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Wesl en Oosl

Dat het Oostblok als een mogendheid
voor ons Westerlingen een bedreiging
moet vormen wordt er al vroeg inge.
pomp/' ook in de militaire dienst. Wan-
neer je de levensomstandigheden van
een gemiddeld Oostblokland in ogen-
schouw neemt, geeft dat niet alleen
sombere gevoelens, maar lijkt een ver-
meende bedreiging die van deze lan-
den zou moeten uitgaan, nogal bela-
chelijk. Een bezoek aan Rusland enige
tijdgeleden heeft mijn visie op dat land
behoorlijk veranderd, ondanks dat ik
met depressieve gevoelens weer thuis
kwam na wat ik daar gezien en gehoord
had. Van het zien van lange rijen men-
sen. wachtend voor een schoenenwin-
kel word je niet vrolijk.

Onlangs vertoefde ik een paar weken in
Hongarije en ook daar werd ik niet vro-
lijker van, zij het weer om andere rede-
nen als in Rusland. Maar tot mijn niet
geringe verbazing bleek in Hongarije
vrijwel alles te koop tezijn. Zelfs de LP's
en CD's van Michael fackson, Modern
Talking. U2,Sting, e.a. Weliswaar te-
gen krankzinnige prijzen. De prijs van
een LPstaat gelijk aan een dagloon en
van een paar schoenen gelijk aan een
weekloon. Maar toch, voor wie een
tweede of zelfs (I)derde baan heeft kun-
nen deze goederen worden aange-
schaft. Wanneer je dan beseft dat deze
spullen doorde meesten van ons in een
handomdraai gekocht kunnen worden.
kom je al gauw tot de slotsom dat de
Oostbloklanden er alle baat bij hebben
om zich op het Westen te oriënteren,
wat Hongarije dan ook heel voorzichtig
doet.

Dat men zich daarnaast ook nog met
vredes- en milieu vraagstukken bezig.
houdt, had ik in al mijn naïviteit niet
kunnen bevroeden. In Boedapest be-
zocht ik een expositie. waarin men niet
alleen liet zien wat er met de aardse
bewoners aan de hand is en wat de ge-
volgen zijn van hun handelen, maar ook
dat men zich behoorlijk druk maakt over
bewapening en de armoede in de we-
reld. Een expositie waar ik getroffen
weer uitkwam en me vervolgens be-
wust werd van onze gemeenschappelij_
ke zorgen om de toekomst.
Hongarije, een land met meer dan 10
miljoen inwoners, die net als wij van
hun land en kinderen houden en gericht
zijn op een toekomst in vrede. Wie had
dat gedacht!

Wanneer je dit overweegt kom je al
gauw op de vraag (los van allerlei poli-

tieke hersenschimmen): Wat verdedi-
gen wij eigenlijk? Onze vrijheid? Inder-
daad, dat is wat wij verdedigen. Maar
dan is het ookzinvol om eens een aantal
zaken te benoemen die met die vrijheid
in verband staan. Vooralomdat het al te
naief zou zijn. volgens mij, om te vol-
staan met het idee dat we ons tegen het
kommunisme (wat dat ook moge wezen)
moeten verdedigen. Wijverdedigen uit-
eindelijk ook de vrijheid dat: jongens
die van jongens houden en vrouwen die
van vrouwen houden hun leven kunnen
leiden zoals zij dat graag wensen. Wij
verdedigen ook de vrije-marktekono-
mie, de pers- en meningsvrijheid. Maar
ook de prostitutie, de armoedige le-
vensomstandigheden van uitkerings-
gerechtigden, alleenstaande jongeren
en studenten (die het niet beter hebben
dan iemand die in een Oostblok-land
leeft). En wij verdedigen natuurlijk ook
de vrijheid om je al dan niet met alcohol
of drugs van het leven te beroven. Al
deze zaken worden ook door ons leger
verdedigd/beschermd.

Of bovengenoemde zaken een oorlog
rechtvaardigen, wanneer deze vrijhe-
den in gevaar komen, weet ik niet. De
uiteindelijke vraag die overblijft is of
wij onze Oosterburen nu werkelijk als
vijanden moeten zien. Van wat ik nu in
het Westen gehoord heb en in het Oos-
ten gezien. lijkt mij dat idee tamelijk
absurd en achterhaald.
Terugkomend op die expositie.
Bij een foto van een uitgemergeld ne-
gerkindje, luidde de begeleidende tekst
(Hongaars, Russisch en Engels): "In el-
ke minuut worden meer dan 1,3 miljoen
dollars besteed aan bewapening in de
wereld. In diezelfde minuut sterven er
3Dkinderen in de arme landen. waar-
van het merendeel sterft van honger en
ondervoeding".
Bij een uitgemergelde man, gevangen
in een muizenklem. luidde de tekst: "Er
zijn meer mensen met honger in de we-
reld dan ooit tevoren. En hun aan/al
stijgt elk moment. Zij hebben gebrek
aan water, veiligheid, een huis 01 hout
voor een vuurtje om op te koken".

Zonder mijn ogen te sluiten voor alle
misstanden die er in het Oos/b1okvoor-
komen. ben ik ervan overtuigd geraakt
dat het Oos/blok eerder onze warme
vriendschap verdient dan andersom.
Daar is iedereen mee gebaat, ook het
leger. FreekPol



Ouderdag bij hel Korps Mariniers

" • • • maar wal als er echl wal moel gebeuren?"

Als ik om een uur of acht de Van Ghentkazerne oprijd. lopen de EVO-ersal
in barathea. Zo te zien is iedereen nog even bij de kapper langs geweest.
Ook het kader heelt het gevechtspak verruild voor het nette pak.
De eerste familieleden zijn blijkbaar al aanwezig. In de exercitiehal wordt
de koffie en thee klaargezet. de microfoons nog eens uitgeprobeerd. De
ouderdag kan beginnen.
Tegen negenen loopt de exercitiehal al aardig vol. Zonen verzorgen de
koffie voor ouders en vriendin. Zij zijn nu de gastheer. Alles draait om hen.
Na zestien weken van zweten. zwoegen. schelden. huilen. lachen. tijge-
ren, speedmarsen. klimtoren, hindernisbaan. bivaks. Texel en ENDEX
(eindoelening) is het zo ver. Ouders en vriendinnen mogen een kijkje
komen nemen bij de EVO (Elementaire Vakopleiding) van het Korps Mari.
niers.

In de week voor de ouderdag is het een
gezellige drukte bij de EVO.De span-
ning van voor de ENDEXis verdwenen.
Het kader is tevreden. Een enkeling
heeft het niet gehaald. En natuurlijk
vóórde ENDEXwaren de klassen al wat
uitgedund. Sommige jongens zijn in de
eerste weken al vertrokken, ol naar de
vloot. of helemaal de dienst uil. Zijdie
zijn overgebleven zijn blij, sommigen
trots. Een enkeling was vantevoren al
volvertrouwen: 'alleen een mutatie kan
mij nog tegen houden'.
Bijiedereen is nu het overheersende ge-
voel: 'ik heb het gehaald, WIJ hebben
het gefikst'. De zere voeten, de slapelo-
ze nachten en de eindmars, ze lijken
vergeten. Een enkeling loopt dan nog
op sportschoenen: 'een peesonsteking.
verrekte enkelbanden ol een paar bla-
ren die nog niet echt genezen zijn. Valt
wel mee!' Op de ouderdag zijndie sport-
schoenen zeker vervangen door glim-

Raketten?

mende kistjes. Iedereen is betrokken hij
de voorbereiding van de ouderdag. Dan
moet alles perlekt verlopen.

Betekenis voor de jongens ...
Een paar weken geleden tijdens een
g.v.-les hadden we het over de ouder-
dag. de betekenis ervan.
Peter zei toen: "Weet je, ik ben in ja-
nuari met mijnopleiding gestopt. Ikzag
dat totaal niet meer zitten. Ik moest op
mijn tenen lopen. Enwaarvoor? Omdat
mijn vader graag wil dat ik het later
beter heb dan hij. Dat is aardig van
hem, ik weet het. Maar ik baalde van
school, ik baalde van die druk van
thuis. Zezijn thuis nu dus helemaal niet
blij met mij. Wie gaat er nu voor vier
jaar in dienst? Zegeloven eigenlijk niet
dat ik het haal hier. Maar ik zal ze het
laten zien. Op de ouderdag zullen ze
trots op me zijn en moeten erkennen dat

wsse flodders

ik toch iets kan. Iets waard ben."

VoorJohn ligt het anders: "Mijnvader is
supertrots op me. Dat ik het gehaald
heb om als ZM-er bij het Korps te ko-
men. Als ik mijn dienstplicht erop heb
zitten teken ik misschien wel bij. Vol-
gens mijn vader is dat goed voor mijn
toekomsl. Ik hoop dat ik op de ouderdag
mee mag in de heli. Dan heeft hij nog
meer te vertellen op z'n werk."

Martin, die z'n middenvoetsbeentje had
gebroken en nu bij deze opleiding ge-
plaatst was, ziet de ouderdag als de
afsluiting van een moeilijke en zware
periode. "Ik geloofde er al bijna niet
meer in. Als ikde ENDEXhaalen dusde
ouderdag, dan weten ze thuis wat ik er
allemaal voor heb moeten doen en la-
ten. Mijnvriendin zal het fijn vinden als
ik beëdigd wordt. Zijweet hoe belang-
rijk dat voor mij is. Mijn moeder heelt
niet zoveel op met soldaatje spelen. Zij
denkt vaak over de toekomst. Als het
ooit echt oorlogwordt. Zekomtwel mee.
Ik ben benieuwd wat zij er van zal
vinden."
"Mijnvader kan eindelijk eens zien dat
de opleiding bij het Korps toch wel heel
wat anders is dan bij de landmacht. Ik
word al en toe niet goed van die verha-
len van hem. Hoezwaar hij het wel niet
gehad heelt, en dat het in zijn tijd toch
wel heel wat anders was. Ik hen nu al
benieuwd naar zijn gezicht als ik van de
klimtoren kom. Mijn moeder heeft be-
loold dat ze een fotovan zijn gezicht zal
maken". aldus Cor.

Patrick: "Ik weet niet of mijn ouders
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meekomen. Zemoeten de zaak dan slui-
ten. Ik zou het wel graag willen. Mijn
vriendin komt wel. Misschien dat ze
dan een beetje begrijpt waarom ik bij
het Korps mijn dienstplicht wil vervuI-
len. Ik wil graag naar de West, moor
dot ziet zij helemaal niet zilten."

"Voormij hoelt het allemaal niet zo'n
ouderdag, laten zien wat je kunt. Flau-
wekul. Je kunt toch niet laten zien hoe
het was op het schietbivak, met al die
regen? Of toen met dat enkele-mon-bi-
vak. Nee hoor, alleen de leuke dingen
kun je laten zien. Dacht je nou echt dat
zedaar respect voorhebben. Mijnvader
komt niet eens. Die vindt het flauwe-
kul", zegt Jack.

"Maar wil je dan niet dat hij komt?".
vraagt Patriek verontwaardigd. "Ookal
vindt hij het flauwekul. Hij kan toch
naar jou komen kijken!"

"Ach. natuurlijk wel. maar ik go niet
voor hem op de knieën. Als hij niet wil
komen, komt hij toch niet."

... en voor hun ouders
Terwijl ik met een bekertje thee in mijn
hand de hol doorkijk schieten deze ver-
holen me weer door het hoofd.
Gek eigenlijk. Zestien weken geleden
liepen ze ook in deze hol. Toen in bur-
gerkleding, lange(re) haren, een week-
endtas en een onzekere blik. Nuzellver.
zekerd, gemilimeterd haar en in het be-
geerde pak: de oorathea!
De commandant komt binnen en houdt
een toespraak. Over de opleiding, over
de geschiedenis van het Korps,over de
toekomst. De besten van de opleiding
worden naar voren gehaald, krijgen
een kado.
Degroepscommandant stelt het klasse-
kader voor en legt uil wat de verdere
gang van zaken is.
Het Tambour- en Pijperkorps verzorgt
een optreden.
Iedereen lijkt enthousiast.

Jack komtz'n vader aan me voorstellen.
"Ach mevrouw, ik wilde eerst niet ko-
men, maar ik snap dot dit voor mijn
jongen de dag van z'n leven is. Dotwil
ik niet missen. Ik ben blij dat het hem
gelukt is, want het was niet gemakke-
lijk. Als hij vrijdags thuis kwam zog hij
er soms niet uit. Ik had er moeite mee

Hindernisbaan
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omhemdan zondagsavonds weer te la-
ten gaan. Maar hij heeft het gered!" En
samen vertrekken ze naar het slaapge-
bouw.

Bijde hindernisbaan komt er een me-
vrouw naast me staan; "Het lijkt alle-
maal spel. maar zouden zezichwel rea-
liseren dat het ooit menens kan wor-
den? Mijnzoon lacht dat altijd weg als
ik erover begin. Maar ik maak me daar
best ongerust over. Nu schieten ze nog
met losse ilodders, en zo'n klimtoren is
sensationeel. De raketten zijn nu nog
boomstammen, moor wat als er echt
wat moet gebeuren? Mijn zoon is KV-
er." Bijdoorpraten blijkt het de moeder
van Martin te zijn, die diep in haar hart
had gehoopt dat het hem niet zou luk-
ken: "Ikben wel blij voorhem, maar van
mij had hij ook in de burgermaatschap-
pij mogen blijven."

Als ik een uurtje loter de filmzaal in-
loop, zie ik Patriek. Zo te zien zijn z'n
ouders er toch. "Zehebben de zaak van-
daag aan iemand anders overgelaten,
te gek hè!", roept hij me toe.

Er is een maaltijd in de eetzaal gere-
geld, iedereen kan zich tegoed doen
aan een Indische-hap. De hofmeesters
hebben hun handen vol aan die grote
hoeveelheid gasten. Ik sluit ookaan bij
de rij wachtenden en luister naar de
opmerkingen om me heen. Opmerkin-
gen die aansluiten bij de verholen in de
GV."Dot hij meeging in die helicopter,
spannend hè?"
"Wat zagen ze er vies uit bij die slooI.
volgens mij liet hij zieh expres van de
paal vallen. Lekkerstoer."
"Zoujij over die touwen durven?"
"Voor geen miljoen, die lui zijn ge-
schilt."
"Ikhad niet geacht dot die zoonvan ons
het zou holen. Nooit maakt hij iets af.
Na de kerstvakantie wilde hij opeens
niet meer naar de MTS. Nuneem ikm'n
petje voor hem af hoor. Dat het hem
gelukt is."
"Nou dan is die van ons anders hoor.
Eendoorzetter. Nuookweer. Eerst heelt
hij de school algernaakt en nu gaat hij
voor vier jaar naar hel KORPS.Dat is
een goede basis voor de toekomst. Nee
die jongen van ons maakt het wel."
"Watzienzeer mooiuit, vind jeookniet.
Zovolwassen in dat uniform. Heel wat
anders don in een spijkerbroek. Knappe
kerels zo."

Een ander leven
Nade maaltijd wordt buiten op het exer-
citieterrein alles in gereedheid ge-
bracht voor het uitreiken van de ge-
tuigschriften en de beëdiging.
Van achter het raam op mijn hut zie ik
hoe de getuigschriften aan de ZM-ers
(dienstplichtigen) worden uitgereikt.
Hoe vaders in de weer zijn om loto's te
nemen ol te lilmen.
De KV-ersleggen de gelofte of eed al.
Eenplechtige gebeurtenis die wordt 01-
gesloten met het in de lucht gooien van
de hoofddeksels, net als in de film An
ollieer and a gentlemen.

