter-
aard weer tot het allerlaatst hebt uitge-
steld.

.~ VEROEllNGSPLAN
VERENIGDE NATIES

UIT 1947

Vertrek
De dag daarop vertrekken we naar
SchiphoL Het gebruikelijke militaire
ceremonieel. het afmelden en het toe-
spraakje van een vertegenwoordiger
van de bevelhebber der landstrijd-
krachten (in ons geval de commandant
der koninklijke marechaussee), is kort.
Dan het inchecken en je toegewezen
plaats opzoeken. Het gaat allemaal
snel en geälied. Totdat: "Vanwege
moeilijkheden met de verkeersleiding
in Frankfurt mogen we nog niet vertrek-
ken, wij vragen omuw geduld". Dat ge-
duld duurt 4uren. Algauw gaat dan ook

Het applaus van de inzittenden en het
zingen van een aantal Israëlische me-
depassagiers betekent dat we na een
vliegreis van vijf uren geland zijn op
vliegveld BenGoerion in Tel Aviv.
Wanneer je het vliegtuig uitstapt, slaat
'iemand' op de vliegtuigtrap je met een
klamme deken op je kop. Wat een ver-
schil in temperatuur.
Het welkomstceremonieel is kort. De
handelingen in de aankomsthal en het
passeren van de douane verloopt vlot-
jes. Veiligheid vooropin Israël, je merkt
het meteen, overal gewapende mensen
en nergens je bagage onbeheerd laten
staan, men is uiteindelijk door schade
wijs geworden.
Als je 's avonds met de bus door een
donker landschap rijdt en ineens bor-
den zietmet allerlei Hebreeuwse tekens
realiseer je je pas goed dat je in het
Midden Oosten bent aangekomen.
De volgende dag vertrek je vroeg naar
de grens, naar Egypte, het land waar je
je werk zult gaan doen 'in the service ol
peace'. Het eerste wat je die ochtend
hebt gedaan is naar buiten kijken en je
moet constateren dat de lucht strak-
blauw is en dat het om 06.30uur al aar-
dig warm kan zijn.

Egypte
Desoldaat aan het eerste hek slaapt, de
soldaat bij het tweede hek zit te domme-
len op een karretje. Een andere soldaat
loopt zonder veters schijnbaar doelloos
rond. Rallah-border, de eerste kennis-
making met Egypte.
Wanneer je dat zoûet en je zietde chaos
in de dorpjes waar je doorheen rijdt,
dan denk je "waar ben ik nou terecht
gekomen?". Wanneer je je echter wat
verdiept in de levenswijze van de beval.
king kun je een aantal dingen een klein
beetje begrijpen. Alles gebeurt 'zoals
allah het wil' en daar kun je niets aan
veranderen.
Na de toch verschrikkelijk bureaucrati-
sche grenspassage rij je door de desert
en valt het verschil tussen de Israëli.
sche en Egyptische kant van de grens
goed op. Aan de Israëlische kant is ol-
Ies groen, terwijl aan de Egyptische
kant het zand overheerst.
Overal zie je in de woestijn de typische
onderkomens van de Bedoeïnen, kleine
kuddes geiten, ezels die zware vrachten
trekken en af en toe een dromedaris. De
kinderen langs de kant van de weg
zwaaien.
Dan uiteindelijk komt Noordkamp in
zicht, El Gorah, thuisbasis voor zes
maanden. De volgende keer meer.

AR. Buimer
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Hindoe in de krijgsmacht

De cel in door het ontbreken van
aangepast voedsel
Iedere kazerne heeft faciliteiten voor de eetgewoonten van hindoes en
moslims. zo werd Mahesh Sewgobind - die zelf hindoe is - officieel meege-
deeld. Maar op de grootste legerplaats van Nederland. Oirschot. vertelde
men hem in de keuken dat ze geen aangepast voedsel voor hem hadden.
Hijkon varkensvlees eten of oprotten, zei de chef van de keuken. Dus at hij
meestal thuis. in Eindhoven. Tijdens oefeningen kon men ook niet voor
aangepast voedsel zorgen. Brieven en gesprekken losten niets op. Op één
oefening in Duitsland ging alles prima: vooraf was er overleg geweest met
de kok. Met een beetje moeite en goede wil kan het dus wel goed geregeld
worden. Maar meestal werd er niets geregeld: aardappelen zonder jus met
twee gekookte eieren: moeilijk door de keel te krijgen.
Er komen steeds meer dienstplichtigen die hindoe of moslim zijn: reden
genoeg om de voeding in het leger daar op af te stemmen. Voor EGO een
aanleiding om eens wat dieper op het hindoeïsme in te gaan. Redakteur
Wim Reinders sprak met Mahesh Sewgobind, die in september 1987 is
opgekomen bij de 12e afdeling veldartillerie in Oirschot. Tot z'n 1ge leefde
hij in Suriname, kwam toen naar Nederland en heeft werktuigbouwkunde
gestudeerd. Hij is nu 27.

Een andere vormis de gjal-yoga, waar-
bij je steeds meer kennis opmoet doen,
je steeds meer verdiept in alles om ver-
lichting te bereiken.

Verlicht
Wat voor andere manieren zijn er om
verlicht te worden?
Je kunt het verlichte stadium ook berei-
ken door gewoon goed te doen. Je hoeft
als hindoe niet in een god te geloven,
dat doet een yogi ookniet altijd. Maar je
kunt ook verlicht worden door heel fa-
natiek in een bepaalde god te geloven.
Dat heet dan bhakti: je geeft jezelf dan
helemaal over aan die ene godheid,
denkt zelfhelemaal niet kritisch na. Dat
geldt o.o. voor de Hare Krishna-bewe-
ging. Dan bezoek je heel veel tempels
en je houdt heel veel diensten voor die
godin of god bij je thuis. Een yogi doet
dat niet, voor hem is dat niet interes-
sant.

Wanneer weet je dat je verlicht bent?
Niemand weet ot hij verlicht is. Als
iemand zegt dat hij verlicht is, dan is
dat voor ons een reden om hem niet te
geloven. Maar als je verlicht bent en je
sterft, dan gaat je atma (ziel)terug naar
de parmatma (groteziel ofgod).Diebe-
staan eeuwig. Dan heb je het nirwana
bereikt.

Ineen brief aan zijn afdelingscomman-
dant stelde Mahesh dat hij pertinent
weigerde om mee te gaan op oefening
wanneer er niet voor aangepast voed-
sel zou worden gezorgd. Hij heeft twee
oefeningen geweigerd, twee keer is
proces-verbaal opgemaakt door de ma-
rechaussee. De derde keer is hij in de
cel beland. Tijdens dit voorarrest werd
hij voorgeleid aan de auditeur-militair.
Dezedrong erop aan dat hij onderzocht
zouworden dooreen psychiater ombui.
tengewoon dienstplichtig gesteld te
worden, want Mahesh is door zijn een
eetgewoonte zonder rund- en varkens-
vlees een probleem voor de krijgs-
macht. Maar daar weigerde Mahesh
aan mee te werken: dil is geen pro-
bleem voorde psychiater, maar voorde
legerleiding. Het gaat om een aange-
paste opleiding voor het keukenperso-
neel.

Hindoeïsme
Kun je in een paar zinnen uitleggen wat
hindoeïsme is?
Je kunt praten over het geloof van het
hindoeïsme en over de traditie van de
hindoestanen: hoe ze leven en denken.
Maar het is heel moeilijkom in een paar
;;:.innende kenmerken van het hindoe-
isme te beschrijven. Er zijn duizenden
vormen van hindoeïsme. Wat hindoes
gemeenschappelijk hebben is hun ge-
loof in reïncarnatie. Dat betekent dat je
steeds opnieuw wordt geboren. En
waar elke hindoe naar streeft. dat is
verlichting. Enverlichting houdt in: ver-
lost worden uit de keten van leven en
dood. Op zo'n manier leven dat je niet
steeds opnieuw wordt geboren.
Hoe kun je dat bereiken?
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Mahesh Sewgobind in een MJO tank.

Erzijn verschillende manieren, yoga is
er één van. In het westen denkt men
vaak dat yoga lichaamsoefening is,
maar dat is yoga niet: yoga is concen-
tratie. Bijyoga moetje in een bepaalde
lichaamshouding jezelf concentreren
op een bepaald lichaamsdeel en opeen
bepaalde god ofgodin. Dat is de hotha.
yoga. In de lotushouding bijvoorbeeld
concentreer je je op het hart en de godin
Shiva. Meditatie is bij de hindoes het
tegengestelde van concentratie: dan
neem je een mantra in je gedachten,
waardoor je de eigen gedachten hele-
maal loslaat. Eenmantra is een bepaal-
de klant en door die klank in je hoofd te
nemen verdwijnt al het andere uit je
hoofd. Dooraan niets te denken, kun je
ook verlichting bereiken. Dat heet de
radja.yoga.

Godenfamilies
Het hindoeisme kent vele goden en go-
dinnen. Iedereen kan zelf de god of go-
din kiezen die het best bevalt zo lijkt
het. Is dat zo?
Eigenlijk heb je maar één god bij ons.
dat is Naroyin. Die god is verdeeld in
drieën, Brahma, Vishnu en Shiva.
Brahma is de schepper van alles, Vish-
nu onderhoudt de mensen en de natuur
en Shiva is degene die alles vernietigt.
Alles gaat immers weer dood ot wordt
afgebroken: een boomsterft en keert zo
weer terug tot de kringloop in de na-
tuur.
Deze drie goden staan aan het hoofd
van grote godenfamilies, met wel meer
dan 10Cl0goden en godinnen. Je moet
zelfmaar uitzoeken wie je wilt vereren.
Daar zijn in het hindoeïsme meer dan
honderdduizend manieren voor.

Wat betekent dat veTerenin de praktijk?
Je hebt een altaar voordie god ofgodin
in huis en iedere dag worden er dan
bloemen bij neergezet. En als je een
dienst houdt, doe je dat ter ere van die
godin of god.

Voel jij je aangetrokken tot een god?
Bijmij is het heel verschillend gegaan.
Toen ik studeerde, voelde ik me sterk
aangetrokken tot de godin van de we-
tenschap, Sarswati. Nuvoel ik me veel
meer aangetrokken tot Shiva, die ook
de godin van het genieten is.

Vind jij dingen in het hindoeïsme die je
tegenstaan?
Ik kan me niet vinden in het kastensys-
teem. Daarin zijn mensen onderver-
deeld in vier groepen, de paria's VOI-



V.I.n,r.: Suraswati. VlOUWvan Brahma. godin vun wetensc:hup en schone kunsten; Laxmi.
VlOuwvan Vishnu. godin van rijkdom en symbool van de vrouw in het u/gemeen: Ganesh,
zoon van Shiva. god van de voorspoed.

men de laagste groep. In mijn opvatting
van hindoeïsme bestaat er geen kasten-
systeem, door kon ik niet mee leven.

Merk jij verschWen tussen jouw levens-
overtuiging en de gemiddelde Neder-
lander om je heen?
Jo. Misschien ligt het aan m'n karakter,
maar soms moel ik echt vechten tegen
de gelatenheid van mij over allerlei
dingen die op me afkomen. Ik maak me
niet druk over de toekomst of over geld-
gebrek. Dat merk ik ook bij andere hin-
does. Ik vecht daar legen. wil toch een
beetje opkomen voor mezelf.

De heilige koe
Zijn er dingen verboden in het hin-
doeisme?
Je mag niet doden, je mag ook geen
vlees eten. Dot heeft weer alles te ma-
ken met reïncarnatie. Wij geloven dat
een dier ook een ziel heeft, want een
mens kan reïncarneren in een dier. Om-
dal een dier een ziel heeft, mogen we
geen dieren doden en ook hun vlees niet
eten. Maar er zijn veel hindoes die zich
hier niet aan houden, ol eet bijna ieder-
een geen rundvlees.

Waarom wordt de koe zo belangrijk ge-
vonden door de hindoes?
Ik denk omdat een paar duizend jaar
terug de koe bijna het enige was, wat de
mensen hadden. Bijna iedereen deed in
die tijd aan landbouw en de koe was het
enige bijzondere in het leven. De koe
hielp het land te ploegen. de koe zorgde
voor melk en daarmee voor boter en
yoghurt. En als de koe dood ging. ge.
bruikte men de beenderen voor ge.
bruiksvoorwerpen en de huid voor
schoeisel. Zo is - denk ik - de opvatting
gegroeid dat je de koe moet vereren.
omdat het zo'n nuttig dier is. Als je deze
manier van denken zou verplaatsen
noor deze tijd, zou de auto misschien
heilig worden verklaard: de heilige koe
van onze tijd, omdat de meeste mensen
de auto zo hord nodig hebben.
Ik heb ook eens een verklaring gelezen
dot duizenden jaren geleden de mensen
het rundvlees zo lekker vonden. dat ze
bijna alle koeien opaten. Maar omdat

Jaarboekje '87

'Kleurloos'
kijken
naar
mensen.

Etnische J:rtll'JK'n
in de krijgsmacht

de koe zo belangrijk was voor de dage-
lijkse dingen, hebben ze in het hindoe-
isme het verbod opgenomen om koeien
te doden. Maar hoe het ook gelopen is,
de koe heeft een heel belangrijke plaats
in het hindoeïsme: het is het nuttigsle
beest dot er is.

Houd jij rekening met het verbod om
rundvlees te eten?
Ik ben zo opgevoed dat ik geen rund-
vlees of varkensvlees mag eten en dot
doe ik nu ook niet. Ik voel er niets voor
om het te eten. het past niet in mijn
hindoeïstische levensovertuiging.
Maar ik ben ook een van de hindoes die
zich niet strikt aan de regels houden: ik
eet wel vis, en vissen hebben ook een
ziel. Bij feest- en gedenkdagen houd ik
me wel helemaal aan de regels.

Doen wat goed is
Zijn er in het hindoeisme boeken die
voor het leven van alledag veel bete-
kenen?

In december 1987 publiceerde de
Dienst humanistisch geestelijke
verzorging een jaarboekje over
etnische groepen in de krijgs-
macht. Het boekje telt 56 blz. en
bevat tien artikelen en inter-
views, een Iiterertuurlijst en een
overzicht van buitenlerndse feest-
dagen. Het is rijkelijk geïllus-
treerd met loto's en gedichten. Er
i8 nog een zéér beperkte voorrerad
leverberar. Geïnteresseerden
kunnen hel boekje kosteloos af-
halen bij het dichtstbijzijnde buro
raadsman/vrouw (voor erdressen
zie blz. 9) of rechtstreeks opvrer-
gen bij het Buro Hoofdraerdsman,
Coornherthuis, Oranje Nassau-
laern 71. 3708 GC Zeist, tel. 03404-
14436.

Er zijn verschillende boeken, maar het
belangrijkste is nu voor de hindoes de
Bhagavad gita. Daarin stoot de ge-
dachte centraal: je moet gewoon doen
wat je denkt dot goed is. Je moet niet
gericht gaan werken, niet op resultaat
werken. Dat mag eigenlijk nieL Niet
denken: iemand brengt iets voor mij
mee op een feestje, dus moet ik de vol-
gende keer ook iets meebrengen.
Je moet niet iets doen om iets terug te
krijgen. Je moet gewoon leven op het
ogenblik zelf. gewoon doen wat je goed
vindt om te doen, niet met het doel om
iets te bereiken.
Krishno zegt in de Bhagavad gita: Je
moet niet denken aan de gevolgen; je
moet aan dit moment denken. Als je er-
van overtuigd bent dat een dood goed
is, is het je plicht om die daad te verrich-
ten, zonder te drerlen. Dan moet je niet
verder nadenken.

Tegen diskriminatie
Heb jij in die geest gehandeld toen jij
moeiljjkheden in het leger ondervond
bij de samenstelling van jouw maal-
tijden?
Ja. Ik weiger eraan mee te werken dat ze
hindoes en moslims die aangepast eten
willen hebben buiten het leger houden;
dat ze niet opgeroepen of afgekeurd
worden. Dan krijg je de scheve verhou-
ding dot je in een gekleurde sermenle-
ving een blank leger hebt. Dot vind ik
een slechte zaak en daar werk ik niet
aan mee. Ik heb erltijd goed gefunctio-
neerd in het leger totdat ik weigerde
mee te gaan op oefening. Door deze op-
stelling van mij werk ik mee om diskri-
minolie tegen te gaan. En als dot tot
gevolg heelt dat ik in de cel beland, don
is dert maar zo.
Als ik ervan overtuigd ben dot het goed
is wat ik doe, denk ik verder niet na over
de gevolgen.

