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BrielBLS

Om 'het geweld in de krijgsmacht te voorkomen en te bestrijden' heeft de staatsse.
kretaris van Defensie, J. van Houwelingen, op 10 juni jl. een 22.tal aanbevelingen
aan de Tweede Kamer voorgelegd. Ondanks het feit dat deze voorstellen door de
Kamer op enkele punten (0.0, met betrekking tot meer toell:icht op de dienstplichti-
gen) van enige kanttekeningen werden voorzien. viel er toch een grote mate van
instemming voor dell:e aanbevelingen te beluisteren.
Enkele weken later zond de Bevelhebber der Landstrijdkrachten (BLS) een brief
naar zijn onderkommandanten. In dit schijven waren de aanbevelingen van de
staatssekretaris omgezet in konkrete maatregelen.
Zo rustig als er kennis werd genomen van de aanbevelingen van de staatssekreta-
ris zo tumultueus verliep de ontvangst van de brief van de BLS.

Zeker. het valt niet te ontkennen dat in dell:ebrief van de BLSook een aantal goede
maatregelen worden aangekondigd, zoals:
het plaatsen van oudere, meer ervaren en bekwamere kaderleden op sleutel.
funkties bij mn. de pantserinfanterie:

- het vergroten van de sociale en kommunikatieve vaardigheden van de vrijwillig
dienende en dienstplichtige kaderleden;

- het trachten leegloop te voorkomen door een betere planning.
Stuk voor stuk zaken die ook in EGO de afgelopen jaren nadrukkelijk zijn bepleit.

Daarnoast valt op dat noch uil de aanbevelingen van de staatssekretaris noch uit
de maatregelen van de BLS nauwelijks een ondere konklusie kan worden getrok-
ken als dat het wel degelijk om een strukturele problematiek gaat. Immers het
terrein dat wordt bestreken door zowel de aanbevelingen als de maatregelen is tè
breed dat. zonder ongeloofwaardig over te komen, nog langer van indicenten kan
worden gesproken. Dat beiden dit in hun notities toch (opnieuw) doen doet daar
niets aan af.
Tenslotte willen we niet onvermeld laten dat de staatssekretaris op diverse punten
in zijn aanbevelingen aanzienlijk meer speelruimte toestaat aan kazernekomman_
danten voor een gedifferentieerde aanpak dan de BLSmet ûjn maatregelen nu toe
staat. Anders geformuleerd: De BLStrekt de touwtjes beduidend harder aan dan de
stoatssekretaris de Kamer heeft voorgehouden.

Toch overheerst de kritiek op deze. - inmiddels op grote schaal uitgelekte _ brief
van de BLS. vanwege een pakket vrijheidsbeperkende maatregelen waarvan er
een aantal reeds op een groot aantal kazernes in Nederland en West. Duitsland zijn
ingevoerd. zoals;
- sluiting van de onderdeelsbars om 23.00 uur:
- lichten uit in de slaapruimten om 23.30 uur:
- herinvoering van de zgn. 'sgt van de week';
- patrouilles buiten de diensturen op de kazernes door de marechaussee,
Kortom, maatregelen die 'Jan Soldaat' 1l:u1lenstimuleren zijn vrije tijd elders te
gaan doorbrengen.

Gemotiveerd worden deze maatregelen door de BLS in zijn brief niet, zoals ook de
werkelijke oorzaken onbesproken blijven.
Wat overblijft is een pakket repressieve mo-atregelen dat niet alleen weinig krea-
tief kan worden genoemd. maar vooral op geen enkele wijze aansluit op het
kultuurpatroon van jongeren anno 1988, Bovendien lijkt het op z'n zachtst gell:egd
tamelijk naïel te veronderstellen dat de frustraties van de dienstplichtigen. die
voor een niet onbelangrijk deel gevonden worden in de strukturele omstandighe-
den (de zellvervreemdende militaire training. de groepskultuur, de verveling, het
gebrek aan zingeving, enz.), werkelijk bestreden kunnen worden door soldaten
vroeger nao-r bed te sturen en strenger te kontroleren.

Deze brief van de 8LS is met name door de opgenomen vrijheidsbeperkende
mo-atregelen niet alleen een sprong terug in de tijd. maar ook een stap op de
verkeerde weg.

Foto's: voorpagina Audio.visuele
dienst KM
en pag. 19Gerard van Erkelens
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Strengere regels en meer toezicht voor
Jan Soldaat?
"Een tijdstip van 11uur bar dicht en 11.30 licht uit is belachelijk"

Begin juni kondigde staatssekretaris J. v. Houwelingen een reeks van
maatregelen aan om het geweld en de intimidatie in de krijgsmacht terug
te dringen. Uit de behandeling van de voorstellen door de Vaste Commis-
sie voor Defensie bleek dat de Tweede Kamer overwegend positief stond
tegenover de door de staatssekretaris uitgezette lijnen.
Op 22 juli maakte de avondkrant "Nieuws van de Dag' melding van een
vertrouwelijke brief die de Bevelhebber van de Landstrijdkrachten. Luite-
nant-generaal P.J. Graaf£. zou hebben gezonden naar alle kommandan-
ten. In dit schrijven heeft de BLS. als we deze krant mogen geloven. de
aanbevelingen van de staatssekretaris gekonkretiseerd: Bars om 23.00uur
dicht. lichten op de legeringskamers om 23.30 uur uit. herinvoering van de
'sergeant van de week' en patrouilles van de Koninklijke Marechaussee
buiten de diensturen. Kortom strengere regels en meer toezicht!

kinderen van 14,15jaar. Alles komtdus
tegelijkertijd noor buiten. Dat is ookhet
beeld in steden waar drinkgelegenhe-
den dezelfde sluitingstijd hebben. Het
gevolg is. spanningen en vechtpartijen,
Dat zal op een kazerne misschien wat
minder zijn. uiteindelijk zijn we alle-
maal dienstplichtigen, maar ik ben er
niet zo zeker van gelet op de rivaliteit
tussen de onderdelen onderling. Wan-
neer men don ook nog flink gedronken
heeft en men komt elkaar ergens op het
kazerne-terrein tegen ..
Harry: Je ziet het nu al. Bij ons staat
regelmatig, na sluitingstijd van de bar,
de container in de fik. Het is onvoorstel-
baar, moor het gebeurt wel. Ik zeg niet
dat het altijd mensen zijn van ons on-
derdeel, want dat ding stoot toevallig
ook nog nèt op de looproute van de te-
huizen naar de kazerne. Een tijdstip van
elf uur bar dicht en hall twaalf licht uit
is gewoon belachelijk. Het zijn jaren '50
tijdstippen, Om elf uur begint de avond
voor jongeren van nu pas,
Frank: Het effekt zou weleens tegen.
overgesteld kunnen zijn. De jongens
hebben om elf uur nog geen slaap. De
helft gaat niet voor een uur ol één
pitten.

Overdrijfje niet een beetje?
Frank: De meesten staan 's morgens zo
rond een uur of zeven op, Slechts weini.

Braaksma en de VVDM'ersHarry Lut-
tenberg en Fred Mokken. Zowel Frank,
Harry als Fred zijn afdelingsbestuurder
van hun vakbond en gelegerd in See-
dorf. Ook in dit verre oord blijken de
geruchten, over de op honden zijnde
maatregelen van de BLS.de soldaten
reeds te hebben bereikt.

Wat vinden jullie ervan wanneer de
bars om 23.00 uur zouden moeten
sluiten?
Fred: Je krijgt bij gelijktijdige sluitings-
tijd dat men of massaal naar de lege-
ringskamers goot of massaal naar bui-
ten, Het laatste is het meest te verwach-
ten, omdat men niet om ell uur wil gaan
slapen. Uiteindelijk zijn soldaten geen

i)e bevelhebber van de
Koninklijke Landmacht.
luitenant-generaal P.J.
Graaff heeft alle comman-
danten in een vertrouwe-
lijke brief d~oor str~n-
ge en uitvoenge instrUctIes
gegeven.
Ve belangrijkste IDaatrege-

len, die nu al di~t merkbaar
zijn geworden. nJn: "nk 1
, • bars en andere dri g.ee-
'enheden van militauen
:~oeten om 23.00 uur worden
, gesloten; .

• de verlichting op slaapza-
len van dienstpUchtige.~ moet
uiterlijk om 23,30 DJn ge-
doofd om de nachtrust te ga.
randeren; k

• de sergeant van de wee ,
die na te zijn afgesch.~ weer
is ingesteld, en de offiCier ~an
piket op alle kaze~es heb e~
strenge instructies om
avonds en 's nachts na de
diensturen toezicht te hou-

den; K ninkli"J'ke Mare-• de 0
chaussee heeft 0I?dracht o~
na diensttijd speciale e~ ver
rassende patrouilles blOnen
de kazernepoorten te houdeÜ(de marechaussee drong ze
. onze krant aan op "een
~ijkagent" in de legerplaat"
-~nl.

Bericht in 'Nieuws van dedag'van 22juli '88.

Over deze - op korte termijn te verwach.
ten - maatregelen sprak EGO-redak-
teur Wim Heij met de AVNM'erFrank
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Fred Makken: "Om elf uurde bar dicht en om
half twaalf het licht uit is een opeenstape-
ling van opgelegde beperkingen die vraagt
om moeilijkheden. "

gen gaan eten. Tussen de middag ko-
pen ze een broodje in de bar en slopen
zo'n drie kwartier; 's avonds gaan ze, na
het eten, enkele uren slopen. In de loop
van de avond komt men weer tot leven,
goot wat drinken en eten iets. En dat
patroon dreigt nu ernstig verstoord te
worden door een maatregel als 'elf uur
bar dicht, half twaalllicht uit'. Het stoot
echt haaks op het uitgaanspatroon van
de jongeren. Ik zie het al gebeuren; eU
uur de bor dicht. Een officier of 00 van
desdienst gooit de meute de bar uit en
zo'n twintig tot veertig man gaan naar
de kamers of zoeken hun heil buiten.
Dot is vragen om problemen. Wanneer
het blijft zoals het is lijkt mij dat het
beste.
Ik wil ook nog wel even kwijt dat achter
zo'n maatregel een gedachte moet zit-
ten. Zo van dat het geweld, in ieder ge-
val mede, door de bar komt. Moor in de
bar lopen meestal wel enkele mensen
die verantwoordelijk zijn voor het reilen
en zeilen. Maak je het te bont dan krijg
je een bar-verbod. Het meeste geweld
vindt juist niet in de bar plaats. moor in
de gangen en op de kamers.

Wanneer men echt van plan zou zijn de
barom ell uur te sluiten zou dat jongelui
kunnen stimuleren hun vertier elders te
gaan zoeken?
Frank: Ik ben er vonovertuigd. Naarma-
te je de mogelijkheden op de kazerne
vroeger gaat blokkeren zal men eerder
geneigd zijn uit te wijken naar kroegen
of disko's inde buurt. Elf uur is echt héél
erg vroeg.
In onze situatie - drie of meer weken,
dag en nacht. op een kluitje - zal zo'n
maatregel tot ekstra spanningen
leiden.

De macrtrege1'hall twaalf licht uit op de
kamers' kwam al even ter sprake. Wat
zjjn de bezwaren daar tegen?
Fred; Nederlanders zijn, in tegenstel-
ling tot Engelsen en Amerikanen, ge-
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wend laat uit te gaan. Ook in Seedorf
blijven wij gewoon Nederlanders. Wij
komen rechtstreeks uit de burgermaat-
schappij en gaan hier ook gewoon laat
uit. Wij vinden het ol heel vervelend dat
de tehuizen om kwart over ell sluiten en
dat de bars vanaf elf uur beginnen dicht
te gaan (er is een half uur uitloop om het
bezoek te laten verlopen. W.H.). Wan-
neer je straks ook niet meer op de kamer
de avond nog wat kunt voortzetten don
is dat vragen om problemen.
Harry: Veel mensen die in de bar heb-
ben gezeten en wat gedronken hebben
stappen niet meer in hun auto. Weg-
gaan valt dus af. Het wordt dus vertier
zoeken hier; containerbrandjes, ver-
nielingen, enz.
Frank: Half twaalf licht uit is werkelijk
absurd. Het betekent dot je niet eens
meer een poosje in een boek kon blijven
lezen. Er zijn genoeg jongens die tot half
twee liggen te lezen. Dat zou straks niet
meer mogen? Je doet met elkaar een
spelletje en het is om half twaalf nog
niet afgelopen. Stoppen? Het is einde-
lijk even rustig op de kamer, je schrijft
een brief naar je vriendin en don komt
zo'n 00 van desdienst jou vertellen dat
je het licht uit moet doen? Ik zie het al
gebeuren. Het is een betuttelende, kin-
derachtige maatregel. die glad ver-
keerd zal gaan uitpakken.

Fred; Men heeft er natuurlijk de pest
over in dot het licht uit moet. En irrita-
ties kunnen moor zo eskaleren. Daar-
naast zal in het donker geintjes uitha-
len eerder stimulerend werken om te
gaan kloojen don dot het afremt. Ik
denk ook dot zo'n maatregel het tegen-
overgestelde zal bereiken van wat men
beoogt.
Om elf uur de bar dicht en om half
twaalf het licht uit is een opeenstape-
ling van opgelegde beperkingen die
vraagt om moeilijkheden. Het is niet
niks! Het zijn twee vrijheidsbeperkende
maatregelen in een half uur tijd. Want
zo zal 'on Soldaat het zien.

Frank Braaksma: "We/ke jongen van twintig
jacn gaat thuis van 7-9 noor de bioscoop?
Iedereen pikt toch de tweede voorstel1ing."

Harry Lu/tenberg: "Er is zo vaak wat herrie.
een leest je of iets dergelijks, dan moet je er
toch niet aan denken dat de Kmar zomaar de
kamer op kan komen sluiven."

Harry: Dit soort tijden op jongeren van
twintig te willen toepassen is gewoon
belachelijk.
Frank: Om het geweld in te dommen
probeert men mensen eerder in bed te
krijgen. Breidt de vermaakmogelijkhe-
den uit. Laten ze, om iets simpels te
noemen, de filmvoorstellingen later la-
ten beginnen, i.p.v. op een kindertijd
als zeven uur. Het is toch niet te gelo-
ven. Welke jongen van twintig jaar gaat
thuis van 7-9 naar de bioscoop?
Niemand. Iedereen pikt toch de tweede
voorstelHng. En wanneer er maar één
voorstelling is, is het toch altijd zo half
elf voordat hij afgelopen is. Hier sta je
om negen uur al weer buiten.

ln de aanbevelingen van de staatssec-
retaris wordt voorgesteld de film voor-
stellingen later te laten aanvangen.
Frank: Maar na de film is het vrij nor-
maal dat je nog wat gaat drinken. Dat
staat dan weer op gespannen voet met
het sluiten van debors om elf uur enhet
licht uit om half twaalf.