Als afsluiting is er een receptie, om el-
kaar te feliciteren en omafscheid te ne-
men. Hetmerendeel van de ZM-ersgaat
naar de West deze keer. Degenen die
achterblijven doen dat op eigen ver-
zoek.Eenvriendin, studie ol thuissitua-
tie is voor hen belangrijker dan negen
maanden naar de zon.
DeKV-ersgaan naar de sportschool.

John komt dog zeggen en vraagt of ik
hem in de heli heb zien stappen. Z'n
vader is hardstikke trots.
Peter zwaait nog even bij het weggaan.
Ouderdag. Ik realiseer me dat het een
lunktie heeft.
De eerste lase van een 'ander' leven is
afgesloten.
Zullen ze de opleiding ooit vergeten?
Zullen ze het later kunnen relativeren,
of net als de vader van Cor later verha-
len hoe zwaar het in hun tijd wel was.
Hoeanders?
Ouderdag, geslaagd!

Als ik naar huis rijd schieten de woor-
den van Marlin's moeder me weer door
het hoold: "Nu schieten zenog met losse
flodders, en zo'n klimtoren is sensatio-
neel. De raketten zijn nu nog boom-
stammen, maar wat als er echt wat
moet gebeuren?"

Klazien van Brandwjjk-WiJtjer



door de deelnemers als een therapeu-
tisch proces werd ervaren.
Kort geleden verscheen van zijn hand
een derde boek 'Brieven uit het veld.
Het vergeten leger thuis'. In dit boek
worden de authentieke dagboekaante-
keningen van de schrijver afgewisseld
met brieven van oud-Indië-gangers en
nabestaanden van gesneuvelden.
Evenals zijn twee vorige boeken ademt
ookdit deel sterk de toonvan in de steek
gelaten te zijn, van verbittering. In de
proloog schrijft DeGraall: "Wekwamen
terug, er werd niet naar ons gekeken.
we kregen een paar tientjes 'gevaren-
geld', we mochten een nieuw pak ko-
pen. Wekregen zelfs een gratis abonne-
ment op de trein voor een maand en
verder was het: zoek het moor uit.'

Frib Bo-o-rda:Het Oog vo-nde oorlog. Foto-
gro-ien aan hel hont. SDU. 's-Gravenhage
1989.171 blz. GeïlI. f 39,90.
AnI. P. de GraalI: Brieven uit het veld. Hel
vergelen leger Ihuis. VanWijnen. Franeker
1989. 128 bbl. Geïll. f \9.95.

Wim Heij

Met'Brieven uit het veld' heeftAnt. P. de
Graall een trilogie voltooid die er zijn
mag! Messcherp heelt hij de verbitte-
ring van duizenden verwoord over de
wijze waarop de overheid met hen, na
ingezet te zijn voor een smerige klus, is
omgesprongen. Alleen maar historie?
Welnee!
Er is geen enkele aanwijzing om te ver-
onderstellen dat de overheid leergeld
zou hebben betaald met het gebeurde
rond de Indië-veteranen. Dot betekent,
zo goed als zeker, dat de militair van
nu. wanneer de situatie zich zou voor.
doen, hetzelfde lot te wachten staat.
Daarom hebben de boeken van Ant. P.
de Graaf! een grote aktualiteitswaarde
voor iedere (dienstplichtige) militair
van nu en, naar ik vrees. vele genera-
ties hierna. AnI. P. de Graaff wordt
daarvoor bedankt!

Detoonzetting van de dagboekaanteke-
ningen (over de periode 29opril 1949-14
mei 1950)is over het algemeen mild te
noemen. Wel geeft hij er blijk van reeds
in die tijd over een scherp opmerkings-
vermogen te beschikken. Bijvoorbeeld
met betrekking tot de snelheid waar-
mee gewonde inlanders door Neder-
landse hospikken worden verzorgd
('eerst eten') of over de afwezigheid van
deugdelijk PSU-materiaal (van een
compagnie zijn twee pelotons 'vrijge-
steld van appèl en marsen bij gebrek
aan sokken en schoenen').
Het venijnige in dil derde deel klinkt
vooral door in de andere helft van het
boek, de brieven van de oud-Indië-gan-
gers en hun nabestaanden. Schrijnen-
de zaken worden door deze mensen
aangeroerd. Wie mocht denken dot de-
ze brieven zich niet loten vangen onder
de titel van het boek vergist zich schro-
melijk. Ter illustratie dit citaat:
" ... maar nog iedere nacht ben ik na een
uur slaap in dienst." Deze inmiddels
zestig-jarige ex-dienstplichtige zit ol
meer dan veertig jaar 'in het veld'.

Stem uit het veld

Naarmate je de onthullingen in Baar-
da's. overigens uitstekende, boek lan-
ger op je laat inwerken. krijg je des te
sterker het gevoel dat de meest authen-
tieke oorlogsfoto's gemaakt moeten zijn
door (dienstplichtige) militairen die
stiekum een cameraatje bij zich had-
den. Zulke foto's komen echter in het
boek, helaas, niet voor. Misschien dat
Baarda aan deze vorm van oorlogsfoto-
grafie ook nog eens een boek zou kun-
nen wijden.

In feite is dit het beeld van deoorlogsfo-
tografie tot op de dag van vandaag.
In zijn voorwoord schrijft Baarda dat er
eigenlijk maar één oorlog is geweest,
die in Vietnam. waar fotografen werke-
lijk vrij hun werk konden doen. En dan
nog slechts aan Amerikaanse zijde.
Lange tijd waren fotografen in dienst
van regeringen, daarna kwam de perio-
de dot ze domweg van het oorlogster-
rein werden geweerd.
Ook de Nederlandse fotografen die tij.
dens de oorlog in Indonesië (1946.1950)
de strijd op beeldmateriaal vastlegden
hebben zich voor het karretje van de
overheid laten spannen.
Luitenant W. Heldoom, destijds hoofd
van de Foto-en Filmdienst in Batavia:
"Alle fotografen stonden in Nederlands-
Indië als ~an Doedel te knippen. Mijn
films zijn allemaal propagandafilms
geworden. En als ik ergens een hekel
aan had, dan was het aan propaganda-
films uit de Duitse tijd. Ik heb hetzelfde
moeten doen. Sinds ik daar geweest
ben, heb ik het gevoel dat de hele oor-
logsverslaggeving zo in elkaar zit. Wij
krijgen niet op tafel wat in de oorlog
gebeurt."

In 'De heren worden bedankt' beschreef
Ant. P. de Graaff op indrukwekkende

'-.:0. -:"'.} wijze de oorlogsomstandigheden in In-
..-, donesië, waarin tienduizenden jonge

militairen door de Nederlandse over-
heid waren geplaatst.
In 'De weg terug' liep de auteur met elf
kollega's, na 37 jaar. opnieuw de pa-
trouille die ze in 1949tientallen keren
hadden gelopen en waarbij enkele mo-
ten waren gesneuveld. Een tocht die

Bovenstaande gedachte kwam heel
sterk bij mij boven bij het lezen van een
tweetal boeken, te weten 'Het oog van
de oorlog. Fotografen aan hetlront' van
Frits Baarde en het derde boek van Ant.
P. de Graaff 'Brieven uit het veld', over
de oorlog in Indonesië (1946-1950).
Oorlogslotogralen bekenden Baarde.
achteraf. vaak gebruikt te zijn als huur-
lingen van regeringen. Dat versterkt
nog meer de idee, dat men de echte
informatie alleen maar krijgt van hen
die 't zelf aan den lijve hebben onder-
vonden. zoals bijv. Ant. P. de GraaII.

Oog van de oorlog
In 'Hel oog van de oorlog. Fotografen
aan het front' geelt journalist Frits Baar-
do in een aantal artikelen en vraagge.
sprekken een beeld van de oorlogsioto-
grafie, vanaf het allereerste begin
(1855)tot en met de strijd in Nicaragua.
Een beeld dat zich in de loop der jaren
ingrijpend wijzigde. De eerste fotogra-
fen werden alleen op het slagveld toe-
gelaten onder voorwaarde dat ze geen
lijken zouden fotograferen. Die ruimte
kwam er loter wel, moor toen censu-
reerde men op basis van andere krite-
ria, bijvoorbeeld wel lijken, moor uit-
sluitend die van de vijand.
Over de Eerste Wereldoorlog kwam de
gewone man dientengevolge pos na be-
ëindiging te weten hoe verschrikkelijk
het in werkelijkheid was geweest.

De stem en het oog
van de oorlog

Wat we te zien en te horen krijgen over een oorlog is nagenoeg altijd een
vals beeld. Dat geldt zeker voor de officiële informatie. Ter voorkoming
van onrust in het thuisland en demotivatie bij de strijdenden wordt de
waarheid stelselmatig grol geweld aangedaan. De ellende mag kostte
wat het kost niet naar buiten worden gebracht. Aldus worden keer op keer
direkt-betrokkenen en achterban een rad voor ogen gedraaid.
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MetondeNltoond gedicht opent de bundel 'Een
ij.eren hond in een lluwelen hando.choen' van
de Vloomse dichlerea Maris Boyar. Het is hoor
eer"le dlchlbundol die eind 1%8 in Nederland
Is vero.chenen. maar sinds hoor debuut 'De
deur die gesloten bleef (Antwerpen 1967fpubll.
ceerde lij in Belgi••ol derllen bundels.
'Een ij""'•••n hond in een fluwelen h(Uldo.choen'
is een gedichtencyclus waarin Moris Boyor ly.
riBÇhén nuchter. kritio.chen mel.ellspol over
een liefde en scheiding BÇhrljlt,Doorhoor eer.
lijkheld engrOlopoölische kracht verdient de•••
dichteres ook in Nederland weerklonk Ie
vinden.

Mads Bayar: Een Ijureo hand In eeo lJuwelen
handschoen. Uiigeverij An Dekker. Amslerdom
1%8.70 blz. f 2.BO.(FS)

Naar ontbladerde bomen kijken
Terwijl men terugblikt over jeugd
En dichterschap.

T droeg
Uit bruine dekens genaaide
Golfbroeken.
M een knalgele
Van de buren gekregen
Caoutchouc regenjas.
Beschaamd.

Waar alles grauw was
Fonkelde zij op
Werd tot Kanariepiet veroordeeld
Door kindergebabbel.

Bommen evenals vliegtuigen
Waren neergesmakt.
Pijn niet vergeten door puin.

Hun oorlog was dezelfde.
Het stel
Kende geen appelsienen
En citroenen.
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Keus
Zonder twijfel zal de kabinetsformatie
enige tijd in beslag nemen. De tijd dat
Van Agt en Wiegel op een regenachtige
namiddag even een kabinet rond maak-
ten lijkt voorbij. We hadden toen nog
één bedreiging - de vijand uit het oos.
ten - en daarvoor was een sterk defen-
sieapparaat nodig. Een meerderheid in
ons parlement steunde dal, want het
handhaven van de vrede bereik je al-
leen met het investeren in meer wapens
vond men. Daarin is inmiddels iets ver-
anderd.
Die grote dreiging uit het oosten is ver-
minderd, maar daarvoor in de plaats
kwam een ander gevaar: de bedreiging
van ons milieu. Op dat gevaar werd al
jaren gewezen door mensen met geiten-
wollen sokken aan, maar die werden
niet serieus genomen. Inmiddels is
zelfs de meest conservatieve politicus
ervan overtuigd dat ze gelijk hebben.

Want hoe moet het verder. als we onze
komende generatie nog in de gelegen-
heid wiJ/en stellen een redelijke tijd op
dit hemellichaam te laten verblijven en
zich eventueel voort te planten. Datpro-
bleem lijkt ingewikkelder dat het hand-
haven van de vrede.
Om te overleven is de enige keus dat de
miljarden die nu voor defensie worden
gebruikt ter beschikkiIlg komen van dat
doel. Een geheel ander beleid in de ko-
mende regeerperiode is dus noodzake-
lijk. De taak van het defensieapparaat
wordt ingrijpend gewijzigd. De oorlogs-
schepen, tanks en straaljagers moeten
voorlopig in de mottenballen. De mili-
tairen krijgen een geheel ander taken-
pakket. Een fusie met milieudefensie
ligt voor de hand. Het handhaven van
de vrede komt op de tweede plaats.

Onze koningin zei vorig jaar in de troon-
rede dat het goed ging met het milieu,
met name water en lucht zijn schoner
geworden. Enige maanden later - in
haar kersttoespraak - corrigeerde ze de
woorden van het kabinet. Inmiddels is
ook Lubbers er achter gekomen dat het
probleem voor het volk niet meer is te
camoufleren. Het milieudefensieappa-
raat zal snel van start moeten gaan.
Ook hier is het beste leger een volksle-
ger. Het motiveren van onze bevolking
is dan ook, naast alle opruimingswerk-
zaamheden, een belangrijke taak.
Pater Henri de Greeve zei vroeger voor
de KRO-microfoon: 'verbeter de wereld,
begin bij jezelf'. Helaas heeft deze
goedbedoelde opvatting van de pater
geen zoden aan de dijk gezet. We gin-
gen door met die consumptiemaat-
schappij en dus de vervuiling. In de po_
litiek klonken mooie woorden over ver-
antwoord rentmeesterschap over onze
aarde, maar de praktijk bleef: ieder
voor zich en God voor ons allen.

Inmiddels zijn we naar de stembus ge-
weest. Het parlement heeft weer een
nieuwe afspiegeling van de bevol-
kingsvoorkeur. Hoe die ook politiek is
samengesteld, voor de komende vier

jaar zal een beleid dienen te worden
gevoerd, dat werkelijk zoden aan de
dijk zet. De financien die daarvoor no.
dig zijn. maar vooral een andere leef-
wijze van de mens zullen een groot offer
vragen. Dat offer zaj groter moeten zijn
dan we in de achterons liggende perio-
de hebben opgebracht. Vooraldegenen
die de afgelopen decennia hun wel-
vaart en welzijn zagen stijgen zullen nu
wel mee moeten doen. Een politieke
keus is dan ook vooral dit offer te laten
brengen naar draagkracht. Een deel
van ons volk leeft al jaren beneden de
armoedegrens. Voor die keus is daad-
werkelijke politieke moed vereist.

Cor Out

•.Ii•• EGO
•• puzzle
De oplossing van de vier beroepen op
de visitekaartjes in het juli-augustus-
nummer luidt als volgt: bioloog. hote-
lier, neuroloog en kinderarts.
Hieronder een puzzeL waarin zowel ho-
rizontaal als vertikaal viermaal dezelf-
de woorden van elk zeven letters dienen
te worden ingevuld. De omschrijvingen
luiden: 1. onderafdeling; 2. de moed. in
de schoenen; 3. levering; 4. in aantocht
zijn.