Wim Reinders
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De lijden veranderen

Popmuziek en politiek

daat' en 'Welterusten Mijnheerde Presi-
dent'.
Ook iemand als John Lennon ging een
sterk politieke richting in, toen hij ging
werken met de Plastic Dna Bond en
nummers maakte als 'Give Peace a
Chance' en 'Power to the People'.

De jaren '80: politiek en ...
Anno1988kunnen we nogmoeilijkspre-
ken van een brede protestbeweging
vergelijkbaar met die van de jaren zes-
tig. Dotbetekent echter niet dot politiek
of protest geheel uit de popmuziek ver-
dwenen is. Er zijn nog steeds popar-
tiesten die in hun teksten en in hun op.
tredens politiek laten doorklinken. Pop-
artiesten als bijvoorbeeld Tracy Chop.
man en BruceSpringsteen laten een be-
paald politiek bewustzijn doorklinken
in de teksten van hun songs, verpakt in
persoonlijke verholen. Daarnaast ko-
men we herhaaldelijk songs tegen op
de hitparade waarin een duidelijk poli-
tiek standpunt wordt ingenomen voor
onderdrukten of minder bedeelden.

De protestmuziek van de jaren zestig
was voor alles onderdeel van één pro-
testcultuur en verschafte de jonge men.
sen die in die tijd vochten vooreen an-
dere, betere en meer rechtvaardige we-
reld hun eigen muziek en slogans. De
popmuziek die in die jaren aansluiting
zocht bij de protestbeweging, werd 'li-
ve' uitgevoerd oppopfestivals die indie
tijd ontstonden. Het meest beroemde
festival was 'Woodstock'. Nederland
had hoor eigen 'Woodstock' in het Rot-
terdamse Kralingse bos. Het Pinkpop
festival, dat nog steeds bestaat, heeft
zijn wortels in die tijd.
En dan waren er natuurlijk de platen-
maatschappijen die de platen verkoch-
ten. Het waren meestal grote multi-na-
tionale bedrijven die de vaak revolutio-
naire slogans verspreidden. Bob Dy-
lan's platen werden door Columbia
(CBS)verspreid en verkocht. Dezemul-
ti-natlonal voerde in de jaren zestig in
het Amerikaanse blad 'Rolling Stone'
ooit de advertentietekst: 'De revolutio-
nairen zitten bij Columbia', Voorde ver-
spreiding van hun ideeën moesten
mensen als Oylon gebruik maken van
instanties waar ze eigenlijk veel kritiek
op hadden.

Toen in de jaren zestig de maatschap-
pelijke ontwikkelingen in de Verenigde
Staten een protestbeweging voort-
brachten, onder ander door de oorlog in
Vietnam, werd dat protest ookgehoord
in de popmuziek van die tijd, vertolkt
door wat later protestzangers (het wa-
ren vooral mannen) genoemd zouden
worden.
Debelangrijkste van dezen was BobDy-
Ion. Hij werd onsterfelijk door liedJes
als 'Blowin in the Wind' en 'The Times
they are Changin:
In Engeland was Donavan één van de
meest bekende protestzangers, terwijl
in Nederland Boudewijnde Grootfurore
maakte met liedjes als 'de EeuwigeSol.

Pop en protest: de jaren '60
In het midden van de jaren zestig werd
duidelijk dat de popmuziek niet van
voorbijgaande aard zou zijn. Sterker
nog, de pop ging zich vestigen als be-
langrijkste vormvan populaire muziek.
Met de opmars van de popmuziek ver-
anderde er het een en onder in de ma-
nier van produceren van populaire
liedjes. Vroeger werden liedjes ge-
schreven door een speciaal daarvoor
ingehuurde liedjesschrijver, waarna de
platenmaatschappijen er een zanger of
een zangeres bijzochten.
Bij de popmuziek werkte die formule
niet meer. Hetwaren de jonge popmuzi-
kanten zelf die met hun eigen taal en
onderwerpen het best in staat waren de
jongeren, het belangrijkste publiek
voorde pop. te bereiken, Demeest be-
kende popsterren zongen dan ook
meestal hun eigen liedjes. Deplatenba-
zen hadden door niks op tegen, zo lang
de platen maar verkochtwerden.

toen meer als een protestmedium voor
dat deel van de jongeren dat de wereld
wilde veranderen. De pop verschalte
hen hun lijlliederen.

Afgelopen jaar stond de absolute popster van het ogenblik. Prince. in de
hitparade. genoteerd met het titelnummer van zijn elpee 'Sigo 0 the
Times', De song is een kritische impressie van de toestand van de wereld
op dat moment. Het nummer verhaalt over.'o big disease with a little
name" (AIDS), over tieners in de Steles die 'crack', een nieuwe goedkope
maar dodelijke drug. gebruiken en die in straatbendes met gevaarlijke
wapens stoeien. Verder raast Prince met een sneltreinvaart langs allerlei
misstanden die hij in de Amerikaanse samenleving aantreft en houdt
iedereen een spiegel voor. We horen over een vrouw die haar baby
ombrengt omdat ze zijn eten niet kan betalen. terwijl we tegelijkertijd
mensen in raketten naar de maan sturen. Prince observeert scherp en op
een verbijsterend confronterende manier en stelt daarmee misstanden
aan de kaak. Hij brengt pop en politiek op een eigentijdse manier samen.

Prim:e

Derelatie tussen pop en politiek is niet
iets van de jaren tachtig. Prince houdt
ons in 'Sign 0 the Times' een spiegel
voor, In de zestiger jaren hield de pop-
muziek de samenleving niet zozeereen
spiegel voor, Popmuziek fungeerde

6 EGO. september 1988



Recentelijk bezette EddyGrant met zijn
anli-apartheidslied 'Gimme Hope Joon-
na' weken lang de toppositie van de
hitparade. De naam Joonna in de titel
staat voor Johannesburg de hoofdstad
en zetel van de regering van Zuid-Afri.
ka. Tegelijkertijd met 'Joonna' stond de
song 'Bedswe Buming' van de Australi-
sche groep Midnight on hoog geno-
teerd. Hierin wordt gewezen op het on-
recht dat de oorspronkelijke bewoners
van het Australische continent. de Ab-
originals is aangedaan.
Ook Sting is een artiest die de politieke
stellingname niet uit de weg gaat. 'An
Englishman in New Vork' is een cyni-
sche kijk op discriminatie en vreemde-
lingenbeleid. Sting noemt zichzelf een
legale vreemdeling in NewVork.
Onlangs nog bevolkte de Nederlandse
reggea-formatie Revelation Time de
hitparade met hun anti-apartheidslied
'South-Africa'.

.. multi-media campagnes
Maar er is meer dan deze incidentele
politiek getinte hits. Popartiesten heb-
ben in de jaren tachtig regelmatig on-
derwerpen van aktievoerders overge-
nomen eh de zaken waarvoor ze strijden
voor het voetlicht van de wereld ge.
bracht. Het recept dat bij dergelijke ma-
nifestaties door popmuziekkanten werd
gebruikt is inmiddels duidelijk en is ei-
genlijk de formule van het 'Concert for
Bangladesh', dat in het begin van de
jaren zeventig door George Harrison op
touw werd gezet om de nood van de
daar hongerlijdende bevolking te le-
nigen.

Organiseer een popconcert met allerlei
grootheden en probeer de media (filmof
televisie) erbij te betrekken. Maak er
een plaat van en laat de opbrengst van
de verkoop van de plaat en de media-
rechten ten goede komen aan het goede
doel.

Popartiesten zijn in dit model niet lan-
ger de voorhoede van een generatie in
protest. Ze lenen veel meer hun naam,
die ze gemaakt hebben met het maken
van muziek, aan een goede zaak en
trachten op die manier geld bij elkaar te
brengen en de aandacht op de zaak te
vestigen. Erzijn in de laatste jaren vele
campagnes gevoerd volgens dit model.
Aan het eind van de jaren zeventig en-
gageerden Amerikaanse artiesten,
waaronder Jockson Browne, zich tegen
atoomenergie en atoomwapens in het
'NoNukes' festival.
In 1981was er de campagne 'Rock for
Kampuchea' ten einde geld te verzame-
len voorde hongerende mensen aldaar.
Het zogenaamde 'Secret Policeman's
BaU' opgezet door onder andere Sting
ter ondersteuning van Amnesty Inter-
national heeft inmiddels al drie edities
gekend.

In 1986werd in Engeland een plaatpro-
ject opgezet. 'Anti.Heroin '86', waarvan
de opbrengsten bestemd wwen voorde
opvang van drugsverslaafden.
De Verenigde Staten kenden verder pro-
jecten ten bate van armen in de VS
('Hands across America') en de noodlij-
dende Amerikaanse boeren ('Farm
Aid').

Afrika
Detwee meest omvangrijke initiatieven
van het laatste decennium hadden ech-
ter betrekking op het Afrikaanse conti-
nent. Allereerst was er de aktie voor de
hongerenden in Ethiopië. Eind 1984na-
men een groot aantal Engelse artiesten
onder leiding van Bob Geldof tezamen
een lied op onder de titel 'Dothey know
it's Christmas?'. In 1985werd onder het
motto 'USAfor Africa' in de States het
nummer 'We are the World' opgenomen
door een koor van Amerikaanse promi-
nente popsterren. Als klap op de vuur-
pijl werden op 13juli 1985driecontinen-
ten met elkaar verhonden via 'Live-Aid'
concerten in Sydney, London en Phila-
delphia.

Het tweede belangrijke issue waarop
een groot aantal popmuzikanten zich
stortten was de apartheidspolitiek in
Zuid-Afrika. LiltJe Steven was de ani-
mator van het project 'Sun City-Artists
United Against Apartheid'. Het project
kreeg onlangs een follow-up in de vorm
van een wereldwijd uitgezonden con-
cert vanuit het Wembley-stodion in
London ter ere van de 70e verjaardag
van de zwarte Zuidafrikaanse vrijheids-
strijder Nelson Mandela, die al ruim
vijfentwintig jaar in gevangenschap
heeft moeten doorbrengen.
Mede door de aandacht van popmuzi-
kanten voor de apartheid in ZuidAfrika
en voor de figuur Nelson Mandela lijkt
de laatste momenteel meer dan ooit een
symbool te zijn geworden van anti-
apartheid en anti-racisme. Eerder was
Mandela al lijdend voorwerp van de
song Tree Nelson Mandela' van de En-
gelse groep Special A.K.A.De Senega-
lese popster Youasou N' Dour compo-
neerde een song onder de titel 'Nelson
Mandela' en gaf in 1985zijn elpee die
titel mee.

Spiegel
In de jaren zestig konden popmuzikan-
ten tot profeten van een nieuwe tijdWOl-
den doordat ze de proteststemmen en
de roep om verandering die onder jon-
geren werd gehoord in hun songs kon-
den laten doorklinken.
In de jaren tachtig is er niet echt een
roep om verandering hoorbaar. Toch
blijken er popmuzikanten te zijn die
aanvoelen dat ze hun faam kunnen ge-
bruiken omonrecht in de wereld aan de
kaak te stellen of daadwerkelijk een
hand kunnen uitsteken naar mensen in
nood.
Popen politiek blijken nag steeds regel-
matig met elkaar in aanraking te ko-
men. In de jaren zestig kon de popmu-
ziek de maatschappelijke stemming
waarin de roep om verandering weer-
klonk weerspiegelen. Heden ten dage
lijkenpopmuzikanten de wereld vaak te
willen attenderen op misstanden en on-
recht. De protestmuziek van de jwen
zestig weerspiegelde het gevoelen van
een jonge generatie. Veel popmuziek
van de jaren tachtig lijkt de jonge gene.
ratie een spiegel te willen voorhouden.

PauI Rutten
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Vrede verbindt en verplicht treal gehouden IPPNW-congres legden
artsen uit dit gebied vaok dramolische
verklaringen af over de onverkloarbare
gezondheidsproblemen, die zij bij hun
patiënten aantreffen. Officiële studies
en betrouwbare gegevens zijn er niet;
de beschikbare informatie is slechts 01-
komstig von persoonlijke getuige-
nissen.

'Vrede verbindt. vrede verplicht' vormt dit jaar het centrale thema van de
jaarlijks in september plaatsvindende IKV-vredesweek. Bezinning en ver-
dieping over vrede en gerechtigheid staan centraal. Maar ook acties
gericht op het tegengaan van verdere modernisering van de kernbewape-
ning staan hoog op de agenda van de vredesbeweging. Zo ijvert de inter-
nationale organisatie International Physicians fOt the Prevention of
Nuc1ear War. IPPNW, aan wie in 1985 de Nobelprijs voor de Vrede werd
toegekend. voor het beëindigen van de kernwapen proeven. Het streven
naar een volledig verbod op kernproeven. een Comprehensive Test Ban. is
zo oud als de atoombom zelf. In deze geschiedenis hebben medici steeds
een belangrijke rol gespeeld.

Toen in mei 1945de Tweede Wereldoor-
log in Europa ten einde liep, waren veel
wetenschappers die in het kader von
hel Manhattanprojekt aan deontwikke-
ling van de atoombom werkten. Iel ge-
kont tegen het uitproberen doarvan.
Nazi-Duitsland was immers verslagen,
voordot het zelf een otoombom had kun-
nen moken. Doormee was voorde VSde
noo<hookom een kernwapen te ontwik.
kelen weggevollen. Ondonks deze pro-
testen vond in juli 1945in de woestijn
van New Mexico de eerste kernproel
plaats. Spoedig daarna werden Hiros-
hima en Nogosoki doelwit van atoom-
bommen. Het zijn vooral de medische
ervaringen van deze gebeurtenissen,
die geleid hebben tot een goed begrip
von het bijzondere karakter van deze
nieuwe wapens.

Militair geheim
In daorop volgende joren vonden Ame-
rikaanse, Britse en Russische kernproe-
ven plaats. In een aantal gevallen wa-

ren toeschouwers aanwezig. Er zijn
voorbeelden bekend van proeven.
woorbij militoiren ols 'proefkonijn'wer-
den gebruikt door hun verplichte aon-
wezigheid bij kernexplosies op ver-
schillende alstanden daarvan en in ver-
schillende omstondigheden. Zo werd
onder meer door een rodio-oktieve wolk
gevlogen. De gegevens en ropporten
hierover zijn helaas vaak 'militair ge-
heim' en derhalve niet voor de weten-
schap toegonkelijk.
Door de atoomproef 'Brovo', in 1954op
de Bikini eilanden, wordt het begrip
'fall.out' voor het eerst door de publieke
opinie als een bedreiging ervaren. De
Japanse vissersboot 'Lucky Dragon'
werd op meer dan 1000km afsland van
deze proef getroffen door rodio-oclieve
neerslag; dichterbij gelegen eilonden
blijken lange tijd onbewoonbaar. Ver-
kloringen von de Amerikaanse rege-
ring slagen er niet in de ongerustheid
weg te nemen. Tot op de dag von van.
doag worden in de Stille Zuidzee proe-
ven genomen. Op het onlangs in Mon-

De roep om een test.ban bleef bestoon
en in 1950beginnen de VSde SUen Gr.
Brittannië de eerste onderhondelingen
hierover. Als gebaar von goede wil kon-
digt Eisenhower een moratorium ol op
de Amerikaanse kernproeven. De SU
sluit zich daarbij direkt aan. Moorop 31
december 1959verklaart Eisenhower,
dot hij zich niet longer gebonden acht
aon de alsprook. Zijn delegatie bij de
onderhandelingen was von mening,
dat de mogelijkheid bestond kleine
proelexplosies - van het kaliber van de
bommen op Hiroshima en Nagasaki -
verborgen te houden. Controle op nale-
ving van een eventueel verdrag werd
niet mogelijk geacht en daarmee viel
een belangrijk fundament van de on-
derhandelingen weg. Nog hetzelfde
jaar hervatten de beide grootmachten
met een serie van tientallen explosies,
hun proeven.