Men overweegt. in het kader van het
verscherpen van het toezicht, over te
gaan tot de herinvoering van de serge-
ant van de week. Hoe zien juWe dat?
Fred: Ik denk dat werkelijk niemand op
die herinvoering zit te wachten. Men
gaat kennelijk uit van de redenering,
dat nu de 00 van ciesdienst denkt wan-
neer er rotzooi is: morgen is het mijn-
pakkie-on niet meer. Een dag dag-
dienst is voor alle betrokkenen nog
goed te pruimen maar een sgt die een
hele week 00 van ciesdienst moet gaan
spelen zal er geweldig van balen ...
Harry; En wie krijgt dat op z'n brood,
denk je? Jan Soldaat natuurlijk! Zo'n sgt
zal dot gaan afreageren op de cie ol de
batterij, dat lijkt mij althans nogal voor
de hond liggen.
Fred: Ik denk dat zo'n 00 van ciesdienst,
in voorkomend gevaL alle mogelijke
maatregelen goot bedenken. Hij heeft



immers een soort vrijbrief gekregen om
de rust te handhaven, want daar is de
herinvoering voor bedoeld.
Stel er gebeurt iets. Desgt van de week
wordt geacht iets te doen. Dat kan maar
zo uitmonden in; kamer aantreden, ek.
stro appèl voorde cie, etagewacht, enz.
Het is nu al zo dat er af en toe gekke
maatregelen worden genomen zoals
onlangs toen er een wc kapot was. Alle
toHetten gingen op slot en als je moest
kon je de sleutel ophalen bij de dag ka-
mer. Dat soort dingen voorzieik, bij een
sgt van de week, in nog veel sterkere
mate gebeuren. Dat betekent ekstra
werk voor de afdelingsbestuurders van
de vakbonden. Wat echter veel erger is,
is de achteruitgang van het leefklimaat
voor alle betrokkenen.
Frank: Je hebt sgfn van 18119jaar - be-
lachelijk overigens om zulke jongens
sgt te maken - die al geen overwicht
hebben. Wanneer ze een hele week 00
van ciesdienst moeten spelen. dan wor.
den zeekstra uitgedaagd. Jehebt al van
die sgfn die goed moeten uitkijken
wanneer ze wat zeggen of ze hebben
een knal te pakken. hartstikke Jout na-
tuurlijk, maar zoligt dat soms wel. Ikzie
het al gebeuren. Men is naar de bar
geweest en komt terug op de kamer en
zo'n sgt komt dan, na reeds een aantal

Gratis DG-nummer
BIJhet ter perae gaan van dit EGO-num-
mer werd bekend dcrteen gIertlaoe.num.
mer is ingesteld voor melding van ge-
welda.lneldenten in de kriJgamacht. De
Instelling van dit nummer, dat eveneens
oon van de actiepunten ia van staatsse-
cretarta Van Houwelingen, achten wij
een :unnig initiatie!' Het nummer wordt
24 uur per dag bemand door gekwallfl.
ceerd penoneel van de Militair Sociale
Dleaat. Hel nummer luidt; 06-0220820.
(Red.)

dagen weekdienst op z'n tenen te heb-
ben gelopen, bepalen dat het licht uit
moet om half twaalf. Arme sgt.
Daarnaast heb je van die fanatieke
sgt'n die een situatie als een week 00
van ciesdienst geweldig zullen gaan
uitbuiten. Die zijn er werkelijk.
Dienstplichtige sgt'n die echt een waas
voor hun oog hebben, die er vanuit
gaan dat ze bij de kommando's zitten.
Wanneer je zulke figuren een week de
vrije hand geelt, berg je dan maar. Het
is nu al zo dat sommige van dit soort
sgt'n 's avonds de kamers op komen lo-
pen om te kijkenofer hasj wordt gerookt
of alkohol gedronken en bij het minste
geringste trammelant maken. Stel je
voor dat ze zoiets een hele week doen.

Hoe kijkenjullie tegen het patroujJ1eren
buiten de diensturen van de Kamer
aan?
Fred:Een Kmardie bij verrassing kazer-
nes bezoekt en door gebouwen gaat pa-
trouilleren vind ik een slechte zaak.
Wat de VVDMheeft voorgesteld in haar
boek 'Tegen Geweld', het instellen van
een wijkagent op de kazerne die 's
avonds informeert bij de 00 van
ciesdiensl, vind ik prima. Maar een
Kmar die over de kazerne patrouilleert
en door gebouwen gaat zwerven. laat
staan legeringskamer oploopt, vind ik
een slechte zaak. Men zal wel zeggen
dat het bezoeken van kamers niet de
bedoeling is, maar van het één komt
maar zo het ander.

De Kmar hoort een hoop herrie en komt
de kamer op. Wat is daar op tegen?
Harry: Het hangt van het tijdstip al.
Wanneer dat 's nachts om vier uur is
heb ik er persoonlijk niet zoveel proble.
men mee, maar ...
Fred; ... herrie is een taak van de OHof
00van ciesdienst.
Harry: Precies. In principe moet zo'n

Kmarzich daar niet mee bemoeien. Die
moet zich richten tot de 00 van
ciesdienst en hem inseinen dat op die
en die kamer wat aan de hand is. Er is
zo vaak wat herrie, een feestje of iets
dergelijks, dan moet je er toch niet aan
denken dat de Kmar zomaar de kamer
op kan komen stuiven. Het is onze vrije
tijd en dat moet men niet vergeten.
Fred: Ik denk dat zo'n maatregel, be-
doeld om geweld- en intimidatiepraktij-
ken te beteugelen, een negatief effekt
zal hebben. Wanneer iemand iets zou
zeggen tegen de Kmardie op de kamer
komt dan zal daar, van de kant van de
aangeklaagden, een reaktie op komen.
Veel beter zoubijv. zijn wanneer men in
voorkomende gevallen een GV'er zou
inschakelen. die lossen problemen iets
anders op.
Frank: Wanneer je hoort praten over ek-
stro patrouilles van de Kmardan veron-
derstelt men met een grote kriminele
bende te maken te hebben. Heel erg
overdreven! Zovaak loopt het werkelijk
niet echt uit de hand. Deprijs die er voor
moet worden betaald is, dat er een forse
aanslag wordt gedaan op de privacy
van de soldaat.
De veronderstelling is fout. Men denkt
dat iedere dienstplichtige uit is op rot-
zooi, daarom op voorhand de Kmar
maar aan het werk zetten.
Men pakt de zaken volstrekt verkeerd
aan. Men moet uitgaan van het gege-
ven, dat je hier knap lang zit en dat je
moet zorgen voor een aanbod aan ver-
maak. Wat je nu ziet is, dat Jan Soldaat
streng wordt aangepakt zonder dat er
ook maar iets meer wordt geboden. Een
kombinatie van deze twee zaken zou
nog te billijken zijngeweest, maar voor
zo'n eenzijdige benadering als nu heb
ik weinig goede woorden over.

Bedankt voor dit gesprek.
Wim Heij
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Navelstaarders die terugblikken

Ik word wat kriegelig van krantenartikelen die terugblikken op 1968- die
mooie tijd van twintig jaar geleden. Want die artikelen ademen soms een
sleer van: "Toen gebeurde er tenminste iets; nu is het de dood in de potl"
Daar kan misschien wel iets van Waal zijn. maar volgens mij hebben
'minderjarigen' in alle lijden altijd al geklaagd dat het •.in onze jeugd beter
en spannender" was.

Ik word bovendien wat kriegelig over
die terugblikken omdat die vaak zo Eu-
ropa/centrisch zijn. Het lijkt wel alsof er
toen, buiten de democratiseringsbewe-
ging in West-Europa, niels gebeurde.
Nu ja. de oorlog in Vietnam wordt hier
en daar wel genoemd. maal dan gaat
het vooral om de invloed die daarvan
uitging op de Westerse studentenbewe-
ging. Moar de wereld buiten het Wes-
ten telt in zo'n terugblik toch meestal
nauwelijks mee. Terwijl in die tijd bij-
voorbeeld toch de vreselijke oorlog tus-
sen Nigeria en Biafra ook veel Neder-
landersbezig hield. Nuwordt die oorlog
in de Nederlandse terugblik-journalis-
tiek niet eens meer vermeld.

Veel gebeurd
Ik word ook wat kriegelig als in die te-
rugblikken wordt gesuggereerd dat er
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sinds 1968eigenlijk niet zoveel meer is
gebeurd, dat de moeite waard is. Erzijn
er zelfs die nu ook al kleinerend schrij-
ven over de enorme veranderingen die
de laatste tijd in gang zijn gezet in de
verhoudingen tussen Oost en West.
Veel mensen geloven dat we histori-
sche tijden beleven, maar cynici vinden
dat overdreven.
Maar tussen 1968en de opzienbare ont.
spanning tussen Oost en West is nog
wel het een en ander van belang voor-
gevallen. Zowaren er in 1968nog oorlo-
gen aan de gang in Angola. Mozambi-
que en Rhodesië. Nu, 20 jaar later. zijn
die landen onafhankelijk. Ook daar
hebben we ons in Nederland destijds
danig mee bezig gehouden.

Bevrijding
Ik was er bij, toen op 4 maart 1980in

Rhodesië de uitslag van de verkiezin-
gen bekend werd gemaakt. De mensen
uitten zo'n enorme blijdschap over hun
bevrijding dat je daar als toeschouwer
vanzeIl in werd meegesleept. Die blijd-
schap deed me denken aan de Se mei
1945 - onze eigen bevrijding van de
Duitse bezetting. Die had niet langer
dan vijf jaar geduurd - en deze mensen
in Rhodesië hadden hun hele leven
niets anders gekend dan een 'bezet-
ting'. Vanuit deze ervaring heb ik mij
toen voorgenomen om niet meer Ie zeg-
gen "dat er niets meer gebeurt", zolang
er nog mensen en volken zich bezig hou-
den met hun bevrijding.
Ergebeurt waarachtig nog genoeg in de
wereld buiten Nederland. Ook inde we-
reld buiten Europa. Dat weet natuurlijk
iedereen die wat verder durft te kijken
dan zijn neus lang is.

Cynisme mode
Maar in onze vaderlandse journalistiek
lijkt het soms mode om te vinden dat er
eigenlijk weinig meer over is in de we-
reld dat de moeite waard is om je druk
over te maken. Sommige Nederlandse
journalisten en columnisten lijken het
alleen nog de moeite waard te vinden
om alles en iedereen weg te schrijven
die zich nog wel ergens voor inzetten.
Pennevoerders die het leven vroeger,
bijvoorbeeld in 1968.nog wel te prui.
men vonden, maken zich nu. in hun ei-
gen levenswijsheid, vrolijk over idea-
lisme en inzet.
Wat zouden de mensen over twintig
jaar, in 2008,te lezen krijgen in de terug-
blik-artikelen over 1988? Misschien
hebben de journalisten dan minder
oogkleppen op; misschien zijn zij min-
der navel-staarderig; misschien besef.
fen zijdan dat er ook in dat teruggeblik-
te jaar 1988best nog veel belangwek-
kends gebeurde, zo niet in Nederland
en Europa, dan toch wel daarbuiten.
Of zouden er dan nog steeds kwasi-in-
tellectuele, semi-literaire journalisten
zijn, die hun pen in gal en cynisme
dopen?

Karel Roskam



Kassav' - Vini Pou

naam heeft gemaakt met haar werve-
lende, minstens 3 uur durende, spette-
rende live-optredens. En dat terwijl
Kassav' vlak na het uitbrengen van de
live elpee 'Au zenith' al weer is geko-
men met 'Vinipou', een plaat die net als
de voorgangers bol staat van opzwe-
pende dansmuziek, de zouk genaamd,
een soort internationale discomuziek,
waarvan Kassav' zo'n beetje de uitvin-
der is. En dat terwijl Kassav', groten-
deel afkomstig van de Franse Antillen,
zich tot doel heeft gesteld de wereld te
veroveren met de zouk, en omdit doel te
bereiken bloedcommerciële muziek
maakt, absoluut niet diepgaand, maar
dat komt vaker voor bij dansmuziek. En
dat terwijl de tropische muziek van Kas-
sav' het enig juiste alternatief is voorde
zomers zoals we die in Nederland
kennen.
Ik hoop dat van nu af de EGO-burelen
weer met rust worden gelaten en dat de
Kassav' fans hun energie verder beste-
den aan het zich in het zweet dansen op
de muziek van Kassav',

vragen of ze het zonder dit indrukwek-
kende optreden ook niet gered zou heb-
ben. Haar titelloze debuut is van een
verstilde schoonheid, die je nog maar
weinig tegenkomt in de huidige popmu-
ziek. Debelangrijkste instrumenten zijn
haar stem en de akoestische gitaar, die
tezamen elf liedjes vormen, sober ge-
produceerd door David Kersenbaum
(van de elpees van Joe Jackson). In de
muziek van Trocy Chapman is een be-
langrijke plaats ingeruimd voor de tek-
sten, die dan ook in vijf talen bij de
plaat geleverd worden, opdat een ieder
weel waarover ze het heeft. Veelal is
dat over de liefde, het lot van de wereld
en de uitzichtloosheid van het bestaan.
Dat laatste in 'Fast car', de single die
Tracy Chapman het verdiende succes
bracht. Totslot mag het indringende en
a-capella gezongen 'Behind the wall'
niet onvermeld blijven, tekenend als
het is voorhet talent van deze zangeres.

Evert van Dijk

De EGO-redaktie wordt al tijden over-
spoeld door verontruste Kassav' fans,
die het maar niet kunnen begrijpen dat
dit blad nog geen letter heeft gewijd
aan deze 0 zo succesvolle IG-persoons-
formatie.
En dat terwijl Kassav' al jaren tot een
van de best verkopende acts van de we-
reld behoort en zelfs in Nederland al

anours (= vergrijpen) misgivings (=
bange vermoedens) misfortunes and
miss whatever her name is.' Zo,hierbij
is meteen de leukste zin genoemd van
de uitstekende debuut elpee van de
Ierse vijfmensformatie Hothouse flo-
wers. Het is opvallend hoeveel muzi-
kanten uit Ierland in staat zijn met hun
oprechte en gedreven muziekde wereld
te veroveren. Als voorbeelden hiervan
zijn te noemen U2, Sinéad O'Conner,
the Pogues e.v.a, Ook de Hothouse flo-

Ging de titel debuut van het jaar in 1987
naar de Ierse zangeres Sinéad O'Con-
ner, dit jaar lijkt deze kwalificatie voor-
behouden aan een andere vrouwelijke
artiest, de 24-jarige Tracy Chapman.
Deze zwarte Amerikaanse zangeres
wist een grote doorbraak te bewerkstel-

Tracy Chapman - Tracy Chapman

wers zijn op dezelfde weg. Een begin
werd gemaakt tijdens het Eurovi-
siesongfestival. toen de clip van hun
eerste single 'Don't go' als pauzemu-
ziekjewerd vertoond. Ditbetekende een
ware verademing voor zo'n 500miljoen
TV kijkers, na alle ellende die in de
twee uur daarvoor over hen was uitge-
stort. Een bescheiden hit was het resul-
taat en dit krijgt nu een vervolg met de
elpee 'people' en de single Tm sorry'.
De muziek van de Hothouse flowers
doet aan Amerikaanse rock denken en
de stem van zanger Liam O'Maonlai
lijktop die van BruceSpringsteen, maar
dat geeft allemaal niets: 'The older we
gel' en 'Love don't work this way'. De
Hothouse Ilowers bewijzen ruimschoots
dat de integere rockmuziek die ze ma-
ken voldoende sterk is om op eigen
stengels te kunnen slaan.

ligen tijdens het Nelson Mandela 70th
anniversary tribute festival, afgelopen
zomer in Wembley. Maar je kunt je af-

'There comes a time in every mans life
when he's got to lookover his misdeme-

De Nederlandse lohnny RoUen is van
vele markten thuis. Zo schreef hij een
boek 'Verkeerde nachten', en is hij inci-
denteel medewerker van Avenue en
Oor, maar meer nog staat hij te boek als
muzikant en liedjesschrijver, Het is 1988
en Ion Rotheeft zijn derde soloplaat ge-
maakt: 'Rot. Warm & Tender', met als
ondertitel '24 Jan rot fans can't be
wrong', een verwijzing naar een tig jaar
geleden verschenen elpee van Elvis,.,,..