Queen -The miracle
Het heelt een tijdje geduurd, moor de
zestiende langspeler van Queen is een
feit. 'The miracle' is een plaat zoals je
van de heren Moy,Mercury, Deacon en
Toylor mocht verwachten en biedt als
zodanig geen verrassingen. Geluiden
als zou Queen terug zijn gegaan noor
de muziek ten tijde van 'A night atthe
opera', berusten op een misverstand.
'The miracle' is een typische Queen-
plaat uit de jaren tochtig. Dekarakteris-
tieke zong van Freddie Mercury en het
speciale geluid van de door Brian May
zelfgebouwde gilaar worden aange-
vuld door de synthesizer, een instru-
ment dat vroeger niet op Queen-platen
te horen was. Bijzonderaan 'The mira-
cle' is het ontbreken van hettraditione-
le langzame nummer en dat alle songs
door de vier leden gezamenlijk zijn ge-
schreven, al is de hand van de verschil-
lende leden wel te herkennen in de
songs. De singles 'r want it all' en 'Bre-
akthru' hebben hun hitstatus reeds be-
wezen en ook de andere acht nummers
bevesligen de vooraanstaande positie
van Queen in de popmuziek van de af-
gelopen twee decennia.

Youssou N'Dour - The Iion
Zodra een niet-westerse artiest zijn ho-
rizon verbreedt en muzikale invloeden
van elders (lees het westen) integreert
in zijn muziek. slaat menigeen op tilt.
Deartiest zou vallen voorde commercie
en ten koste van alles, en met name zijn
eigen muzikale achtergrond, willen
scoren in de Europese en Amerikaanse
hitparades. Gelukkig wordt hetzelfde
niet van westerse hands verwacht,
want om bijvoorbeeld Claw boys claw
typisch Nederlandse muziek te horen
maken is ook niet alles.
Dus geen negatief woord meer over de
muzikale duizendpoot YoussouN'Dour,
die al jaren blijk geelt te werken vanuit
een breed muzikaal spectrum. Zijn toe-
nemende contacten met het Westen
(o.a. deelnemer aan de Amnesty-toer
met Sting, Springsteen, Gabriël en
Clapman) hebben geleid tot een uiterst
diverse plaat. 'The Hon' opent met het
titelnummer, dat uiterst donshaar een
aanmoediging is voor het nationale
voetbalteam van Senegal, het land
waaruit N'Dour afkomstig is. Het op
single verschenen 'Shaking the tree'
handelt over vrouwenemancipatie en
hieropis vriend en stimulator Peter Ga-
briël te horen. Afrikaanse invloeden

zijn te horen in 'Macoy' en 'Mydaugh-
ter', waarin YoussouN'Dourzijndochter
aanraadt niet teveel naar haar hart te
luisteren. Op 'The lion' staan sympho-
nische, ritmische songs, gemaakt door
de man die niet voor niets de nachte-
gaal van Afrikawordt genoemd.

Tin machine
Een nieuwe band met daarin één oude
bekende. de 42-jarige David Robert Jo-
nes, beter bekend als David Bowie.De-
ze oude bekende vindt zichzelf gigan-
tisch indrukwekkend, omdat hij na een
solocarrière van zo'n 20 jaar een stop
heeft weten te zeilen in een geheel
nieuwe richting met de 4mans band Tin
machine. Dat deze oude bekende deze
stop maakt op het momentdot zijn solo-
carrière in het slop zit, schijnt hemzelf
niet op te vollen. Na 'Let's dance' is er
niet meer een Bowie--elpeeverschenen
die zowel in artistieke als in commer-

ciële zin succesvol was te noemen en
ook de laatste wereldtoernee leverde
niet veel lof op, al waren de concerten
uitverkocht. Hieraan kan worden toege-
voegd dat de genomen stap minder ver-
nieuwend is dan het op het oog lijkt.
De muziek op de titelloze debuutelpee
van Tin machine ligt in het verlengde
van Bowie'smuziekuit het begin vande
jaren zeventig en volgt een trend die
hedentendage meer wordt waargeno-
men: terug naar de roots. Almet al wei-
nig reden voor de oude bekende om
zichzelf uitgebreid op de borst te klop-
pen en luisterend naar de songs op deze
elpee kan niet anders worden gesteld
dan dal alle rumoer rondom de groep
schromelijk overdreven is. Had de zan-
ger van Tin machine niet David Bowie
geheten, maar gewoon David lones,
dan had de band wel in Paradiso opge-
treden. maar zou er van een vi-
deoscherm op het museumplein geen
sprake zijn geweest.
De plaat opent goed met 'Heaven up
here', maar de meeste andere nummers
zijn geen compositorische hoogstand-
jes en er valt niet veel meer van te mei-
den dan dat ze stevig klinken. Nee,voor
deze nieuwe band zie ik geen zonnige
toekomst in het verschiet.

Beleza Tropical- Diverse artiesten
David Byrne is een bijzonder man. Als
leider van de Talking heads maakt hij
al jaren hoogstaande muziek, waarbij
invloeden uit allerlei hoeken te horen
zijn.Hijmaakte een film& fotoboekover
het leven van de 'gewone' Amerikaan
('rrue stories'), samen met Brian Eno
maakte hij een hele bizarre plaat t'My
Iife in the bush ofghosts') en zo is er nog
wel meer. Zo'n negen jaar geleden
kwam hij voor het eerst in aanraking
met Braziliaanse muziek. Echt bekoren
kon het hem nog niet, maar jaren later
was hij er wel rijp voor. Byrne besloot
een compilatie te maken van de mooi-
ste muziek uit het grootste land van
Zuid-Amerika: 'Beleza tropical - Brazil
classics volume I'. Op de volgende de-
len zal samba & pagode komen te
staan, dansmuziek uit Rioen forIO,mu-
ziek uit het noordoosten van Brazilië.
Opdeel I staat meer poppy-muziek, uit-
gevoerd door een keur van artiesten. De
compilatie biedt een overzicht van de
populaire muziek vanal de beginjaren
zeventig. Deze wordt gekenmerkt door
een lichtvoetigheid, die in de westerse
hitparades niet is te horen. Vele van de
songs vormden ondanks hun zoetsappi-
ge karakter een bedreiging voor het mi-
litaire bewind in de jaren zeventig en
artiesten als Gilberto Gil en Caetano
Velosobelandden dan ook in de gevan-
genis. Deze twee zijn ruimschoots aan-
wezig op 'Beleza tropical', tezamen met
onder andere MiltonNascîmentoen Jor-
ge Ben. De Braziliaanse popmuziek
mag dan lichtvoetig en zoetsappig zijn,
het is nooit té en het is net zo lekker als
het eten van een perzik gevuld met
monchou: alsof er een engeltje over je
tong piest. zogezegd.

Evert van Dijk
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De vrijheid van geweten

Proefschrift waardevolle bijdrage aan mensenrechtendiskussie

Op 22 juni jl. promoveerde B. P. Vermeulen aan de Erasmu$ Universiteit
Rotterdam op het proefschrift: 'De vrijheid van geweten, een fundamenteel
rechtsprobleem', De vrijheid van geweten is een van de belangrijkste
mensenrechten dat opgenomen is in de grondwetten van lemden en in
verdragen tussen staten. Toch heeft DaOf de mening van Vermeulen een
algemene erkenning van de uitoefening van de vrijheid van geweten geen
zin. Het geweten is daarvoor te 'oeverloos'. Wel kan de overheid op speci-
fieke terreinen (zoals gewetensbezwaren legen de vervulling van een
militaire dienst) de vrijheid van geweten garanderen.

Vermeulen geeft in zijn helder geschre-
ven werkeen bruikbare algemene theo-
rie over het geweten en de vrijheid van
geweten voorde Nederlandse samenle-
ving.
Allereerst wordt beschreven hoe het
Westerse denken over het geweten en
gewetensvrijheid zich in de loop der
eeuwen heelt ontwikkeld. Oorspronke-
lijk werd de vrijheid van geweten theo-
logisch uitgelegd: Het geweten vond
zijn oorsprong in God. Afwijkende me-
ningen werden niet getolereerd, elke
keiler mocht mei dwang worden terug-
gevoerd naar de 'absolute waarheid'
(inquisitie). In de middeleeuwen werd
dit wat afgezwakt door het toelaten van
andere overtuigingen. Dit werd echter
het 'dwalende geweten' genoemd. Het
algemene belang was nog steeds groter
dan het individuele, zodat de eenheid
van moraal. religie en vooral het gezag
van de staat voorop bleef staan. Pas
tijdens de godsdienstoorlogen, toen er
geloofsverdeeldheid bestond, werden
meerdere godsdiensten min of meer
gelijkwaardig naast elkaar geplaatst.
Toen werd een eerste aallZel gegeven
tot een scheiding van kerk en staal.

Later verdedigde o.a. Coornhert dat het
in strijd is met de essentie van het ge-
loofomhet met niet-geestelijke wapens
te handhaven. Geloof kan sleçhts in
vrijheid aanvaard worden. Ook bena-
drukte hij de waarde van het individu-
ele geweten: Niemand mag voor
iemand anders uitmaken wat de abso-
lute waarheid is, terwijl ook geen ver-
antwoording aan anderen schuldig is
voorwat het geweten dicteert. Degewe-
tensvrijheid ontwikkelde zich langza-
merhand tot het allereerste erkende
mensenrecht.

In de twintigste eeuw treedt een funda-
mentele wijzigingop, omdat de vrijheid
van geweten steeds meer wordt betrok-
ken op het maatschappelijk leven. Ver-
meulen geelt hiervan talloze voorbeel.
den. Hoofdaccenten worden gelegd op
de militaire dienst, het strafreçht (abor-
tus en euthanasie) en hel arbeidsrecht.
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Militaire dienst
Hieronder wil ik vooral stil staan bij ge-
wetensbezwaren tegen het vervullen
van de militaire dienst. Oorspronkelijk
werden gewetensbezwaren nog theolo-
gisch gedefinieerd. Pacifistische beo
zworen, partiële bezwaren en politieke
argumenten werden niet erkend. Laler
werd de toetsing soepeler en werden
ook algemeen ethische bezworen er.
kend, die stoelen op begrippen als 'in-
dividuele verantwoordelijkheid' (ver-
der aangeduid als 'humanistische' be-
zwaren).

Ditgeeft echter problemen. Methet 'hu-
manistische' geweten is het twijfelach-
tig of uitspraken kunnen worden ge-
daan over de inhoud van de normen die
dat geweten voorschrijven. Er wordt
een beroep gedaan op de plicht tot zelf-
ontplooiing en -ontwikkeling, en het
'recht' over je eigen doen en laten te
beschikken, zonder overheidsbemoeie-
nis. Ditveronderstelt echter dat bepaal.
de morele principes de basis vormen
van de humanistische overtuiging,
maar niet verklaard wordt waarom dat
het geval is. en nog minder waarom
andere principes daarvan niet de basis
vormen. Ditbetekent dat het gewetens-
begrip los komt te staan van de filosoli-
sche overtuiging waaruit het voorkomt.

Het geweten is iets puur individueels
geworden: eenieder beslist voor zich-
zelf omtrent de aanvaardbaarheid van
het gebruik van geweld. Het is dus niet
noodzakelijk dat het bezwaar stoelt op
een godsdienstige overtuiging ol hu-
manistische levensovertuiging: de
aard van het bezwaar is irrelevant ge-
worden. Volgens Vermeulen betekent
dit dat een algemene erkenning van 'de
vrijheid van geweten' als grondrecht of
mensenrechl zinloos is geworden: im-
mers het geweten zelf is 'oeverloos'. Im-
mers. inhoudelijk is het geweten niet
meer gedefinieerd.

Daarom kan alleen op specifieke deel-
gebieden een staat de vrijheid van ge-

welen effectief maken. Vanwege zijn
oeverloosheid moet de bezwaarde
'slechts' aantonen dat het met zijn ge.
weten ernst is. Deze ernst vloeit voort
uit het feit dat de gewetensbezwaarde
nadelen accepteert die een gevolg zijn
van zijn weigering. Juist omdat er niet
bij elke plicht een alternatieve sanctie
bestaat zal een algemeen erkend recht
op vrijheid van geweten niet werkbaar
zijn.

Koehandel
Het leit dat een dienstweigeraar een
vervangende dienst aanvaardt die lan-
ger is dan de militaire is voldoende om
de ernst van de bezwaren aan te ne-
men. en de dienstweigeraar het voor-
deel van de twijfel Ie gunnen. De toet-
singscommissie kan volgens Vermeu-
len dan worden algeschaft. Wel dient
de vervangende dienst met 'enkele
maanden' te worden verlengd. Tegen
deze koehandel (nog langere vervan-
gende dienst versus afschaffing van de
toetsing) moet ik mij echter hevig ver-
zetten.

Vermeulen gaat er van uit dat het leger
zo'nessentiële taak vervult. dal niet te-
veel mensen zich op de wet gewetens-
bezwaren militaire dienst mogen be-
roepen. De langere vervangende dienst
dient als filter.
Allereerst wordt daarmee in feite de he-
le erkenning om zeep geholpen, omdat
niet wordt aangetoond dat er geen ge-
vallen zijnvan dienstplichtigen. die on-
danks het hebben van gewetensbezwa-
ren toch in militiare dienst gaan, omdat
de langere dienst teveel nadelige con-
sequenties heeft (gezien de oeverloos-
heid van het geweten is dit niet ondenk-
baar). Vermeulens antwoord zal hierop
zijn dat de bezwaren dan niet oprecht
zijn, anders zouden deze personen wel
weigeren.
Ten tweede blijkt hieruit dat voor Ver-
meulen het leger de regel is en de wei-
gering de uitzondering. Natuurlijk den-
ken de meeste dienstweigeraars hier
anders over.

Vermeulen vindt de militiare dienst zo-
veel zwaarder dan de vervangende dat
hierdoor de extra lange vervangende
dienst gerechtvaardigd wordt. Los van
het leit dat het Vermeulen ontgaan is,
dat de dienstweigering alleen betrek.
king heeft op vredestijd en geen af-
breuk doet aan de buitengewone
dienstplicht. zou ik hiertegen willen be-
togen dat ookal is er geen toetsing door
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een commissie, de dienstweigeraar
loch zelf (lelie moel ondernemen om zijn
bezwaren kenbaar te maken. Daar-
naast is het afschaffen van de toel-
singscommissie helemaal niet zo'n gro-
te verandering, omdal deze steeds soe-
peler wordt voor dienstweigeraars. en
de toetsing - wegens de lundementale
problemen die het met zich meebrengt-
reeds lang een marginale zook is. Ten-
slolle wordt echter van de weigeraar
verwacht dat hij zelf een haantje vindt
voor de vervulling van de vervangende
dienst. Voor vele dienstweigeraars is
dit een groot probleem van de hele wei-
gering. Mijns inziens blijft de vervan-
gende dienst van 18 maanden en 20 da-
gen (de huidige duur) dus toch een
'zwaar' genoeg alternatief. ook ol is de
toetsingsprocedure formeel afgeschaft.