Opnieuw onrust
De Cubaanse rakellencrises in 1962
geeft nieuw voedsel aan de publieke
verontrusting. In diezelfde tijd publice-
ren Amerikaanse artsen een artikel
waarin zij aantonen, dat radio-actieve
neerslag de gezondheid van Ameri-
kaanse kinderen bedreigt. Uit een ana-
lyse van meer dan 50.000tanden van
kinderen uit alle staten bleek, dat de
radio-actieve isotoop Stronlium-90, af-
komstig uit bovengrondse kernproe-
ven. via de voedselketen in melk te-
recht kwam en vervolgens in de bollen
en tanden van kinderen werd opgesla-
gen. Het spookbeeld van de lall-ou!
stond nu ook voor de eigen, Amerikaan-
se deur.

/
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Deze publicatie vormde een belangrijke
politieke daad van de artsen en ver-
sterkte de publieke opinie. Mede daar-
door werd de basis gelegd voor het be-
perkte kernstopverdrag van 1963, het
LTBT, waarbij kernproeven boven-
gronds, onderwater en in de atmosfeer
werden verboden.
Nog drie verdragen zullen er volgen. In
1968het Non Proliferatie Verdrag. waar-
mee verdere verspreiding van kernwa-
pens wordt tegengegaan; in 1974 het
Treshold Test Ban verdrag, het zgn.
drempelverdrag waarin is vastgelegd.
dat kernproeven de 'drempel' van l50Kt
niet mogen overschrijden en in 1976 ten-
slotte het verdrag inzake kernproeven
voor vreedzame doeleinden, het Peace-
ful Nuclear Explosions verdrag. In al
deze verdragen zit een duidelijke poli.
tieke lijn: het streven noor een volledig
verbod op kernproeven, een Compre-
hensive Test Ban (CTB).

CTB geen prioriteit
In de eerste jaren van de regering Car-
ter wordt aanvankelijk met succes over
een CTB onderhandeld. Nadat de SU
een aantal concessies had gedaan ten
aanzien van de verificatie, leek niets de
totstandkoming ervan in de weg te
staan. Door binnenlandse politieke
druk komt hierin verandering. Reugan
kondigt in 1982 aan dot een CTB niet
langer politieke prioriteit geniet, maar
wel een doel voor de lange termijn zal
blijven. "Kernproeven blijven noodza-
kelijk om effecten te beoordelen, om
nieuwe wapens te ontwikkelen en de
betrouwbaarheid van bestaande voor-
raden te handhaven", aldus het Arms
Control and Disarmament Agency in
1983. De Amerikaanse regering be-
schouwt een CTB als het sluitstuk van
een integraal onlwapeningsbeleid. Pos

als op alle terreinen afspraken zijn ge.
maakt kon een CTB-verdrag afgesloten
worden.

Ook de Nederlandse regering ziet een
politiek dilemma; eerst een test-ban en
don kernwapens afschaffen of eerst
kernwapens afschaffen en dan een test-
ban? Zolang dit dilemma bestaat kun-
nen er wel een aantal interim-maalre-
gelen worden genomen. Zo kunnen pa-
rallel aan vermindering van het aantal
kernwapens het aantal kernproeven
worden verminderd.
Voor een dergelijke salami-tactiek, die
in feite sinds de dogen van Eisenhower
wordt toegepast, zou iets te zeggen zijn,
ware het niet dat de vooruitgang, die is
geboekt op weg naar een CTB volledig
weg volt bij de vooruitgang en de ont-
wikkeling op het gebied van de kernbe-
wapening.

Het INF.accoord
Het INF-accoord voegt een nieuwe
bouwsteen toe aan het streven naar een
CTB. Het ontleent zijn betekenis vooral
aan mogelijke toekomstige afspraken
en vervolgaccoorden. Hel Amerikaanse
congres spreekt in dit verband van ver-
dere beperkingen in de kernbewape-
ning en van een wijziging van het
standpunt inzake SDI.
IPPNW ziet het INF-verdrag ofwel als
een eerste stap op weg naar een veili-
ger en gezondere wereld, ofwel als een
placebo (een nep-medicijn; red.) om de
publieke opinie, die vraagt om een ver-
mindering van de nucleaire dreiging,
mild te stemmen. Respect voor hel le-
ven vormt de basis voorde houding, die
aan deze publieke opinie ten grondslag
ligt.
IPPNW heelt met haar afdelingen in 61
londen de mogelijkheid aan de ver-

spreiding van deze gedachte bij te dra-
gen. Zij heeft daartoe onder meer de
actie Cease Fire 88 gestart. Wereldwijd
wordt op tal van manieren na iedere
kernproef geprotesteerd.
De Nederlandse Vereniging voor Medi-
sche Polemologie, de Nederlandse af-
deling van lPPNW. voert onder meer
een briefschrijfactie en organiseert op
17 oktober een internationaal symposi-
um in Rotterdam over een kompleet
kernstop verdrag.

Vijf en twintig jaar geleden, bij de on-
dertekening van het beperkte kernstop-
verdrag, werd beloofd te streven naar
een kompleet verbod op het houden van
proeven. Ook in latere verdragen wordt
deze belofte herhaald.
Vrede verbindt. vrede verplicht. Hope-
lijk zijn de kernwapenmogendheden
bereid hun 25 jaar geleden aangegane
verplichtingen eindelijk na te komen en
zijn zij bereid concrete stappen richting
wapenvermindering, in plaats van ver-
meerdering te zetten. De totstandko-
ming van een Comprehensive Test Ban
Treaty zou een eerste aanzet kunnen
zijn.

d~s.los M.P. Wee~ts
(sec~eta~is-bujtenlandNVMP,

lid van bet bestuu~ van IPPNW)
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Het Nederlands-Indonesisch konflikt

De verzwegen oorlog

Ontsporingen
Ookdr. J. A.A. van Doom en W. J. Hen-
drix gaat het in 'Het Nederlands-Indo-
nesisch conflict. Ontsporing van ge-
weld' niet om het beschuldigen maar
omhet verklaren van het geweld, in het
bijzonder de excessen. Ook dit boek is
een (gewijzigde) herdruk. Nieuw is een
essay, over dekolonisatieprocessen zo-
als die zichna de TweedeWereldoorlog
elders in de wereld voltrokken, dat als
inleidend hooldstuk aan deze nieuwe
uitgave is toegevoegd. Ook na herle.
zing van dit boek kan ik niet anders dan
konkluderen dat de auteurs er uitste-
kend in zijn geslaagd te analyseren
waarom en hoe het is gegaan zoals het
is gegaan. Vooralm.b.t. wat er is mis-
gegaan. In hun nawoord stellen de au-
teurs koel vasl: "Steeds weer is er voor
de opdrachtgever de kans de ogen te
sluiten, voor de uitvoerders de kans het
geweld te hanteren." Wanneer zich ex-
cessen voordoen waar men niet om
heen kan, dan ligt het recept klaar;
"Richtalle aandacht op individuele ont-
sporingen - 'soldaat Xslaat gevangene'
- straf dit individu - 'krijgsraad hand-
haaft norm' - en houdt de blik zorgvul-
dig verwijderd van de niveaus die ver-
antwoordelijk waren voor dienstwer-
ving, de selectie. de opleiding, de inzet
en het misbruiken van soldaat X. Kort-
om sluit de ogen voor het ontstaan van
het exces." Degeweldsexcessen van de
laatste jaren op kazernes in Nederland
(hoe verschillend de situatie ook, ten
principale gaat het om hetzelfde) loten
zien dot de krijgsmacht zijn 'ontsporin-
gen' nog steeds op identieke wijze op-
lost als men destijds omging met de In-
dië-excessen. Het boek van Van Doom
en Hendrix reikt don ook veel verder.
Zonder iemand uit te sluiten _ integen-
deel - zouden in het bijzonder politici,
krijgsmachtleiding en kaderleden dit
boek eens grondig moeten bestude-
ren ... en er vervolgens wat mee doen.
Een voortreffelijkboek!

Speciale Troepen stelt drs. J. A.de Moor
dat de oprichting van deze elite-een-
heid vreemd genoeg geen zaak is ge-
weest van politici (zoals in nagenoeg
alle andere ex-koloniale mogendhe-
den)maar een zaak van het KNIL;"Over
de inzet beschikte de legertop zelf. Het
korps was hoog opgehangen (..ol. Dit
hoge mandaat dekte het optreden in
sterke mate".
Belangrijke achtergrondinformatie.

aan een nader onderzoek. Degehouden
voordrachten werden gebundeld en on-
der de titel 'DePolitionele Acties' uitge-
bracht. "Het boek is niet bedoeld als
aanklacht. vergoelijking ol demonstra-
tie" stellen de samenstellers, prof. dr.
G. Teitler en drs. P.M.H.Groen, in hun
woord vooral. Endat klopt ook.Wel be-
vat deze (herdrukte) bundel stuk voor
stuk informatieve bijdragen over aller-
lei aspekten m.b.t. het konflikt. Zo
wordt achtereenvolgens aandacht be-
steed aan de financiële aspekten van
de politionele akties; vrijwilligers en
weigeraars; propaganda, voorlichting,
thuisfront; strategie en besluitvorming
betreffende de eerste politionele aktie;
de positie van de Europese planters; de
Indonesische strijdkrachten als onder-
handelingsthema; het korps Speciale
Troepen;de bijdrage van de Koninklijke
Marine tot gezagsherstel in Indië. In
zijn uitstekende bijdrage over het korps

Politionele akties

Toch blijken, in toenemende mate, met
name ex-dienstplichtige militairen er
behoelte aan te hebben hun ervaringen
alsnog naar buiten te brengen. Zover-
schenen er de algelopen tijd diverse
boeken over deze periode. Zonderenige
twijlel zal het daar niet bij blijven. Ze-
ker niet wanneer men bedenkt dat het.
eind volgend jaar, veertig jaar geleden
is dat de souvereinileilsoverdracht
plaatsvond.
Uit de stroom boeken kozen we een
viertal uitgaven: twee beschouwende
en twee recht-uit-het-hart geschreven
ervaringen van direkt-betrokkenen.

Wanneer iemand een tipje van de sluier. die er nog steeds hangt over het
Nederlands-Indisch konflikt (1946.1949). tracht op te lichten lijkt het wel
alsof een nationale zenuw wordt geraakt. Recentelijk bleek dat nog weer
eens overduidelijk toen het er op leek dat dr. L. de Jong. in zijn laatst
verschenen deel van zijn omvangrijke geschiedenis. een boekje open zou
gaan doen over de militaire ontsporingen die zich destijds in Indië hebben
voorgedaan. "Er wordt een smet geworpen op duizenden vaD ome jon-
gens" was nog één van de meest milde reakties.
De politieke leiders. de opdrachtgevers voor het sturen van troepen en het
toepassen van georganiseerd geweld. hebben tot op heden niets nagela-
ten iedere openheid in deze delikate kwestie in de kiem te smoren. De
verantwoordelijke militairen voelden zich dientengevolge evenmin geroe-
pen over deze weinig verheffende periode uit de vaderlandse geschiede-
nis een boekje open te doen. Zo werd officieel deze oorlog, want dat was
het. doodgezwegen.

Eind november 1986organiseerde de
Stichting Maatschappij en Krijgsmacht
een symposium over het Nederlands-
Indonesisch konflikt. Een groot aantal
deskundigen onderwierp deze periode
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Dagboek
"Voor het huis stond een welkoffislboog
opgesteld. Binnen lrof ik mijn familie
aan en een oud geworden krom lopend
vrouwtje. Dat was mijn moeder. Ze was
in drie jaar twintig jaar ouder gewor-
den. Niemand was in een hoerastem-
mmg.
Met deze alleszeggende zinnen beëin-
digde - 9 april 1950 - de dienstplichtig
mUitai! A. van Helvoort zijn dagboek
'De verzwegen oorlog'. Op 14 mei 1947
vertrok de negentienjarige Van Hel-
voort uit Vlijmen als hospik met zijn on.
derdeel OOOI Indië. "Officieel om orde
en rust te gaan herstellen" in Neder-
lands Indië, maar "De Nederlandse re-
gering belazert haar zonen", want
"Niets bleek minder waar: de troepen
werden een echie guerrîl1a-oorlog inge-
jaagd".

Gedurende zijn bijna driejarig verblijf
in Indië neemt hij mei zijn eenheid 0.0,
deel aan de twee politionele akties.
Over de hoge heren in Den Haag ("die
heren met dikke sigaren achter hun bu-
reau") en het kader ("geen enkel ver-
trouwen meer in onze luitenant en de
twee onderofficieren" en "bij dit soort
incidenten zie je nooit een arts mee-
gaan") oordeelt hij soms, en niet zonder
reden, heel scherp. Eerlijk beschrijft hij
zijn toenemende depressieve gevoe-
lens. zijn slechter wordende konditie,
zijn heimwee, zijn angsten ("zodra de
duisternis invalt") en zijn afwerende zin
om met thuis te korresponderen. Op de
dag van de souvereiniteitsoverdracht,
toen er een einde kwam aan deze oor-
log, schrijft hij bitter: "Het is om te hui-
len, alle ellende is voor niets geweest."

'De verzwegen oorlog' is zomaar een
dagboek van zomaar een soldaat. Ove-
rigens wel een boek dat het dubbel en
dwars verdient om gelezen te worden.
Het gaat namelijk niet alleen om Indië,
maar over iedere soldaat. ongeacht
waar en wanneer, die in de 'rotzooi' te-
recht komt.

DEVERZWEGEN OORLOG
'/á'l/v.,l n(JI "n, /".'0,l

",.'fm!,,' /.":i- /.'~;('

- - ~'.:..~...•• ---~

Het vergeten leger
In 'De heren worden bedankt' verwoord-
de Ant. P. de Graaff op treIlende wijze
datgene wat tienduizenden Nederland-
se militairen in Indië hadden meege-
maakt. Onlangs verscheen een tweede
- zeker zo goed - boek van zijn hand: 'De
weg terug. Het vergeten leger toen en
nu', Dit boek is als volgt opgebouwd,
Allereerst geeft het weer wat 19 ex-In-
dië-gangers ervaarden toen ze, na 37
jaar, Indonesië weer terugzagen.
Twaalf van hen liepen dezelfde pa_
trouille die ze in 1949 tientallen keren
hadden gelopen en waarbij enkele ma-
ten waren gesneuveld. Deze tocht nu
werd door de deelnemers als een thera-
peutisch proces ervaren. Tegenover de-
ze hedendaagse ervaringen plaatst de
auteur opnieuw belevenissen uit het
bewogen laatste Indië-jaar.
Verspreid over het hele boek loopt het
verhaal 'Serdadu Belande' (Hollandse
soldaat) over de wederwaardigheden
van een Indië-bataljon. Ingevoegd, zegt
de auteur in zijn voorwoord. "om het
verhaal voor alle oud-Indië.militairen
leesbaar te maken".
In mijn beleving is het, juist daardoor,
nog veel meer geworden. Het verhaal
over de ondervonden ellende, de angst
en de kameraadschap is zo invoelbaar

dat iedere militair, ongeacht tijd en
plaats, veel in het hier beschrevene zal
herkennen.
"We vochten alleen voor onszelf en voor
onze kameraden, niet voor de regering,
niet voor de zaak. Die oorlog was hele-
maal zinloos, hartstikke fout", zegt De
Graaf in een afsluitend interview. Dat
had net zo goed opgemerkt kunnen wor-
den door een terugkerende Franse mili-
tair uit Algerije, àf een Amerikaan uit
Vietnam 6f een Rus uit Afghanistan. Het
is de geschiedenis van 'the universal
soldier' die De Graall vertelt.

Wim Heij

'DePoliflonele Adiell' o.r.v. prol. dr.
G. Teitlerendrll. P. M. H. Groen. Uitg.
De Bataaltwhe Leeuw. Amllterdam,
/39.50.
'HetNederland,.;[ndonellillch conJlict.
Ontsporing van geweld' door prol. dr.
,. A. A. van Doom en W. ,. Hendrix.
Uiig. De Bataalllc1!1tLectuw. Amster-
dam./41.-.
'De venwegen oorlog_ Dagboek van
een hOfSplkJn Indië. 1947-1950'door A.
van Helvoort. UiIg.Xeno. Groningen.
/25.-.
'De weg terug. Hel vergelen leger
toen en nu' door AnI. P. de GraaJI.
Uiig. Van Wijnen, Franeker.j 18.75.
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Goodmorning Vietman

Robin Williams speelt grootse discjockey!