"...,

Jan Rot - Rot, Warm & Tender

Hothouse Flowers People

Presley, al was er toendertijd sprake
van iets meer fans, namelijk 50.000,000.
Maar verschil moet er wezen, en dat is
er. VoorJan Rotgeen uitzinnige menig-
ten, maar luisterend naar deze elpee
moge duidelijk worden dat de geringe
schare Rodans meer uitbreiding ver-
dient. Deplaat brengt een 12-talluister-
liedjes, eenvoudig van opzet maar nooit
vervelend, die variëren van melancho-
lisch tot quasi-melig, In de laatste cate-
gorie valt 'The contest (Aloha hey)',
waarin verslag wordt gedaan van een
zangwedstrijd op Hawaï tussen de Te-
noren van Lokelani en de Castraten van
Kukui en de reeds jammerlijk geflopte
single 'Father and son'.
In een aantal nummers belicht Jan Rot
de homosexuele kant van zijnlhet leven
(meer hierover in zijn bovengenoemde
boek), zoals 'The ad' en 'Sweet surren-
der', '1992(And 1Did Survive)' verhaalt
over een visioen tijdens de afwas over
het eindelijk gevonden anti.AIDSvirus.
Mooiernog is 'Likea pair of shoes', over
hoe alleen je je kunt voelen in een bom-
volle kroeg. Dit bewijst eens te meer
dat. hoewel niet begiftigd met de meest
fantastische stem van deze aardbol. Jan
Rot behoort tot de betere liedjesschrij-
vers in Nederland.
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Chel Baker amslerdamned

/;(

Chet grote indruk met zijn melancho-
lieke, inlroverte speL dat duidelijk de
invloeden van die andere tragische fi-
guur BixBeiderbecke vertoonde.
In de zestiger jaren komt Baker op-
nieuw, maar nu vooreen langere perio-
de, naar Europa. waarbij hij onder meer
een fanlastische groep leidt met onze
ook reeds overleden zuiderburen-gita-
rist René Thomas en tenorist BobbyJas-
par. Baker haalt nu heel vaak de pers
door zijn drugsperikelen en beruchl is
het proces te Lucca in Italië geworden,
waar Chel voor hel Ironl van de hele
wereld lol een gevangenisstraf wordt
veroordeeld. Nadeze onplezierige erva-

."

eersl Europa, een loernee die onder een
ongelukkig gesternte slond, omdat
Chet's pianist DickTwardzick in Parijs
aan een overdosis stierf. Toch maakl

1952:cruciaal jaar
Omstreeks 1952had Chet aan de west-
kust, o.a. door optredens met Stan Getz,
al een behoorlijk goede naam opge-
bouwd en toen in da1zellde jaar Charlie
Parker. het genie van de jazz, Californië
bezocht. nam hij de jonge Chet in zijn
groep op.
Een en ander is voor het nageslacht be-
waard gebleven middels de plaat 'Bird
On The Coast'. Trouwens 1952was toch
een cruciaal jaar voor Chet, omdat hij
toen ook door de jonge arrangeur en
haritonsaxofonist Gerry Mulligan voor
diens nieuwe formatie werd gevraagd.
Zo ontstond het fameuze pianoloze
kwartet, dat Baker en Mulligan op slag
beroemd zou maken. Overigens kwam
deze samenstelling bij toeval tol sland,
omdal de pianist bij de eerste repetitie
niet verscheen! Van een doordacht mu-
zikaal concepl was dus geen sprake.
Hel bleek zonder piano gewoon jofel Ie
klinken.
Nadal Chet om financiële redenen bij
Mulligan was weggegaan. vormde hij
een eigen kwarlel, waarbij hij ook ging
zingen. Dit maakie hem lol een abso-
luul idool en hoe je ook over zijn zang
mag denken, feil is. dat deze vroege
opnamen anno 1988van een zodanige
Irisheid, ja zelfs pure schoonheid zijn.
dal iedere kritiek, volgens mij, overbo-
dig is. Hetging Chet in de vijftigerjaren
financieel zeer voor de wind, helgeen
maar goed was ook, want hij had voor
zijndrugsprobleem naluurlijk veel geld
nodig.

Chesney H.Baker werd op 23december
1929te Vale in Oklahoma geboren. Hij
verhuisde in 1940met zijn ouders naar
Californië en het was daar, op Glenda-
Ie High School. dot zijn muzikale oplei-
ding begon. Hij speelde trompet in al-
lerlei schoolorkesten en bleek al gauw
een uitzonderlijk talent.

Naar Europa
Eind jaren vijftigbezoekt Baker voorhel Ch",f Baker inzijn jonge jaren.
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Op 13 mei jl. werd de jazzwereld opgeschrikt door het bericht dat de
legendarische Amerikaanse jazztrompettist Chet Baker in Amsterdam
door een val uit het raam van zijn hotelkamer om het leven was gekomen.
Zelden heb ik mij triester gevoeld dan op die dag. omdat dit einde zo lullig
was. de grote muzikant Chet Baker onwaardig. Natuurlijk wist iedereen
dat Chet al vanaf zijn jongensjaren een junk was. maar hij was erin
geslaagd. ondanks zijn verslaving. 'iedereen' te overleven en prachtige
muziek te blijven maken. Ik betrapte mezelf die dag op uitermate vijandige
gevoelens jegens de stad Amsterdam. waar het natuurlijk weer moest
gebeuren.



.. . op latere leeftijd en.

ringen keert hij terug naar de VS en
maakt voor het label Prestige een aan-
tal prima opnamen waarbij we Chet
van een wal fellere kant leren kennen.

Wonder
In 1968overkomt Chet het ergste wat
een trompettist kan overkomen. Hij
wordt door een stel drugshandelaren
compleet in elkaar geslagen en verliest
zijn tanden. Een ieder. die trompet
speelt, weet wat dat betekent! Twee
jaar lang raakt Chet zijn trompet niet
aan, maar dan kruipt het bloed toch
weer waar het niet gaan kan en hij pro-
beert het weer. Het wonder geschiedt.
In 1973is Chet weer terug op de podia
en speelt als vanouds. Sommige men-
sen. waaronder Chet zelf, vinden. dat

... tijdens zijn proces in Italië (1961).

hij na deze gedwongen rustperiode
zelfs beter speelt dan ooit tevoren. Ik
kan daar wel in meegaan, maar wil dan
toch opmerken, dat de Baker van de
laatste tien jaar fysiek vaak in buiten-
gewoon slechte conditie was en er ook
vreselijk uitzag. In die toestand kon hij
echt geen fatsoenlijke noot spelen.

Absurd einde
Hel leek echter wel. of hij van tijd van
tijd krachten opspoorde om dan onver-
wacht weer eens te vlammen. Bij die
steeds zeldzamer wordende gelegenhe-
den was Chet dan weer die geweldige
muzikant, die alles kon. Het was don
net, of hij alleen nog maar uit muziek
bestond, want het was verbluffend en
angstwekkend tegelijk om te zien en te
horen, hoe die uitgeteerde man speel-
de. In feite leefde Chet Bakerde laatste
jaren uitsluitend voor zijn trompet,
waarmee hij volledig op 't gehoor de
meeste fraaie lijnen blies, want van ak-
koordenschema's wist Chet niets!
Delange, moeilijkewegvan Chet Baker
is ten einde.
Deal bij zijn leven legendarische trom-
pettist zal nooit vergeten worden. al-
leen de machteloze woede over zijn ab-
surde dood zal bij vele jazzlielhebbers
niet zo gemakkelijk wegebben!

Theo Canee

Aanbevolen platen
Chet Baker-Gerry Mulligan Group: cri
6054 en 6055
Chet Baker Quintet: 'Groovln'; Preltlge
PRST 7460
Chet Baker Sextet en Quartet; 'oker SM
3034
Chet Baker: 'Che!'. Choke'; Crin Crosi
1016
Op CD: 'Chet BakerSings': Pacific rau Cr
32-5005 WP-1826.CD

Personeel in perspectief.
visie op vernieuwd
defensie. personeelsbeleid
Onder deze titel organiseert de Stich-
ting Maatschappij en Krijgsmacht op
donderdag 17november 1988haar na-
jaarsconferentie. Uitgangspunt daarbij
is de beleidsbrief 'Op weg van confectie
naar maatwerk', die staatssecretaris
van Defensie J. van Houwelingen op 4
november 1986publiceerde.
Daarin kondigde hij een nieuwe opzet
aan voor het personeelsbeleid bij de-
fensie .

Het doel van deze conferentie is ener-
zijds te komen tot een bestandsopname
van het door de staatssecretaris geïni-
teerde veranderingsproces, en ander-
zijds dit proces te toetsen aan de erva-
ringen en inzichten van deskundigen
op het terrein van grote. bureaucrati-
sche organisaties. Het conferentiethe-
ma zal worden toegelicht door:

- staatssecretaris J. van Houwelingen,
die een toelichting op zijnbrief en het
daaruit voortvloeiende beleid zal
geven;

- kolonel Kludrs. C.J.M.van Hamond,
die vanuit het perspectief van de mili-
taire professional de veranderingso-
peratie zal bezien;

- mI. P. Kuijpers, die als ambtelijk sec.
retaris van regeringscommissaris
Tjeenk Willink was betrokken bij de
opstelling van het advies Reorgani-
satie Rijksdiensten;
drs. J. Scheurer, hoofd Personeelza-
ken van de Nederlandse Philips-ves-
tigingen, die een vergelijking zal
trekken met veranderingen in perso-
neelsbeleid in het particuliere be-
drijfsleven.

De conferentie staat onder voorzitter-
schap van generaal-majoor Klub.d. en
tevens bestuurslid van de Stichting E.I.
Gerritsen en wordt gehouden op 17no-
vember a.s. van 09.45tot l6.30uur inhet
Beatrix-gebouw van het Jaarbeurscon-
grescentrum in Utrecht.

Opgeven kan door overmaking van
f 35.- p.p. op girorekening 479513van
de Stichting Maatschappij en Krijgs-
macht, Carel van Bylandtlaan 3. 2596
HPDenHaag o.v.v. uw naam en '17no-
vember'. Bij dit bedrag zijn de kosten
voor lunch, koffie en thee inbegrepen.
Nadere inlichtingen worden verstrekt
via het bureau van de Stichting (tele-
foon070-461259).
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Schootsen

Van 'achter de stoel' naar topsport
Vliegen is leuk. Treinreizen is ook heel aardig. In beide gevallen zie je de
wereld van een wat andere kant. en hoef je zelf niets te doen om vooruit te
komen. Het aardige van vliegen is dan nog. dat je in de lucht zit. iets wat
een mens normaliter niet op eigen kracht lukt. Die verandering van
gezichtspunt. dat zijn op een plaats waar je gewoonlijk niet kunt komen.
dat tref je ook bij schaatsen. Ik kan me niet anders herinneren dan dat ik
gefascineerd was door het feil dat je op water kon glijden. en tussen de
akkers en de weilanden door kilometers ver kon komen. Als kind vond ik
het al prachtig. en nog steeds kan ik me weinig andere dingen voorstellen
die leuker zijn. Schaatsen brengt je ogen op één hoogte met het maaiveld.
en terwijl je zo goed als moeiteloos beweegt. verplaats je je van de ene
plaats naar de andere, tien. vijftien kilometer per uur zonder noemens-
waardige inspanning.

Natuurlijk. schaatsen had ook zo zijn
nadelen. Dotgedoe altijd metdie veters
of riemen, die natuurlijk voorallosgin-
gen nadat ze nat waren geworden. En
op het moment dot je vingers verstijfd
waren van de kou. Moor dot hoorde er
bij. En don die altijd onverwachte tui-
meling, 015je in bomijs reed dot onder
een laagje sneeuw verborgen log. Ol
die rugbrekende zwenkportijen als je
een rietstengel of een takje onder je
schaats kreeg.

Maar wat ook de tegenslagen waren,
het feit bleef dot je de polders door kon,
dot je - bij langdurige strenge vorst -
het meer kon afschootsen, langs ei-
landjes en kreken waar je nooit kwam.

Topsport
Wat wist je in je kinderjaren eigenlijk
van schaatsen? Niets. Je leerde het ach-
ter een stoel, op de sloot voor het huis.
Pas loter kwamen de snelheid en de
behendigheid, omdat je tikkertje deed.
of met algebroken wilgetakken en een
tennisbal ijshockey speelde. Het enige
wat je echt van schaatsen wist was, dot
het altijd te vroeg donker werd, dot de
schooluren eeuwen leken en dat je nooit
genoeg zakgeld had voornàg een beker
chocolademelk.

Intussen is schaatsen een echte top-
sport geworden, waar mensen hun
broodmee kunnen verdienen. Diemen-

Eenhoutsnede uU1498dieklassiek isgewor-
den omdat deze één van de eerste schaats.
scènes bevar die;s overgeleverd.

sen trainen het hele jaar door. En wie
hun wederwaardigheden een beetje
volgt, weet dat die training niet mis is.
Endat er over die training hord is nage-
dacht. Methoden, schaatsslijl, mate-
riual, alles vereist tegenwoordig een
speciale kennis, lijkt het wel. Indertijd
speelden wijwel KeesBroekmanenAd-
rivonder Voort.ofArden Keessie. maar
we dochten dot het supermensen wa-
ren, die geheel op eigen kracht naar
wereldrecords reden en de Norenen de
Russen versloegen.
Fout.
Schaatsen was trainen. En is dot nu
meer don ooit. Op krocht, techniek en
uithoudingsvermogen. En, voor de ma-
rathonrijders, op karakter en taktiek.
Dezezomerhebben we in juli al trainen-
de schaatsers op het ijs kunnen zien, op
de overdekte boon van Calgary, waar
onder meer Yvonne von Gennip bezig
was - in de hol op het ijs, buiten in de
lelIe zon op de fiets. En zij is niet de
enige. Duizenden schaatsers zijnde he-
le zomer bezig om hun spieren weer in
orde te krijgen en hun conditie op peil te
brengen voor de winter. Want net als
veel andere sporten heeft ook het
schaatsen veel aanhang gewonnen, ze-
ker nu er nog zo kort geleden twee Elf-
stedentochten verreden kondenworden.

Een rijderij in Heerenveen (lB/I) (Foto:collectie Hoornon Bijlsma).
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'Schaatsen met Hein Vergeer' door 'on Vis-
been, Uitgeverij Elmar, ISBN 90-6120-548-4,
f 24,50.
'Schaatsen, oefening en trnining voor school
en vereniging' door Jas GeijseL Peter Boog_
ers en NannoNannlng, Uitgeverij De Vriese-
borg, ISBN90-6076-156-1,f 29.90.
'Handboek wedstrijdscha(Itsen' O.r.V. Henk
Gemser en Gerrit '(In van Ingen Schenau,
Uitgeverij Eisrna, ISBN90_7005257_1./54.50.

De foto's en tekeningen in het Hand-
boek (waarvan er hier vier zijn afge-
drukt) zijn perfect, alle aspecten van de
schaatsbewegingen en de schaatshou-
ding worden duidelijk toegelicht, De
hoofdstukken overde spieren en de trai-
ning zijn zeer uitgebreid, en gaan diep
in op alle mogelijke problemen, zoals
de verzuring van de spieren, Zelfs af-
drukken van originele trainingssche-
ma's van de hand van Tjaard Klooster-
boer en Henk Gemser ontbreken niet.
Een prima boek voorde bijna-fanatieke
liefhebber. En de schrijvers hebben het
beste met de lezer voor: ze wijzen er
nadrukkelijk op, dat het tijd wordt dat
de rolschaatsnoren, de skeelers, van
een goede remmogelijkheid worden
voorzien. Wal inderdaad een zegen zou
zijn voor de schaatser die in de zomer
bezig is - en voor zijn medeweggebrui-
kers.

wedstrijden wil kijken, zal er veel aan
hebben. Ook hier veel aandacht voorde
diverse onderdelen van de schaatsbe-
weging, met toelichtingen voor de di-
verse takken van de schaatssporl; de
langebaanwedstrijden, de marathon
op de baan en de lange-afslandwed-
strijd op natuurijs, Elkvan deze vormen
van schaatsspart vergt een eigen tech-
niek, al was het alleen maar omdat je
op natuurijs veel hoger 'zit' dan op de
baan. Er wordt ook precies uitgelegd
hoe het komtdal schaatsers uit de bochl
vliegen (te snel de bocht ingegaan, en
te weinig kracht in de benen om die
snelheid slag na slag om te zetten in
een richtingverandering - wie de bochl
uitgaat, gaat niet te sneL maar eigen-
lijk te langzaam).