Discriminatie
Ook Vermeulens positie t.O.V. Jehova's
getuigen - de enige totaalweigeraars
die geen gevangenisstraf krijgen -
komt mij onjuist voor. Volgens Vermeu-
len is hier geen sprake van ongelijke

behandeling. Bij Jehova's getuigen zou
immers een garantie bestaan omtrent
de echtheid van hun bezwaren; nl. het
deel uitmaken van een religieuze sekte.
Bij andere totaalweigeraars zou die ga-
rantie niet bestaan, De staat is hier niet
levensbeschouwelijk neutraal. Ze be-
voordeelt een bepaalde godsdienst bo-
ven het geweten van andere totaalwei-
geraars, om een reden die niets te ma.
ken heeft met de oprechtheid van de
bezwaren, maar alleen voortkomt uit de
onmogelijkheid van de staatdie bezwa.
ren te toetsen,

Zelf heb ik bij totaalweigeraars geen
bezwaar tegen strafvervolging, moor
de mogelijkheden tot een niet-schuldig
verklaren wegens een dwingend gewe-
ten, of een soepeler toepassing van de
strafmaat kan hier dan uitkomst
bieden. De huidige standaardstraf (12
maanden cel) is in verhouding tot de
ernst van het misdrijf zeer hoog. Het is
opvallend dat Vermeulen het verband
tussen totaalweigeren en het beroep op
het geweten in het strafrecht niet
diepgaander behandeld.
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Ondanks deze twee punten van kritiek
(naast enkele andere die het vermelden
amper waard zijn), alsmede het feit dat
Vermeulen voor sommigen wellicht op
diverse punten een nogal conservatiel
standpunt inneemt, moet dit werk wor-
den beschouwd als een bijzonder waar-
devolle bijdrage aan de mensenrech-
tendiscussie. Wellicht is het op de lan-
ge duur juist verstandig voorzichtig om
te gaan met het erkennen van rechten
als mensenrechten, niet in de laatste
plaats omdat elke discussie over de
schendingen op zichzelf anders 'oever-
loos' wordt.

Stephan Pas

Stephan Pas studeerde internationaal recht
aan de Rijksuniversiteit Leiden. was werk-
zaam bij de vakgroep internationaal pu-
bliekrechtelijke vakken en werkt thans als
dienstweigeraar bij het mensenrechtenpro-
ject van de International Humanist and Ethi-
cal Union (lHEU)in Utrecht.

B. P. Vermeulen; De vrijheid Van geweten,
een fundamenteel rechtsprobleem. Gouda
Quint bv. Arnhem 1989.
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Talk radio

Schokkend beeld van massa-media
Aan het begin van 'Betrayed' van Costa-Graves. die vorig jaar werd
uitgebracht. zagen we hoe een radio-presentator. die zich bezighield met
zogenaamde 'shock-radio', door een rechtse extremist in de parkeerga-
rage onder de studio werd doodgeschoten. De figuur vaD die presentator,
in de film Kraus geheten. was in werkelijkheid gebaseerd op de spraakma-
kende Joodse programma-maker Alen Berg. die in 1984 ook echt werd
vermoord door iemand die zich zo woedend had gemaakt over Berg' s
teksten. dat hij er maar één reactie op wist te bedenken: moord. In 'Talk
radio' van Oliver Stane zien we opnieuw hoe een Joodse. provocerende
mOD vanwege z'n radioshow wordt neergeschoten vlak bij z'n auto. Geen
toeval natuurlijk: Eric Bogosian. hoofdrolspeler en mede-auteur van het
scenario. maakte eerder een toneelstuk dat dezelfde problematiek
behelsde. maar verwerkte voor de film veel uit het boek over Alan Bergs
leven en dood in zijn script.

raars daar weer op kunnen reageren.
Soms zelfs haalt hij mensen noor de
studio om zeIl regelrecht in de micro-
foon te kunnen spreken.

Het verbijsterende is natuurlijk, dat dit
soort rauwe gevoelens die onder de be-
volking leven, in Amerika kunnen wor-
den gegoten in de vorm van een enter-
tainment-programma. Dat steeds meer
lokale stations het een erezaak gaan
vinden omhun eigen shock.presentator
te hebben. Voor Champlain loopt de
boel steeds meer uit de hond. Hijwordt
zo cynisch van z'n eigen manier van
reageren, dat hij ook persoonlijk steeds
meer verwijderd rookt van z'n eigen,
oorspronkelijke ik. Dat komthet best tot
uiting in de relolie met zijn ex-vrouw
Ellen. Hijvraagt haar om naar hem toe
te komen om over een belangrijke be-
slissing in verband met zijnprogramma
te proten. Moor als ze er eenmaal is, en
duidelijk bereid hem te steunen en zelfs
misschien een nieuwe kans te geven,
stoot hij hoor van zichaf in een cynische
sneer via de microfoon, terwijl je als
kijkervoelt dot dot het tegendeel is van
wat hij in zijn hort zou willen.

EricBogosian, hoofdrolspeler en mede-auteur van Talk radjo'.

Het begrip 'shock-radio' kennen we in
ons land niet. Wat Jacques Plafond of
Sjel van Oekel doen, en soms Ischa
Meyer. is beschaafd kinderspel verge-
leken bij de manier waarop Amerikaan-
se presentatoren hun publiek beledi-
gen. Maar wat veel harder treft, is de
manier waarop ze inspelen op gevoe-
lens van haat. racisme, blanke supre-
matie en hypocrisie die er bij steeds
meer Amerikanen blijken te leven. Alan
Bergwas een JoodseAmerikaan, die de
vrijheid nam omzijn luisteraars te prik-
kelen tot de meest gruwelijke uîlspra-
ken wanneer hij ze om reacties vroeg in
zijn programma.

De fîlm 'Talk radio' is zo opgebouwd,
dat je de groei van de presenlator (die
hier HarryChamplain heet) naar z'nuit.

eindelijke vorm stap voor stap volgt.
Aanvankelîjk is hij een swingende,
goed gebekte kledingverkoper . Via via
komthij in conlact met de radio endaar
blijkt al snel dat hij zijn gang gaat en
dot niemand hem kan stoppen. In het
begin kreunen z'n producenten steen en
been, totdat blijkt dal de show aansloot
bij het publiek. De luistercijfers stijgen
en dat is in Amerika het enige criteri.
urn. Toch is Champlain niet helemaal
voorbereid op de heflige gevoelens die
hij bij het publiek losmaakt. In wezen is
hij een onzekere man, die de radio als
z'n schild gebruikt. Via de microfoon
durft hij zijnalschuw uit te spreken over
mensen die op negers schelden, die jo.
den haten, die vrouwen verkrachten.
Tegelijkertijd laat hij ze aan hel woord
komen via de telefoon, zodat de luiste.

"BarryChamplain is werkelijk begaan
mei wat er in de wereld aan het gebeu-
ren is", zegl EricBogosian over zijn rol.
"Maar die betrokkenheid heeft hij min
ofmeer in de verkoop gegooid, en er een
produkt van gemaakt dol hij moet ver-
kopen, Deechlheid goot er steeds meer
ol. het wordt schreeuwen om meer pu-
bliek, brullen en schelden voor de pu-
bliciteit. En dot was helemaal niel de
opzet toen hij eraan begon. Champlain,
en dus Alan Berg in feite, is veel meer
iemand van het type 'ohn Lennon, een
slachtoffer van een krankzinnig gewor-
den wereld, die nog eens extra krank-
zinnig wordt gemaakt door de massa-
media."
Oliver Stone, die samen met Bogosian
aan het script heelt gewerkt. is vol be-
wondering voorde acteur. "Hijis enorm
getalenteerd. maar hij heelt geen al te
hoge dunk van zichzelf. Ikvond dot aan
een kont heel pretlig. Hij gat mij de
ruimte omm'n ervaring met film(Salva-
dor, Platoon, Wallstreet) in te brengen.
Zijn materiaal was in feite ruw, en ik
heb het geslepen, zodat de schittering,
de briljante vondsten die hij had, opti-
maal tot hun recht kwamen."
Bogosian is al even gelukkig met de
samenwerking. "Oliveren ik stonden in
het begin zeer argwanend tegenover el.
kaar", zegt hij. "Moor ol snel bleek dot
het enige dat we allebei wilden, was zo
snel mogelijk beginnen en er een per-
fect eindprodukt van maken. Hij is een
werkezel. Ik kreeg snel vertrouwen in
hem, en daardoor stond ik open voor
suggesties waar hij gewoon meer ver-
stond van had."

Het publiek mag gelukkig zijnmet deze
combinatie van talent: 'Talk radio' is
een ongewoon knappe film, een poli-
tiek signaal en tegelijk een boeiende
schets van een ge<:ompliceerdkarakter.

Lea van Opzeeland
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Fleteh Iives

Chevy Chase en Julianne Phillips in 'F1efeh
lives'.

Micha",l Pas in 'B/ueoorry Hil/'.

man, isde verhouding nog slechter. Het
eindexamen staat voor de deur, maar
daar komt natuurlijk helemaal niets
van terecht wanneer op een dag Robins
jeugdliefde Kathy, na een lange afwe-
zigheid, plotseling weer opduikt..
Met een magnifieke hoofdrolspeler is in
zo'n film natuurlijk al veel gewonnen,
en DeHert mag z'n handen dichtknijpen
met de zeer acceptabel spelende Mi-
chael Pas. Herman van Veens dochter
Babette maakt haar filmdebuut als de
wulpse Kathy. De muziek uit de jaren
vijftig doet de rest: 'Blueberry HilI' is
een uitstekend gelukte autobiogralie,
waarmee De Hert waarschijnlijk veel
oud zeer van zich af heeft gelilmd.

Hoewel het script van 'Fleteh lives' te
mager en te duidelijk in elkaar gezet is
om een echt vloeiende komische lijn te
vertonen ('t blijven meer op zich zelf
staande typetjes die de schrijver aan
elkaar rijgt) is de Amerikaanse komiek
Chevy Chose in de titelrol toch geestig
genoeg om weer even naar voren te ha-
len. Hij is afkomstig uit de kweekvijver

maal in 't wit voor het altaar krijgt Jojo
visioenen van de manier waarop ze de
rest van haar leven zal slijten: modder-
vet en omgeven door een stoet krijsende
kinderen. Ze valt flouwen de trouwerij
gaat. althans voorlopig, niet door.
Kat wordt baby.sitter bij een aantrekke-
lijke leraar, wiens vrouw tijdelijk in het
buitenland is en raakt reddeloos aan de
man verslingerd. Maar haar eerste ken-
nismaking met de liefde breekt haar le-
lijk op, als ze moet ontdekken dat de
romance voor hààr veel belangrijker is
dan voor hèm. Daisy tenslotte slaat een
rijke erfgenaam aan de haak, maar
geeft hem de bons als blijkt dat hij haar
alleen maar op sleeptouw heeft geno-
men om z'n arrogante ouders te provo-
ceren.
Het aardige van de film is, dat de drie
actrices om te beginnen heel natuurlijk
en geloofwaardig spelen. Verder ver-
toont het verhaal voortdurend verras.
sende wendingen, zodat je als toe-
schouwer steeds op het verkeerde been
wordt gezet. Wat een traditionele
tienerlilm lijkt. ontpopt zich steeds
meer als een schets van drie levende,
geloofwaardige vrouwenkarakters. De
titel slaat op een pizzeria, waar de
meisjes alledrie werken, Regie van de-
ze aangename verrassing was van Do-
nald Petrie, die hiermee debuteerde.

Julia Roberts, LW Toy/or en Annabeth Gish
in 'Mystje Pizza'.

•••••••••••

•
: film••••
: korl••

in 'I

Pathtinder
Hij viel dit jaar in Amerika buiten de
Oscars, hoewel hij wel genomineerd
stond: 'Pathfinder' een Noorse film met
medewerking van Deense en IJslandse
technici. Nîls Goup regisseerde zijn
zoon MikkeI in deze schitterende legen-
de uil Lapland die al duizend jaar wordt
doorverteld. De IS-jarige Aigin ziet hoe
zijn ouders en zijn jongere zusje door
een groep roofmoordenaars worden af.
geslacht en in een wak in het ijs ge-
dumpt.

Mystic Pizza

••••
MiJcke/ Gaup in 'Pathtinder'.

Hij vlucht hals over kop en bereikt, wel.
iswaar gewond door een pijl van z'n
achtervolgers. een bevriende stam. Hij
wordt daor opgenomen. maar wil toch
proberen wraak Ie nemen op de mOOl-
denaars van zijn familie. Hij valt op-
nieuw in hun handen, maar slaagt er
vio een list in om de hele moordzuchtige
meute in een ravijn te laten storten.
De simpele probleemstelling van goed
en kwaad, in combinatie met de onge-
repte sneeuwvlokten, de primitieve
mensen, de nog niet vervuilde lucht.
maken 'Pathlinder' tot een onaards,
grimmig sprookje waar je als bewoner
van een twintigste eeuws, overbevolkt
land, ademloos naar zit te kijken.

Zoafgrijselijk als de titel is, zo warm-
bloedig en vrolijk is de film 'Mystic Piz-
za'. Drie Amerikaanse meisjes, net van
schoolaf. maken plannen voor hun toe-
komst. De twee zusters Daisy en Kat
Araujo verschillen van elkaar als dag
en nacht. Kat is zeer intelligent en wil
studeren. Geld is natuurlijk het pro-
bleem. Haar zus is verschrikkelijk mooi,
niet al te snugger, maar wel gewiekst
genoeg om haar fraaie buitenkant zo
duur mogelijk te verkopen. Hun
vriendin Jojoheeft een vaste vriend die
zosnel mogelijk wil trouwen. Maar een-

Blueberry Hili

De Vlaamse regisseur/scenarioschrij-
ver Robbe de Hert legde in 'Blueberry
Hili' zijneigen jeugdherinneringen vast
en de film werd een zeer meeslepende,
vertederende en verfrissende herleving
van de jaren vijftig. Robin de Hert,
hoofdpersoon, zit op de ambachts-
school. Met zijn vader heeft hij voortdu-
rend ruzie, doordat hij vaak te laat
thuiskomt en niet bereid is in welk ga-
reel dan ook te lopen. Met de directeur
van z'n school. een wrede, sadistische

van komisch talent, The Saturdoy night
live show, die ook mensen als Eddie
Murphy, BillMunay enJohn Belushi op-
leverde.ln het verhaal van deze nieuwe
film draait alles om een erfenis, waar
Fletch uiteindelijk niet zo gek blij mee
is. Vooral de televisie-dominees wor-
den flink belachelijk gemaakt en daar
is natuurlijk niets tegen. De ex van Bru-
ce Springsteen, Julianne Phillips, is de
leoding lady. Regie van Michael Rit.
chie.

L,v.O.
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Ignace van Swielen en de loleranlie
op hel voelbalveld

Ignace van Swieten is scheidsrechter betaald voetbal. In het radiopro-
gramma Homonos van 25 juni 1988 sprak hij over zijn ervaringen tussen de
doelpalen. Homo-tolerantie in een stadion vol supporters. Hier is de tekst
die hij uitsprak.

Het wordt er, naar mijn beleving, niet
beier op om als homoliele mens je eigen
plaats onder de zon te behouden. Blijk-
baar is er een duidelijke samenhong
tussen hel behoren tol een gekleurde
minderheid (in dit geval gaat hel om de
roze kleur) en ekonomische omstandig-
heden. het moeten beknibbelen op de
huishoudbeurs en het gevoel van alle-
dag dal gekenmerkt wordt door onbe-
hagen, ontevredenheid. angst. onwe-
tendheid en onzekerheid, zeker daar
waar het gaal om toekomst en toe-
komstverwachtingen. Met andere
woorden: gaat het in ons land ekono-
misch-maatschappelijk niet goed, dan
richt dat ongenoegen zich al gauw op
degenen die tot een minderheid beho-
ren. En tot deze laatste kategorie wor-
den ook de homofielen en de lesbiennes
gerekend.

daar waar mijn eerste grote liefde beo
gon. Maar nu zonder de gedachte dat
het enkel en alleen om hem zou draai-
en. Een mens leert immers door de jaren
heen van zijn ervaringen. van zijn ver-
driet, van de stilte die valt na een storm.
achtige herfstavond. Dat laatste mo-
ment kwam helaas veel te snel.
Zijn familie, zijn dorp, zijn vrienden,
zijn werk, een ieder zou hem uitspugen
als ze HET kwamen te weten. Dat wist
hij, De spaarzame momenten die ik
noodgedwongen als anonymus én op
afstand van hem in zijn eigen omgeving
doorbracht, bevestigden zijn voorspel.
ling. Ik durfde het niet aan om mij aan
hem te binden, hoe graag ik dat ook
wilde.