De Oscar voor de beste mannelijke acteur is dit jaar naar de verkeerde
gegaan. Niet Miehael Douglas had het kostbare beeldje moeten krijgen
voor zijn weinig sterke rol in Wallstreet. maar Rohin Williams. voor zijn
onnavolgbare portret van de discjockey Adrian Cronauer in 'Goodmorning
Vietnam' van regisseur Barry Levinson. Wat Williams hier laat zien. zal hij
misschien nooit meer kunnen evenaren. want een script dat hem zo volko-
men op het lijf geschreven is. komt waarschijnlijk maar één keer voor!

Adrîan Cranauer heelt werkelijk be.
slaan. Hij was een wal steile militair,
die in 1965naar Saigon kwam om met
een radioprogramma de troepen te ver-
maken. Hij kreeg voor elkaar dat de
tamme muziek die tot dan toe werd ge-
draaid, werd vervangen door pillige
rocknummers, en de slogan Goooood-
moming, Vietnam!, waarmee Robin
Williams in de film elke uitzending be-
gint, is wel degelijk een uitvinding van
deze Cronouer geweest. Maar hij zou er
niet over hebben gepeinsd om in op-
stand te komen tegen zijn superieuren,
zoals in de lilm wel gebeurt. Levinson
heeft gewoon wat doorgeborduurd op
de figuur van Gronauer, en er een regel-
rechte activist van gemaakt!
Wanneer de film begint, en Cronauer
door z'n adjudant van het vliegveld in
Saigon wordt opgehaald, weet je al dat
ie niet meer stuk kan. Onafgebroken
strooit Williams, met z'n elastieken ge-
zicht en z'n lepe blik, grappen, opmer-
kingen, commentaar en eigen liloso-
fieën omzich heen. Hijvertelt dat hij net
uit Griekenland komt, waar 'alle vrou-
wen op Zorba lijken'. Hij is tamelijk on-
orthodox gekleed, en dat levert onmid-

dellijk al een aanvaring op met zijn su-
perieuren, maar de gewone soldaten en
de staf van het hoofdkwartier zien wel
in, dat ze met deze man een heel ple-
zierig soort tijdbom binnen hun muren
hebben gehaald. Binnen afzienbare tijd
heelt hij, zowel in het veld als binnen de
kazerne talloze fans.
De scène waarin hij aangekondigt dat
hij de muziek wat wil veranderen, is
een van de vermakelijkste van de film,
omdat zijn tegenspeler een humorloze
commandant is, die tot dan toe het pro-
gramma verzorgde. en dat deed met
platen van Percy Faith en James Brown.
Een hele makkelijke natuurlijk voor
Willioms, om met zo'n tuthola eens lek-
ker de draak te steken en hij haalt er
alles uit wat er in zit. Ernstiger wordt
het, wanneer hij ontdekt dat de aanvoer
van Iroepenversterkingen voorde man-
schappen verborgen wordt gehouden.
Alle telexberichten worden streng ge-
censureerd, zodat hel feit dal de 'scher-
mutselingen' bezig zijn te escaleren lot
een echte oorlog, binnenskamers blijlt.
Cronauer windt zich daar zo over op,
dat hij de regels regelmatig overtreedt.
Jevoelt al aankomen dat hij opden duur

niet te handhaven zal zijn.
Naasl de scènes waarin we Gronauer in
z'n sludio aan het werk zien (veel van
die stukken mocht Williams helemaal
improviseren), volgen we hem ook op
siroot. in Saigon. Hij ziet op een ogen-
blik een beeldig Vietnamees meisje lo-
pen. Wanneer hij haar volgt, blijkt ze
Engelse les te krijgen van een collega
van Cronauer. Al snel staat hij natuur-
lijk zelf voor de klas, en leert hij de
Vietnamezen handzame krachlIermen,
waarmee ze zich in de jungle van New
York ol Chicago uitstekend zouden
redden ...
Debroer van zijn Vietnamese vlam, die
veel doet om Gronauer met haar in con-
tact te brengen, speelt een cruciale en
aangrijpende rol in deze lilm, die be-
paald niet alleen maar om te lachen is.
'Ikvond het fantastisch omde rol te kun-
nen spelen, omdat ik op die manier het
Vietnamese volk kon laten zien als
mensen van vlees en bloed, en niet al-
leen maar als de vijand. Want wij zijn
net zo goed de vijand', zei Williams na
afloop van de opnamen. Dat lijkt een
obligaat tekstje, maar als je eenmaal
hebt gezien met hoeveel inzet, hoe ont-
roerend en eerlijk Williams zichvan zijn
laak heeft gekweten, dan kun je echt
geloven dal hij 't nog meent ook.
Forest Whilaker, die zijn adjudant
speelt, is binnenkort te zien als Charlie
Parker in Glint Eastwoods meesterwerk
'Bird'. Maar ga eerst maar naar 'Good-
morning Vietnam' kijken.

Lea van Opzeeland

Robin Wi/liams als de discjockey Adrian CronalJer aan hel werk ..
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Eddie Murphy in een romantische rol,
kan dat wat worden? Deze ruwe klant,
met z'n bijtende grappen en z'n grote
mond als bedeesde, verliefde prins?
Reken maar, en Eddie brengt het er ver-
rassend goed af! In 'Coming toAmerica'
speelt hij de rol van de Afrikaanse
kroonprins Akeem, die er genoeg van
begint te krijgen dat alles voor hem
wordt geregeld. Hoewel zijn ouders een
prachtige bruid voor hem hebben klaar-
staan, wil hij voor die belangrijke be-

L.v.o.

Coming to America

slissing voor één keer zijn eigen voor-
keur volgen en hij reist met zijn rechter-
hand, Semmi. naar New York. Hij ver-
zwijgt dat hij rijk is (wat niet moeilijk is,
omdat al gauw al z'n bagage wordt ge-
stolen), want hij wil op zijn eigen per-
soonlijkheid beoordeeld worden. Na-
tuurlijk ziet hij al snel een mooiedonke-
re typiste, en het klikt wonderwel. Tot
ze er achterkomt dat hij tegen haar gelo-
gen heeft ..
John Landis had een royaal budget tot
z'n beschikking en hij heeft dan ook fors
uitgehaald met dure kleding en decors.
Tel daar nog bij op de vier verbluffende
dubbelrollen die Eddie ook nog voor z'n
rekening neemt, en je zult je geen se-
conde vervelen.

Eddie Murphy in 'Coming fo Amarica'

tegenover de allesverslindende econo-
mische groei. die maar aan weinigen
ten goede komt.
Redford wil dan wel niet in de politiek.
maar met deze film maakt hij zijn demo.
cratische sympathieën meer dan duide-
lijk!De film is een lichtvoetig, vriende-
lijk getoonzet werkstuk geworden, met
uitsluitend optimaal bezette rollen.
Christopher Walken is een steile fede-
rale politieman, die de toenemende on-
rust in het dorp absoluut niet aankan,
Sania Braga is een garagiste. die met
een petitie haar mede-dorpelingen
langs gaat, en John Heard is een advo-
caat annex journalist, die ruchtbaar-
heid aan de zaak geeft. Niet missen!

'''.;; ~.
Chrisfopher Walken in The MiIagro baan-
field war'

wel nergens echte gewelddaden, mar-
telingen of onnodig bloedvergieten
zien. En dat blijkt ook absoluut niet no-
dig, want de beelden omlijst door de
muziek van Hans Zimmer, zeggen zo al
genoeg.

Geloof het of niet, de nieuwe film van
Arnold Schwarzenegger is werkelijk on-
derhoudend! De spierbundel speelt een
Russische politie-agent die naar Chica-
go wordt gestuurd om een drugsdealen-
de landgenoot op te halen. In Amerika
wordt hij geassisteerd door een typi-
sche 'American cop', en het uitwisselen
van hun diverse gewoontes, het leren
kennen van elkaars beweegredenen en
innerlijke emoties, vormt een even be-

Arnold Schwarzenegger en fjm Belushj in
'Red heat'

Eindelijk komt Robert Redford met een
nieuwe film, waarbij hij weer als regis-
seur optreedt en opnieuw scoort hij zeer
hoog, precies als met 'Ordinary people',
waar hij onmiddellijk een Oscar voor
kreeg. In 'rha Milagro beemHeld war'
zien we hoe een kleine boer het op-
neemt tegen een machtige project-ont-
wikkelaar. En nog wint ook. Behalve
dat het om het stukje grond van de boer
gaat, draait de film natuurlijk, in een
groter perspectief. om het behoud van
menselijk geluk en culturele waarden

rhe Milagro beanfield war

Jangrijk deel van de film, als de hande-
ling zelf. Walter Hill kwam op het idee
om Schwarzenegger als Rus te casten,
en kreeg voor het eerst toestemming om
te filmen op het Rode Plein in Moskou.
Algemeen wordt de film als 'glasnost-
policier' omschreven, vanwege het
broederlijk samenwerken van de beide
agenten. JimBelushi speelt de cap.

Red heat
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Aworld apart
Nadat Sir Hichard Attenborough de boe-
ken van Donaid Woods en diens relatie
met de vermoorde zwart Zuid-Afrikaan-
se activist Steve Bikoaangrijpend heeft
verfilmd. is dit actuele politieke onder-
werp opnieuw verwerkt lot een schitte-
rende film. die niemand onberoerd zal
laten. Chris Menges. die grote faam
verwierf met zijn camerawerk in 'rhe
killing fields' en 'The mission'. maakt
met 'A wodd apart' zijn regiedebuut.
De lîlm is gemaakt naar hel boek dat
Shawn Slovo schreef over haar jeugd
als kind van twee ouders, die meer met
hun politieke missie bezig waren dan
mei hun gezin. Toen ze jong was, hadze
hel daar erg moeilijk mee, en vanuit
hààr optiek wordt het verhaal verteld.

De namen zijn veranderd. Vlak na het
begin van de film gaat Gus Roth, een
marxist die regelmatig publiceert tegen
het apartheidsregime, in ballingschap.
Zijn vrouw Diane, een journaliste, blijft
met haar drie dochtertjes in het land en
schaart zich, zichtbaar voor iedereen,
aan de kant van de zwarten.
Als zij wordt gearresteerd, dreigt haar
gezin, overgelaten aan haar moeder,
ten onder te gaan aan de moeilijkhe-
den. Molly. de veertienjarige dochter,
wordt overal buiten gehouden en kan
daardoor de beweegredenen van haar
moeder moeilijk begrijpen. Na een lan-
ge gevangenschap komt Diane vrij, ziek
en gebroken. Jaren later zal ze door een
bombrief op de redaktie van haar krant
omkomen.
Barbara Hershey is schitterend als de
vrouw, die zo fanatiek met de grote zaak
bezig is, dat ze haar kinderen conse-
quent op de tweede plaats stelt. Jeroen
Krabbe, al is hij maar kort in beeld,
maakt indruk als de vader. Maar de
Oscar mag van mij gaan naar de 13.
jarige Johdi May, die Molly speelt. Ze
kreeg er in Cannes al een prijs voor. De
film is zeer sober van toon. en laat vrij-

BarOOIaHersheyen Johdi May in 'A WoTld
apart'
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vragen
staat

""VriJ

Hij raakte in de war.
Het was niet de andere leefstijl,
niet het van huis zijn,
niet de onbekende mensen.

Dat kón toch niet:
je traÎnen
in het gebruik van wapens,
doden,
ook mensen
als jezelf,
ook: onder bevel.

Dit mocht hij niet.
Hij zou zichzelf verachten,
respect verliezen
voor zichzelf.
voor anderen.

Dat kón toch niet:
dat hij later
zijn kinderen moest vertellen
dat hij in het leger
in deze opleiding was!

Het is al weer jaren geleden.
Hij wilde met mij praten,
zo spoedig mogelijk.

Dienstplichtig was hij,
enkele weken in opleiding,
een jongeman, 19jaar,
weinig woorden,
ongecompliceerd.

NIET ZO

Dat kón toch niet:
verantwoordelijkheid nemen
voor het beëindigen van leven
van een ander.

Dat kón toch niet:
conflicten,
die alleen zo
en met oorlog ...
Als mensen dat toch niet willen ...

Hij deed een beroep op de wet gewe-
tensbezwaren.
In enkele gesprekken
loste zijn verwarring op,
werden zijn vragen helder.
Voormij
Vooru
Liet hij ze achter?

Steven

MAAR ZO!

HÉ.
GENf,R.AA.L!
LET DAN
TOtH OP!

\ I I ' ..I

Het werk Van tekenaar.iontwerper loosl Swar!e beweegt zich in hel
grensgebied Vtm de strips en de beeldende kunst. Naast strips maakt
deze veelzijdige kunstenaar illustra:ties. boekomslagen en affiches.
In 1984ontwierp hij een serle kinderpostzegels waarvan er één werd
uitgeroepen tot de mooiste zegel van het jaar (bekroond met de
Italiaanse Adiago-prijs).
Lange lijd was Swarle's werk bekender in het buitenland dan in
Nederland. Uitgaven van zijn werk verschenen werkelijk jaren eer-
der In bijv. frankrijk (o.a. 'L'Ar! Moderne') dan in eigen land, Langza_
merhand komt daar nu toch ver<:mderlng in. Zijn 'Moderne Kuns!'
verscheen in 1986, een overzicht van ûjn werk wos eind vorig jaar
tentoongesteld in Haarlem en binnen afzienbare tijd koml zijn
nieuwe bundel .Cultuur en Techniek' uil, Voor de lezers van Vrij
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HOtl DE HOOullE lIJD PAT~MREE"1WATAA~ &EPAA~ WORDt
VEllIó OO~LO~VOEREN VERHOOuT 60VENDIEN HET MOREElVAN
OE MANICHAPPEN.IO lNIJDT HET MEI AAN BEIDE KANTEN.

Nederland was Swar!e al heel lang geen onbekende. Sinds 1976 is
zijn werk regelmatig in dit opinie-weekblad te bewonderen (o.a.
omslagen van de Kleurenbijlage) en vanaf 1982 verzorgde hij in dit
blad de rubriek 'Niet zo, maar zal". Een rubriek die het best te
omschrijven is als uil het leven getekende praktische tip.: De .niet
zo'-prenttoonl een mln ol meer bekend voorkomend probleem terwijl
in de 'maar zo' .tekening Swarle zijn kreatieve oplossing geelt,
Van deze kostelijke 'Niet zo. moor zal' -tekeningen verscheen onlangs
de derde bundeling. Voor lielhebbers van het werk van loost Swar!e
behoelt dil boekje geen aanbeveling, voor hen die onbekend zijn met
zijn werk een leuke kennismaking.
'Niet zo, maar zal" door Joosl Swarle Is een uitgave van De Hannonlel
Het Raadsel. Amsterdam, f 14,90, (WH)



De Amerikaanse sporldroom strijd een schoen verliest, omdat die te
slordig was vastgemaakt. Zells hebben
Amerikaanse sprinters zich voor een
Olympische finale al eens verslápen.

Overvloedig aanbod
Maar die 'mentale hardheid' in deAme-
rikaanse sport heeft dikwijls ook iets
van grootheidswaanzin. En die komt de
Amerikanen maar al te dikwijls duur te
staan. In het zwemmen en in veel on-
derdelen van de atletiek is Oost-Duits-
land met zijn zestien miljoen mensen
superieur. Niettemin laten de Amerika.
nen rustig een zwemster ol atlete thuis
die toevallig bij de Olympische selec-
tiewedstrijden geblesseerd ol anders-
zins ongesteld is. Een nauwkeurige,
wetenschappelijke begeleiding van
topsporters is in Amerika niet nodig
(wordt gedacht), omdat er altijd vervan-
gers van voldoende kwaliteit zijn.
Het aanbod is inderdaad overweldi-
gend, maar niet in álle takken van sport
en niet op alle onderdelen. Neem de
atletiek. Zwarte Amerikanen gaan
sprinten, desnoods hordenlopen, want
daar ligt hun talent en voor het pols.
stokhoogspringen (bijvoorbeeld) moet
je een dure accommodatie hebben,
duur materiaal, een duur krachthonk en
een dure trainer. Dus heelt Amerika een
overvloed aan (zwarte) sprinters en
nauwelijks zwarte polsstokhoogsprin-
gers. In het Engels heet atletiek track
and field; op de track is zwart de voor-
naamste kleur, op het field wit. Op de
track is Amerika een superieure atle-
tieknatie, op het field stelt Amerika
nauwelijks iets voor.