Het spreekt vanzelf, en dil tot slol, dat
alle drie de boeken hun waarde ver-
liezen zodra er natuurijs ligt. Dan past
geen gesnuffel in de letters meer, maar
gewoon schaatsen, voor wat je woord
bent,

Jan Stoof

Het 'Handboek wedstrijdschaatsen' is
verplichte leesstof voor iedereen die
zijn schaatstechniek optimaal wil ma-
ken, maar ook degene die met kenners-
oog noor tv-uitzendingen van schaats-

Handboek

..~
Een rijderjj voor paren in /917(Folo; Col/ectieHedman BijJsma),

Oefeningen
Schaatsen is. om het kort samen te vat-
len, een samenspel tussen evenwicht,
beweging en kracht. in die volgorde.
Het boek van Visbeen geeft op die ge-
bieden dan ook voldoende informatie,
geïllustreerd met voorbeeldfolo's mei
Hein Vergeer als model. Alle elemen-
taire oefeningen zijn in het boek te vin-
den, alsmede aanwijzingen voor het
slijpen en onderhoud van de schaatsen,
kleding bij toertochten en beknopte
trainingsaanwijzingen. In net honderd
bladzijden worden aardig wal wetens-
waardigheden verteld, daaronder de
bochtentechniek.
Maar wie echt helemaal thuis wil raken
op de hoge noren (want over hockey- of
kunstschaatsen wordl in geen van de
drie boeken gesproken), doet er goed
aan het boek van GeijseL Boogers en
Nanning ter hand te nemen. Dit boek is
eigenlijk een handleiding voorschaats-
trainers, en laat dan ook allerlei ele-
mentaire evenwichtsoefeningen zien,
zoals het op de hurken glijden, het glij-
den met gekruiste benen en het oefenen
van de bochtentechniek met zijn
Iweeën. Er staan ook allerlei speloefe-
ningen in, die voor mensen die het leuk
vinden om met onderen te lopen of Ie
fietsen, ook aardig zijn: met zijn allen
die oefeningen doornemen is, weet ik
uit eigen ervaring, leuk omte doen enje
maakt snelle vorderingen. Verder zijn
er hooJdstukken over de spierwerking
bij de slagen, de krochten die je uitoe-
fent op ijzer en ijs en over de trainings-
opbouw. Een nuttig boek, dat al in 1982
verscheen, maar gelukkig nog steeds in
de boekhandel te koop is.

de genoemde boeken. Wat te denken
van de puntknieïge actie bij het zwaai-
en (van het zwaaibeen)? Of van de ve-
tertechniek (die bevroren tenen kan
voorkomen)?Of van het vallen (dat je
zelfvertrouwen op natuurijs kan verbe-
teren)? Het zijn allemaal dingen die je
moet welen of kunnen, om van gelegen-
heidsschaatser geoefend schaatser te
worden,

'Leer'boeken

'Punlkniefge' actie van het zwaaibeen.

Alle drie de boeken geven een kort over-
zicht van de geschiedenis van het
schaatsen. Zois het alleraardigst om te
lezen hoe de allereerste schaatsers, ol
voor onze jaartelling, op dierenbotten
over het ijs gleden. Alleraardigst voor-
aL omdat ze hun benen niet gebruikten:
ze bonden de botten onder, en duwden
zich voort met een soort prikstokken of
stekkers, zoals dat nu nog wel met een
prikslee wordt gedaan. Pas veel loter
werd, naar wordt vermoed in Neder-
land. de afzetbeweging met de benen
gemaakt. Nog weer loter, in 1885,werd
in Friesland de eerste internationale
schaatswedstrijd in Nederland gehou-
den: Nederland-Engeland. Maar toen
werden in Noorwegen en Oostenrijk al
lang en breed wedstrijden gehouden
over onder meer 1609meter, de mijl. De
NoorPaulsen deed daar in 18823 minu-
ten en vijfendertig seconden ruim over.

Over schaatsen valt dus meer te weten
dan jongensherinneringen en wedstrij-
duitslagen, Wie eens wat langer op het
ijs wil staan dan een minuut of tien, kan
veel leren vaneen paar lessen, Die wor-
den op alle ijsbanen in Nederland wel
gegeven, Maar je kunt jezelf ook veel
leren, met behulp van een of meer van

En dat schaatsen tegenwoordig geen
kwestie meer is van achter die sloel
vandaan komen en dan maar zien waar
je terechtkomt, kun je in de boekhandel
zien. De laatste jaren verschijnt boek na
boek over de schaatssporl. En dan be-
doel ik niet de enthousiaste herinne-
ringsboeken aan schaatssuccessen van
Nederlanders, maar gedegen boeken
over het hoe en wat van het schaatsen.
Naast m'n schrijfmachine liggen er op
dit moment drie. Dat zijn: 'Schaatsen,
oefening en training voor school en ver-
eniging' door los Geijsel, Peter Boogers
en Nanno Nanning; 'Schaatsen met
Hein Vergeer' door 'on Visbeen en
'Handboek wedstrijdschaatsen' onder
redactie van Henk Gemser en GerIit Jan
van Ingen Schenau, In de boekenkast
staan er nog een paar, maar ik denk dat
deze drie momenteel de beste zijndie je
kunt kopen.
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A month in the country

Schoonheid en diepgang in kalme
Britse produktie
Tussen de veelheid van Amerikaanse films (en dit najaar lijkt de toevloed
werkelijk onstuitbaar!) duikt af en toe zo'n gaaf Europees produkt op. U
weet dat ik daar altijd op gespitst ben. en dat ik doorgaans juist die kleine
films. die vaak geruisloos uit de bioscoop verdwijnen doordat ze niet
voldoende aandacht krijgen. eens even in de schijnwerpers zet. Deze
maand is dat 'A month in the country. een Engelse film voor fijnproevers.

De film begint mei beelden van een sol-
daat die met z'n laatste krachten bezig
is zich uit een modderpoel omhoog te
werken. Even later zijn we terug in de
beschaafde wereld. Hel is inmiddels
1920, en we zien een jongeman, keurig
gekleed. maar nerveus en prikkelbaar.
die per trein naar het platteland reist. In
de loop van het verhaal wordt duidelijk
dat dit dezelfde jongen is, die we eerder
als soldaat hebben gezien. Hij is, vooral
mentaal. zwaar gehavend uit de oorlog
gekomen, en hij is op weg naar een klei-
ne plaats in Yorkshire. Hij blijkt werk.
zoom als restaurateur en hij wil in Ox-
godby een muurschildering in een klei-
ne kerk proberen bloot te leggen. Hij
wordt niet bijster hartelijk ontvangen

door de pastor. die bang is dat de schil-
dering, eenmaal onthuld, de gelovige
teveel zal alleiden van de preek. Er ont-
staat een gespannen sfeer, wanneer
blijkt dat de verkleumde en verregende
jongemen geen geld heeft voor logies.
De priester biedt hem geen plaats aan
in zijn eigen huis. maar staat slechts toe
dot de jongen zijn intrek neemt in de
toren van de kerk.
Wat later duikt een tweede figuur op:
een jonge archeoloog. die eveneens een
flinke knauw van de oorlog heelt opge-
lopen en die in een tentje op het gras.
veld naast de kerk bivakkeert. Tussen
de heide lotgenoten ontstaat een voor-
zichtig soort vriendschap. Derde be-
langrijkefiguur isde veel jongere, inne-

mende vrouw van de priester. die dui-
delijk genegenheid opvat voor de res-
taurateur. Het komt natuurlijk niet ver-
der don wat gesprekjes en wot diepe
blikken, want Engeland is nog preuts
en een meisje van eenvoudige komaf,
dot met een plaatselijke hoogwaardig-
heidsbekleder is getrouwd, geelt die
positie niet makkelijk op. De restaura-
teur wordt stap voor stap opgenomen in
de kleine dorpsgemeenschap. Hijwordt
uitgenodigd om te komen eten bij diver-
se gezinnen, en hij gaat mee naar het
dorp om een harmonium voor de kerk
uit te zoeken. Door treft hij een oud-
militair. die hem wat pijnlijke details
vertelt over zijn vriend, de blonde ar-
cheoloog: die blijkt homoseksueel, en
heelt om die reden de laatste weken
van z'n diensttijd in de gevangenis 0)
doorgebracht. Zelf praten de beide
monnen natuurlijk niet over dat onder-
werp. Alle gebeurtenissen die ook maar
in de verte met gevoel ol emoties te ma-
ken hebben, worden vaagjes aange-
duid. en verder gaat de regisseur heel
bewust niet. Spanning krijgt het ver-
haal, doordat de restaurateur op een
ogenblik begint te ontdekken dat de
man die de muurschildering heeft ge-
maakt, een vreemdeling in het dorp
moet zijn geweest, reden voor de arche-
oloog om met hernieuwde geestdrift te
gaan zoeken naar een graf waar hij ol
een poos belongstelling voor had.
Het verhaal heelt geen duidelijk slot en
komt ook niet echt tot een conclusie om-
trent de hoofdpersonen of wat hen be-
weegt. t Is niet meer dan een blik in het
leven van drie mensen, die toevallig op"
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Een beklemmende, maar heel intrige-
rende produktie leverde regisseur Tony
Bill al met 'Five corners'. Het is zomer,
1964.Heinz, een man die in de gevange-
nisz'n straf heeft uitgezeten, is weer vrij
en op weg naar z'n vriendin Linda. Die
is niet bijster gelukkig met het idee, dat
ze haar gewelddadige vriend zal terug-
zien en probeert bescherming te zoeken
bij Harry. Maar die is juist pacifist ge-
worden. Het komt tot een confrontatie

meer halve garen blijken de beide psy-
chiaters ook niet helemaal zuiver op de
graat te zijn: de man goot met zijn
cliëntes naar bed en brengt daar weinig
van terecht, de vrouw heeft een hekel
aan homo's en verspreekt zich voortdu-
rend. Bovendien hebben ze met elkaar
vurige onder.onsjes in een kleine ver.
bindingsruimte tussen hun beider
spreekkamers, als ze er eens even hele-
maal krankzinnig van worden, steeds
noor ol die patiënten te moeten luis-
teren ...
Behalve Jackson en Conti spelen Jeff
Goldblum, Julie Hagerty en Christop-
her Guest vermakelijke rollen. Een
feest der herkenning voor iedereen die
inmiddels heeft ontdekt dat er tussen de
moderne psychiaters (en de patiënten)
heel wat beunhazen rondlopen.

Fivecorners

en het eerste slachtoffer dat valt is een
pinguin die Heinz voor Linda uit de
dierentuin heelt gestolen.
De sfeer van de film is niet goed na te
vertellen, maar het hele verhaal is ver-
rassend, onalledaags en ongewoon
boeiend en intrigerend. Jodie Foster als
Linda speelt een knappe roL maar ook
de vrij onbekende Tim Robbins, Todd
Grolt en John Torturro leveren toppres-
taties. Een merkwaardig tijdsbeeld van
een periode die kort voorafging aan een
serie ingrijpende veranderingen in de
hele wereld. 1.v. O.

Jodi Foster en Tod Graf! jn 'Five corners'

•••

V.l.n.r. Richar-d Foronjy, RooortMjranda, Ro-
bert DeNiro en Charles Grodin in 'Midnight
run. '

RobertDeNim, nu eens niet volgegeten,
kaal of krankzinnig, maar lekker puur
natuur, als een geklofte premiejager,
die denkt nog één keer met een makke-
lijk zaakje z'n slag te kunnen slaan, om
dan rustig te gaan leven. Hij is vroeger
bij de politie geweest, maar door een
streek van een collega, die ook nog z'n
vrouw afpakte. moest hij het korps ver-
laten. Wanneer hij de opdracht krijgt
om een accountant, die geld van de on-
derwereld aan liefdadige instellingen
heelt geschonken, naar LosAngeles te
brengen, lijkt dat een peuleschil. Vijf
uurtjes vliegen vanuit NewYork,en een
flinke premie opstrijken, wie doet je
wat. Maar de man in kwestie blijkt

Midnight run

vliegangst te hebben. En dot is nog
moor het begin van alle ellende, want
er blijken meer mensen belangstelling
te hebben voor deze sleutelfiguur ...
Martin Rilldoorkruiste Amerika, met z'n
gigantische crew, om deze overrompe-
lende komedie te maken en hij blijkt
daar al te zijn ingeslagen als een bom.
Naast DeNiro speelt Charles Grodin
een minstens even amusante rol als de
accountant en de zwarte reus Yaphet
KoUo als politie-inspecteur doet niet
voor hen onder. Lachen!

Beyond therapy

Opnieuw lekker lachen bij deze kome-
die van Robert Altrnon, waarin de psy-
chotherapie eens flink op de hak wordt
genomen. Glenda Jackson en TomCon-
ti hebben beide een praktijk. Hundiver-
se cliënten ontmoeten elkaar via con-
tact-advertenties en liggen overhoop
met elkaar, met hun collega's ofverloof-
den, zijn bi-seksueel of lijden aan een
moedercomplex. Tussen al deze min of

de aarde niet kent. Maar dan wordt hij
verlield. Als hij op het punt staat te trou-
wen, krijgt z'n bruid van de manager
van de hemel te horen dat ze haar tijd op
aarde nog moet uitdienen. Ze is name-
lijk een nieuwe ziel. De jongen smeekt
om opnieuw terug te mogen naar de
aarde om haar daar weer te ontmoeten,
en dat wordt hem bij hoge uitzondering
toegestaan. Hij krijgt er precies dertig
jaar voor ...
Het verhaal zit razend knap in elkaar,
en de acteurs hebben duidelijk net zo
genoten van het maken van de film als
de regisseur toen hij hem aan het be-
denken was. Iets heel bijzonders!

•••••••••••

•
: film••••:'t kort••

•
10

Mode in heaven

- :,...
Kelly McGi11Îs (midden) in 'Made jn beaven'

klok.
Timothy HuUon speelt een vriendelijke
jongen. die besluit zijn ouders te verla-
ten om in de stad zijn geluk te beproe-
ven. Onderweg is hij getuige van een
auto-ongeluk. Hij slaagt erin om een
moeder en hoar twee kinderen uit een
zinkende auto te redden, maar zelf ver-
drinkt hij. Spiernaakt belandt hij in een
grote, betegelde ruimte, waar hij even
loter zijn tante ontmoet. Een tante die al
lang is overleden ...
De jongen is in de hemel en daar is het
een gezellige boeL Hijontmoet oude be-
kenden en ontdekt mogelijkheden die

Leo van OpzeeJand

De films van regisseur Alon Rudolph
zijn doorgaans niet bedoeld voor een
groot publiek. Maar met 'Mode in hea-
ven' heeft hij toch duidelijk wat meer
aan de commercie gedacht. Met grote
sierren als Kelly McGillisen Tîmolhy
Hulton in de hoofdrollen maakte hij een
sprookjesachtige film die klinkt als een

• elkaars pad zijn gezet en die elkaar na
deze maand waarschijnlijk nooit meer
zullen ontmoeten. De krocht zit, hoe kan
het ook anders, in het ingehouden,
moor daardoor zeer veelzeggende, ac-
teren van CoHnFirth als Birkin, de res-
taurateur, Kenneth Branagh als Moon,
de archeoloog en Natasha Richardson
(oudste dochter van Vanessa Redgrove
en Tony Richardson), die Mrs. Keach
speelt. Voegdaarbij de schitterende lo-
katies, de tot in details kloppende aan-
kleding en de intrigerende karakters en
u hebt een film die u lang zal bijblijven.
Regie was van Pat O'Connor, van wie ik
eerder in deze kolommen de aangrij-
pendeproduktie 'Cal'besprak, over een
Noord-Ierse jongen. Het scenario werd
geschreven door Simon Gray en was
gebaseerd op een roman van J.L.Carr.
Heel mooi!
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ZET 'S EEN ANDERE BRIL OP! w Cl)



"BUITENLANDERS
HEBBEN VAN DIE RARE
EETGE OONTEN:'

*: ~.



Over het aantal buitenlanders dat in Nederland woont, bestaan nogal wat
misverstanden. Om hoeveel mensen goot het en uit welke landen komen ze?
Daarom hieronder een schema, gebaseerd op de CBS-cijfers van 1.1.'87.

ZET 'S EENANDERE BRIL OP! ~,

Ieder land heelt zijn eigen cultuur, zijn
eigen gewoonten, geloofsovertuigin-
gen, regels en taal. Wij trekken soms
onze neus op voor bepaalde buiten-
landse gerechten. Moor wat moet het
een vreemde gewaarwording zijn voor
een buitenlander om een Nederlander
bij een viskraam een haring met uien
'uit-de.losse.pols' te zien eten. En zo
hebben we allemaal wat. Wie beseft
dat het nogal dom is, om iemand om
bijvoorbeeld zijn landsgewoonten of al-
leen huidskleur te veroordelen en vindt
dot 'anders' zijn niet betekent 'minder
goed' zijn, is al een heel end. Want
daarmee geef je niet alleen jezelf, moor
vooral ook die ander de ruimIe.
Leven en laten leven. Naast elkaar en
met elkaar. 'Zet 's een andere bril op!' is
het thema van de campagne waarin
verdraagzaamheid centraal staat. Een
initiatief van het Ministerie van Binnen-
landse Zaken, dat op zo groot mogelijke
school opgepakt zou moeten worden.
Om zo het respect en het begrip tussen
al die verschillende culturen en kleuren
te bevorderen. Wat zal Nederland dan
een stukje leuker zijn!