Het liedje "Die fijne Jordaan" van Robert

Long en Leen Jongewaard dreunde door
mijn kop. Nederland- Tolerantie -1988.
De gesloten deuren waarachter gay-
bars schuilgaan, de potenrammerij die
dagelijks plaatsvindt. de homofiel die
centraal staat in elk aids-programma.
de Gay-Games, de wet Gelijke Behan-
deling, de vunzige taal die vaak op mijn
antwoordapparaat staat, de wijze
waarop het woord tolerantie wordt ge-
bruikt en ten slotte mijn persoonlijke
ervaring die me diep in mijn hart heeft
verwond en waarover ik in deze bijdra-
ge iets heb verteld ...

Er valt slechts één konklusie te trekken
en wel deze: de homofiel. de lesbienne
wordt getolereerd, inderdaad: wordt
geduld, wordt toegelaten ...
Ik voel me nog steeds vogelvrij ver.
klaard.

Uil: Van 'I zelfde, kwartaalblad van de Ho-
mo-lLeshische Werkgroep van hel Humanis_
tisch Verbond, maart 1989)

Wordt er terecht met boosheid en met
afkeuring gereageerd op het uiten van
anti-semitische leuzen, op het in koor
skanderen op de noten van een bekend
Nederlands wijsje: "Van Swieten is se-
ro-positief" slaat blijkbaar geen
sanktie.
Aan: "Van Swieten is een homofiel"
(wijsje: Ajax wint de wereldcup) wordt
helemaal geen aandacht meer besteed.
Men is eraan gewend geraakt. "Let er
maar niet op. Ze weten niet wat ze
doen" Iluisterde iemand me eens in het
oor, die zich blijkbaar wel aangespro-
ken voelde. Ik raak er niet aan gewend.

Ik kan me tot nu toe redelijk inhouden.
maar er kan een moment komen, dat ik
de voetbalwedstrijd onderbreek en dui-
delijk zal maken, dat ik die opmerkin-
gen beneden alle peil vind. Maar ik
twijlel aan het recht om op die manier
die smeerlapperij aan de kaak te stel-
len. Vaak hoor en lees ik over de grote
tolerantie die er in Nederland zou be-
staan jegens homofielen en lesbiennes.
In woordenboeken staat achter het
woord tolerantie: verdraagzaamheid je-
gens andersdenken en: dulden. toela-
ten. Het woord tolerantie vind ik in dit
geval een gotspe (een brutaliteit van
ongekende grootte).

In mijn persoonlijk leven ontmoette ik
enige tijd terug iemand die me bijzon-
der aansprak en dat tot op de dag van
vandaag nog steeds doet. Ik was terug
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zoekt op korte termijn:

EEN MEDEWERKER NUCLEAIR (MN)

Tot zijn/haar taken behoren:
1. Het verzamelen van informatie over voor Greenpeace belangrijke onder-

werpen m.b.t. kernwapens op zee, kernvoortstuwing op zee en kern.
proeven.

2. Het verwerken van informatie tot basismateriaal (in het Nederlands en
Engels) Ier begeleiding van de diverse nucleaire campagnes en het schrij-
ven van artikelen voor het Greenpeace kwartaalblad.

3. Het communiceren met medewerkers van andere Greenpeace.kantoren,
die actief betrokken zijn bij de nucleaire campagnes, en het in samenwer-
king met de betreffende internationale coördinatoren voorbereiden en
uitvoeren van campagnes.

Gevraagd:
Basiskennis op het gebied van kernenergie, kernwapens en eventueel
scheepvaart.
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. zowel schriftelijk
als mondeling.

~ Belangstel1îng voor ontwapeningsvraagstukken.

U kunt uw schriftelijke sollicitatie, voorzien van uw C,V richten aan:
Stichting Greenpeace Nederland
Keizersgracht 174 WIS OW Amsterdam
t. a. v. het dagelijks bestuur



Kanttekening bij hel AVNM-slandpunl

Omwenteling

Op grond van de onderzoeksuitkomsten
komt de AVNMtot de volgende aanbe-
velingen:
I. Verkorting van de dienstplichtduur
met vier maanden.

2. Invoering van 'elficiency verIof'
(E.V.)

3. Decentralisatie van bevoegdheden
naar een lager niveau.

4. Plaatsing dichter bij huis, betere
functionele plaatsing en betere ont-
sluiting van de kazernes.

HetE.V.is een vondst van de AVNM.Het
principe ervan is dat E.V.als een soort
buitengewoon verIof (BV)kan worden
toegekend als door een eliiciënte aan.
pak en planning van de werkzaamhe.
den het te verrichten werk gedaan is en
men nog lijd over heeft.
DeAVNMis van mening dat het aantal
dagen E.V. dat een commandant zijn
compagnie kan toekennen niet aan een
maximum gebonden moet zijn. Zij be-
toogtdal in de ene compagnie het verle.
nen van E.V.nu eenmaal eerder aan de
orde kan zijndan in de andere compag-
nie. Het aantal E.V.-dagen kan ook per
lichtingspIoeg verschillen. Ik zie wei-
nig indit voorslel, omdat al snel de door
de AVNMniet bedoelde situatie kan
ontslaan van ongelijke behandeling
van dienstplichtigen in gelijke omstan-
digheden. Waarom niet iets rigoureu-
sers voorgesteld?

Aanbevelingen

Kees Roze

Mijns inziens is de enige oplossing van
het probleem van de verveling, - met
een schuin oog naar het Zwitserse sys-
teem - om, tenminste bij de KLeen ge-
heel andere opzet van de dienstplicht-
periode na te streven.
Zou het niet veel beter zijn om na een
scholingsperiode van 3of4maanden de
dienstplichtigen weer naar huis te la-
ten gaan - uiteraard meI behoud van
wedde - om hen daarna nog twee keer
voor een aaneengesloten periode als
paraters terug te roepen. Eenomwente-
ling? Jazeker, maar mijns inziens de
enige afdoende oplossing om via een
efficiënte opzet toch Ie blijven voldoen
aan de kwalitatieve en kwantitatieve
NAVO.eisen - waaraan wij als land ge-
bonden zijn - en tegelijkertijd perioden
van verveling en daaruit voortvloeien-
de ongewenste gedragingen te voor-
komen.

wordt duidelijk het verband lussen ver-
veling en geweld op de kazerne gelegd.
Ik ben van mening dat de politieke be-
leidsmakers niet aan de nota van de
AVNMvoorbijkunnen gaan. Erzijn trou-
wens tekenen te over die er op wijzen
dat DenHaag inzietdat deze situatie de
nodige aandacht behoeft. Zo heelt
Staatssecretaris Van Houwelingen in
het CGOM de belangenverenigingen
opgeroepen. om constructief mee te
denken over deze materie.
Fundamenteel blijlt de vraag liggen
hoe verveling het meest succesvol be-
streden kan worden.

o

Zolegden de raadslieden Duijnhouwer
en Geene in een opvallend interview in
het VrijeVolkvan 20juni 1987verband
tussen verveling en gewelddadigheid.
Eén van hun conclusies was dat het al-
lergrootste probleem de verveling is,
vooral 's avonds in de vrije tijd. Niet
omdat er niets te doen is, maar omdat ze
zich 'al de hele dag verveeld hebben'.
Raadsman Heijen oud-collega Gerards
publiceerden onlangs een uitvoerig ar-
tikel in Carré, het blad van de Neder-
landse Officieren Vereniging. Daarin

o

Verveling in dienst

Zo is er in 1973 door Defensie zelf
een rapport uitgebracht getiteld:
'Dienstplichtigen spreken'. Dit rapport
deed verslag van een onderzoek naar
het leef. en werkklimaat van
dienstplichtig korporaals en soldaten
bij I LK.Ook hierin kwamen vergelijk-
bare cijfers aan het licht: 'bijna 60%er.
vaarde het werk als veel te gemakkelijk
en ruim 40%kon en wilde meer werk
doen'. En door mijn collega's in Duits-
land en Nederland is herhaaldelijk op
de vervelingsproblemaliek gewezen.

Onlangs heeft de AVNM een belangrijke nota het licht doen zien: 'Verve-
ling onder dienstplichtingen', gebaseerd op gegevens die door het
enquête-bureau BVMarkt-view zijn verzameld. in opdracht van de AVNM.
In deze nota wordt ondubbelzinnig aangetoond waar humanistische
raadslieden al zo long tegen aan lopen: vele dienstplichtigen vervelen
zich behoorlijk in dienst. En dan niet in de avonduren alleen. maar juist
overdag. Uit de nota blijkt dat bijna 50% van de dienstplichtigen per
werkdag gemiddeld drie uur of meer niets te doen heeft. Overigens. zoals
de AVNM zelf ook aangeeft. zijn deze feiten niet nieuw.
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Een uiterst nuttige 'bezigheid'

Slapen

Eenderde van ons leven brengen we slapend door en dat deel is in ieder
geval nuttig besteed. Een goede nachtrust is essentieel. Maar meer dan
twee miljoen mensen liggen regelmatig wakker. Ze kunnen meestal geen
optimale prestaties leveren. zijn vatbaarder voor ziekten en hebben meer
kans op ongelukken. Voor hun omgeving zijn ze soms ongenietbaar. Slape-
loosheid is vóór alles een eenzaam probleem. dat veel persoonlijke
ellende veroorzaakt.
Wal is dat eigenlijk. slaap? Het woordenboek geelt als omschrijving "toe-
stand van (al dan niet volkomen] rust van de zintuigen en van het bewust-
zijn ". Het lichaam doet het wat kalmer aan. de geest trekt zich terug. De
lichaamstemperatuur daalt. De polsslag en de ademhaling schakelen
over op een lagere frequentie. De spieren ontspannen. De schade. die we
wakend hebben opgelopen. wordt hersteld. Het is vooral tijdens de slaap.
dat de huid nieuwe cellen aanmaakt.

deren is deze paradox oorzaak nummer
een. Jongeren worden relatief vaker uit
hun sloop gehouden door problemen
met betrekking tot werk en relaties of
het gebrek daaraan.
Iedereen kent wel wat huismiddeltjes
om in slaap te komen en weet dat je
beter geen kolfje kunt drinken voor het
slapen gaan. Misschien minder bekend
is dat chocolade en rookwaren een zelf.
de elleet kunnen hebben als dat beruch.
te kopje koffie. Een glas alcohol kan
helpen. maar net als bij slaapmiddelen
is de slaap minder diep en dus minder
gezond. Je kunt beter slapen als je be-
hoeften bevredigd zijn.Zwaar tafelen is
echter af te raden.
Het is niet verstandig om laat op de
avond nog met emotionele zaken bezig
te zijn. Het kan helpen om VOOrje gaat
slapen, je zorgen op te schrijven en wat
je van plan bent eraan te gaan doen.
Ook een hulp kan zijn de 'gedachten-
stop': als je aan het piekeren slaat. roep
je 'stop' en ga je aan iets minder proble-
matisch denken. Of:de gebeurtenissen
van de dag doornemen in omgekeerde
volgorde. Het is aanbevolen zo beel-
dend mogelijkte denken. Schaapjes tel-
len doe ik niet meer. Ikwilde altijd per-
se op een mooi rond getal uitkomen en
was geneigd om schaapje negendui-
zendzeshonderdzoveel persoonlijk de
nek om te draaien. Als niets helpt, kun
je er maar beter even uitgaan en je ge.
dachten verzetten.
Moeilijkerligt het voordegenen die een
gebrekkig slaapsysteem hebben ol
door pijn wakker liggen. Voor hen is
vaak het gebruik van slaapmiddelen de
enige uitweg. Moderne slaapmiddelen
zijn behalve slaapverwekkend ook
angstdempend en spierontspannend.
Bijeen hoge dosering of langdurig ge-
bruik is er het gevaar van verslaving.
Op een lege maag kan met een lagere
dosis een beter effect bereikt worden.
Slaapmiddelen werken lang na. Dege-
volgen voorhet rijgedrag en het werken
met machines moeten niet onderschat
worden.

Napoleon
Tot slot een paar kanttekeningen. Het
lichaam heeft voortdurend de neiging
een slaaptekort in te halen. Men ligt
vaak minder lang wakker dan men
denkt. Twee, drie keer op een nacht
wakker worden is normaal.
De behoefte aan slaap verschilt sterk
per individu en wordt minder naarmate
men ouder wordt. Babies slapen zo'n
zestien tot twintig uur. de gemiddelde
volwassene houdt het op zeven à acht
uur per nacht, maar er zijn uitschieters.
Of je een kort- ol een langslaper bent,
wordt waarschijnlijk erlelijk bepaald.
Van Napoleon, een uitgesproken kort-
slaper, is de volgende uitspraak be-
kend:
"quotre peur des hommes
cinq pour des femmes
six peur des idîots"
Gelukkig kan ik dat met mijn ruim acht
uur per nacht onmogelijk vertalen. Ik
weet nog net wie hel heelt gezegd.

Sjon Kootwijk

we spontaan ontwaken met dromen.
die we ons vaak kunnen herinneren.
Overigens is het niet zo. dat we alleen
dàn dromen. Tijdens de diepe sloop
dromen we ook, moor daarvan zijn we
ons zelden bewust.
Dromen is belangrijk. Behalve dot we
tijdens het dromen de indrukken van de
dag verwerken en ons ontdoen van
overtollige informatie, blijkt uit proe.
ven in speciale slaaplaboratoria, dat
het noodzakelijk is voorde opbouw van
het geheugen. Bij proefpersonen, die
kunstmatig uit hun slaap werden ge-
houden. nam het geheugen ziendero.
gen af evenals het concentratie- en
prestatievermogen. Ze reageerden ge-
prikkeld en werden vijandig. Na zestig
uur ging het lopen een stuk moeilijker-
denk aan de term 'slaapdronken' -enze
gingen stemmen horen.

Slapeloosheid
De meeste mensen die slecht slapen
zijn overdag geradbraakt, maar s' a-
vonds lijkt alle moeheid plotseling ver-
dwenen en kunnen zede slaap niet vat-
ten, Veel mensen kunnen juist niet sla-
pen uit angst voorslapeloosheid. Bijou.

Verantwoordelijk voor het in slaap val.
len is de zogenaamde biologische klok.
Bijons. mensen wordt deze voorname-
lijk bepaald door de afwisseling van
dagen nacht en de sociale factoren. die
zij met zich meebrengt. In normale om-
standigheden is ons prestatievermogen
zotegen de middag het grootst omdaar-
na gestadig af te nemen. De lichaam-
stemperatuur, die juist dan haar piek
heeft bereikt, geeft daarvoor een indi-
catie. We raken vermoeid en leggen -
nachtelijke uitspattingen daargelaten-
ons moede hoold te rusten. Warme de-
kens en een ontspannen houding doen
de rest, we vallen in slaap.