De witte verslaggevers zijn natuurlijk
lyrisch over de zwarte prestaties. Maar
alleen als het gaat om wereldrecords ol
Olympische titels. In een Amerikaanse
krant lees je niet, dat Florence Grillith
of Carl Lewis een ongeëvenaarde gra.
tie van bewegen aan de dag leggen,
zoals je dat in Europese wel (over Gril-
fith én Sebastian Coe) lees!. Amerika.
nen schrijven over succés en zijn hoogst
verbaasd als andere Amerikanen dat
succes niet hebben.
Het is natuurlijk ook een opvoedings-
kwestie. Elke Amerikaanse boreling is
(in de ogen van de ouders) een toekom-
stig president oi op z'n minst een toe-
komstig Olympisch kampioen. Met de-
ze grootheidswaanzin is zelfs een deel
van de zwarte bevolking geïnfecteerd.
Een ander deel heeft aanzienlijk be-
scheidener en reëler doelen: gewoon
iets meer bereiken in het leven dan de
voorgaande generatie. Of: de armoede
ontlopen.
Voor Europese begrippen blijft de Ame-
rikaanse samenleving en derhalve ook
de sport een vreemd, vaak onbegrijpe-
lijk een daardoor toch ook lascinerend
fenomeen. Een confrontatie met de Eu-
ropese 'stijl', zoals ir. Seoul op uitbreken
staat, blijft dan ook hoogst interessant.
Hoe karikaturaal de Olympische Spe-
len in veel opzichten ook zijn geworden.

Hans van Wissen

Grootheidswaan

gina's. Het is interessant die enorme
verschillen in benadering te bezien,
maar interessanter is nog de vraag wel-
ke benadering in de sport de voorkeur
verdient. En dan lijkt er op het stand-
punt van Moses nogal wat af te dingen,
hoe verfrissend het ook mag lijken om
in Europa van 'het gezeur en gemekker'
al te komen.
Het grote voordeel van de Amerikaanse
instelling is de 'mentale hardheid' die
erdoor wordt gekweekt. Hoe vaak wordt
in Nederland en andere Europese lan-
den niet gehoord, dat een ol andere at-
leet pap in de benen had, blokkeerde,
tussen de oren niet goed bezig was,
kortom te gronde ging aan de 'span-
ning'. Spanning wordt in Europa dik-
wijls ongezonde spanning, omdat ze
ten koste gaat van de concentratie en de
souplesse. Een Amerikaan kent maar
één spanning; zo hard mogelijk gaan;
dáárop moet de hele concentrati~ ge-
richt zijn. Niet op allerlei neveniactoren
zoals blessures, luidruchtig publiek ol
slecht passende schoenen. Die ver-
waarlozing van nevenlactoren kan zeUs
zo ver gaan, dat een befaamd atlete als
Brisco tijdens een kwalificatie-wed-

De Amerikaanse wereldrecordhouder
op de 400meter horden, Edwin Moses,
haalde zich de woede van hele Engelse
volksdelen op de hals toen hij onlangs
de afwijzing van Coe, bij gelegenheid
van een der grote gala. becommentari-
eerde als volkomen terecht. "Olympi-
sche afvaardiging moet verdiend wor-
den", zei Moses, "Coe heeft die afvaar-
diging klaarblijkelijk niet verdiend.
Wat mij in Europa altijd opvalt is, hoe er
gemekkerd en geklaagd wordt. Kijk nou
eens hoe het in de Verenigde Staten
gaat. Eén wedstrijd om je te kwalifice-
ren en als je om wat voor reden dan ook
niet bij de eerste drie komt, ga je niet
naar de Spelen. Greg Foster had zijn
arm gebroken, loopt nog hoU gespalkt
en verliest. Niemand die van hem een
klacht heelt gehoord, terwijl ook hij we-
reldrecordhouder is."

In Amerika waren krantekoppen als
'Foster moet naar Seoul' ondenkbaar
geweest, in Engeland stonden ze (maar
dan met de naam Coe in plaats van
Foster) over de volle breedte van de pa-

~\Î
••1\4Q

Amerikaans overvloed aan talent (op de 400meter): Everett, Reynolds en (Steve) Lewis.

Mentale hardheid

Engeland is al enige weken een gespleten natie. omdat Sebastian Goeniet
naar de Olympische Spelen mag. Een typisch komkommerprobleem
natuurlijk. maar het kenmerkt ook de Engelse houding ten opzichte van
spon. Een houding die niet alleen te maken heeft met schoonheid (Coe is
vermoedelijk de 'mooist' lopende atleet die Groot-Brittannië ooit heelt
voortgebracht), maar ook met compassie voor de verliezer. voor de un-
derdog.
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MAls er één kunstuiting bestaat die ons tegen-
woordig als een geeuwend nijlpaard doet
vaslkoeklm aan de oeVIlll'S van verveling, dan
is hel wel de poelie. Oal komt doordat veel
hedendaagse dichters zich hebben loegelegd
op het figuurzagen van fletse stillevens, die
geen enkele aantrekkingskracht bezitten.M
M",I deze zinnen leidt Arthur Lava de bundel
'Maxlmaal', het werk van elf Nederlandse en
Vlaamse dichters, In. Dichter. die meer ver-
schillen dan overeenkomsten hebben. Wat
hen echlllll' verbindt is de voorlletde voor be-
weging en de hang naar het extraverte. In
ieder geval Mpoëzie die over de rand van be-
zonkenheid heen kijkt.M
Uit (SezeInderdaad verfrissende poëziebundel
kozen wiJ hel hierna sst afgedrukte gedicht,
'Slationshsi Arnhem', van Rent! Stoule.
'MSJrimaal', samengesleid en Ingeleid door
Arthur Lava, bevat werk van elf Nederlandse
en Vlaamse dichlllll'S, te weten: René Huigen.
Tom Lanoye, K. Michel, Bart Brey, Oalslar,
Frank Statik, Joos Zwagerman, Johan Joost,
Plele' Bo.ma, René Stoute en Arthur Lava.
Uiig. In de Knipscheer,Haarlem, 1988./25,-.

Is hel hier oorlog?
Na enige weken vakantie, terugkerend
op mijn militair onderdeel, was daar bij
aanvang dienst op de maandagmorgen
een protest-demonstratie bij de poort.
Een 5O-taljongeren hielden spandoe-
ken omhoog met de tekst: 'Is het hier
oorlog?'
Tijdens mijn vakantie had ik in de me-
dia niets vernomen van enige oorlogs-
handelingen binnen onze nationale
grens. Ook de status van mijn brood.
voorziening bij mijn aankomst was niet
bepaald in de hoogste vorm van paraat-
heid.

Bij nader inzien bleek het de anti-mili-
taristische wandelklub te zijn. Na hun
diskwalificatie voor de Nijmeegse
Vierdaagse lopen ze een alternatieve
vierdaagse. Dit keer in het noorden van
ons land, langs de diverse militaire ob-
jecten. De demonstratie bleef binnen de
regels van de openbare orde en beperk-
te zich tot het uitdelen van een geel
pamflet. Daarin stond het doel van de
wandeltocht n.l. 'omzo te laten zien dat
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ook na het sluiten van het verdrag over
kruisraketten en de SS-20 het militaris-
me grotere vormen aanneemt.'

Nou heb ik altijd moeite met het woord
militarisme. In Kramer staat achter dit
woord: 'het streven naar grote macht
van het leger' en 'soldatengeest'. Voor
de 'grotemacht van het leger' lijkt mij in
onze parlementaire democratie geen
enkele ruimte aanwezig. Prins Bern-
hard heeft eens gezegd dat de Tweede
Kamer een tijdje op non-actief moest. ln
dat geval gaan we de verkeerde kant
op. Zolang VanEekelen en VanHouwe-
lingen in het parlement verant-
woording afleggen voor het functione-
ren van de moderne krijgers maken we
ons geen zorgen over die macht. Dekrij-
gers zelf streven niet naar macht, doch
naar een naasthogere rang en dat is ook
legitiem.

Die 'soldatengeest' lijkt mij in onze va-
derlandse verhoudingen ook geen ge-
vaarlijke factor. Natuurlijk merk je dat
bij de Vierdaagse van Nijmegen, maar
daar is die gebeurtenis ook door ont-
staan. Wie daar gevoelig voor is, moet
daar niet aan deelnemen. Voordie sol-
datengeest is het hoogtepunt in het le-
ven om op de laatste dag in de St.Anna-
straat. met de borst voowit langs de
eretribune te paraderen.

De anti-militaristische wandelklub
heeft als embleem een gebroken ge-
weertje, waarop een voet staat met
daarboven de tekst 'is het hier oorlog?'
Hetgebroken geweertje is bekend uit de
dertiger jaren. Als speldje werd het ge-
dragen door degenen die het ook on-
eens waren met het leger van toen.

••"EGO
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Zandloper
De oplossing van de beroepen op de
visitekaartjes in het juli/augustusnum-
mer luidde als volgt: oogarts, inbreker,
winkelier en wielrenner.
Hieronder weer eens een zandloper,
waarvan elk woord bestaat uit dezelfde
letters als het voorgaande, eerst minus
één en later plus één letter. De om-
schrijvingen van de gezochte woorden
luiden:
L treIlende gelijkenis (8 letters) 2. pra-
ten (7) 3. uitdrukken (6) 4. vruchten (5) 5.
roemen (4) 6. getal (3)7. voegwoord (2)8.
klinker (I) 9. bijwoord (2) 10. roem (3) 11.
maal (4) 12. gil (5) 13. vogel (16) 14. steker
(7) 15. soort spies (8).

Maar diezelfde mensen sloten zich ook
aan bij een internationaal leger om te-
gen het fascisme van Franco in Spanje
te vechten. We weten hoe dat is afgelo-
pen. enkelen kwamen terug. Zij werden
bij hun terugkomst in ons land niet ge-
huldigd, raakten zelfs hun Nederlands
staatsburgerschap kwijt.
Een gebroken geweertje hebben ze
nooit meer gedragen, omdat ze wisten
dat het kwaad helaas niet altijd zonder
dat middel te bestrijden is.

Cor Out





40 jaar
Humanistisch Thuislronl

De episode van 'onze jongens in Nederlands Indië - zoals Indonesië toen
werd genoemd - ligt al weer zo'n veertig jaar achter ons.
Vanuit verschillende konfessionele organisaties kwam een brieven- en
pakketjesstroom op gang naar Indonesië. Niet-kerkelijke militairen ble-
ven hiervan verstoken. Om daar verandering in te brengen werd in 1948
door de werkgroep 'Humanistisch Sociaal Maatschappelijk Werk' van het
Humanistisch Verbond het 'Thuisfront Humanitas' opgericht. De militai.
ren overzee hadden echter ook behoefte aan advies en begeleiding. onder
meer inzake huisvesting. werkgelegenheid en relationele problemen. Zo
groeide de organisatie uit tot de 'Stichting Humanistisch Thuisfront' dieop
14 oktober a.s. haar 40-jarig jubileum viert.

In 1964 weId de Dienst Humanistisch
Geestelijke Verzorging bij de Krijgs-
macht opgericht. die de taak van gees-
telijke verzorging op humanistische
grondslag en het verstrekken van raad,
bijstand en hulp aan militairen en hun
familie van het Humanistisch Thuis-
fIOnt overnam.

HMT's
Traditiegetrouw werden in de eerste ja-
ren na 1945 bij iedere nieuwe leger-
plaats zowel een pIOtestants als een
rooms-katholiek militair tehuis ge-
bouwd. Pogingen om ook humanisti-
sche militaire tehuizen te openen wer-
den niet direkt met sukses bekroond.
Van de zijde van konfessionele poli-
tieke partijen - waarvan de meeste nu
in het CDA verenigd zijn-kwam ferven.
te tegenstond. Moor na aanhoudende
strijd kon in 1954 een eerste HMT wor-
den geopend in Nunspeet. Later volg-
den in 1959 't Horde, in 1964Havelte en

in 1967Seedorl. Daarnaast organiseer-
de het Humanistisch Thuisfront vanaf
1951in het Adlerhuis te Amersfoort kur-
sussen handenarbeid. In 1975werd dit
huis gesloten.

Humanistische oecumene
In een identiteitsrapport van de Stich-
ting Humanistisch Thuisfront werd in
1982nog gesteld dat het Humanistisch
Thuisfront als jongste der drie tehuis-
organisaties en gestoeld op hoor begin-
selen, zich steeds op het standpunt
heeft gesteld dat een zoglOot mogelijke
samenwerking met de beide andere
thuis-organisaties - die PMT en KMT's
exploiteren - zou leiden tot een meer
volkomen dienstbetoon aan de militair.
Met gevoelens van teleurstelling werd
toen gekonstateerd dat die opvalling
vooralsnog niet door de andere organi-
saties werd gedeeld.

Inmiddels is gebleken dat toch een ver-

andering in het denken heeft plaatsge-
vonden.
De drie tehuis-organisaties staan op
het zgn. 'Collectenplan'. Hieraan is de
toestemming gekoppeld om in een vast-
gestelde week straatkollektes te mogen
houden. Ook wordt dan door de NOS
zendtijd op radio en televisie beschik-
baar gesteld. Een groot deel van de gif-
ten voor de konfessionele organisaties
komt weliswaar via de kerkkollektes
binnen, moor zij kunnen de straatkol-
lektes en, evenmin tIOuwens als het Hu-
manistisch Thuisfront. de zendtijd op
radio en televisie niet missen.

III
PIT/NKT/HT

Nu dreigen de drie thuisfronten van het
'Collectenplan' te worden afgevoerd,
omdat wij alle drie afzonderlijk niet vol-
doen aan de toelatingskriteria. Met ons
drieën gezamenlijk voldoen we daar
echter wel aan en je voelt het al; er volg-
den gesprekken over samenwerking.
Tot mijn vreugde moet ik zeggen, nadat
ik zelf enkele van die gesprekken heb
meegemaakt, dat er sproke is van op-
rechte inzet om tot verdere samenwer-
king te komen.
Korrespondentie inzake fondsenwer-
ving naar overheden en regulerende in-
stanties zal onder één gezamenlijk
briefhoofd worden gevoerd. Dus een
eerste belangrijke stap is gezet.
Trouwens, de aklieweek 1988loopt van
12 tlm 18 september.

Lauwersmeer

GIRO
2.05lfO
,",UMANISnSCH.
1'HUISFRONT
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De Lauwerszee is gedeeltelijk droogge-
legd. Een militair oefenterrein is daar
in gebruik genomen. Pionnen voor de
bouw van legeringsgebouwen zijn in
ontwikkeling. Het Humanistisch Thuis-
front zal graag, als straks de gebouwen
bemand zijn, haar zorg voor de
dienstplichtigen tot daar uitstrekken en
heeft daartoe bij Defensie een aan-
vraag neergelegd voor de bouw van een
militair tehuis. Daarbij hebben wij dui-
delijk aangegeven, dot als het aan ons
ligt de traditie van een afzonderlijk PMT
en KMTwordt doorbroken door de bouw
van één tehuis, dat door de drie tehuis-
organisaties zal worden geëxploiteerd
op een wijze dat zowel kerkelijken als

., niet-kerkelijken zich er kunnen ont-1 sponnen in een sfeer die past bij ieders
! eigen oord en overtuiging. Zoals in het
:;; nieuw ontworpen vignet: drie zuilen on-
g>dersteunen één gezamenlijk dak.

~ Loebas Oosterbeek



Nieuwbouw RMT Seedorl
begonnen

met fase 2. Dit tweede gedeelte bestaat
uit de afbraak van het oude gebouwen
de aanbouw van het ontspanningsge-
deelte aan het nieuwe bedrijfsgedeelte
en dit zal eveneens ongeveer een hall
jaar duren.