"BUITENLANDERS I
HEBBEN VAN DIE RARE
EETGEWOONTEN:'

Geef elkaar de ruimte

Bekend van de televisie

nog altijd ruim 600.000 werklozen.

ons land slechts 3,8% buitenlanders) en
kunnen zich heel moeîlijk verweren. Zo
bestaat er het vooroordeel dat de bui.
tenlanders in ons land de schuld zijn
van de werkloosheid. Dat is grote onzin.
Als de buitenlanders die nu een baan
hebben weg zouden gaan, hadden we

Buitenlanders krijgen maar al te vaak
de 'zwarte piet' toegeschoven. Ze vor-
men immers een makkelijke zondebok.
Ze zijn veruit in de minderheid (op bijna
15 miljoen Nederlanders, woont er in

Buitenlander vaak zondebok

ZETrSEEN~\
ANDERE BRIL OP! '~;
Een vooroordeel is volgens het woordenboek een 'voorbarig' oordeel. Een
oordeel waar niet over is nagedacht en wat niet gebaseerd is op enige
kennis van zaken. Er bestaan nogal wat vooroordelen. Alle Belgen zijn
dom. alle ambtenaren zijn lui en alle voetbalsupporters criminelen. om er
zo een aantal te noemen. Vooroordelen. Iedereen maakt zich er weleens
schuldig aan. Maar verbazend en zelfs beangstigend is het gemak waar-
mee vooroordelen worden uitgesproken en overgenomen. Endon zeker als
het gaat om de buitenlanders die in ons land wonen. Over iemand die
anders is. of op welke manier dan ook afwijkt van wat wij als 'normaal'
beschouwen. heeft ieder zijn of haar (voorloordeel snel klaar.

Aantal Nederlanders: 14.661.293 Aantal buitenlanders: 568.013
• Om het plaatje compleet te maken. Het aantal Nederlanders dat in hel
buitenland woont is: ongeveer 620.000.

22-97 11j,1 16, 7 11.6 11, 6 IQ.

De campagne 'Zet 's een andere bril op!'
wordt ondersteund door TV-spotjes, die
regelmatig op de televisie te zien zijn.
Er is een affiche gemaakt, er zijn kran-
ten, stickers, folders en actiepakketten.
De folder ligt in ieder geval op postkan-
toren en bibliotheken. Een campagne
met een duidelijk doel: het wegnemen
van al die vooroordelen, niet alleen in
theorie, moor vooral ook in praktijk.
Verdraagzaamheid en wederzijds res.
pect. Door draait het om. En wie door
niet tegen is. is er gewoon voor en zet
vandaag nog een andere bril op!

(Publicatie van de Commissie Voorlich-
ting Minderheden van het Ministerie
van Binnenlandse Zaken)
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Onderkomen van Indiaanse vluchtelingen uit Suriname in Frans Guyana.

Surinaamse Indianen op zoek
naar vrede en evenwicht

De Vereniging Tukayana is een organisatie van in Nederland verblijvende
Surinaamse Indianen. Zij wil zoveel mogelijk weten van de huidige situa-
tie. Het gaat niet alleen om het voortbestaan van Indianen als groep maar
ook om de zienswijze en ervaring voor het behoud van de natuurlijke
omgeving. Met het verdwijnen van de Indianen zal niemand meer gebruik
kunnen maken van hun kennis en ervaring.
De Stichting Musiro wil de Indiaanse belangen ondersteunen in samen-
werking met Indiaanse organisaties. Musiro is actief in de Amerika's en in
Nederland. Tussen die gebieden moeten zoveel mogelijk verbindingen
worden gelegd. Daarom wil Musire voorlichting koppelen aan bijdragen
tot het oplossen van de problematiek van de Surinaamse Indianen.
Tukayana en Musiro vinden het belangrijk dat Surinaamse Indianen de
steun krijgen die zij verdienen. De situatie verslechtert snel. het vermogen
tot overleven van de Indiaanse cultuur in Suriname wordt uitgedaagd,
Over 5 á 10 jaar zal 't niet meer mogelijk zijn de ontwikkelingen om te
buigen. EGO laat hieronder de Surinaamse Indianen zelf aan het woord.

gemeenschapszin sterk ontwikkeld.
Onze religie zegt dat ieder mens gelijk
is. Daarom is de Indiaanse samenle-
ving in Guyana steeds op zoeknaar het
juiste evenwicht. Kleine veranderingen
kunnen al tot grote gevolgen leiden.
Onze leiders ontleenden hun macht aan
hun vermogen de gemeenschap in tij-
den van crisis in evenwicht te houden
maar ze waren niet opgewassen tegen
indringers die de wet met voeten tra-
den. Wij werden verzwakt door de ge-
dachte, dat de wereld was vooralle le-
vende wezens.
Hoekonden wijons verantwoord verzet-
ten tegen het gebruik van de aarde door
anderen? Indianen in Guyana hebben
altijd de beste gronden bewoond. Plaat-
sen waar wij kunnen vissen, jagen en
landbouw bedrijven. Dat zijn de pijlers
waarop ons bestaan rust.
Doordat de indringers ons uit de woon-
gebieden verdreven werd onze samen-
leving verstoord en uiteengeslagen.
Onze wetten werden door de overheer-
sers niet erkend en ons werd gezegd dat
wij geen zeggenschap over onze gron-
den hebben.
Hoe konden wij vertrouwen hebben in
nieuwe wetten, terwijl de onze zonder
meer vertrapt werden? Onze wetten en
normen waren niet goed, omdat ze niet
beantwoorden aan het wereldbeeld
van de overheersers. Onze Woonplaat-
sen werden afgenomen omdat wij er,
volgens hen, geen rendabel gebruik
van maakten.

De ander accepteren
Deblanken troffenons bovendien in het
heiligste wat er voor ons is: de integri-
teit van lichaam en geest. Zemaakten
ons tot slaven. Maar Indianen sterven
liever don zich over te geven. In gevan-
genschap stierven wij massaaL
Ditwas voorde blanken aanleiding ons
te kwalificeren als zwak en inferieur.
Het was een bewijs van luiheid, onbe-
trouwbaarheid en achtergesteldheid.
Wewerden eigenwijs en domgevonden
omdat we de leiding van de blonken
niet accepteerden. Wij konden daarom
geen beroep doen op ons menselijk as-
pect: het accepteren van de ander.
Als een Indiaan geaccepteerd wilde
worden, moest hij zichzelf een copie
maken van het westerse model. Die
aanpassing maakte hem tot een karika.
tuur. Als dat tot excessen leidde.
schrokken de blanken en hadden een
extra reden om ons dom en achterlijk te
vinden. Maar zijwaren het die deze uit-
wassen creëerden. Yaak kozen de Indi-
anen ervoor weg te trekken. afgezon.
derd van de ideeën van de blanken en
afgesneden van de ontwikkelingen. In-
dianen hadden door de slechte ervarin-
gen geen belangstelling voorde andere
orde.
Zijnwij verantwoordelijk vooronzeach-
terstand? Zijn de mensen nog steeds
niet in staat hun verantwoordelijkheid
tegenover het verleden te erkennen?"
(Overgenomen uil MUSIRO, uitgave van Mu-
siro. sUchting voor Indiaanse Cultuur. Se-
kretariaat: Lee de Jong. Oeventraat 33. 3961
AM Wijk bij Duursted." TeI.03475-75150).
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inferieur zijn aan de blanke overheer-
sers.

Onze religie heelt het mogelijk ge-
maakt dot de blanke overheersers vaste
voet aan de grond kregen. Zij stelt de
mens centraal als het hoogste levende
wezen. Dit heelt de verovering over ons
gebracht. Wij traden de kolonisten
vreedzaam tegemoet, maar zij bleken
niet bereid onze manier van denken te
respecteren. Zij vonden ons verwerpe'
lijk en van een lagere soort.
Ons respect voor het leven bleek in on.
dere culturen niet opdezelfde manier te
bestaan. Begrippen als 'eer' en 'gewe-
ten' bleken anders. De nieuwe mensen
bleken een standpunt snel te kunnen
verlaten voor persoonlijk gewin. Ver-
schillende volken en stammen werden
doorkolonisten aangezet tot onderlinge
strijd. Bondgenootschappen werden
ontwricht en oorlogen waren het ge.
volg. Het bracht ons bijna de totale uit-
roeiing van ons volk.
In onze samenleving zijn gelijkheid en

De mens centraal

"Wij,de oorspronkelijke bewoners van
Amerika, zijn allen veroverd en onder-
geschikt gemaakt aan belangen die ons
overheersen en uitbuiten. Jaren van
overheersing hebben ons gemaakt tot
wat wij nu zijn. De veroveraars hebben
geprobeerd onze normen en waarden
weg te vagen. Westerse godsdienstige,
politieke, maatschappelijke en econo-
mische structuren zijn ons opgelegd.
Europeanen hebben geprobeerd onze
rijkdom aan tradities te laten ver.
dwijnen.
Onze maatschappelijke structuren bie.
ken vreemd en bedreigend voor de
nieuwe heersers. Hetverschil is, dat de
ene verovering beter gedocumenteerd
is dan de andere. Dat maakt onze ge.
schiedenis minder bekend en daarom
misschien zelfs wel ernstiger dan som-
mige andere.
Onze cultuur is onder druk anders ge-
worden. Rijkdomen ontwikkeling zijn
ons afgenomen. Omdat ons verleden
nooit is beschreven, blijkt het nooit te
hebben bestaan! Daarmee wordt ons
onze geschiedenis afgenomen. Yele In.
dianen zijndaarom gaan geloven dat ze



Zel/ meemaken? Ach, op zich is dit helemaal niet zo erg
en mogen mensen echt wel denken wat
ze zelf graag of niet graag wiJlen. Inte-
ressanter is de vraag hoe mensen toch
aan dit soort ideeën komen. Dat je het
eerst allemaal meegemaakt moet heb-
ben om er over te kunnen meepraten.
Nu heb ik ook een heleboel dingen niét
meegemaakt. Maar toch heb ik, in al
mijn bescheidenheid, daar wel een me-
ningover. We1lichtstrekken ervaringen
tot velerlei voordeel, maar dan heb je
het ook wel gehad.

Laatst was ik op een kazerne en raakte
in gesprek met iemand. Deze vroeg mij
of ik al eens een grote Navo-oefening
had meegemaakt in Duitsland. Nee,
dat had ik niet en ik voegde daar, onbe-
nul als ik ben, 'gelukkig niet' aan toe.
Prompt werd ik aan een verhoor onder-
worpen, over boe dat dan bij mij zat,
enzo.
Wie A zegt, zegt meestal ook B. Dus ik
vertelde, heel eerlijk, dat ik dat toch wel
een beetje onzinnig vond: oorlogje spe-
Jen terwijl er niets aan de hand is, te
moeten toekijken hoe mensen in de
modder rondspartelen, enzovoort. Dat
zag ik mi nog niet zo erg zitten.
Nou, je begrijpt natuurlijk 01 dat mijn
afgelegde verklaring weer het nodige
veroorzaakte, en als een belediging
werd opgevat. Vreemd toch, dat als je

een algemene opmerking over iets
maakt dat vaak als een persoonlijke
aanval wordt ervaren. terwijl daar he.
lemaal geen sprake van is. Het hebben
van een eigen mening, blijkt ook nu
weer een hachelijke zaak te zijn.

Na mijn uitleg gebeurde pas het ergste:
Hoe ik dan jonge dienstplichtigen in
hun problemen kon bijstaan, begrijpen
en helpen, als ik het zelf niet eens heb
meegemaakt. Dank je de koekoek zeg.
Overigens heb ik al zeer veel meege-
maakt en moet ik nog veel meemaken.
Maar dat ik dan nog aan de drugs moet
om een verslaafde te kunnen helpen of
mezelf moet laten verkrachten om te
kunnen begrijpen wat dat is of hoe dat
voelt, gaat me toch echt te ver. Zo ken ik
er nog wel dertig.

De uitleg die iemand aan dit verhaal
gaf, vond ik wel aardig. Om een lang
verhaal kort te maken kwam het hier op
neer: Die man is gewoon jaloers. Dat je
gewoon gezegd hebt wat je er van vindt.
Hij werd door jou, met zijn eigen verlan-
gens en ideeën gekonfronteerd, maar
komt daar gewoon niet voor uit.
Misschien is dit wel zo, eigenlijk kan
me dat ook niet zoveel schelen. Maar
als het zo is, dan maakt het in ieder
geval weer duidelijk dat: als je wilt dat
er iets verandert, je daar zelf de stoot
aan moet geven, en de meesten van ons
willen die verantwoordelijkheid niet.
Dus doen we niets en dobberen we voort
in onbevredigende situaties, wachtend
op een wonder dat niet gebeurt en niet
zal gebeuren ook.

Freek Pol

'De ' ••lg••••••••on Amsterdam' ga(ll 0••••• d••
Iiefd •••Het gaal natuurlijk ov••rd ••stad, over de
waanno van misdaad. helden en hoeren. Moa.
het ver!ell vooml OVer de liefde. Dal gebeur!
meI eea ••lgenUjds. brutaal taalgebruik, dal
IJch aaa geea eakele geldeade stromiag la de
poëzie stoor!. Aaaleldlag voo. de jury vaa de
Agenda Award om de%e ~mer Curia Boyaards
voor 'De Ilelgers vaa Amsterdam' d••%eAmsle ••
damse Uteralre Aanmoedlglngsprtjs loe te
kennen (een wiuellrolee en J 1.000._].
Een werkelijk schillerend pro=g<'><!.lchl(wao ••
van we hI••rnaost ••••a hagmenl afdrukken] vol
humo., Imglek en kulluurkrtUek. moa. vooral
volbloed erotisch In de wa.e zin van dat woord.
En met een ulte.st Iljn%i.nnlg om.lagontwerp
van Aa Dekke. mei prachtige 'relger'leU •••• en
een subtiel schilderij van Margarila Nleolaas.
die ook In het boek figureer!.
'De relg •••• van A",sl •••dam' door Ca.la Bo-
gaa.ds v•••scheen bij ullgnerij Aa Dekke •• Am_
sterdam, !16bIJ;. J ZIi,_. (FS)
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De reigers van Amsterdam, de hertogin en de zebra's

De hertogin had al haar rijpaarden losgelaten in de Amsterdamse
stadsparken

maar omdat ze zich daarna nog weemoediger voelde dan voorheen
was ze naar Artis gefietst en had met de oppasser van de zebra's

een dealt je gemaakt:
Elke keer als ze zich melancholiek voelde mocht ze een ritje

komen maken.
Denkt u dat ie het wel wil?vroeg ze en streelde met een witkanten

gehandschoende hand de nek van een zebrahengst
daa.rna keek ze snel of z'n zwarte strepen niet hadden afgegeven.
Wat, riep de oppasser, wat, niet één, wel tien kunt u er krijgen.
Poeh, zei de hertogin. Ze liep op haar tenen bngs de zebra's en

lokte ze een beetje
arme zebra's, dacht ze, wat een rot leven op dat kleine stukje grond.
Zal ik een gedicht voor ze voorlezen, vroeg ze.
Alstublieft, antwoordde de oppasser, een liefdesgedicht.

Lieve zebra, za.chte engel, streepdier met je mooie oren
wil je m'n gedicht wel horen
zal ik je vertellen over de de wind die over de steppen waait
over het wijde land, over het gras dat nooit wordt gemaaid
over de z.ebra4merries die glanzend voorbij hollen
over hun sterke benen en hun achterwerken, mooier dan van de
mooiste snollen

Ik weet het verder niet meer, zei ze
helemaal verlegen omdat de oppasser haar met open mond va.ntop

tot teen stond te bekijken.
Zoals in de meeste gedichten het geval is begon het zijdezacht
te regenen.