Dromen is belangrijk
Slapen is een proces. dat bestaat uit
verschillende cycli van ander hall tot
twee uur. De eerste cyclus is het be-
langrijkst: we slapen dan het diepst.
Populair gezegd bestaat iedere cyclus
vooreen kwart uit een sluimertoestand,
voorde hellt uit een diepe slaap en voor
een kwart uit de droom- of REM-slaap.
De REM.slaap wordt gekenmerkt door
snelle oogbewegingen (Rapid EyeMo-
vements) en het is deze slaap waaruit



Een bee/je oud
Mijn garageman vindt dat ik moet delJ-
ken over een nieuwe auto. Je hebt te-
genwoordig, zegt hij, zulke prachtige
modellen. Bijvoorbeeld een auto met
vierwielaandrijving en een extra grote
achterbak. Dat Jijkt hem echt een auto
voor mij en mijn hond Sam. En hij heeft
ook een lo/der van een auto die 200ki}o-
meter per uur kan rijden. Dat Jijkt hem
ook wel wat voor mij. Hij kent mij al
jaren. dus hij weet precies welke auto's
ik mooi vind. Ik sla gewoon te watertan-
den bij zijn folders.

"Maar", zeg ik, "wat mankeert er nou
eigenlijk aan die ouwe auto van mij?
Waarom moet ik volgens u een
nieuwe?"
"Oh", zegt de garageman, "die ouwe
auto van u die is... hoe moet ik het
zeggen, die is gewoon een beetje oud. "

Nu ja dat klopt wel. Die auto heeft al
meer dan 160.000 kilometer gereden,
dat is vier keer de wereld rond. Als ik
hem 's morgens uit de schuur haal

kreunt hij alsof hij wil zeggen: alstu-
blieft niet nóg een keer de wereld rond!
Bij een stoplicht maakt hij soms een
hoestend geluid waarbij hij op en neer
staat te veren. Ja, hij is gewoon een
beetje oud.

Dus ik heb een advertentie gezet. Ik
moet deze auto eerst kunnen verkopen,
anders heb ik niet genoeg geld vooreen
nieuwe.
Gisteravond kwam er iemand kijken.
Een meneer van een Jamin winkel waar
ik wel eenS kom.
"Zo Pauka", zegt hij. "ga je dat ouwe
ding opruimen?" Hij liep om de auto
heen en schopte tegen de banden. Sam
zat naast me een gromde zachtjes.
"Dat is die meneer van die boterkoeken
weet je wel", zei ik tegen Sam. Want in
zijn eigen winkel was die meneer altijd
heel aardig. Als er oude boterkoeken
waren mocht Som die opeten. En in zijn
eigen winkel zei die meneer ook nooit je
en jij tegen mij, hij was altijd juist heel
beleefd.
Hij sloeg op de moterkap. "Doe die eens
open", zei hij.
Volgens mij had hij helemaal geen ver-

stand van auto's en deed hij maar wat,
hij trok aan draden en kneep in slangen
enzovoort. Zelf ben ik daar altijd heel
voorzichtig mee, want het kreunen en
hoesten wordt volgens mij erger als er
iemand zomaar in een auto z'n binnen-
ste gaat rommelen,
,,Ik heb het wel gezien ", zei de Jamin-
man, "je kan de klep wel dicht doen."
Hij schopte nog een keer tegen alle ban-
den, "Nou", zei hij, "wat moetjehebben
voor dat ding?"
Ik liet de motorkap zakken en zei: "Ik
doe hem niet weg."
Pàng, de motorkap sprong in het slot.
Daarna kwam er uit het binnenste van
de auto een soort kreun, maar dit keer
leek het me een kreun van opluchting,
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Gronde Parade du Jazz

Frans festival een ware openbaring

Trombonisl Al Grey bracht een verrassing mf'e: saxofonist Turk Mauro

Na jarenlange fysieke ontberingen te hebben doorstaan op het North Sea
Jazz Festival. besloot ik mijn heil deze zomer eens ergens anders Ie zoeken.
Na ampele overweging werd dat het festival te Nice. dat van 8 tot 18 juli
onder de naam Grande Parade du Jazz voor de vijftiende maal in de tuinen
van Cimiez werd georganiseerd. En om maar meteen met de deur in huis te
vallen: Indien u, geachte lezer. nog eens een reeks concerten wilt bijwo-
nen. waarbij bewegingsvrijheid en voldoende zitplaatsen gegarandeerd
zijn. dan is Nice iets voor u. temeer daar het gemêleerde publiek (jong en
véél oud) voor een buitengewoon ontspannen sfeertje zorgde.

Mei het bovenstaande wil ik Paul Aeket
en zijn medewerkers beslist geen kot
geven, want hetgeen zij ieder jaar weer
voor elkaar krijgen verdient alle lof.
Moor misschien is het succes wel te
groot geworden! Overigens wil ik nog
wel opmerken, dot Paul Acket elk jaar
voor de pers een aantal kaarten be-
schikbaar stelt, wat ik persoonlijk van
de Franse organisatie niet kon zeggen.
Op mijn schriftelijke verzoek om facili-
teiten en informatie hoorde ik taal noch
teken, hetgeen op z'n minst onbeleefd
mag worden genoemd. Moor genoeg
over organisaties enz., het goot uitein-
delijk om de muziek.

Welnu, het affiche van Nicevermeldde
een groot aantal beroemde nomen, die
op drie verschillende podia onder de
noemers swing, bop, blues en fusion Ie
zien en te horen waren. Geen avantgar-
de dus! De festiviteiten begonnen elke
dog om 5 uur '5 middags en eindigden
rond middernacht. Omdat ieder podi-
um zijn eigen programmering had,
moest er ookhier weer gekozen worden.

Vele musici bleven echter enige tijd in
Niceen zodoende konelke bezoekermet
een beetje possen en meten een maxi-
maal aantal concerten bijwonen. Een
en onder vergde dan wel een behoorlij-
ke investering, want bij een dagelijkse
toegangsprijs van ongeveer f 40,- kom
je na II dagen toch op een aardig be-
drag uit. En dan go ik nog voorbij aan
de culinaire verleidingen, waaraan de
argeloze bezoeker zich in de fraaie tui-
nen blootgesteld zog.

Count Basieband
Ook ik stelde voor mezelf een spoor-
boekje samen, waarbij stations als Mi-
les Davis, KennyG., Herbie Hancocken
George Benson bijv. niet werden aan-
gedaan, maar wel de Count Bosie
band. Door de listige programmering
was ikin stoot twee volledige concerten
bij te wonen, die een geheel verschil-
lend karakter hadden. Heteerste optre-
den kenmerkte zichdoor rommelige en-
sembles en ongelijke inzeilen, hetgeen
ik van deze geoliede machine niet ver-

wacht had. Gelukkig was het solowerk
van bijv. altist David Glasser en trom-
pellist ByronStripling wel primo in or-
de. Vooralde laatste maakte op mijgro-
te indruk en deed soms zeUseen beetje
aan CliffordBrowndenken! Het tweede
concert van enkele dagen loter stond
als een huis en ook leider Frank Foster
speelde zijn feature 'A Time For Love'
veel beter don de eerste keer, toen hij
soms zelfswat vals klonk, Hetwas trou.
wens opvallend hoeveel soloruimte te-
norist KennyHing tijdens dit tweede ge-
beuren kreeg. Hoe don ook, de Ba-
sieoond revancheerde zich op deze
avond duidelijk voorde eerdere matige
prestaties. Waarschijnlijk werkte de
grotere publieke belangstelling inspi-
rerend op Foster en zijn mannen.

Kwintet AldenJBarrett
Een groep, die zelfstandig én als basis
voortalloze solisten gedurende het hele
festival enorm actief bleef, was het
kwintet van gitarist Howard Alden en
trombonist Dan BarrelI. Ikheb deze for-
matie verschillende sets mogen beluis-
teren en ik moet zeggen dat de heren
buitengewoon elegante muziek maak-
ten die ook nog eens lekker swingde.
Tijdens dit eerste optreden voegde
trombonist Urbie Green zich bij het ge-
zelschap en het was een genot zijn
prachtige geluid weer eens Ie horen in
stukken als 'rhe Song Is You' en 'Old
Folks'.
Samen met DonBarrell deed hij zelfs de
vroegere lay en Kai-tijdenherleven. De
ritmesectie van deze groep - met dus
Howard Alden, Frank Tate en Jockie
Williams - begeleidde op een andere
avond vibrafonist Lionel Hompton, te-
norsaxofonist Harold Ashby en klari.
nettist KennyDavern, terwijl organisa-
tor George Wein achter de piano zal. Ik
had hier geen hoge verwachtingen van
omdat Hamptonen Ashby tocheigenlijk
vergane glorie vertegenwoordigen.
maar gelukkig werd ik in hel ongelijk
gesteld. Werkjes als 'Avalon' en Oh La-
dy Be Good' kregen een primo vertol-
king met voor iedereen voldoende solo-
ruimte, Het was echter wel Kenny 00-
vern die met superieur klarinelspel de
show stol.

Jimmy Heath en Al Grey!
~ Deavond van woensdag 12juliwas een
~ gedenkwaardige. Nadat ik eerst een
pijnlijk slecht optreden van Joe New-

~ man en ErnieWilkins had moeten aan-
horen, waarbij de voortreffelijkepianist
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rarry Cariton dood onnavolgbare dingen op akoestische gitaar

Richard Wyands met de minuut zicht.
baar ouder werd, begaf ik mij naar het
Arenapodium waar achtereenvolgens
de groepen van JimmyHeath en AIGrey
zouden spelen.
Heath begon het feestje met een werke.
lijk sublieme set, daarin uitstekend bij-
gestaan door gîlarist TonyPurrone, die
voor mij eigenlijk een openbaring was,
hoewel ik hem toch al vaak op de plaat
had gehoord. Liveis echter meestal een
zuiverder graadmeter. Leider Jimmy
Heath bleek na zijn hartproblemen
weer geheel de oude te zijn en legde
daarvan indrukwekkend getuigenis af
in thema's als 'High Fly' en 'B1ueBossa'.
Later zou ik nog een paar sets van deze
formatie bijwonen, die hetzelfde hoge
niveau hadden.
Trombonist AIGrey bracht een verras-
sing mee. In plaats van veteraan Teddy
Edwards beklom bariton saxofonist
TurkMaurode Bühne en dat hebben we
geweten. Met zijn enorm swingende
spel kreeg Mauro het hele publiek plat
en AI Grey werd daardoor duidelijk
geïnspireerd. Nooit hoorde ik de oude
meester beter!
Hetwas trouwens toch een festival voor
trombonelreaks, want naast de al eer.
der genoemde heren waren ook nog
BriltWoodman, JimmyKnepper en Hili
Watrous te horen, terwijl een jong frans
talent met de naam Denis Leloup wer-
kelijk alle sterren van de hemel blies.

Tegenvallers
Muzikale teleurstellingen waren er ech-
ter ook. DeCharles Mingus Super Band
bijv. had toch wel wat moeite met de
soms gecompliceerde nalatenschap
van de vroegere brombeer, hetgeen
zich uitte in een wat te wisselvallige
performance. Dat er toch ook nog wel
wat te genieten viel kwam door de solis-
tische bijdrage van trompellist LewSo-
loffen vooral pianist JohnHicks.Wat is
die man toch goed!
Ookenigszins tegenvallend was het op.
treden van het TommySmith kwartet,
maar misschien had ik me hier wel te-
veel van voorgesteld. Ik had namelijk
ooit via de cd 'Whiz Kids' kennisge-
maakt met deze jonge Schotse tenorist
en daar hield hij zich naast Gary Burton
meer dan voortreffelijkstaande met een
volstrekt eigen geluid. Die sound was
er nu ookwel. maar als zovaak bij jonge
musici werd er uîlsluitend eigen werk
gespeeld, dat soms bol stond van de
pretenties, maar waaraan elementaire
begrippen als gevoel en swing nogal
eens ontbraken. Ook hier was de pia.
nist eigenlijk de meest opvallende fi-
guur. Jason RebeIlo toonde zich een
zeer begaafd muzikant, die zich duide.
lijk het best thuisvoelde in het door de
groepzelfgecreëerde labyrinth. Debei-
de begeleiders met de toch roemruchte
achternamen Dankworth en Tracey
konden de zaak ook niet echt lekker op
de rails krijgen en zo kwam er eenzeke.
re matheid over het concert te liggen.
TommySmith zelfkwam pas in het laat-
ste stuk, 'Springtime' geheten, wat be.
ter los en toen bleek ookgelijk zijngrote
talent.

Verrassing
Een zeer aangename verrassing werd
ons bereid door de franse formatie
Saxomania, bestaande uit twee alten,
twee tenoren plus ritme. De groep
speelde covers van Basie en Ellington,
die met een enorme power en groot en-
thousiasme over het voetlicht werden
gebracht. Het perfecte samenspel, dot
ik eerder bij de Basieband miste, was
hier wel aanwezig en omdat de heren
ook solistisch goed.uit de verf kwamen
mocht er van een geslaagd optreden ge-
sproken worden. Vooral leider-altist
Claude Tissendier kon mij in stukken
als 'Broadway' en 'U Don't Mean A
Thing' zeer bekoren.

Larry Carlton weergaloos
Het laatste volledige concert dot ik bij-
woonde, was tevens een van de beste.
Gitarist LorryCarlton kwam met mede-
werking van zijn band even bewijzen.
dat hij de gevolgen van die vreselijke
aanslag althans muzikaal weer hele-
maal te boven is. Carlton speelde wer.
kelijk weergaloos met die van hem be-
kende prachtige sound en werd onder-
steund door een toetsenist, Terry Trot-
ter, die nu eens niet alles dichtsmeerde,

maar voor soms sprookjesachtige ach-
tergronden zorgde en ook zeer sterke
solo's ten beste gaf. Rietblazer Albert
Wing bleef hier iets bij achter, maar
bassist Jimmy Earl en slagwerker John
ferraro toonde zichvolkomen opgewas-
sen tegen de muzikale uitdagingen die
leider Cad ton hun soms voorschotelde.
Ook op de akoestische gitaar liet de
Amerikaanse meester onnavolgbare
dingen horen, die het publiek tot grote
geestdrîlt brachten. LorryCad ton toon-
de aan, dat zijn 'leertijd' bij de Crusa-
ders niet voor niets is geweest. Het eni-
ge minpuntje tijdens dit verder fantasti.
sche optreden was het geluidsvolume.
Maar jo, als oudere jongere van ruim
vijftig vind je hel al gauw te hard!
Tussendoor ving ik ook nog flarden op
van andere muzikanten als Clark Terry,
JimmySmith en Chico Hamîlton, maar
voor een juiste beoordeling moet je de
hele set kunnen beluisteren. Resume.
rend moet ik zeggen, dat dit festival
voor mij een openbaring was en dat ik
hier de ambiance terugvond, die ik al.
long verloren waande.