Het nieuwe HMT
Al met al betekent een en ander dat er
medio 1989in Seedorl een totaal nieuw
HMTzal zijn verrezen. Véél groter dan
de huidige oppervlakte zal het nieuwe

Dinsdag 14 juni jl. is de omvangrijke nieuwbouw van het RMT in Seedorf
van start gegaan. Op die dag begon een aantal manschappen van de
Ssvcie van het 41e Gnba! uit Seedorf met hel rooien van bomen en het
uitgraven van de bouwput. Daarna heeft een houwonderneming het werk
overgenomen en is de feitelijke bouw- die ongeveer een jaar in beslag zal
nemen - aangevangen.
Grote voldoening bij de bestuursleden van de Stichting Humanistisch
Thuisfront. het personeel van het HMT Seedorf en de aldaar gelegerde
Nederlandse militairen.

~---.t: i iätL'!WUJ

gebouw niet in beslag nemen (ongeveer
1700m2). Wel is alles wat ruimer opge-
zet. Zo zal bijv. de filmzaal een stuk
groter worden en zal de winkel aanzien-
lijk worden uitgebreid. terwijl er ook
een fitnessruimte met douches in het
nieuwe pand is gepland. Met dit totaal
vernieuwde HMThoopt de Stichting Hu-
manistisch Thuisfront nog beter in de
behoeften van de in Seedorl gelegerde
Nederlandse militairen (en hun gezins-
leden) te kunnen voorzien.

Wim Hei}

Zo zal het nieuwe HMT Seedorf medio 1989
worden opgeleverd.

:~_.- - _.
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dit plan omgezet in totale nieuwbouw.
Vele jaren nam het overleg tussen het
Ministerie van Defensie in Den Haag.
de Regionale Directie Duitsland in Gre-
ven, de Dienstkring Genie in Seedorl en
het Duitse Hochbauamt in Verden in be-
slag alVorens men het licht op groen
kreeg. Op 14juni was het dan eindelijk
zo ver: voor ruim twee miljoen gulden
werd begonnen met de bouw van een
totaal nieuw HMTSeedorf.

Bouwen in fasen
Voor de bezoekers van hel HMT(zo'n
1400per dag!) verandert er vooralsnog
betrekkelijk weinig. Het tehuis blijft ge-
woon open en de bezoekers zullen er
hetzelfde kunnen blijven doen en vin-
den als voorheen het geval was. De
bouw wordt namelijk in twee gedeelten
uitgevoerd. Fase 1bestaat uit de bouw
van een nieuw bedrijfsgedeelte tussen
het huidige gebouwen het zwembaden
zal eind december van dit jaar zijn ge-
realiseerd.
Dan betrekt men dit nieuwe gedeelte.
zodat een begin kan worden gemaakt

Deze nieuwbouw heelt lang op zich la-
ten wachten, eigenlijk te lang. Hel voor
het overgrote deel houten gebouw (ge-
bouwd in 1967)rotle letterlijk en figuur-
lijk weg. Onderhoud aan deze 'bouw-
val' plegen was zoiets als water naar de
zee dragen. Beheerders en personeels-
leden moesten de laatste jaren dan ook
onder moeilijke omstandigheden hun
werk doen.

Voorgeschiedenis
De eerste plannen voor de verbouwing
werden zo'n jaar geleden op tafel ge-
legd. Kortdaarna begon het wat minder
goed te gaan met de humanistisch mili-
taire tehuizen. Het bleef dan ook bij
plannen, omdat urgentere zaken voor-
rang kregen en verdienden. In 1983.
toen de bedreiging van het voortbe-
staan van de HMT'stot het verleden be-
hoorde. werden de bouwplannen voor
wat betreft het HMTSeedorl nieuw le-
ven ingeblazen. Aanvankelijk over-
woog men het HMTte renoveren, maar
langzamerhand- mede door de slechter
wordende staat van het gebouw - werd

Het oude. grotendeels houten. HMT-gebouw in Seedorf uit 1967... . .. is letterlijk aan het wegrotten.

EGO. september 1988 21



De volle leugen uil hel vakanlieglas

Vakantie bevochten

aan een. Voorwie het allemaal kan be-
talen geen punt, Vrije dagen tegen-
woordiggenoeg. Het is soms een beetje
lastig dat de kinderen alweer zo snel
naar school moeten en het toch, uitein-
delijk, allemaal een beetje duur wordt,
anders blijven we altijd weg ...
Massaal met vakantie. Ook hier is er
een schijn en een werkelijkheid. Want
hele bevolkingsgroepen komen niet ol
nauwelijks aan vakantie toe. De twee-
deling in de maatschappij waarover
soms wordt gesproken is hier overdui-
delijk. Op busreisjes voor bejaarden
wordtbezuinigd, voorgeestelijk gehan-
dicapten komter steeds minder vakan-
tiegeld. langdurig werklozen moeten
het met hun kinderen soms alleen met
een dagje Slagharen of de Elteling
doen. Het soort anonieme armoede die
meerdere bevolkingsgroepen belaagt,
strekt zichzekerookoverde vakantie en
andere vormen van vrijetijdsbesteding
uit. Hoe ver je kunt komen en hoeveel
plezier je kunt maken, dat beleeft men
soms alleen maar thuis op de buis. En
menige thuisblijver zal er niet vrolijker
op worden als de buren met weliswaar
opgeprikte, maar toch duidelijk vrolijke
verhalen komen over die mooie weken
in Benidorm, dat prachtige Sauerland,
dat lekkere eten in SluiskiL

Watwe nu aan reizen en trekken zien is
historisch bekeken erg nieuw. Eencan-
tal eeuwen geleden was het reizenweg-

Tweedeling
Vanzelfsprekend is het niet allemaal
kommeren kwel op de vakanties. Alsje
wilt kun je heus nog nieuwe indrukken
opdoen en ook een beetje luieren. En
het gezellig houden ook. Maar druk is
het wel. Enmassaler dan ooit. Daarbij
komt dat het vakantieseizoen eigenlijk
ook niet meer ophoudt. Van echte va-
kantiespreiding is nog geen sprake,
maar het probleem lijkt zich vanzelf op
te lossen. De zomervakantie, de herfst-
vakantie, kerst en nieuwjaar, de kro-
kusvakantie en de wintersport, Pasen
en Pinksteren rijgen zich steeds meer

Voorveel mensen lijkt de vakantie een
beetje op een slijtageslag. Over de er-
gernissen, ruzies en bezorgdheden
vooral praten we dan nog maar even
niet. Over de vertragingen op vliegvel-
den en liles op weg naar het reisdoel
evenmin. Er is immers veel méér dat de
gemiddelde vakantiegangers moe, érg
moe maakt. Er wordt gewoonweg te
veel hooi op de vork genomen, er moet
te veel in te korte tijd worden gedaan.
En het moet allemaal bovendien leuk
blijven. De familie, de collega's, de bu-
ren verwachten toch een prettig, een
wat stevig aangezet verhaal over die
poar kostbaarste weken van het jaar. Zo
hoort de geslaagde vakantie ook een
beetje tot de prestatiemaatschappij,

De grote trek van dit jaar loopt weer langzamerhand ten einde. De dage-
lijkse plicht. de noeste arbeid. de school en de sleur van alledag bleken
toch weer sterker dan de behoefte er op uit te gaan. Massaal gebeurde het
in ieder geval wel dit jaar. Massaler dan ooit. volgens de kranten. Het lijkt
of we er uit moéten. Mensen leggen er andere dingen voor opzij. Deauloen
de vakantie. als je die maar kunt betalen. dat lijkt wel de norm.
Wat "-<>ekenwe toch op de helesiranden waarin je wordt beloond als je in iets
van de Gasla Bravo, tussen de heuvels slaagt en je wordt afgestraft (desnoods
van Schotland, op de camping bijWin- met een meewarig lachje) als het alle-
Ierswijk en op de surfplank in het Ha- maal geen succes wordt. In zulke situa-
ringvliet? Steeds minder mensen zullen ties possen dan geen verhalen over di-
het weten te zeggen. Want van het oude arree in Thailand, over een diefstal in
beeld van vakantie, een poar dagen, Bretagne, over vertragingen in Athene
weken lekker luieren en daar tussen- en ruzie in Valkenburg. Dat alles komt
doorwat prettige dingen doen, lijktwei- wel voor. Maar het tikt niet aan in de
nig meer over. score die je populariteit je status be-

poalt. Daarom zwijgt iedereen in zulk
soortgevallen. Ol verzwijgt.Jemoethet
voor jezelf ook een beetje prettig
houden.

Leuk

ADVERTENTIE

IN HET BUITENLAND

- -
NIEUWE
TREIIIEII
1l.:l!lUI.

Toen reizen nog echt jets van de eljte was

werktijden, elc. Bovendien vindt u in dil
boek de adressen van ongeveer 1000
ondernemers en
arbeidsbemiddelingsbureaus.
Bestel dit informatieve boek nog
vandaag!
o Gratis brochure
o Boek: "Arbait im Ausland"

Prijs: f 59,-

EUROPABOKFÖALAG AB
Postbus 2014,
S 13302 Tyresö, Zweden
P.S.:
Wij bemiddelen niet in werk!

Zoekt u voor langere of kortere tijd een
baan in het buitenland? Dan is dit het
boek dat u zoekt, boordevol informatie
overwerken in de metaal- en olie-
industrie, als chauffeur, leraar, au-pair,
reisleider, in de horeca, als tuinman of
fruitplukker in Frankrijk en de USA,
maarook als fotomodel of mannequin.
Werken op boerderij, kibboets of op
cruise-schepen. Het boek bevat tevens
een sollicitatieformulier.
Als u in het buitenland wilt gaan werken
moet u dit boek hebben.
Het verschaft informatie over klimaat,
waon- en leefomstandigheden,

WERKEN
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gelegd voor maar een beperkt aantal
groepen. Zowas er een uiterst uiteenlo-
pend gezelschap van zwervers, vage-
bonden, kermisklanten en bedelmonni-
ken dat het thuis maar moeilijkkon uit.
houden. Een andere groep werd ge-
vormddoor geleerden, musici en diplo-
maten. Een duidelijk beschaafder ge-
zelschap dus. De zeevaarders kwamen
eigenlijk het verst. Met fantastische
verhalen, prachtige planten en dieren,
vreemde voorwerpen en geheimzinnige
ziekten kwamen ze meestal terug. En
wie in (vreemde}krijgsdienst trad, kon
ook nog wel eens wat vertellen.
Pas bij de opkomst van de arbeidersbe-
weging, aan het eind van de vorige en
het begin van deze eeuw, kwam de ge-
dachte naar voren dat vakantie, het er
opuit gaan, voormeerdere groepen kon
zijn weggelegd. Maar het moest alle-
maal wel bevochten worden. Uit een
enquête uit 1906, waarin maar Hefst
11.000werknemers ondervraagd wer-
den, bleek dat 88%geen vakantie had.
Zoer al vrijedogen waren, dan ging het
omeen heel beperkte periode ofomwat
uitgebouwde christelijke feestdagen.
Lucht en licht in een ontspannen sfeer
en een groene omgeving was heel lang
alleen maar aan de elite voorbehou-
den. Sommige groepen kwamen pas
heel laat aan de beurt. Het zou bijv. tot
1927 duren voordat tienduizenden
Twentse textielarbeiders vakantie op
hun bazen konden veroveren!

Schone schijn
De wereld lijkt en is in vijftig jaar dus

echt wel een stukje vooruitgegaan.
Maar er zijnookzolangzamerhand heel
moeizame toestanden rond de vakantie
en het massatoerisme ontstaan. Dan
gaat het nog niet eens omde privé-toe-
standen, al eerder aangeduid. Hetgaat
meer over het verloren gaan van heel
aporte levenswijzen en leefgewoonten
in tal van landen. Toeristische buro's en
touroperators struinen de wereld af om
typische, aan streek, land of volk ge-
bonden gewoonten te ontdekken, De
vraag is niet of het in stand moet wor-
den gehouden, maar of het toeristisch,
lees commercieel bruikbaar is.
Misschien dragen zonder toeristen de
Alkmaarders wel geen kozen meer,
misschien springt de bevolking achter-
in Kenya wel niet meer in het rond als
de camera's niet meer klikken. Maar
wat er nu gebeurt is even vreemd. Wer-
kelijkheid en eigen identiteit wordt in
veel gevallen door elkaar gehaald. In
Spanje wordt aan de Costa del Sol nog
wel de flamengo gedanst. maar de
Spaanse jongeren stemmen gewoon af
op Michael Jackson en de Nederlandse
toerist wil gewoon een hamburger. In
veel gevallen mondt het toch allemaal
een beetje uit in een soortMac-Donalds-
sfeertje: anoniem, ongebonden aan wat
dan ook, schone schijn.

De kip geslacht
Het toerisme, we laten ons maar een
beetje gaan, is ookgeen zegen voorna-
tuur en milieu. Demensen die zograag
buiten, 'in de natuur' willen zijn, drin-
gen die natuur steeds verder terug. Wat

moeten herten met jongeren op 'avontu-
ren-vakantie', wat moeten egels met
vrachten blik in de berm waaruit het
bier haastig is verdwenen? Zelfs zich
echte natuurliefhebbers noemende
Hedenblijken niet helemaal senang. Ze
jagen in hun prestatiedrift om een
arend, een gems ofeen zeehond te zien
de dieren alleen maar weg. Het maakt
dan niet eens zoveel uil of de beesten
worden gestoord door een lawaaiige
mavo-klas of een al te ambitieuze na-
tuurfotograaf. Verstoring is verstoring.

Het is uiteraard nog niet alles. De ver-
vuiling van de Middellandse Zee kan
genoemd worden. de olievlekwerking
van hotelbouw op de landschappelijk
meest aantrekkelijke plekjes, de ge-
luidhinder door al die auto's, al die
vliegtuigen, motorboten, discodreunen
enz. Zo langzamerhand wordt de kip
met de gouden eieren hardhandig ge-
slacht,
Is er sprake van een langzaam opko-
mende anti-vakantie-mentaliteit? Wie
de stukjesschrijvers in de dag- en week.
bladen van juli en augustus las, zouhet
bijna denken. Maar dat is maar schijn.
Nu al zijn meer dan ooit wintersportva-
kanties geboekt. Het idee van 'waar zijn
we in godsnaam mee bezig'leeft kenne-
lijkbij een heel dun laagje zwartkijkers.
Al die anderen drinken met volle teu-
gen uit het vakantieglas dat doorgroot-
ouders en overgrootouders met zoveel
moeite op tafel is gezet. Toch,al te gul-
zig drinken levert niet altijd op wat je
ervan verwacht .. ,

Frils Maas
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De vrede breekt niet uit waaruit de Zuidafrikaanse troepen hun
invasies in Angola plegen. DeVNeisen
van Zuid-Afrika beëindiging van zijn
bezetting van Namibië, waar het al in
1966uit had moeten verdwijnen. DeVN
willen dat Zuid-Afrika instemt met vrije
verkiezingen onder toezicht van de Ver-
enigde Naties en de onafhankelijkheid
van Namibië. Tot nu toe heelt Zuid-Afri-
ka al deze eisen. van VN-resolutie 435
van september 1978,aan zijn laars ge-
lapt.

Er is deze zomer op radio en televisie veel gepraat over het nieuws dat
Zuid.Afrika en Angola onderhandelingen voeren. Over de terugtrekking
van de Cubaanse troepen. Om een eind te maken aan de oorlog tussen
Zuid.Afrika en Angola. En vaak kon je dan horen dat de Russen onder
Gorbatsjov zich nu uit het gebied terug trekken en dat daarom de vrede ook
in Zuidelijk Afrika een kans krijgt dank zij de nieuwe openheid van Gor-
batsjov.

Maar hel gaal in Zuidelijk Afrika niet
om een conflict lussen Oosl en West.
Het zijn niet de Russen die de vlede in
Zuidelijk Afrika lot nu toe bedreigd heb-
ben. De Cubanen zijn daar niet in op-
dracht van Moskou om de kastanjes uit
het vuur te halen voor het Kremlin en
van Zuidelijk Afrika satellieten van de
Sovjetunie te maken. Je kan de Sovjet-
unie van veel beschuldigen en hun in-
ternationale politiek doet in cynisme
natuurlijk niet onder voor die van elke
grote mogendheid, maar je kan ze niet
de schuld geven van de oorlog in Zuide-
lijk Afrika.