Ontmoetingsweekend
Van vrijdagavond 21tot en met zondag-
middag 23 oktober vindt in Vormings-
centrum de Kapellerput in Heeze (bij
Eindhoven) het 17e ontmoetingsweek.
end plaats. Alsvanouds georganiseerd
door de Homowerkgroepvan het HV.En
bestemd voor homo-, bi-, en hetero
vrouwen en mannen. In verschillende
thema-groepen worden onderwerpen
besproken. Voorts wordt een aantal
'doe-groepen' aan geboden. Een greep
uit hel aanbod: relatienetwerken, lesbi-
sche leefstijlen, kontakt maken, aids en
sero-positiviteit, workshop proza en
poëzie, stem- en lijlwerk en dromen.
Buitendeze groepen is er voldoende ge-
legenheid voor ontspanning, zoals
sporten en dansen. De kosten van dit
weekend liggen tussen de f 95,- en
f 145,-.

,.
VOTmingscentTum 'KapelleTput" in Heeze

Een uitgebreide brochure met aanmel-
dingsformulier is aan te vragen bij de
HV.homowerkgroep, Postbus 114,3500
ACUtrecht, tel. 030-318145.

Opvoeden tot vrede vanuit
een humanistisch perspectief
Onlangs is een boekje verschenen on-
der de titel 'Dagelijks werk, opvoeden
tot vrede vanuit een humanistisch per-
spectief'.
Hetboekje tracht een antwoord te geven
op de vraag welke criteria er zijn te for-
muleren vanuit de humanistische le-
vensovertuiging voor de vormings- en
opvoedingspraktijk, opdat waarden als
vrijheid en rechtvaardigheid zonderge-
weid kunnen worden gerealiseerd. 'Da-
gelijks werk' is een uitgave van het Co-
mité Internationale Vredesactiviteiten
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(CIVA),waarin wordt samengewerkt
door een aantal mensen uit de Huma-
nistische Werkgroep Conllictstudie uit
België en het Nederlandse Humanis-
tisch Vredesberaad.
Buiten het Ten Geleide en een viertal
bijlagen bevat deze brochure drie
hoofdstukken: (1)Opvoeden met over-
tuiging, (2)Spreken wij over hetzelfde?
(over de begrippen vrede, vrijheid en
rechtvaardigheid, veiligheid, conflict,

~--~
agressie, geweld en weerbaarheid) en
(3)Opvoeden, gericht op weerbaarheid
zonder geweld. In dit laatste - en lang-
ste - hoofdstuk gaat het vooral over
'conflictologie', o.a. het herkennen van
conflicten, zeerkennen en als onvermij-
delijk ervaren, er actief mee omgaan,
middelen om conllicten te beheersen,
actieve weerbaarheid en samen den-
ken over het ontstaan van oorlog en
maatschappelijke acties zonder ge.
weid.
Nietaltijd even gemakkelijke stol. maar
in 'Dagelijks werk' beknopt en helder
weergegeven. Bovendien wordt de
leesbaarheid aardig vergroot door een
achttal paginagrote tekeningen van de
- voor EGO-lezers niet onbekende _ te-
kenaar Willy Lohmann.
'Dagelijks werk' is te verkrijgen door
storting van f 5,- (jncl. porto) op giro
79911 t.n.v. Humanistisch Vredesbe-
raad in Utrecht.

HIVOS Op lokale tv
Eind oktober verzorgt HIVOS,het Hu-
manistisch Instituut voor Ontwikke-
lingssamenwerking, in een viertal ste-
den een uitzending via lokale televisie-
omroepen.
In Groningen, Amsterdam, Rotterdam
en Eindhoven wordt een film uitgezon-
den over het werk van CEPROD,een
door HIVOSgesteunde ontwikkelings_
organisatie in het Middenamerikaanse
Honduras. De film is door de mensen
van CEPRODzelf gemaakt en geeft een
beeld van verschillende projecten in
het noordoosten van Honduras. Diepro-
jecten zijngericht op verbetering van de
sociaal-economische positie van de
boerenbevolking. Zelfwerkzaamheid
en organisatie staan daarbij centraal.
DeVlOuwenhebben er het helt in han-
den genomen en runnen hun eigen var-
kensmesterij, moestuin of naaicollec-
tiel. De mannen organiseren zich in
landbouwcoöperaties. Veel tijd wordt

besteed aan alfabetisering, scholing en
bewustwording.

Groningen, lokale omroep OOG-tv,
kanaal 4
27oktober: 20.30-21.00uur
29oktober: 12.30-13.00uur

Amsterdam. Salto OmroepAmsterdam,
kanaal 4
28oktober: 16.30-17.00uur
Herhaling om het uur tot middernacht

Rotterdam. Omroep Rotterdam. kanaal
28
29oktober: 17.30-18.00uur

Eindhoven. Lokale omroep SOLO,
kanaa16l
30oktober: 19.00-19.30uur

Holisme in Rekenschap
Het septembernummer van het huma-
nistische kwartaalblad Rekenschap is
geheel gewijd aan het de laatste jaren
zeer actuele thema holisme. Er zijn in
dit nummer bijdragen opgenomen van:
- prof.dl. S.L. Kwee (natuurkundige en
filosoof),met een pleidooi voor leven en
werken in kleinschaligheid;
-ir. W.de Ruiter (natuurkundige en we-
tenschapsfilosoof). met een analyse
van de verschillende crises van de mo-
derne samenleving en een schets van
de holistische antwoorden daarop;
- prof.ir. 1.S.O. van Asseldonk (land-
bouwdeskundige), die de toepassings-
mogelijkheden van het holisme onder-
zoekt op het gebied van de landbouw,

- dl. B. van Steenbergen, die de vraag
behandelt ol het holisme een inspire-
rende levensstijl kan z.ijnvoor de toe-
komst. Hij stelt dat de Nieuwe Tijd-be-
weging een soort metabeweging is, die
verschillende andere sociale bewegin-
gen (m.n. de persoonlijke groei-, de mi-
lieu-, de vrouwen- en de vredesbewe-
ging) in meer of mindere mate omvat.
Daarbij is spiritualiteit een belangrijk
bindmiddel. En al doet hij dat niet kri-
tiekloos, Bart van Steenbergen conclu-
deert toch dat het holisme een belang-
wekkende, fascinerende stroming is,
die een bijdrage kan leveren aan een
nieuwe hoopgevende levensfilosofie.

Dit 'holisme-nummer' van Rekenschap
is te bestellen door f 12,50te storten op
giro 582293van de Stichting Socrales te
Utrecht,o.v.v. 'Rekenschap, sept. 1988'.



De zee geeft, de zee neemt. Kalender steunt actie eiland Griend

. "

~ nieuw te maken zanddijk

o 250 sbo m

krijgbaar in de boekhandel of te bestel-
len bij Natuurmonumenten, Noorder-
einde 60, 1243IJ 's-Graveland, tel. 035-
62004. Prijs f 49,90 (ledenprijs f 45.-).
De kleurenfoto's van boek en kalender
zijn van Nederlands bekendste natuur-
fotograaf Jan van de Kam. De kalender
is fors van formaat (37 x 48 cm). kost
maar f 16,50 incl. porto (leden f 12.95)
en is te bestellen op genoemd adres.
Een jaar kijkplezier en tevens steun
voor het behoud van Griend!

J.N'B9
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tuur is de actie voor het eiland Griend in
de Waddenzee. De zee geeft. de zee
neemt. Op Griend vooral het laatste.
Om dil unieke vogeleiland te redden
van de ondergang wordt een bescher-
mende zanddijk aangelegd. Dat kost ui-
temQrd miljoenen. Er is financiële
steun van de overheid en de Europese
Gemeenschap, toch moet Natuurmonu-
menten ook heel wat opbrengen. Zij
doet dat door een inzamelingsactie on-
der leden, maar ook door de opbreng-
sten van een speciaal uitgegeven boek
en van de kalender '89 te bestemmen
voor Griend.
Het boek 'Griend' (groot formaat, ge-
bonden, 160blz. met bijna 200kleuren-
foto's, kaartjes en tekeningen) is ver-WADDENZEE

.
, •• GRIEND

, blau•••••e."""
'0,

"

Al jaren besteedt EGO in een herfst-
nummer aandacht aan de nieuwe ka-
lender van de Vereniging lot Behoud
van Natuurmonumenten in Nederland.
Wij beschouwen dat als een beschei-
den bijdrage - hoe indirect ook - aan de
noodzakelijke strijd voor behoud of her-
slei van een natuurlijk leefmilieu. Im-
mers. dat milieu vormt de basis voor
een menselijke samenleving.
Een, relatief klein, voorbeeld van be-
houd van zo'n onvervangbaar stukje no-
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Geniet van de duisternis en
wordt bescheiden

De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten heeft het behoud van
de duisternis tot één van haar doelstellingen gemaakt. Daarbij had men
natuurlijk niet in de eerste plaats de amateursterrenkunde op het oog: het
ging uiteraard om de talloze nachtdieren die voor hun bestaan afhankelijk
zijn van de duisternis. 'Dat is ook veel belangrijker', zullen sommige lezers
denken. 'De levende natuur hier op aarde is onze zorg meer waard dan de
ver-van'm'n-bed-show van de sterrenhemel: Maar zo eenvoudig ligt dat
niet. Het leven op aarde is in talloze opzichten afhankelijk van gebeurte.
nissen aan de sterrenhemel. Sterker nog: er is een nauwe relatie tussen
verschijnselen in het heelal. ver van ons verwijderd in ruimte en tijd. en
het leven op onze planeet.

met de aarde: een kosmische catastrofe
met vérstrekkende gevolgen. De inslag
van de komeet wierp vele tonnen stofde
dampkring in, en jarenlang werd het
licht van de zonverduisterd. Watons nu
na een grootschalige kernoorlog voor-
speld wordt, een nucleaire winter door
enorme hoeveelheden stof en roet in de
atmosfeer, gebeurde toen. Voedselke-
tens werden verbroken. en talloze soor-
ten en families planten en dieren
stierven uit, waaronder de machtige di-
nosaurussen. Daardoor was er opeens
volop gelegenheid voor de veelzijdige
evolutie van de zoogdieren. wat uitein-
delijk resulteerde in het ontstaan van
Homosapiens - de mens. In zekere zin
hebben wij ons bestaan dus te danken
aan de inslag van een komeet!
Massale uilstervingen, zoals die van de
dinosaurussen hebben veel vaker
plaatsgevonden in de geschiedenis van
de aarde. Biologen en astronomen ra-
ken er steeds meer van overtuigd dat
kosmische rampen hiervoor verant-
woordelijk zijn.

Franse hou/snede uit 1504met het verband tussen de sterrenbeelden uit de dierenriem en het
dagelijkse werk binnen een jaar.

Neem bijvoorbeeld de kalender. Die is
geheel gebaseerd op bewegingen aan
de sterrenhemeL Een jaar is de tijd die
de aarde nodig heeft om één keer rond
de zon te bewegen. En een dag is de
periode waarin de aarde zelf één keer
ronddraait. om haar eigen as. Tijdens
één omloop om de zon draait de aarde
365keer om haar as, en daarom telt het
jaar 365 dagen. Islamitische volkeren
hebben het jaar ingedeeld in dertien
maanden, omdat het dertien keer per
jaar volle maan is: in één maand draait
de maan één keer om de aarde. (Daar
komt trouwens ook het woord 'maand'
vandaanD. De Romeinen voerden een
verdeling in twaalf maanden. omdat de
zon in één jaar door de twaalf sterren-
beelden van de Dierenriem lijkt te be-
wegen; opnieuw een sterrenkundige re-
den. En dat de week zeven dagen telt,
komtdoordat men vroeger zeven bewe-
gende hemellichamen kende: zon,
maan en vijf planeten.

Ritme
Nu is de kalender een kunstmatig iets,
door mensen opgesteld om de lijd beter
bij te houden. Maar al die bewegingen
in het heelal hebben ookhun invloed op
de natuur op aarde. Zoogdieren hebben
een ingebouwd dag-en-nacht-ritme van
ongeveer 24uur. dat ookwerktwanneer
ze geheel van de buitenwereld worden
afgezonderd. Bijde mens duurt de men-
struatie-cyclus van de vrouw gemid-
deld 29\1, dag, precies de periode tussen
twee opeenvolgende Volle Manen.
Niemand weet hoe dat komt. maar dat
er sprake is van toeval lijkt wel uitge-
sloten.
Dat de beweging van de aarde om de
zonvan invloed is op de natuur behoelt
geen betoog: iedereen is vertrouwd met
de opeenvolging der seizoenen en met
de manier waarop planten en dieren
daarop reageren. En wist u trouwens
dat sommige trekvogels zich bij hun
jaarlijkse terugkeer naar het noorden
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oriènteren op de sterrenhemel? Dat is
een kunst die de meeste mensen allang
geleden verleerd hebben!

Evolutie
Weweten nu ookdat de evolutie van het
aardse leven ingrijpend beïnvloed is
door kosmische gebeurtenissen. Het
bekendste voorbeeld is het uitsterven
van de dinosaurussen, zo'n 65 miljoen
jaar geleden. Ruim honderd miljoen
jaar waren deze reuzenreptielen de
heersende levensvorm op aarde ge-
weest, en niets leek hun heerschappij te
bedreigen. Totdat. geheel onver-
wachts, een komeet in botsing kwam

IJstijden
Ener zijn nog andere astronomische in-
vloeden. Neem bijvoorbeeld de zonne-
straling, waar elke levensvorm op aar-
de van afhankelijk is. Diezonnestraling
is constant en onveranderlijk - tenmin-
ste. daar gaan we van uit. Maar hoe
zeker weten we dat? In de zeventiende
eeuw was de gemiddelde temperatuur
op aarde ruim een graad lager dan nor-
maaL wat tot zeer strenge winters leid-
de (u kent toch ook die fraaie ijslafere-
len van Hollandse schilders uit die
tijd?). In diezelfde periode waren er op
de zon veel minder donkere vlekken te
zien dan normaal. De lagere tempera-
tuur op aarde werd dus hoogstwaar-



Vogels richten zich bij hun trek soms mede op de sterrenhemel.

Zeiss Planetarium Artis
Wie de sterrenhemel eens onder ide-
ale omstandigheden wil bekijken,
moet een bezoek brengen aan het
Zeiss Planetarium Aftis. Daar wordt
het nachtelijk firmament met onge-
kende precisie afgebeeld op de bin-
nenkant van een twintig meer grote
koepel. Een ingenieuze sterrenpro-
jector brengt alle hemelverschijnse-
len tot leven, desgewenst in ver-
sneld tempo. Debezoekerwaant zich
ver buiten de bebouwde kom onder
het echte uitspansel. Het 2eiss Pla-
netarium Artis, dat op 2 mei dit jaar
geopend werd, is het enige planeta-
riuminzijnsoort in Nederland. Het is
zeven dagen per week geopend (uit-
gezonderd maandagochtend), en op
elk heel uur worden er planetarium-
voorstellingen gegeven. te beginnen
om 10.00uur (de laatste voorstelling
is om 16.00uur). Het programma is
getiteld 'Levend heelal', en het biedt
een indrukwekkend beeld van de re-
latie tussen het leven op aarde en de
evolutie van de kosmos.
Het 2eiss Planetarium Artis bevindt
zich op het terrein van Artis. aan de
Plantage Kerklaan in Amsterdam.
Detoegang tot het planetarium is bij
de entreeprijs van Artis inbegrepen.
Andere voorhet publiek toegankelij-
ke planetaria zijn in Nederland te
vinden in Franeker (hetEiseEisinga-
planetarium) en in DenHaag (de Di-
gistar-projector van het Omni-
versum).

schijnlijk veroorzaakt door een veran-
dering in de activiteit van de zon. Stel
dat er binnenkort opnieuw zo'n 'Kleine
IJstijd' optreedt, kunnen de natuur, de
daarop geënte landbouw. de ener-
gievoorziening en de wereldeconomie
dat dan aan? En hoe zit het met de 'gro-
te' ijstijden? Ook die werden veroor-
zaakt door veranderingen in de hoe-
veelheid zonnestraling, vermoedelijk
als gevolg van baanschommelingen
van de aarde. Enumoetniet denken dat
we de ijstijden achter de rug hebben,
dot die thuishoren in de prehistorie.
Metde regelmaat van de klokblijven ze
terugkeren. zoeens in de twintig- à vijf-
tigduizend jaar. Een onvoorstelbaar
lange tijd voor een mens. maar niet
meer dan één tik van het kosmische
uurwerk. Hoe zal het de planten- en
dierenwereld op aarde vergaan tijdens
de volgende ijstijd?
Hoezal het de mens vergaan?