Theo Carree
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Het oorlogskerkhof
onafzienbare rijen, kruizen in het gelid.
Meer dan dertig duizend Duitse mili-
tairen.
Allemaal jonge mannen
Een ouder echtpaar zoekt naar een
naam

De eerste vier weken was het wel leuk.
Iedereen in de discotheek wilde weten
hoe het is in dienst. Hij kon z'n verhalen
kwijt.
Wel wat aangedikt en zijn rol was altijd
de beste, logisch toch?
Maar nu, langzamerhand komt het hem
z'n keel uit.
Die opgeklopte verhalen, het lukt hem
niet meer.
Sommige van z'n vrienden beginnen
ook al te zuchten als er toch weer eens
iemand is die wat wil weten.
Hem breekt het zweet dan uit.
Hij heeft het nog tegen niemand durven
zeggen, maar eigenlijk baalt hij van die
hele zooi.
Wordt hij er doodziek van en wil het
liefst emigreren.
Het valt allemaal zo tegen.
Het enige wat hij doet is stompen en
zich aanpassen.
Voortdurend en overal.
's Avonds ontbreekt hem de energie om
een krant te lezen, als die er al is.
Uit pure verveling gaat hij maar mee
naar de stad en sjokt achter de anderen
oan.
Is zeUs meegeweest naar een sex-dub.
Heelt daar aan de bar gewacht tot de
anderen terug kwamen.
Een mietje noemden ze hem, een moe-
dersjochie en meer van die ongein.
De volgende keer willen ze zeUs voor
hem betalen, want hij moet toch ook een
echte kerel worden.
Stompen en aanpassen dus, dat is wat
hij geleerd heeft.
Stompen en aanpassen, of is er soms
een andere mogelijkheid?
Stoppen misschien? Maar hoe vertelt
hij dat in de discotheek.

Ontmoetingsweekend
In het weekend van 6tot8 oktober 1989
organiseert de Homo-fLesbische Werk-
groep van het Humanistisch Verbond
voorde 1ge maal een ontmoetingsweek.
end. Het weekend stoot open voor ho-
moseksuelen en lesbiënes, biseksuelen
en hetero 's. Het speelt zich of in vor-
mingscentrum 'De Kapellerput' te
Heeze, bij Eindhoven.
De deelnemers en deelneemsters kun-
nen kiezen uit tien praatgroepen en
workshops, zoals: kontakt maken, al-
leen: keuze of noodzaak? lesbische
liefde en seksualiteit, mossage, leef-
tijd, dromen, en andere.
De deelnameprijs bedraagt f 110,- tot
f 160,-, naar inkomen; leden van het HV
krijgen reduktie.

Hoogachtend,
I. Klooster,

Jan van Dieststraat 14
8277AM Grafhorst

In september verschijnt het nieuwe
nummer van 'Van 't Zelfde', hel blad
van de Homo-/Lesbische Werkgroep
van het Humanistisch Verbond. Daarin
staat ook uitgebreidere informatie over
hel weekend. Het blad, met een in-
schrijfformulier, is gratis aan te vragen
bij:
HV-Homo-lLesbische Werkgroep
Postbus 114, 3500 AC Utrecht.
Tel.: 030-318145, Ariane de Brouw (tij-
dens kantooruren).

schrijven', Verwonderlijk. want in mijn brief
heb ikopgeen enkele wijze de indruk gewekt
dat het om een voorpublicatie bedoeld inge-
zonden stuk ging. Gelet op de eerste alinea
van de reactie van Freek Polen de late publi.
catie lijkt hel erop dat mijn brief slechtsaige-
drukt is ter illustratie van het artikel van
Freek Pol op dezelfde pagina.
2. Freek Pol vindt het een beetje raar dot
mensen zich door papieren woorden laten
kwetsen of beledigen. Een uiterst merkwaar-
dige opvatting is dit. mede gezien de recht-
spraak betrefiende de publicaties van het
echtpaar Goeree. Papieren woorden doen
blijkbaar toch iets. Hoe heeft Freek Po!mei
zijn opvatting (die woorden doen immers
toch niets,! nog zin in publiceren? Woorden
bebben loch een doel?
3. Freek Pol beweerl ten daar gaat hel hier
om' , zo schrijft hij) dot ik een on.christelijk
blad verwijt dat het niet christelijk is. Dit is
een versimpeling van de werkelijkheid.
want ik heb dat niet geschreven. Er is ver-
schil tussen het niet gebruiken van de naam
van God en het gebruik in negatieve zin.
4. De vraag die bij mij overblijfl is waarom
mensen die niet in God geloven, toch Zijn
naam misbruiken.

Steven

Grofhorst. 16juni 1989

lezers
schrijven

•-,

Zie jij helder?
Zou jij slachtoffer kunnen worden van
oor/ogswaan,
van oorlogsdenken ?
Of ben jij al slachtoffer van de waan-zin
van oorlog?

Slachtoffer van waan. van oorlog.
Zij, toen .
Wij, nu ?

De oorlog leeft in mij als een angstige
tijd:
geronk van eindeloze formaties
vliegtuigen
gerommel van beschietingen
gebulder van kanonnen.
Angstige ouders, evacués
verdrietige mensen, treurend om
slachtoffers van oorlog.

Ik loop over het kerkhof
verbaasd
ik voel geen haat
maar een intens medelijden.
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van waan
van de waan-zin van oorlog.

Eenmaal in die collectieve waan
kan een mens dan nog helder denken?
Nog orde scheppen in de toch al beperk-
te informatie?
Kan een mens dan nog bes/uiten:
ik stap hieruit?

Zien wij helder?
Overzien wij de consequenties van mi-
litaire vorming en opleiding?
Overzien wij de consequenties van be-
wapening en denken in machts-
blokken?

'n Verwante? Broer? Vader?

Geachte redactie,
Graag zie ik de volgende reactie vermeld in
EGO.
1.In EGO van juni zag ik dat mijn brief van 31
maart was afgedrukt in de rubriek 'lezers

WlKLA

vragen
stoot

""VriJ•
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De vertekening van de vrede niet zo aan.
Bush maakt het gelukkig niet zoerg als
Reagan. die de vroegere huurlingen
van de Nicaraguaanse dictator Samoza
voor 'vrijheidsstrijders' versleet en hen
jarenlang steunde in hun terrorisme te-
gen de wettige Nicaraguaanse rege-
ring. Heagan werd daarvoor op zijnvin-
gers getikt door het Internationaal Ge-
rechtshof in Den Haag, want de VSge-
droeg zich tegenover Nicaragua niet zo-
als een lid van de volkerengemeen-
schap zich behoorde te gedragen.

De Amerikaanse president George Bush begint voor twijfelaars langza-
merhand een aardige man te worden. Over de Sovjet-president Gorbatsjov
waren we het in het Westen al eens: zo'n vredelievende Sovjetleider
hebben we nog nooit meegemaakt.
Dat wordt dit jaar dus een vrolijke vredesweek. Aardige leiders van Grote
Mogendheden die ernst maken met de afschaffing van bestaande bewape-
ning. Dat is natuurlijk niet genoeg. want er worden nog steeds nieuwe
wapens ontworpen op de tekentafels. En die moeten dus ook worden
aangeschaft: de BI bommenwerper en de Stealth bommenwerper en alle
mogelijke chemische en biologische wapens.

Toch is het al een winstpunt dat de kou-
de-oorlog achter de rug lijkt. Want aD-
der president Reagan werden de Ameri-
kanen versterkt in hun opvattingen dat
alle landen die kritiek hadden op het
Kapitalisme behoren tot het Commu-
nistische Rijk van Satan. Dat hoor je
Bush niet zeggen, maar helemaal ge-
rust kun je er toch nog niet op zijn dat
Bush en zijn Amerikanen nu echt tole-
ranter zijn geworden ten opzichte van
andersdenkenden.

Bush: aardiger dan
Reagan ...
Want die George Bush mag dan aardi-
ger zijn dan Reagan en hij mag dan
verstandiger klinken dan de Kruisrid-
der van de afgelopen jaren; dat wil nog

niet zeggen dat deze Amerikaanse pre-
sident daarom altijd gelijk heelt. Zo
zegt Bush vaak dat hij de Sovjetunie
'verwelkomt in de volkerengemeen-
schap'. Letterlijk zei hij in Leiden op 17
juli 1989:"Wij hebben nu de mogelijk-
heid omde Sovjetunie in de volkerenge-
meenschap te integreren."
Zou de Amerikaanse president echt
denken dat de Sovjetunie daar tot nu toe
geen deel van uit maakte? Bush weet
toch ook dat de Sovjetunie een van de
oprichters van de Verenigde Naties is?
DeSovjetunie zit samen met de vier an-
dere Grote Mogendheden in de Veilig-
heidsraad. Met hetzelfde vetorecht. als
waar de VS gebruik van maakt. Over
het lidmaatschap van de volkerenge-
meenschap heeft de Amerikaanse pre-
sident eenvoudig niets te zeggen, ookal
staan sommige landen hem misschien

... maar niet minder arrogant
Maar Bush moet beter op zijn woorden
passen. Want stel je voor dat andere
landen zijn ideeën eens gaan toepas-
sen op de VS.Stel je voor dat in de VN
een land zouzeggen; "Wijvinden dat de
VS zich langzamerhand weer wat fat-
soenlijker is gaan gedragen. Wijwillen
Amerika weer verwelkomen in de vol.
kerengemeenschap. Maar dan moet het
land eerst ernst maken met de gelijke
burgerrechten; de doodstraf voorkinde-
ren moet worden afgeschaft; en de mil-
joenen hongerlijdende Amerikanen
moeten eerst een menswaardig be-
staan krijgen. Verder moet de VS op-
houden met dictaturen te steunen. Zo-
lang zullen wij de VSbuiten ons volke-
rengemeenschap houden."
De Amerikanen zouden gepikeerd zijn
over zoveel arrogantie. Maar tegenover
anderen gedraagt de Amerikaanse re-
gering zich wel zo arrogant.
Bush ziet er uit als een vredelievender
man dan ijzervreter Heagan. Maar ook
Bush lijdt aan patriottische eigenwaan.
ookhij monopoliseert de 'ware vrijheid'.
Ook hij denkt dat zijn land de 'vrijheid'
in pacht heelt. En zo'n opvatting blijft
een obstakel voor vrede.

Karel Roskam

HENK, KUN jE
EENS KOMEN ...

MUN W.C.
is
VERSTOPT!

De produktlviteit van de Vlaamse tekenaar Kamagurka (ps. voor Luc
Zeebroekl blijft ongekend hoog. Zo lekenl hij wekelijks voor de
Haagse Post. het Belgische TV.blad Humo en nog een aanlal tijd.
schriften. geefl sinds 1987 (samen mei Heu Seele) zijn eigen tijd.
schrift Lava uil en maakt aan de lopende band nieuwe bundels mei
strips en cartoons. Van zijn hand. samen mei Herr Seale. verscheen
onlangs het vierde Cowboy Henk-album: 'Cowboy Henk in de Bene-
lux'. Voor de liefhebbers weer een niel te verlImaden bundeling

morbide grappen en grollen.
In een vraaggesprek met de Haagse Posi zei Kamagurka vorig jaar:
"Mijn droom is een meier bull-shit op de plank Ie hebben". Wanneer
Kamagurka in dit lempo doorgaal zal hij daar snel aan toe zijn. Voor
zijn lans is hel Ie hopen dal hij legen die lijd van die ene meier er
minslens twee zal hebben gemaakt.
Kamagurka en Herr Seele: Cowboy Henk in de Benelux. De Harmo-
nie, Amslerdam 1989. 48 blz. f 10,90. (WH)
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Chili
Dit voorjaar verscheen van de
Chileense schrijver Ariel Dod.
man 'Het laatste lied van Manu-
el 5endero'. Doorelkaar heen lo-
pen de verhalen van een aantal
Chileense ballingen en de zoon
van Manuel Sendero. De zoon

Ariel Dorfman

Hellaalsle lied
van

Manuel Sendero

van Manuel Sendero weigert ge-
baren te worden zolang Chili
wordt geteisterd door de dicta-
tuur van Pinochet. Samen met
lalloze andere baby's voert hij
een hopeloze - prenatale - strijd.
De verschillende door elkaar
heen lopende verhalen zijn mis.
schien niet onaardig. maar de
manier waarop de schrijver ze
vertelt is dermate warrig, dat er
een onsamenhangende woor-
denbrij van ruim vierhonderd
pagina's is ontstaan. Op de
meest onverwachte ogenblikken
duiken steeds weer volstrekt on-
bekende personages op. zodat
de rode draad van het boek voor
mij niet te volgen was. Geboeid
heeft het boek me geen moment.
Ariel Dorfmon; Het laatste lied
Van Manuel Sendero. An Dek-
ker. Amsterdam 1989. 425 blz.
f 39,50. (WVI

Decadente ballen
'Esprit de corps' is de uitsteken-
de debuutroman van Kees van
der Pijl. De hoofdpersoon, een
kleinburgerlijke schijthaas,
wordt opgebeld met de vraag ol
hij deel wil nemen aan een reü-
nie van zijn groepje Leidse
corpsstudenten. zonder uitzon-
dering zonen van steenrijke in-
dustriëlen. invloedrijke rechters
en dergelijke. De aanleiding
voor de reünie is, dat ëén van
hen zojuist minister is gewor-
den. Op dat moment komt een
gebeurtenis uit de ontgroenings-
tijd bij hem naar boven: op het
aardedonkere en winderige
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strand tussen Katwijken Noord-
wijk bezwijkt een Leidse corps-
bal aan het geweld van de
groentijd, Degruwelijke - waar.
gebeurde! - gebeurtenissen heb.
ben geen gevolgen voorde aan-
komende captains of industry,
officieren van justitie en de late-
re minister.
Vander Pijlgeelt een mooibeeld
van het studentencorps uit het
einde van de jaren zestig, gedo-
mineerd door decadente ballen
uit burgerlijke milieus, waarvan
er zelfs één blijkt te worden aan-
gestoken door de studentenre-
volte van Parijs '68en overweegt
lid te worden van D66!
Kees van der Pijl: Esprit de
corps. DeHarmonie, Amsterdam
1989,232 blz. f 29,90. (WV)

Atabischevrouw
Nawal EISadaawi heelt de laat-
ste jaren ook in Nederland meer
bekendheid gekregen, Vandeze
Egyplische vrouwenarts die in
haar werk een duidelijk beeld
schetst van de positie van de
vrouw in de Arabische wereld, is
onlangs opnieuw een romanver.
schenen: 'De val van de Iman'.
Deze roman is het verslag van
een droomen moet ookals zoda-
nig gelezen worden. Het is geen
echt gestructureerd verhaal.
maar de uiteenlopende gedach-
tenHarden en opgeroepen beel-
den leiden steeds weer tot de
centrale vraag waar de roman
omdraait: Waarom gaan de mis.

dadigers vrijuit en worden de
slachlollers gedood? Dezevraag
krijgt gestalte in de hoofdper-
soon Binl Allah (dochter van
God) die gedood wordt door de
mannen die haar gebruikt
hebben.
Nawal EI Sadaawl: De val van
de hnan. AnDekker,Amsterdam
1989,230 blz. f 32,50. (}(H)

Oppervlakkige roman
Van de (scenario)-schrijver van
The Glillering Prizes, Frederic
Raphael, verscheen enkele
maanden geleden de roman 'Na
de oorlog' in vertaling op de
markt.
In deze breed opgezelle, lijvige
roman tracht de auteur doormid.
del van de levensbeschrijvingen
van Michael Jordanen zijnzuster
Rachael een tijdsbeeld van het
naoorlogse Engeland tot aan het
begin van de jaren zeventig Ie

geven. De roman verplaatst zich
van het nevon in oorlogstijd
naar 0,0. Duilsland, Parijs.
Griekenland en Afrika. Het le-
ven in hel naoorlogse Engeland
komt in het geheel niet uit de
verf. Het blijft steken in het ver-
haal van een bepaalde baven-
laag. AI met al een weinig ge-
struktureerde, oppervlakkige ro-
man. die misschien de 'Anglo-
fielen' nog wel zal aanspreken,
maar zeker niet het grote pu-
bliek.
Tochis deze roman verfilmd.Het
is echter zeer de vraag of de
tiendelige TV-serie (op Selgie
reeds uitgezonden) brede lagen
kijkers zal weten te boeien. Wie
weet zietmen zelfskans van zo'n
boek nog iets te maken.
Frederic Raphael: Na de oorlog.
Agathon. Houten 1989,431 blz.
f 49,50. (WH)