Zuid-Afrika agressor
In werkelijkheid is het Zuid-Afrika dat
de vrede in dat gebied steeds in gevaar
brengt. Het was Zuid-Afrika dat in 1975
met een troepenmacht Angola binnen-
trok en sindsdien oorlog is blijven voe-
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ren tegen de wettige Angolese rege-
ring. En op verzoek van de Angolese
regering zijn toen de Cubanen gekomen
omAngola te helpen beschermen tegen
de Zuidafrikaanse agressie.

In werkelijkheid hebben de Cubanen al
jaren geleden aangeboden om zich te-
rug te trekken. Ende Angolese regering
wil ook al jaren niets liever dan dat de
Cubanen naar huis kunnen gaan. Want
Angola heeft zwaar te lijden van deze
oorlog. Maar de Cubanen konden totnu
toe nog steeds niet naar huis omdat de
Zuidafrikanen agressief bleven en om-
dat Pretoria zeil niets wilde doen omdie
terugtrekking van de Cubanen moge-
lijk te maken.
Angola eist van Zuid-Afrikastopzetting
van de steun aan de Angolese rebellen-
beweging UNITA. Van Zuid-Afrika
wordt al jaren door de VNgeëist dat het
zijn troepen terugtrekt uit Namibië, het
gebied ten zuiden van Angola, van

Angola sterker geworden
Angola en Cuba van hun kant hebben
dus wel degelijk regelmatig aangebo-
den om de Cubaanse troepen te laten
repatriëren, maar alleen op voorwaar.
de dat de militaire dreiging van de kant
van Zuid.Alrika zouophouden. Entot nu
toe heelt Zuid-Afrikaal tien jaar gewei-
gerd om aan die gerechtvaardigde eis
toe te geven. Daar begint nu verande-
ring in te komen. Niet omdat de Russen
het sein voor de vrede geven, maar om-
dat Zuid-Afrikazelf in een wespennest
terecht is gekomen, waar het zich nu uit
probeert terug te trekken. Tot nu toe
was de militaire overmacht van het
Zuidafrikaanse leger groot genoeg om
in het zuiden van Angola ongestraft te
kunnen opereren. Maar die Zuidafri-
kaanse militaire overmacht is geleide-
lijk aan geslonken.

HetAngolese leger is sterker geworden
en de bewapening van de Angolese
strijdkrachten is verbeterd. Zuidafri-
kaanse straaljagers kunnen niet meer
ongestraft het Angolese luchtruim
schenden. En - heel belangrijk - er
sneuvelen steeds meer Zuidafrikaanse
blanke militairen in een oorlog ver van
de Zuidafrikaanse grenzen; een oorlog
die bovendien erg kostbaar is. Daarom
is er nu kans op een akkoord, omdat
Zuid-Afrikaer niet meer onder uit kan.
Maar dat wil nog niet zeggen dat 'dus
de vrede in Zuidelijk Afrika uitbreekt'.

Racisme=misdaad
Want zolang de blanke minderheid in
Zuid-Afrikade bevoorrechte positie van
de blanken in Zuid-Afrikawil handha-
ven ten koste van de rechten van de
meerderheid van de Zuidafrikaanse be-
volking, zolang zal er in ZuidelijkAfrika
geen vrede zijn. Want zolang zal er oor-
log zijn in Zuid-Afrika. En zolang zal
Zuid-Afrikadoorgaan om alle buurlan-
den in Zuidelijk Afrika te terroriseren.
Ongeacht welk verdrag dan ook. Want
het regiem in Pretoria erkent alleen het
recht van de eigen racistische opvat-
tingen.
Ieder mens heeft recht op zijn eigen
domheid. En racisme mag zeker gere-
kend worden tot de grootste domheden
van de mens. Moor dat betekent nog
niet dat iedereen dus recht heeft op ra-
cisme.
Want racisme is meer dan een dom-
heid. het is een misdaad tegen de
mensheid. die geen recht van bestaan
mag hebben.

Karel Roskam



Onverkendgebied
Onder deze titel brachten de uit-
gevers Amboen Novib in mei jl.
een bundel uit met fragmenten
uit de 34 meest gewaardeerde
romans van de Derde Spreker
Serie. Indeze serie zag eind 1975
de eerste titel het licht, maar 'Het
duurde tot ongeveer 1980voor.
dat de inmiddels 25delen tellen-
de reeks enige aandacht van de
media en het publiek begon te
krijgen'aldus het voorwoordvan
'Onverkend gebied'. 'Maar het
belangrijkste was dat het aan-
vankelijke doel was bereikt: de
schrijvers uit de Derde Wereld
werden in ons land aan het
woordgelaten, er werd naar hen
geluisterd en hun literaire kwa.
liteiten werden erkend: En dat
gaat onverminderd door:niet al-
leen groeide de reeks - blijkens
het titeloverzicht achter in de
bundel- in 12Y.jaaraan tot ruim
80 uitgaven, maar ook kregen
een aantal van de erin opgeno-
men auteurs de hoogste literaire
onderscheidingen (Soyinka de
Nobelprijs 1986,Ben Jelloun de
PrixGoncourt 19B7).

Onverkend
gebied

De bundel valt in drie delen uit.
een: Latijns-Amerika. Azië en
Afrikamet samen 34fragmenten
uit 25verschillende landen. Het
viel me op dat er van de 33opge.
nomen auteurs slechts 4 schrijf-
sters waren (en dat ook het aan.
tal vrouwen in het titeloverzicht
op minder dan twee handen te
tellen is). terwijl die verdeling in
de vierkoppige redaktie van de.
zebundel welgelijk lag. Een 'on-
verkend gebied'?
Heel prettig is dot achterin het
boek van elke auteur bio- en bi-
bliogralische gegevens zijn op-

genomen. En er staan in 'Onver.
kendgebied' prachtige fragmen.
ten, die er toe uitnodigen de ge-
hele romans te gaan lezen. Voor
de prijs van een bos bloemen
moet geen boekenliefhebber
zich deze eenmalige uitgave la-
ten ontgaan!
'Onverkend gebied' is een uitga-
ve van Ambo Baarn, NovibDen
Haag en NCOS Brussel in de
Derde Spreker Serie; lBOblz.
f B.90. (fS)

Imponerende roman
Eind vorig jaar verscheen een
imponerende roman van de. mij
totaal onbekende, Canadese
schrijverGuyVanderhaeghe. Ti-
tel: 'Tegen de morgen in slaap
gevallen'.
Hooldpersoon in deze roman is
de futloze dertiger Ed. die door
zijn vrouw Victoria is verlaten.

Bovendien zijn zijn ouders. van
wie hij nog steeds niet los was,
verhuisd naar een bungalow.
park duizenden kilometers bij
hem vandaan. Om echt goed na
te kunnen denken wat hij met
zijn leven wil neemt hij ook nog
ontslag als verkoper op de por-
seleinafdeling van een groot
warenhuis. Erg gemakkelijk
gaat het ontwikkelen van een
nieuwe levensvisie Ed echter
niet al. Veelvuldig wordt hij ge.
plaagd door herinneringen en
mensen die hem het leven zuur
willen maken, Ed lijkt volledig
weg te zakken totdat Victoria,na
ruim een jaar niets van zich te
hebben laten horen. plotseling
weer opduikt. Zewil iets belang-
rijks met hem bespreken. maar
Eds opstelling blokkeert haar
volledig. Kwaad loopt ze weer
weg. Tochis Victoriadegene die
Ed nog kan redden. vandaar dat
hij alles in het werk stelt haar
terug te vinden.
Eenmet veel vaart en humorge-
schreven roman met een se-
rieuze ondertoon.
'Tegen de morgen in slaap ge-
vallen' door Guy Vanderhaeghe
verscheen bij Van Gennep te
Amsterdam: f 3B,50.(WH)

Huiveringwekkend
Wie enig idee wil krijgen hoe
een militaire diktatuur omgaat
met zijn politieke tegenstanders
kan ikde roman le bent gewolId'
van de Turkse schrijverErdal ÖZ
ten zeerste aanbevelen.
ÖZ die na de staatsgreep van
1971diverse kerenwerdgaarres.
teerd schreef deze roman op ba.

sis van inlormatie die hij kreeg
toegespeeld van medegevan-
genen.
Hoofdpersoonis een student die
na een huiszoeking. waarbij
geen belastend materiaal kon
worden gevonden. wordt mee.
genomen, Tijdens de verhoren
weet men hem niets meer te lo-
ten zeggen dan dat hij niets
weet. ZeUsde meest verschrik.
kelijke folteringen (slaan.
schoppen, stroomstoten door
zijn geslachtsdeeL kapot gesla-
gen voeten. enz.) kunnen daar
niets aan veranderen. Hall be-
wusteloos belandt hij tenslotte
in een ziekenhuis alwaar hij wat
wordt opgelapt om vervolgens
'in voorlopige hechtenis' te wor-
den geplaatst tussen dieven,
drugshandelaren en moorde-
naars. Zells deze lieden raken
nog onder de indruk van de soli-
dariteit die politieke gevange-
nen aan de dag weten te leggen.
Vandaar dat deze student ('de
politieke')zelfs met enig respekt
doorzijnmedegevangenen tege.
moet wordt getreden.
Een indringende maar huive-
ringwekkende roman over de
mensonterende dingen die men-
sen elkaar kunnen aandoen.
'Jebent gewond' doorErdal ÖZ is
een gezamenlijke uitgave van
Ambo te Baarn en Novibte Den
Hoog, f 29,50. (WH)

Barre tocht
In de 'Anaoosis' vertelt Xenolon
het onwaarschijnlijke verhaal
van de barre (terug)tocht die

tienduizend Griekse soldaten
(plus een evengrote legertros)
maakten na ten strijde gebok.
ken te zijn tegen de Perzen.
DeGriek Xenofon(co. 430-350v.
Chr.) werd in het voorjaar van
401v. Chr. uitgenodigd om als
waarnemer de expeditie van de
Perzische prins Cyrus mee te
maken. die tot doel had de ko-
ning van Perzië, Cyrus broer.
van de troon te stoten. Welis-
waar won het Griekse kontin-
gent zijndeel van de slag. maar
Cyrus sneuvelde.
Nadat de top van de Griekse
krijgsmacht (vijf generaals en
twintig kapiteins) doorde Perzen
verraderlijk was vermoord wa-
ren de Grieken de wanhoop na-
bij. In deze hulpeloze situatie
neemt waarnemer Xenolon het
initiatief en wordtdoor de solda-
ten gekozen (zo ging dat bij de
oude Griekenll tot één van de
nieuwe bevelhebbers. Onder
zijn leiding begint het Griekse
leger aan een anderhalf jaar du.
rende zwerftocht op weg noor
huis.
Het opmerkelijke van dil boek is
dot Xenofon tot en met de slag
met de Perzen opschrijft wat hij
ziet, daarna schrijfthij zijneigen
geschiedenis. Waardoor dit
boek, dat zich laat lezen als een
avonturenroman. tegelijkertijd
de eerste memoires uit de litera.
tuurgeschiedenis kan worden
genoemd. Zekereen opmerkelijk
boek dat eeuwenlang door
krijgskundigen (met name van.
wege Xenolons optreden m.b.t.
het moreel van de troepen) werd
bestudeerd.
'Anabasis. De tocht van de
tienduizend' doorXenofonis een
uitgave van Ambo, Baarn.
f 35.-. (WH)

Zuidafrikaanse roman
In de Afrikaanse Bibliotheek
(een schitterende reeks van uit.
geverij In de Knipscheer) ver-
scheen een tweede boek van de
Zuidafrikaanse schrijfster Miri-
om Tlali; titel: 'Amandla' (=
macht).
De roman schetst het leven van
vrouwen en jongeren in Soweto
ten tijde van de scholierenop.
stand (tegen het Bantoe--onder-
wijs) in de tweede helft van de
70-er jaren. Hoofdpersonen zijn
de 19-jarige scholierenleider
Pholoso (bijgenaamd Mozes)en
zijn vriendinnetje Felleng, Sa-
men zitten ze in een bioscoop in
10hannesburg naar een liImvan

EGO. september 19BB25



Cecil B. de Mille te kijken. Op
het moment dat een blanke met
ernstig gezicht op het doek ver-
schijnt en vertelt over de geboor-
te van een verlosser (Mozes)
fluistert een achter hen zittende
vriend: "Het stikt builen van de
politie en de soldaten, en er zijn
een heleboel mensen neerge-
schoten." Wanneer bij een jon-
gerenprotest een andere vriend
wordt doodgeschoten ontpopt
Pholoso zich als een charisma-
tisch leider van de scholieren.
Hij leidt het verzet op een wijze
die respekt afdwingt bij vriend
en vijand. Naarstig wordt don
ook jacht op hem gemaakt en
weet de politie hem tenslotte te
arresteren. Dooreen kombinatie
van toeval en list weet hij echter
te ontsnappen.
Tlali beschrijft, in deze vlot ge-
schreven roman, knap het leven
in de zwarte wijken, het groei-
end verzet en de mensonterende
gevolgen van hel apartheidsbe-
wind voor de zwarte bevolking.
'Amandla' van Miriam TlaU
werd uitgegeven door In de
Knipscheer, Haarlem, f 39,50.
(WH)

Koloniaal verleden
"Over wat in de koloniën ge-
beurde kenden onze voorvade-
ren hoost uitsluitend sprookjes;
men werd geleidelijk Oos/in-
disch blind. En de blinde vlek-
ken in de waarneming werden
vanzelf de wille plekken in de
geschiedschrijving." (achter-
flap)

In 'Het dl,lbbele gezicht van de
koloniaal' slaagt Ewald Van-
vugt er op overtuigende wijze in
een flink aantal van deze witte
plekken te vervangen door een
plaatje dot er niet om liegt. Wei-
nigen zullen bijv. weet hebben
van het leit dat de baten uil de
Indischeopium eeuwenlang een
belangrijke steunpilaar zijn ge-
weest voor de Nederlandse
schatkist (tussen 1904en 1940
was dit 456miljoen gulden). Een
ander belangrijk thema dat de
auteur aansnijdt is de vergelij-
kende wapenkunde. Simpel ge-
zegd: speer tegenover repeteer-
geweer, voorlaadkanon tegen-
over snelvuurgeschut. enz. Op
deze wijze het gereedschap van
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de strijdende partijen vergelij-
kendwordtalras duideHjkwelke
bloedbaden er in het verleden
zijnaangericht en vooral in wel-
ke verhoudingen (bij de verove-
ring van Bali in 1906 sneuvelden
er aan Nederlandse kant vier
man, aan Balische kont meer
dan duizend doden).
Ook het hooldstuk over de gi-
gantische kunstroven die zich
hebben voorgedaan is zonder
meer onthullend te noemen.
Aardig, tenslotte, is de afreke-
ning met het gezellige k<neme-
leven in het vooroorlogseIndië:
het werven van inlandse solda-
ten voor het KNILmet opium. de
veelvuldig voorkomende ge-
slachtsziekten (rond de eeuw-
wisseling één op de drie Indi-
sche militairen), enz.
Een zeer lezenswaardig boek,
niet het minst doorde verrassen-
de hoek waaronder Vanvugtzijn
licht op al deze zaken laat
schijnen.
'Hetdubbele gezichtvande kolo-
niaal' door Ewald Vanvugt ver-
scheen bij In de Knipscheer,
Haarlem, f 27,50.(WH)

PaxChristi
Onmiskenbaar heelt de RK.vre-
desbeweging Pax Christi de al-
gelopen decennia in Nederland
een belangrijke rol gespeeld in
de diskussie over oorlogen vre-
de. In 'In beweging voor vrede'
zijn een aantal artikelen bijeen-
gebracht die de geschiedenis,
de werkwijze, de achterban en
de invloedbelichten vandit jubi-
lerende PaxChristi (opgericht in
1948).
De bundel wordt ingeleid door
Ben Schennink die schetst hoe
Pax Christi-mensen veertig jaar
lang bewogen werden door de
spanning tussen we!kelijkheid
en ideaal. Marcel Backer laat
zien hoe de beweging zich ont-
wikkelde in de jaren vijftig en
zestig. Via een toespraak die hij
in 1966(over doel en werkwijze
van Pa)l;Christi) hield blikt Ben
ter Veer in zijn bijdrage, 22jaar
loter. terug. Louister Steeg goot
in op de betrokkenheid van bis-
schoppen bij de beweging, ter-
wijl Hans Bos een profiel geelt
van de huidige achterban. Hoe
Pax Chrisli momenteel funkti0-
neert als brug tussen kerk en sa-
menleving wordt beoordeeld
door Theo Brinkel (CDAl, Rio
Beckers{PPR)en Hans van Mun-
ster (Nederlandse Kerkprovin-
cie), 'In beweging voorde vrede'
o.r.v. Ben Schennink e.a. ver-
scheen als cahier nr. 43 bij het
Studiecentrum voor Vredes-
vraagstukken, Postbus 9108,
6500HKNijmegen, f 21.50.(WH)