Onverschilligheid
We zien dot er inderdaad een nauwe
relatie bestaat tussen gebeurtenissen
in het heelal en het leven op aarde. Een
verband dat tot nadenken stemt. Want
al hoeven we beslist niet bang te zijn
dot het vandaag of morgen met ons is
gedaan. via één rake klap van een ko-

meet bijvoorbeeld, toch is het goed om
ons te realiseren dot we kwetsbare or-
ganismen zijn in een vijandig geheel.
Of moeten we zeggen: in een onver-
schillig heelal? Is het leven op aarde
misschien gewoon een bijprodukt van
de kosmische evolutie, een onbelang-
rijk neveneffect van de ontwikkeling
van het universum?

Dat het leven op onze planeet niet los
gezien kan worden van de evolutie van
het heelal staat inmiddels wel vast. Als
er in het heelal geen sterren waren ont-
staan, bestond ook onze zon niet. En
zonder sterren zouden er geen planeten
zijn waarop zich leven zou kunnen ont-
wikkelen. Trouwens, als er geen ster-
ren waren gevormd. zouer in het heelal
alleen waterstof en helium voorkomen.
de twee lichtste elementen die er be-
staan. Alle zwaardere atomen, zoals
koolstof. zuurstof en stikstof, zijn in het
binnenste van sterren gevormd. Uitwa.
terstof en helium kan geen levende ma-
terie worden gecreëerd; daar zijn inge-
wikkelder moleculen voor nodig. Het is
de evolutie van het heelal geweest. de
levensloop van andere sterren, die de
bouwstenen heeft geleverd waaruit de
aarde en het leven op onze planeet is
opgebouwd. Elk koolstof-en zuurstofa-
toom in uw lichaam is ooit in het bin-
nenste van een andere ster gevormd, en
alles en iedereen omu heen bestaat uit
sterrestof. Bet leven op aarde, in al zijn
verscheidenheid, is slechts één uitings-
vorm van de evolutie van de kosmos.

Respect en bescheidenheid
Maar moet het leven dan inderdaad be-
schouwd worden als een onbelangrijk
bijprodukt van de ontwikkeling van het
heelal, als een toevallige variatie op
een kosmisch thema? Daarover is het
laatste woordnog niet gezegd. Astrono-
men zien steeds indat het 'ontwerp' van
het heelal heel bijzonder is. alsof er
tocheen grote architect aan het tekenen
is geweest. De vier natuurkrachten die
in het heelal werkzaam zijn (zwaarte-

J
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kracht. elektromagnetische kracht en
twee verschillende kernkrachten) zijn
z6 op elkaar afgestemd, dat het ont-
staan van sterren en de vorming van
ingewikkelde atomen haast onvermij-
delijk was. Wanneer de sterkteverhou-
ding tussen de vier krachten maar iets
anders geweest zou zijn. dan zouden er
nooit sterren zijnontstaan, of ze zouden
zosnel zijnopgebrand dat leven niet de
tijd kreeg om zich te ontwikkelen.

Hetzelfdegeldt vooreen aantal natuur-
constanten. We gaan even van héél
groot tot onvoorstelbaar klein. Proto-
nen, die deel uitmaken van atoomker-
nen, zijn bijvoorbeeld 1831 maal zo
zwaar als elektronen, die om de atoom-
kernen heen bewegen. Niemand weet
waarom die verhouding zo is. Moor
men weet wel. dat die verhouding niet
tweemaal zo groot of tweemaal zo klein
had moeten zijn. anders zouden er nooit
ingewikkelde atomen en levende orga-
nismen kunnen bestaan. Allerlei zaken
in het heelal lijkenop elkaar afgestemd
te zijn om de ontwikkeling van leven
mogelijk te maken. En hoewel weten-
schappers niet op zoek zijn naar een
goddelijke architect van het heelal
moor naOf een allesomvattende na-
tuurwet, doet dat aan het principe niets
at: het heelal lijkt 'ontworpen' te zijnom
leven voort te brengen. Toeval? Dat
weet geen mens.
Wie over dil alles nadenkt, kijkt voort-
aan met andere ogen naar de sterrenhe-
mel. Demens. en al het leven op aarde.
is verbonden met het heelal. Ons con-
tact met de kosmos moet niet verloren
gaan, want het draagt ertoe bij dat we
de natuur leren respecteren. Het leert
ons ookeen bescheiden opstelling rond
onze eigen positie op de levende pla-
neet aarde. Behoudde duisternis en ge.
niet ervan!

Gavert SchiJling
wetenschapsjournalist en medewerker

van het Zeiss Planetarium Artis

(Iets verkort overgenomen \,lithet kwurtuol.
blud Nut\l\,lrbeho\ld von ougustus 1988)
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Weg jij

Na een gesprek over methoden om met
roken op te houden, wierp ik mijn pakje
shag uit het raam, gooide mijn aanste-
ker er achteraan, en zei: "Afgelopen uit,
weg jij, ik rook niet meer." Mijn colle-
ga's, want het speelde zich af op een
kantoor, gingen naaI het Toom. Mijn
pakje halfzware shag lag in de regen op
het tegelpad. "Zonde,"zei een van hen,
'ïe had beter gewoon een knaak naar
buiten kunnen gooien. Die kan beter le-
gen de regen. " Hij keek me meewarig
aan. "Op die manier gaat het namelijk
niet. dat weet je toch? Dat is weten-
schappelijk vastgesteld en alJes. "
"Schijt aan de wetenschap, "zei ik. "Het
is gewoon beter voor m 'iJ conditie. " Ik
speelde in die tijd volleybal.

Het ging door. Nu over een onderwerp
het werk betreffende. De ochtend repte
zich ten einde, er werden broodjes ge-
bracht, de middag ontrolde zich en te-
gen het borreluur begonnen we conclu-
sies te trekken. Bij het bedrijf waar ik
toen werkte. waren vergaderingen van
een driekwart dag niet ongewoon. Al
die tijd had ik niet gerookt. Af en toe
was er een pakje in m n richting gescho-
ven, maar dat had ik vriendelijk dan-
kend afgeweerd. Toen we 's avonds in
het café de vergadering evalueerden.
ging ik naar de wc en beet daar zo hard
op mijn duim dat het onderste gewricht
de volgende dag helemaal blauw was.
Zal ik nu. twintig jaar na dato. eens
uitleggen welke methode ik hier
volgde?

Het eerste ingrediënt was angst. Een
van mijn collega's. een man genaamd
Steef, had enige tijd daarvoor zijn
schoon vader bij zich in huis genomen.
Deze schoonvader leed aan longkan-
ker. en bij het begin van onze dagelijkse
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werkzaamheden gaf Steef altijd kort en
zakelijk een beschrijving van hoe het de
afgelopen nacht vergaan was. De
schoonvader was een lange. zware
man. daarom was het Steef zijn taak
geworden om hem te verzorgen.
Maar inmiddels was de lange man ei-
genlijk niet meer zwaar, hij was zelfs
opvallend licht geworden, een heel lan-
ge, heel lichte man. Er kwamen dag en
nacht geluiden uit hem, geruis en ge-
piep. Merkwaardig doordringend was
dat. zei Steef. je hoorde het in het hele
huis.

Het maakte me zo bang dat ik wilde
stoppen. Maar met angst alleen zou ik
er niet komen. dat was wetenschappe-
lijk vastgesteld. Men diende, behalve
een straf, ook een beloning in het voor-
uitzicht te hebben.
Dan ga ik stukken beter volleyballen,
dacht ik. Tsja. dat moest nog maar blij-
ken. Nee, ik vond me zelf meer iemand
voor een oppervlakkiger beloning. een
geldprijs, een zoen van de koningin. Of
iets met waardering, dat stand toen. en
trouwens nu nog, hoog bij mij geno-
teerd, Liefst terechte waardering, maar
liever Onterechte waardering dan hele-
maal geen waardering.

Zo kwam ik tot mijn duivelse plan. Heel
geleidelijk bouwde ik in mijzelf het be-
sluit op met roken te stoppen. Ik ver-
bond het aan een tijd en een plaats.
waarbij ikde details zo precies voor me
zag, dat de ramen op het desbetreffen-
de moment absoluut open moesten, ook
al regende het die dag en was het guur
weer. De wending die ik aan het ge-
sprek gal, waardoor het onderwerp
stoppen met roken werd. had ik vooraf
ingestudeerd. Erkon niets fout gaan en
dat gebeurde ook niet. Ik kreeg in ruime
mate de beloning die ik mezelf had be-
loofd. Alleen het volleyballen leed er
onder. Ik liep in die tijd een zodanige
duimblessure op, dat ik het halve sei-
zoen niet kon spelen.

Ii
"EGO
•• puzzle
De oplossing van de zandloper in het
vorige nummer luidt als volgt: I spre-
kend; 2 spreken; 3 persen; 4 peren;
5 eren; 6 een; 7 en; 8 e; 9 er; JOeer;
II keer; 12 kreet; 13 ekster; 14 stekker;
15 strekken.
Hierondereen puzzelwaar de vier juiste
woorden van elk zeven letters zowelho-
rizontaal als verticaal ingevuld dienen
te worden. De omschrijvingen luiden:
I spel; 2 knots; 3 verslag; 4 niet doen.

HV-radio/lv-gids 88/89
Met een zekere regelmaat berei-
ken raadslieden zowela15het bu-
ro hoofdraadsman vragen naar
de radio- en tv-uitzendingen van
het Humanistisch Verbond. Het
leek ons daarom een goede ge.
dachte om de zojuisl verschenen
gids 1988/89 van de radio/tv-
dienst vcmhel HVals bijlage bij
dit nummer van EGO mee te zen-
den. In deze gids treft de belang-
stellende o.a. informatie aan
over de programma's in het ko-
mende seizoen. een kalender
WClClropde uilzenddata vermeld
staan en service-informatie (aan-
schaf cClsseties e.d.). MClkkelijk
om bij de hand Ie houden dusl

Redaktie



Het kwam op in de zestiger jaren:
het nieuwe denken
in tegensteWngen.
Om belangen en macht
helder te krijgen,
polariserend.

'n Gevaar:
zo naar problemen, situaties kijken
roept afstand op.
De ander, het andere wordt vreemd, ver
weg:
er ontstaat wantrouwen
de relatie verziekt
tussen mensen, groeperingen, staten,
politieke systemen.

'n Gevaar:
zo voor de hand liggend
wij en zij
beter, slechter
goed,kwaad
blank, zwart
kapitalisme, communisme
godsdienst. andere of geen

Toenadering, vertrouwen
ver weg
niet meer mogelijk.
De gewantrouwde
nimmer kan hij bewijzen
vertrouwen waardig te Lijn.

Het kwam op in de tachtiger jaren
het nieuwe denken
in één groot geheel
holistisch.
Alles hangt met alles samen
vraagstukken
ze overstijgen
mens, groeperingen, staten, politieke
systemen.

Het belang:
een wereld of géén wereld

De macht:
heeft altijd zijn prijs

Niet: vraagstukken zijn onoplosbaar

Wel: kan de mens loslaten
denken en handelen
in ik tegen zij
in goed en slecht?

Steven

"",,[I.. I•••.Me;e.
E~ '1'oEV'-'l.L'C,
ee. ••r"JE ÜC.GEN
....,M~I•.• "'LLE.
0'5 VCIIlVA,••(,EN

wE.A.pe •••• OoojL
olETG~FI!.It 0 !,

Bovenstaande lekeningen z.îjn van de Vlaamse cartoonisl Luc Zee-
broek (beter bekend onder :lijn pseudoniem Kamagurka) en alkom-
stig uit zijn nleuw,de bundel 'Mieke's eerste exhibitionist'.
De produktiviteit van Kamagurka is werkelijk onvoorstelbaar. Weke-
lijh tekent hij voor de Haagse Post, het Belgl5Che TV.blad Humo en
nog wal tijdschrilten, geelt sinds vorig jaar (samen met Hen Seele)
zijn eigen lijd5Chrill Lava uit en produceert met de regelmo<r1 von de
klok nieuwe bundels met slrips en cortoons.

GEEFT U MJ MAAI<
[EN BoE.K WAAR DE
LETTER 0 NiET IN
~ooR KOMT "

Zijn bewonderaars sloon deze werkdrilt meI veel inslemming gade,
temeer doar de kwaliteit er geenszins onder lijdt. Integendeel zou ik
haast zeggen. Want ook dit nieuwe album zit voor liefhebbers van
zwarte humor weer boordevol kijk- en leesgenol. Hoe krankzinnig het
onderwerp ook is, er valt (bijna) altijd wel te lachen.
'Mieke"s eerste exhibitionist' door Kamagurka verscheen bil De Har-
monie, Amsterdam. f 9,90. (WH)
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De persoonlijke vrijheid van elk
individu en het respect voor de
medemens. toegespitst op ho-
mo's die problemen hebben. zijn
de grondbeginselen van waaruit
wordt geschreven in 'Homosek.
sualiteit en hulpverlening' door
f. Schippers en J. Bontekoe. Ei-
genlijk is het vooral een boek
voor hulpverleners. En dan spe-
cifiek gericht op deskundig-
heidsbevordering van hen _ he-
tero's en homo's - die ervaring
hebben meI hulpverlening aan
homoseksuele mannen ol die er-
varing graag zouden ontwikke-
len. Helbevat daarover een aan-
tal losse bijdragen.
Je zou je kunnen afvragen wat er
nu zo bijzonder is aan hulpverle-
ning aan homoseksuele man-
nen. In Nederland vinden veel
hulpverleners hulpvragen van
homomannen heel gewoon. De
homoseksuele hulpvragers zelf
hebben daar echler andere
ideeen over. Zevoelen zich soms
onbegrepen en niel geholpen
door hulpverleners die zeil geen
homo zijn. Het is dan ook niet zo
gek dat de jhr. mI. Schorerstich-
ting in Amsterdam _ landelijk
(hulpverlenings- en preventie-)-
bureau voor homoseksualiteit _
zeil homoseksuele hulpverle-
ners (m/v) in diensl heeft geno-
men. Toch is deze materie bin-
nen homokringen nog altijd ui-
termate controversieel.
Hoehet ook zij,deze bundel arti-
kelen handell alleen over homo-
seksuele mannen. omdat wel ze-
ker is dat zij dikwijls kenbaar
maken een gelijkgerichte hulp-
verlener op prijs te stellen. Een
bundel over lesbische hulpver_
lening zal t.z.t. verschijnen.
Dit boek is echter ook interes.
sant voor niel-hulpverleners.
Het geeft nl. ook veel informatie
over onlwikkeling van leefwij-
zen en relatievormen van ho-
mo's, kortomover de verschillen
homoseksualiteit t,o.V. hetero_
seksualiteit.
Ik denk dat veel van het in dil
boek beschrevene onder de noe-
mer 'gewoon hetzeIlde' te bren-
gen valt als de contexl van de
hulpverlening wordt verbreed.
'Homoseksualiteit en hulpverle-

Homoseksualiteit

gesteld en door bezoekers bij de
opening als 'fantastisch' worden
gekwalificeerd. Zovallen uitein-
delijk alle kunstminnenden door
de mand, .kunstenaar' Maarten
de Bockals laatste.
'Kunst meI peren' door Hanie
Jekkers en KoosMeinderls werd
uitgegeven door De Harmonie,
Amslerdam, f 17,90,(WH)