Autobiografie
'Het hoold boven water' is het
eerste deel van de autobiografie
van de Nigeriaanse BuchiEme.
cheta, één van de meest gelezen
Afrikaanse auteurs van dit mo.
ment. Metdil boek sluit Emeche-
ta haar serie romans met sterk
autobiografische elementen als
het ware af ('Vrouwenhandel',
'Deprijs van de bruid' en 'Alseen
tweederangs burger').
Voordegenen die haar lot nu toe
verschenen romans hebben ge.
lezen zal deze autobiografie pas
beginnen te boeien wanneer ze
haar leven beschrijft na het
slranden van haar huwelijk.
Maar dan boeit het ook echt.
Wantwat deze zwarle vrouwmet
haar vijfkinderen, in haar strijd
omzicheen positie te verwerven
in het blanke Engeland, laat
zien grenst aan het onwaar-
schijnlijke. Uiteindelijk studeert
ze als sociologe af. Het is vooral
de relativerende toon waarmee
ze deze prestatie beschrijft die

aanspreekt.
Buchi Emeçheta: Het hoofd bo-
ven water. In de Knipscheer,
Amsterdam 1989.335blz. f 39.50.
(WH)

Leeslust
Wie van literatuur houdt en van
poëzie in 't bijzonder, moet het
praefschrift van Maaike Meijer
niet ongelezen laten: DeLust lot
Lezen, Nederlandse dichteres-
sen en het literaire !lysleem.
Dat het boek me enige maanden
heefl beziggehouden zat 'm niet
in de forse omvang of de lees-
baarheid. IntegendeeL lelkens
stimuleerde Meijer mij om bun-
dels van de besproken dichte.
ressen uil de kast te halen voor
herlezing (M. VasaHs, Neeltje
Maria Min, Ankie Peijpers.
Astrid Roemer. Elly de Waard.
Ellen Warmond e.a.) of bundels
te gaan kopen (JudithHerzberg,
Hanny Michaelis, Mischa de
Vreede).Endaarmee heb ikmet-
een niet de geringste verdienste
van dit boek aangegeven, met
name voor'gewone' lezers (m!v).
Maar ook wetenschappelijk is
dit proefschrift een baanbre.
kend werk, waar geen zichzelf
respecterende literatuuronder-
zoeker, criticus of recensenl om
heen kan. Bewust liet ik nu de
toevoeging '(m/v)' achterwege.
omdat de genoemde beroeps-
groepen (nog) grotendeels uit
mannen beSlaan, die bovendien
vrijwel het hele terrein van de
Ene Literatuur (menen te) be-
'heer'sen. Die dominante Ene
(lees mannelijke) Literatuur
noemt Meijer een mythe, Wie al
langer mijn recensies in EGO
volgt. kent ookmijndoorlopende
pogingen om die mythe te ont-
maskeren en licht te laten schij-
nen op de 'tegen-literaturen'
(vooral van vrouwelijke en niet-
blanke auteurs).
De rode draad doorMeijers hele
hoek is een verdediging van de
interpretatie, waarmee ze in-
gaat tegen de tendens om de li-
teraire interpretatie juist uil de
academie te bannen. Ze voert
een vurig pleidooi voor de zel!.
rellexiviteit van de interpreet en
ze vindt dat deze de eigen in-
valshoeken (en onvermijdelijke
partijdigheid) in alle openheid
aan zijnlhaar interpretatie van
een literair werk voorafmoetla.
ten gaan. Toepassing daarvan
zoumisschien ookaan veel mis.
standen een einde maken, zoals
het lot overdreven norm verhef-
fen van de (alleen mannelijke)
'Vijftigers'of 'Experimentelen' of
het volstrekte doodzwijgen van
de jongste poëzie van EHy de
Waard e.a. NieuweWilden.
In dit kort bestek is onmogelijk
recht te doen aan dit boekmelll
boeiende hoofdstukkenovero.a.
de mystiek van M. Vasalis, de
ontwrichtingen van Judith Hen:.
berg, de 'sexua!' en 'textual poli"
tics' van Neeltje Maria Min (70
blz.)en de politiek van het lezen.
Niet altijd makkelijk. wel fasci.
nerend en stimulerend!
Maaike Meijer: De Lust tol le-
zen. SaraNon Gennep, Amster-



Karen en Wim Heij
Frank Speels/ra

Wessel Visser

'-•••
'./ ~

'Bijal/es wat ik in mijn leven heb
gedaan. ben ik tolde slotsom ge.
komen dat de belangrijkste reis
die ik heb ondernomen, de reis
in mezelf is. Of zoals Yaats heeft
gezegd: "Het is niet de belang.
rijkste, het is de enige reis."
Aan het woord is Shirley Moe-
Laine in haar nieuwste boek 1n-
zien', Het is het vierde in een
reeks, waarin ze verslag doet
van haar speurtocht naar zelf.
kennis en bewustzijnsverrui_
ming. Hel begon met 'Op glad
ijs', gevolgd door 'Oonsen in het
licht' en 'Hel hoort er allemaal
bij'. Als een razende reporter
gaat MacLaine steeds weer op
zoek noor nieuwe spirituele er-
varingen en loot ze de lezers in
elk boek kennismaken met de
meest merkwaardige en interes.
sante figuren, vaak in de verste
uithoeken van de wereld. Zo
komt ze dit keer in contacl mei
0.0, de beroemde Braziliaanse
genezer Gasparelto, die in tran-
ce portrenen schildert als was
hij Rembrandt. Van Gogh ol Pi.
cassa, ondergaan zij en haar
vriendin psycbische operaties
door de filippijnse dominee
AlexOrbilo en heeft ze aen ver-
rassende ontmoeting met de
zwaar gehandicapte, befaamde
natuurkundige prol. Stephen
Hawking in Cambridge.

wisseling blijft lascinerend.
Française Giroud: AlmaMahler,
De Prom, Baarn 1989. 199 blz.
geïll. f 29,90.(FS)

Jn-zien

Ziekte in het lichaam begint met
een energieblokkade in de
geest. aldus MacLaine, en een
bewuste. fundamentele herer-
dening van gedachtenpatronen
kan leiden tot een verandering
van de lysieke werkelijkheid.
Ten aOl12ienvan dit soort zaken
(energievelden. gedachtengal.
ven, trillingsnivo's e,d.) blijken
de modernste natuurkundige en
bio-chemische inzichten steeds
meer parallel te lopen met oude
Oosterse en Indiaanse wijshe-
den en geneeswijzen. Zulke
(herlontdekkingen openen boei-
ende perspektieven voor de toe-
komst van de mensheid. lijktme.
En ook Shirley's speurtocht blijl
ik voorlopig nog geinteresseerd
volgen.
Shirley MacLaine: In-zienAnkh-
Herrnes. Deventer 1989.194blz.
f 24,50.(fS)

'De verleidster met de blauwe
ogen is op 11 december 1964 op
vijfentachtigjarige leeftijd aan
longontsteking overleden' ver-
meldt françoise Giroud tot slot
in haar boek over 'AlmoMahler,
oJ de kunst te worden bemind:
Kartvoorhaar dood in NewYork
noteerde Alma nog: 'lk heb nooit
echt van Mah/ers muziek gehou-
den, nooit werkelijk belangstel.
ling gehad voor Wer/els ge.
schriften (wat Gropius deed
heelt ze nooit begrepen, voegt
Giraud ertussen), maar Ko.
koschka. ja, Kokoschka heeft al-
tijd indruk op me gemaakt.'
Een boek over 'de koningin van

schrillen.
Martin Ros: Bloednacht Mayer_
ling 1889-1945Hadewijch, Ant.
werpen-Baarn 1989. 154 blz.
geill. f 24,50.(fS)

Wanen', Alma &hindler. gebo-
ren op 31 augustus 1879. wier
mogelijkecarrière als componis.
te in de knop werd gebroken
door haar eerste echtgenoot. de
componist Gustav Mahler, die
haar het componeren verbood.
Nadiens dood trouwde zemet de
architeçt Wailer Gropius. stich-
ter van het Bauhaus, scheidde
en trouwde met de naar Amerika
uitgeweken schrijver franz Wer.
lel. Haar meest hartstochtelijke
relatie met de expressionisti-
sche schilder Oscar Kokoschka
leidde, tot zijn verdriet, nooit tot
een huwelijk. Dat geldt ove-
rigens voor nog een reeks van
minnaars. Bijal het vele dat kan
worden (en ook is) geregd over
AlmaMahler - Giroud put uit de
rijke bron van dagboeken, me-
moires en brieven van haar en
boeken over haar - staat min.
stens één ding vast: Alma stuw-
de al 'haar' beroemd geworden
mannen naar de toppen van hun
kunstzinnige creativiteit. De
'weduwe Vierkunsten', zoals ze
later wel eens oneerbiedig werd
genoemd, werd zelf 'slechts' on.
voorstelbaar bemind, Onvoor-
stelbaar, als je nl. Giroud's on.
sympathieke karakterschets van
haar persoon mag geloven, En
eerlijk gezegd kan ik dat moei.
lijk, want de vooraanstaande
franse journaliste françoise Gi-
roudmaakt in dit boek opmijeen
oppervlakkige en weinig ge.
emancipeerde indruk. Oot ik
toch geboeid bleef had ook te
maken met de toevallige en bij-
na naadloze aansluiting in
plaats en tijd op het hiervoor be-
sproken boek van Ros. Immers,
het Wenen van rond de eeuw-

Beroemd of bemind

Het Mayerlingdrama
VanMartin Ros verscheen in dit
herdenkingsjaar een boek over
een menselîjk en politiek drama
van een eeuw geleden: 'Bloed-
nacht Mayerling 1889.1945',De
intrigerende jaartallencombina-
tie in da titel (geboorte- en sterf-
jaar van Hitier)geelt al aan, dat
Ros iets meer voor ogen stond
dan alleen deze oude, altijd
mysterieus gebleven en tot de
romantische verbeelding spre-
kende, moordJzelimoordge-
schiedenis nog eens op te rake-
len. Wat gebeurde? Op 29 ja.
nuari 1889kozen/vondende Oos-
tenrijkse kroonprins Rudolf van
Habsburg (30) en zijn laatste
minnares barones MaryVetsera
(17)dedood in het jachtslot May-
erling, niet ver van Wenen. Drie
maanden later wordt in dezelfde
streek Mitler geboren. Ideolo-
gisch grotere tegenpolen dan
Rudolf en Adolf lijken nauwe-
lijks denkbaar. De intellectueel
zeer begaaide en joodvriendelij-
ke kroonprins was een Europees
politiek denker. journalist. veel.
zijdig schrijver en ornitholoog.
In de gedachtengang van Ros

formatief en geillustreerd met
vele fraaie kleurenfoto's.
Verder verschenen er nummers
over: Het interview (2273);Tele-
communicatie (2274); Twintig
jaar na Apollo (2275);Willem de
Koning. de wereldberoemde in
Rotterdam geboren en in Ameri-
ka werkzame schilder en
beeldhouwer (2276)en Baantjer,
de veel gelezen schrijver van
speurderromans (2278).
Belangstellenden kunnen de
boekjes bestellen door overma.
king van f 3,50 op giro 287934
t.n.v. Stichting IVIO/AOo.v.v.
het gewenste nummer. Een
abonnement is aanzienlijk goed-
koper, nl. f 75per jaar ol f 39per
hall jaar. (fS)

:rouEuropa er na 1889héél an-
ders hebben uitgezien als deze
Bloednacht niet had plaatsge-
vonden, Tja. áls Hitlerniet gebo-
ren was... Maar los van die
spannende speculaties achter-
al, vertelt Ros in zijn barokke
stijl ook een uiterst boeiend en
goed gedocumenteerd verhaal.
Veel feiten. intriges en anecdo-
ten over Rudolf en zijn ouders:
keizerin Sisi en franz Joseph, de
burgerlijk conservatieve, klein-
geestige keizer/koning van de
OostenrijksJHongaarse dubbel-
monarchie, die 68 jaar (1848-
1916)aan de macht bleef. De 90
blz. tekst zijnaangevuld met een
niet minder boeiend fotokatern
van 64 blz. en uitvoerige bij-

sympathieën, na zijn arrestatie
wekraakte. Gelukkig bleek, ja-
ren later, dat de universiteit van
Canberra (Australie) de feuille-
ton op microfiche had bewaard.
In 'Meisje van het strand' stelt
Toer het feodale systeem van
uithuwelîjken aan de kaak.
Hoofdpersoon is een 14-jarig
meisje uit een vissersdorpje dat
gedwongen wordt een huwelijk
aan te gaan met de veel oudere,
rijke 'avaan Bandoro. Het meis.
je, dat tot aan dat moment ge--
wend is te doen wat anderen
haar reggen, wordt nu in de rol
gedrongen van degene die beve-
len moet geven. Langzamer-
hand komt 'het meisje van het
strand' erachter wat de diepste
bedoelingen van 'haar man'
Bendoro zijn. Uiteindelijk keert
ze ontgoocheld terug naar haar
dorp.
Het is buitengewoon jammer dat
daeltwee en drie van deze trilo-
gie verloren zijn gegaan, zie
hierboven, wanl dit boek is wer-
kelijk een juweeltje,
Pramoedya Ananta Toer:Meisje
van het strand. Het Wereldven-
ster, Houten 1989. 238 blz.
f 29,90.(WH)

Van China tot Vlinders

dam 1988.464blz, f 48,50.(FS)

Een juweeltje

Altientallenjaren verschijnen in
de AO-reeks wekelijks informa-
tieve boekjes over de meest uit-
eenlopende actuele onderwer-
pen, Vande deze zomeruitgeko-
men deeltjes (elk zo'n 20 tot 28
pagina's) noemen we er hier een
aantal voor geïnteresseerden in
het betrellende onderwerp. Over
'China' (nr. 2272)schreef de jour-
nalist F. Micklingholl een korte
boeiende politieke geschiede-
nis. Een cadans van bloed en
bloei van de oude dynastieën to!
en met de volksrepubliek onder
Maoen de recente gebeurtenis-
sen begin juni dit jaar.
T.g.v. het feit dat 1989vlinder-
jaar is, schreef de natuurpubli.
eist Siet:ro Dijkhuizen een AO
(nr.2277)over 'Vlinders', Zeer in-

Ruim twintig jaar nadat de ro-
man 'Mei.je van het strand' van
de Indonesische auteur Pramoe-
dya Ananta Toer in feuilleton.
vorm was gepubliceerd kon het
als nog, bij toeval. in boekvorm
worden uitgegeven, Het manus.
cript werd namelijk, na de mis-
lukte staatsgreep in Indonesië,
in 1965 vernietigd. Zoals nog
veel meer materiaal van Toer,
die verdacht werd van linkse
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