Westerbork
Vande ongeveer 140duizendNe-
derlandse joden brachten er tij-
dens de oorlog 104duizend kor-
tere ol langere lijd door in het
Drentse doorgangskamp Wes.
terbork. De, in 1943,in Wester.
bork geboren, Amerikaanse his-
torikus lacob Boosvertelt in zijn
boek 'Boulevarddea Miaèrea'hel

verhaal van dit doorgangskamp
aan de hand van een aantal por-
tretten. De titel is ontleend aan
de bijnaam die de ingezetenen
destijds gaven aan de enige ver-
harde weg die door het kamp,
langs de spoorbaan, liep.
Baas maakt in dit boek scherpe
partreIten van kampkomman-
dant Gemmeker, de joodse
Oberdienstleiter Schlesinger.
de joodse journalist Philip Me-
chanicus (die zeil een boek over
Westerbork schreel: 'In depofL
Etty Hillesum. de kabaretiers
MaxEhrlich,WillyRosen, Erich
Ziegier en de zeer omstreden
friedrieh Weinreb. Alseen rode
draad loopt door het boek 'de
oorlog van de joden tegen de jo-
den' waar de nazi's op een 01-
stond glimlachend naar stonden
te kijken. Eind dertiger jaren
werden gevluchte Duitse joden
door de Nederlandse regering
naar Westerbork gestuurd om
daar een kamp in te richten.
Toen op I juli 1942de Duitsers
oUicieelhei kampovergedragen
kregen gaven ze de leiding in
handen van deze Duitse joden.
Door dit gebaar voelden deze
zich verheven boven de binnen-
stromende Nederlandse joden
en het stelde hen bovendien in
staat wraak te nemen voor de
weinig verhellende ontvangst
die ze bij hun komst naar Neder-
land hadden gekregen.
Ondanks het feit dot laeob Boos
niets nieuws toevoegt aan dat-
gene dat reeds over Westerbork
bekend is heelt hij toch een las-
cinerend boek over dit door-
gangskamp weten te schrijven.
'"Boulevarddes Misères"door10-
cob Boos is een uitgave van
Nygh en Van Ditmar, Amster-
dam, f 34.50.(WH)

Militair regime
Onlangs verscheen in de Alri-
kaanse Bibliotheek 'Verlaten
tempel von de macht', de vijlde
roman van de bekende Nigeri-
aanse schrijver Chinua Aehebe.
In prachtig proza {rijkelijkdoor-

spekt met Afrikaanse legenden
en spreekwoorden) schetst
Achebe in deze lijvige roman het
neo-koloniale tijdperk in de lik"
tieve Westairikaanse staat Kan-
gan. Een burgerregering die,
sinds het vertrek van de Engel-
sen, het land bestuurde wordt
wegens korruptie en wanbeleid
na een coup van de militairen
afgezet. Sindsdien wordt het
land bestuurd door een militair
staatshoofd, ene generaal Sam.
Achebe laat deze Som en diens
twee vroegere studievrienden
Ikem (hooldredakteur van de
grootste krant in het land) en
Chris(Minister van Voorlichting)
zeil het alglijdingsproces van
het nieuwe bewind vertellen.
Wanneer Ikem en tenslotte ook
Chris genoeg krijgen van de
kruiperij en hielelikkerij waar-
mee de korrupte Somwordt om-
geven stapelen de ontwikkelin-
gen zich snel op. De journalist
Ikemwordt uit zijn funktie gezet
('omdat vertellers een bedrei-
ging vormen')en op de onderge-
doken Chris jaagt de staatsvei-
ligheidsdienst. Ondertussen
onlstaan de eerste scheuren in
Som zijn tempel van de macht.
Heteinde van het liedje is dat de
jonge staat een nieuwe poging
onderneemt op de weg naar vol-
wassen wording. Prima roman!
'Verlaten tempel van de macht'
door Chinua Achebe verscheen
bij In de Knipscheer, Haarlem,
f 42,50. {WH)

Meesterlijke
misdaadroman
Dezezomer kwam bij Het Spec-
trum een vertaling uit van het
beroemde 'Der Richter und sein
Henker', dat de Zwitserse auteur
Friedrich Dürrenmatl in 1952liet
verschijnen. Dünenmatt is één
van de weinige Duitstalige
schrijvers die zich ook met dit
genre literatuur _de detectivero-
man op dubbelpion, zoals bij
Poe, Chesterton en Graham
Greene- bezighield. Dezeliloso-
lischitheologisch goed onder-
legde en maatschappijkritische
zoon van een predikant uit Bern
beschouwde zijn misdaadro-
mans, evenals zijn hoorspelen
als een soort voorstudies op z'n
latere groteske toneelstukken.
Hij verwierl zich internationale
vermaardheid met tragikome-
dies als 'Hetbezoekvan de oude
dame', 'De fysici' (1962,over de
wereldbedreigende atoomfysi-
ca) en verfilmingen van 'Het hu-
welijk van de heer Mississippi'
en 'Het gebeurde op klaarlichte
dag'.
In 'De rechter en djn beul' leidt
de ongeneeslijk zieke commis-
saris Bärlach het onderzoeknaar
de moordop een inspecteur van
politie. AI snel weet hij wie de
moordenaar is, maar in een ui-
terst subtiel spel laat hij deze
zeil de bewijzen van de moord
leveren. Bovendien gebruikt hij
hemomeen oude aartsvijand uit
de weg te ruimen, ondanks dat
die de bescherming van Bär-
lochs superieuren geniel.
Spannend tot het eind en met



een psychologische diepgang,
die de beste Graham Greene's
benadert!
'De rechter en zijn beur door
friedrich Dünenmalt verscheen
bij Het Spectrum, Utrecht 1988,
143bit" I 24,90.(FS)

Himalaya
Tussen 4 juli en 18augustus jl.
zond de N05-televisie de Duitse
ZDF-serieuit 'MetEdmundHilla-
ry door de Himalaya', Op 5 juli
verscheen bij Lannoo onder de
gelijknamige titel een begelei-
dend boek, waarvan de omslag
vermeldt dat de lv-serie eind dit
jaar wordt uitgewnden. Eengril-
lig loulje in de NOS-planning ol
mogen we in de winter een her-
haling verwachten? Maar ol je tv
gekeken hebt ol niel. het boek is
op zichzelI boeiend genoeg als
lees- én kijkboek met zijn 124il-
lustraties, waarvan 81 loto's in
kleur.
Er wordt verteld over de smelt-
kroes van rassen, volkeren en
stammen die het Himalaya-ge-
bied bewonen, dal zich uitstrekt
over Tibet (China), N.O. India.
Nepal en Bhutan. Over de Sher-
pa's, de onmisbare berggidsen;
de Gurkha's (geen stam. maar
een verzamelnaam voor 'de
stoutmoedige soldaten in Indi-
sche en Britse dienst'); 'het land
van de Donderdraken' (Bhutan)
en de Gujjars, de laatste echte
nomaden van Kasjmier. Verder
hoolstukken over het hindoe-
isme en het boeddhisme: de ont-
dekking van het gebergte: de
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eerste missionarissen, avontu-
riers, landmeters, spionnen en
de rol van Russen, Duitsers en
vooral Britten in dil gebied; de
strijd om de bergtoppen; het toe-
nemende toerisme (culturele beo
dreiging én economische nood.
zaak) en de prijs van de vooruit-
gang.
Metzo'n 160pagina's tekst kun je
over al deze onderwerpen na-
tuurlijk geen diepgravende stu-
die verwachten, maar een infor-
matiel en stimulerend boek is
het wel.
'Met Edmund Hillary door de Hi-
malaya' van Gerhard Damb-
mann, Helmut Lange en Man-
lred Rhode verscheen bij Lan-
noo. Houten 1988,224blz., geïll.,
139,00. (FS)

Spirituele zoektocht
In 1986bracht Ankh.Hermes 'Op
glad ijs' uit en in '87 'Dansen in
het licht'. boeken van de show-
biz- en filmsIer Shirley MacLai-
ne (geb. 1934),die daarin vertelt
hoe ze - naast haar werk en rei-
zen over de wereld - na haar
veertigste ook een andere le-
vensweg was ingeslagen. Ze
deed verslag van haar kennis-
making met yoga, bewustzijns-
verruiming, reïncarnatie, me.

diums, astrale reizen en UFO's
en dot alles om tot meer zelfken-
nis le geraken en de zinvan haar
eigen bestaan te ontdekken.
Onlangs verscheen het derde
boek in deze 'serie', getiteld 'Het
hoort er allemaal hij', Hierin
wordt de verlilming van 'Op
glad ijs'tot een vijldelige Ameri-
kaanse tv-serie op de voet ge.
volgd. Métde filmploegen wordt
de lez.n (weer) meegenomen
noor o.o. Londen, Stockholm,
Hawaï, Peru en krijgt zoeen aar-
dig kijkjeachter de schermen bij
de totstandkoming van zo'n reu-
zenproduklie. Niet alleen van de
technische kant, maar ookwelke
uitwerking de verlilming van
zo'n volstrekt nieuwe en 'bijzon-
dere' inhoud heelt op alle mede-
werk(st)ers. Vaak niet gering!
'Deze ruimte zat vol mensen die
op het punt stonden een script te
gaan repeteren waarin me-
diums, buitenaardse wezens.
spirituele entiteiten en UFO'sse-
rieus en met respect werden be-
schouwd als alternatief voor de
traditionale werkelijkheid. Dit
was geen Spielberg-fantasie.
Dit was echt. Het gebeurde met
mij. En opeens drong het tot mij
door, Brandon Stoddard en ABC
hadden voordertien miljoen dol.
laraan vertrouwen geïnvesteerd
in de geloofwaardigheid van
mijn spirituele zoektocht.'
Of je nu een 'gelover' bent ol
niel. hel boek boeit van 0 totzen
nodigt uit omover een aantal za-
ken door te denken.
'Het hoort er allemaal bij' door
Shirley MacLaine kwam uit hij
Ankh.Hermes, Deventer 1988,
294blz. I 29,00.(FS)

Testament?
Swami Deva Amril0 schreel de
afgelopen 9 jaar 7 boeken als
verknocht discipel van zijnGrote
meester Bhagwan Shree Raj-

neesh, Oudere lezers zullen zich
Amrito stellig herinneren als de
psychiater Jon Foudraine (geb.
1929).die in 1971het geruchtma_
kende 'Wie is van hour publi-
ceerde over de anti-psychiatrie.
Dit voorjaar verscheen van fan
Foudraine laren van voorberei_
ding', En laat ik 't meteen zeg-
gen: ik heb het aan één stuk en
vrijwelnet zogeboeid uitgelezen
als destijds 'Wie is van hout".
Moor waarom? Om de inhoud.
het gedachtengoed van Bhag-
wan, Krishnamurti, Do Free
John? Zeker, die moet iedere
rechtgeaarde zeIlbezinner wel
aanspreken, al zijnde meest we-
zenlijke zaken elders vaak bon-
diger en poëtischer weergege_
ven (bijv. in Lao Tse's 'Tao te
ching', Buber's 'Ik en gij"ol 'De
kleine prins' van De Saint Exu-
péry).
Nee, er komtnog iets bijen dat is
toch een soort sensatie-element.
Want naast naïef. ijdel, open-
hartig, goedwillend en hoogst
intelligent, lijkt Foudraine mij
ook boerenslim te zijn. Hij 'ver-
pakt' veel mystieke inhoud tus-
sen uitvoerige verhalen over de
- inderdaad vaak krankzinnige-
reacties van de media en politici
op Bhagwan's optreden ol op zijn
eigen boeken en interviews en
dat is prikkelend leesvoer. Er is
m.i. een verband met de uitdruk-
kelijke wens om niet slechts een
kleine elîte te bereiken maar
massa's mensen. Daarbij wordt
het zoeken van (ook negatieve)
publiciteit niet geschuwd. Dat
onderscheidt Bhagwan (en Fou.
draine) van wat men lot nu toe
van 'ongevaorlijker' Verlichte
Geesten gewend was.
AlsFoudraine dit boek zijntesta-
ment noemt, omdat hij na 'jaren
van voorbereiding' meent de ge-
wenste staat van ego-loosheid
bereikt te hebben, vraag je je
toch al ol het een publicitaire
'truc' is. Want een benoeming tot
ambassadeur van Bhagwan in
Nederland aanvaarden, de
mensheid willen redden van
haar ondergang en tegelijk per_
soonlijk tot zwijgen vervallen lij-
ken mijmoeilijk te verenigen za-
ken in ditcommunicatietijdperk .
We zullen wel zien.
Tot slot nog een citaat (blz. 167):
Toen men een Zen-Meester eens
vroeg of hij zijn Verlichte staat

wilde be=hrijven, zei hij: 'Ik
hak hout en haal water uit de
bron." 70", zei men. "maar dat
deed je vroeger ook", "Dat is
waar'"zei hij, "maar nu is er al.
leen maar 'houthakken' en water
uit de bron halen', '"
Dat gun ik foudraine ook, maar
don liever bomen planten dan
houthakken voor de papierin-
dustrie!
'laren van voorbereiding' door
Jan Foudraine verscheen bij uit-
geverij Altamira, Hillegom 1988,
283blz. I 29,50.(F'S)

Indiaas heldendicht
In de bij Ankh.Hermes al jaren
lopende reeks Grote Klassieken
verschenen o.a. werken als de
Kabbalah, de ITjing, het Egypti-
sche en Tibetaanse dodenboek.
de Edda (Usland) en Popol Vuh
(het heilige boek der Maya's,
Mexico),Aan die serie van haai
uitgegeven en gebonden boeken
werd eind 1987 de Ramayana
loegevoegd, de oudsle van de
lwee Indiase heldendichten. En
onlangs verscheen ook de 'Ma-
habharata', de grootste van de
beide epen van India. D.w.z.een
beknopte nederlandstalige
weergave van deze zeer om-
vangrijke verlelling, noor de
oorspronkelijke engelse uitgave
(27ste druk 1986)van C. Rajago-
palachari. staatsman en filo-
soof. medewerker van Mahatma
Ghandi en de eerste Indiase
gouveneur.generaal van India.
Deze stelt in zijn voorwoord tot
dit klassieke epos, over een oor-
logwaarin zowelmensen als go-
den strijden om een koninkrijk.
onder meer:
'De kunst van het oorlogvoeren
was ten zeerste ontwikkeld;
moed en bedrevenheid in de
krijg stonden hoog in aanzien.
We lezen over gestandaardi.
seerdegevochtsformaties en uit.
gewerkte tactische bewegingen.
Er bestond een aanvaarde code
van ridderlijk gedrag in het ge-
vecht, enafwijkingen ervan wer-
den scherp veroordeeld. '....
'Naast dat leven in de srad en op
het platteland bestond er een
merkwaardig cultureel leven in
de afzondering van het woud,
om ascetische leermeesters
heen. In die 'ashrams' werd de
toorts van de kennis en van het
spirituele denken hoogge-
houden, '
Hij eindigt ermee dat het epos
ons de les leert '... dat haat nog
meer haar voortbrengt, dat heb-
zucht en geweld onvermijdelijk
tot de ondergang leiden en dat
de enige werkelijke overwin-
ning maar kan worden behaald
in het gevecht tegen onze eigen
lagere natuur,'
En inderdaad, die les en nog
veel meer vaI1te leren uit dit ver-
haal. dat boeiend is weergege-
ven, al werd mij al en toe het
geweld wel wat te veel.
'Mahobharata' door C. Rajago-
palachari werd uitgegeven door
Ankh-Hermes, Deventer 1988,
369blz. geill .. I 60,-. (FS)

Wim Heij
Frank Spoelstro
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