'Kunatmet peren' is de derde sa-
tirische roman van Hanie Jek-
kers en KoosMeinderts. Na de
emancipatie ('Tejo. de lotgeval-
len van een geëmancipeerde
man') en het onderwijs ('Uil de
school geklapt") wordl nu de
kunst op de hak genomen.
Hoofdpersoonin deze nieuwe ro-
man is Maarten Bok. een ex-B"
verpleger die hel als Maarten de
Bock helemaal hoopt Ie moken
als vrij kunstenaar. Aan ideeën
ontbreekt het de zweverige
Maarten niet, maar er komt wei-
nig uit z.n handen. Tevergeefs
probeert hij bij Dol!,de eigenaar
van zijn stamkroeg, in de gele-
genheid te worden gesteld zijn
werk te exposeren. Wanneer hij
tenslotte, door toedoen van zijn
vriendin Soskia. een expositie
weet te krijgen bij één van de
bekendste galeriehouders van
Amsterdam zil hij nog 'slechts'
meI het probleem dat hij geen
werk heelt. Ten einde raad richt
hij meIeen. op de zolder van zijn
ouders. gevonden map kinderte-
keningen zijneerste tentoonstel-
ling in. Tekeningen die door de
galerie gemiddeld op enkele
duizenden guldens worden vast-

Satire

Marine te beschrijven. Dil gege-
ven plus het feit dat het rijkelijk
voorzien is van uitstekende il-
lustraties en dat alles voor vijf
gulden{l), maakt het mogelijk
dat dit boekje door velen kan
worden aangeschaft en gelezen.
'500 jaar Marine' o.l.v. drs.
L.L.M.Eekhout e.a, werd uitge.
geven door De Bataafsche
Leeuw, Amsterdam, f 5,-. (WH)

500]AAR
MARINE;f

\\h~ \l'f;

werd de basis gelegd voor de
huidige Koninklijke Marine.
Men zou dus kunnen zeggen dat
de marine dit jaar op de kop al
500jaar beslaat.
Voorde aldeling Maritieme His-
torie van de Marinestaf aanlei-
ding om hel boekje '500laar Ma-
rine' uil te geven. In nog geen 65
pagina's geven diverse auleurs
een overzicht van vijl eeuwen
Nederlandse zeemacht. Uiter-
aard kan in zo'n bestek niet alle
diep op de zaken worden inge-
gaan. Tochzijnde medewerkers
van de hielVoorgenoemde alde-
ling er alleszins in geslaagd een
even beknopte als heldere ge-
schiedenis van de Koninklijke

guur bekend onder de naam Joe
the Egg.Cleveland kwijt.Uitein-
delijk komt Art weer alleen te
staan: een fase in z'n bestaan is
definitief afgesloten en de koers
naar de toekomst is uitgezet.
Een eigentijdse identileits-
roman.
.Geheimen van Pittsburgh' door
Michael Chabon verscheen bij
Het Spectrum, Utrecht. f 27,50.
(WH)

Suksesdebuut

Marine

judcmt van generaal S.H. Spoor'
schep je de verwachting juist
over deze zaken tochwat nieuws
te vernemen.
'Een stem uit het veld' door R.M.
SmuIders is een uitgave van De
Bataalsche Leeuw, Amsterdam,
f 19,50. (WH)

Het debuut van de Amerikaanse
schrijver MichaeI Chabon. 'The
mysteries ol Piltaburgh', was de
grote klapper van dit voorjaar
wat de Engelstalige literatuur
betrelt, In sneltreinvaart volg-
den de drukken elkaar op, Ge-
lijktijdig meI de Nederlandse
vertaling verscheen het boek al-
gelopen zomer in nog twaalt(!)
andere landen. Op z'n zachtst
gezegd een bijzonderheid.
Hoofdpersoon in 'Geheimen van
Pittsburgh' is Art Bechstein die,
na een ekonomiestudie te heb-
ben voltooid, een zomer door-
brengt in Pittsburgh als beo
diende in een boekwinkel. Het is
de laatste zomer van zijn jeugd
en de eerste van een nieuw beo
staan. Al vrij snel maakl hij drie
nieuwe vrienden: de bibliothe-
karesse Flox l.ombardi. een
meisje van uitersten; de homo-
sexueel Arthur Lecomte en een
vriend van Arthuf, de hetero-
sexuele motorbink Cleveland.
Met dit drietal brengl Art een
heilige zomerdoor: hj wordt ver-
lield op flox, belandt in bed bij
Arthur en raakt door toedoen van
zijn vader, een onderwereldli_

Op 8 januari 14B8legdeMaximi-
liaan van Oostenrijk. keizer van
het Duitse Rijk en Heer der Ne-
derlanden, de permanente orga-
nisatie voor alle Nederlandse
zeezaken vast door de instelling
van een Admiraliteit of Raad
van Admiraliteit. Met deze zgn.
Ordonnantie op de Admiraliteit

'Zijn werkkracht heb ik nooit
kunnen verklaren. Tussen troe-
peninspecties door. over de hele
archipel. vergaderingen met de
landvoogd en overvliegende mi-
nisters, fractieleiders, onderne-
mers, stalollicieren en bezoeken
aan ziekenhuizen en hospitaal-
schepen, zie ik hem ach Ier zijn
werktalel schrijven; 's morgens
vanal 8 uur, op lange warme
middagen en avonden zag ik bij
hel voorbijrijden nog de lamp in
de werkkamer branden.'
Zo beschrijft R.M. Smulders in
'Een alem uit het veld' de, nog
steeds tot de verbeelding spre-
kende. bevelhebber van de Ne-
derlandse Iroepen in Indië tij-
dens de politionele akties. gene-
rooi S.H. Spoor,

De auteur. die destijds ritmees-
ter-<tdjudanl was van deze
Spoor, heelt met zijn tehoekge-
stelde herinneringen niets toe-
gevoegd aan datgene wat al be~
kend was. Dat er oorlogsmisda-
den zijn begaan in Indië wisten
weal en dat hel moeten afblazen
van de politionele akties, op last
van de Nederlandse regering.
tot grote frustraties heelt geleid
bij velen, eveneens. Dat sommi-
ge hoge officieren, al ol niet kort-
stondig, gedacht hebben aan
het plegen van een militaire
coup tipt SmuIders slechts even
aan. Zoals hij ook nauwelijks
iets zegt over de doodsoorzaak
van Spoor (de auteur houdt het
op een embolie maar sloot enke.
Ie jaren geleden in een NRC-H-
brochure vergiftiging niet uit).
Ook wardt de intrigerende
moord op de veiligheidsoflicier
Aernout (die gegevens verza-
melde over korruptie en knoeie-
rijen in het leger) met enkele re-
gels afgedaan.
Jommer. dit alles, want door het
gebruik van de ondertitel 'Herin.
neringen van de ritmeester-<td.

Generaal Spoor
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Karen en WimHeij
Kees Roza
Frank SpoelsIra

In wezen is de levensfilosofie
van Lau-be uiterst eenvoudig:
Accepteer wat je voor je ziet zon-
der iets aan de gegeven situatie
te willen veranderen. Bestudeer
de naluurlijke gang van =ken
en werk mee en niet tegen. want
als je verandering probeert aan
te brengen in wat is, roep je al-
leen maar weerstand op. Een
voor de extreem veranderings-
gezinde en naar buiten gerichte
westerse mens vaak moeilijk te
aanvaarden filosofie.

In 1973verscheen in Engeland
een nieuwe Engelse vertaling
van de 'Tau-te tjing' door twee
Amerikaanse hoogleraren. In
deze wereldwijd geroemde ver.
taling - die vele herdrukken be-
leefde - kalligrafeerde Gia-ru
Geng (geb. Shanghai 1919)de
Chinese tekst op sfearvolle pagi-
nagrote landschapsfoto' s van Ja-
ne English (geb. Boston1942).Op
de pagina ernaast werd de En-
gelse teksl afgedrukt, meestal
met een foto erbij. Een schitte-
rend boekwerk, nu ook met een
Nederlandse tekst (vert. uit het
Engels) en stevig gebonden, uit-
gebracht door uitgeverij Servire.
Een boek voor je levenl
ïau-te tjing' van Lau-be ver-
scheen bij Servire, Katwijk aan
Zee, 1987,171blz.j 47,50.(FS)

Houd 10 llIOD(\ oU11 dicht.
Houd j.ll ••luill." i" bed •• """,.
Ma1l1lloocherpe 1,,"Il.
V._"o<>U<l11l1o pobl.",.".
Mao~_'10 ""ld •• Jazlchl.
W_o U" m.l b.t otol0"" d. a<»doo.
Dil t. d. oonp,onhlllh _ ••held.

WI. d ••• o.<>Ol •••• Jt be •• lkt.
IIoko"""." :del. o.i.lom ori.nd of
olj<md.
Om o_ ••~ of 'O\l."'~'om _,,,I
ocb<U><l ••
Ott I. duo 10.1 1>00II01••• '" • __ 0.

m"••.•10 wO\l\l"I09d.

Wl. hel ••• l•••. oprek."Di.l.
Wl. opre~." •••• t••• bet lIlet.

Een fragment uit het indringen-
de verhaal over een eenzame
vrouwdie in het wilde weg tele-
foonnummers draait en vraagt
'ol Angela thuis is' -een wanho-
pige poging om contact met de
buitenwereld te zoeken.
Het is één van de der1ig korte
verhalen uit de bundel 'Balkons
met trieste dromen' van de Cata-
laanse schrijfster Carme Riera
(geb. 194B).docente Spaanse lel-
terkundeaande Universiteit van
Barcelona.
De verhalen _ in lengte va-
ri/hend van één tot zestien pagi-
na's - handelen voornamelijk
over vrouwen: een studenle. een
verpleegster, een huisvrouw ol
de eigenaresse van een hotel. en
over hun verlangens, verliefdhe.
den. grote liefdes en diepe te-
leurstellingen. Ze spelen soms
in het heden, of ookaan hel eind
van de vorige eeuw, tijdens de
Spaanse burgeroorlog of op een
nonnenschool in de jaren zestig.
Maar vrijwel steeds gaat het
over pogingen van een individu
om zicb aan te passen aan het
'normale' dagelijkse leven, po_
gingen die- doorde ongebruike_
lijke wegen die doarbij worden
bewandeld - meeslal tot misluk-
ken zijn gedoemd. Riera's taal-
gebruik is poëtisch. erotisch en
ironisch, een feit dat er zeker
aan zal hebben bijgedragen dat
haar bundels in de oorspronke_
lijke Catalaanse versie talloze
herdrukken beleefden.
'Balkons met trieste dromen'
door Carme Riera (vert. Marga
Demmers) verscheen bij Sara!
Van Gennep, Amsterdam 1988,
166blz. f 34,50.{FS}

Chinese wijsheid
Lau-lse, een oudere tijdgenoot
van Koeng foe-tss (Confucius)
was in de 6e eeuw v. Chr.archi-
varis in ht keizerlijkeChina. Vol-
gens de overlevering zou hij,
toen hij - bijna ziek van de ge-
dragingen der mensen _ de
woestijn inreed om te sterven.
door een poor1wachterzijn over.
gehaald om zijn opvattingen
voor het nageslachl vast Ie leg.
gen. Zoonlstond de 'Tau-te tjlng'
waarin de essentie van het tauïs-
me in BI spreuken werd neerge-
legd. Deze wijsgerige uitspra-
ken vormen _ naast de prakli-
sche gedragsregels van hel con-
fucianisme_ al2S00 jaar lang de
belangrijkste grondgedachten
van de Chinese cultuur, met een
slerke doorwerking in hel gewo-
ne leven van alledag.

nende niet-Duitse auteur is toe-
gekend.
'Niks politie asjeblieft' door Aras
OOrenis een uitgave van Novib,
Den Haag en Ambo, Baarn,
f 24.50,(KR)

Spaanse verhalen

arbeider naar Nederland geko-
men. Hij behoort tot de kleine
groep 'geslaagde' immigranten.
Zijn verhalen gaan over he! da-
gelijkse leven van de Turkse im-
migrant in Nederland. Over za.
ken als werk. illegaliteit, een-
zaamheid, teleurstelling, ver.
driet. aanpassingsproblemen
en generatieconJlicten.
Evenals de verhalen in zijn eer-
der verschenen en bekroonde
verhalenbundel bundel 'Gekke
Mustalo' zijn deze verhalen zo
menselijk en zo indringend ge-
schreven dat wat mij betreft dit
niet de laatste bundel van Halil
Gür is.
'De hemel bleek grauw' door Ha-
lil Gür verscheen bij De Geus,
Breda. f 23.50.(KR)
Ook een 'geslaagde' immigrant
is de in West-Duitsland wonen.
de Turkse auleur Aras OOren.
Van hem varscheen dit voorjaar
bij AmbolNovibin de antiracis-
me.reeks de roman'Niks politie
asjeblieft'
Hetboek beschrijft een etmaal in
de Berlijnse wijk Kreuzberg. De
totaal verschillende personages
worden met elkaar verbonden
door de dood van een buurtbe-
woner. Aras ooren wee! de
spanning rond dit incident tot
een climax op te voeren en tege-
lijkertijd een heel indringend
beeld te schetsen van het dage-
lijks leven van zowel Duitse als
(illegale) buitenlandse bewo-
ners van Kreuzberg.
Na het lezen van deze roman is
het niet verlxrzingwekkend dat
Aras OOren de literatuurprijs
voor de beste in Duitsland wo-

'Hallo, is Angela ook thuis?'
'Uvergist zich, mevrouw.'
'Neemt u mij niet kwalijk, dan
heb ik verkeerd gedraaid ... '
En ze hing op. Ze belde nog eens;
ze draaide nummers op goed ge-
luk die echter wel beantwoord-
den aan een zekere regelmatig-
heid. Een paar seconden en de
onbekende stem:
10 .. .-
'Is Angela ook thuis?'
'Wie zegt u?'
'Angela, zou ik die kunnen
spreken?'
'U vergist zich, mevrouw. er
woont hier helemaal geen An-
gela,'

WIllEM
FREDERIK
HERL'VIANS

ning' door J. Schippers en J. Bon-
tekoe. verscheen bij uitgeverij
An Dekker, Amslerdam 1988.
o.a.v. de Schorerstichting.
f 34.50. (KR)

Migrantenliteratuur

Van w.r. Hermans verscheen
kort geleden. onder de lile! 'Din-
ky Toy,', een bundel korte, pitti-
ga spreuken, ook wel aforismen
genoemd. Een kleine greep:
- Tijd is gald, zoals de horloge.
dief zei.

- Als een ijsberg: groot, maar
tan dode opgeschreven.

- Aristocraat in har1 en nieren.
Verder nergens.

- Taalmystiek: Afzeggen is z0-
wat het tegengestelde van af-
spreken. Zou zeggan soms
geen spreken zijn?

Aforismen

De laatste jaren verschijen er re.
gelmatig sludies over de leefsi-
luatie van buitenlandse werkne.
mers in Nederland. Geen enkele
studie kan de situatie van deze
mensen de lezer zo indringend
duidelijk maken als de zeven
verhalen in het boek van Halil
Gür, getiteld 'De hemel bleek
grauw'. Het is heel vertrissend te
weten dat de verhalen geschre-
ven zijn door iemand die weet
waar hij het over heeft. Halil Gür
is namelijk zelf in 1974als gast.

Theologisch dispuut: Een
dorpskerk bij zijn toren pakken
en als hamer gebruiken of als
strijdbijl.
Zoals Ie verwachtan valt deelt
Hermans zijn 'vijanden' ook nu
weer enkele rake tikken uit:

- Hoelang is het alweer geleden
dat G.K. van het Reve. de
azelspoep nog aan zijn
piemeltje, een verdachte geur
van heiligheid verspreidde!
Zelden heb ik iemand zo
krachtig het tegendeel zien to-
nen van wat hij bedoelde. toen
Harry Mulisch sprak: 'Daar
ben ik te chic voor'.

Als uitsmijter tenslotte:
- Vies, als de vingertoppen van
een blinde.
Wie er nu nog niet genoeg van
heelt koop!de bundel maar.
'Dinky Toys' van w.r. Her-
mans Verscheenbij de Harmo.
nie, Amslerdam, f 14,90 (in-
gen.) en f 24,90(geb.). (WH)

EGO. oktober 1988 27



WIE ~EEERTHIER
.zo'N MIEZE'RIG- STUK vERDRIET,
ONpE"RKRUI PSEL, N IKSNt..rr,
OP~~ëlÄN WLALSJIJ,
-rE ~/NEREN? •

28 EGO. oktober 1988


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

