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Nogmaals solt drugs

Het lijkt er nu op ol er twee overheden in Nederland aan de touwtjes trekken ten
aanzien van het drugsgebruik. Enerzijds een overheid die goede sier maakt in hel
buitenland met een progressief drugsbeleid en daar een prijs voor incasseert - en
anderzijds een overheid die een zeer repressief vervolgingsbeleid hanteert ten
aanzien van haar dienstplichtigen met betrekking tot soft-drugs. Is hier sprake van
rechtsongelijkheid of niet? En dat dan ten opzichte van een groep die toch al
bijzonder veel inlevert om te voldoen aan een opgelegde plicht. Hoe kan anno 1990
de president van de Krijgsraad te Arnhem boetes opleggen ten bedrage van f 75,-
voor het roken van een joint of het in bezit hebben van enkele grammen hasj én het
alcoholprobleem in de krijgsmacht goedpraten met de opmerking dat dat nogal
meevalt (in strijd met alle statistische gegevens hieromtrent), terwijl aan de andere
kant de overheid in de persoon van de heer Engelsman, tienduizend dollar incas.
seert voor zijn (van harte gegunde en volledig onderschreven) progressieve drugs-
beleid?
Wij slellen aan de heer Engelsman voor om, in afwachting van het moment van
inkeer bij de Krijgsraad, voorlopig de boetes van de dienstplichtigen te voldoen uit
zijn tienduizend dollar pot. Want ooit moet toch ook in de krijgsmacht de aanslui-
ting met de samenleving weer gevonden worden op dil punt.

In een eerder redaktioneel kommentaar (juni '90) en in een wat uitgebreider artikel
in het oktobernummer is het 'probleem' van de soft-drugs aan de orde geweest in
relatie tot de krijgsmacht. De redaktie had het hier voorlopig bij willen laten.
Dit voornemen werd echter doorkruist door een op zich bijzonder bericht dat veel
aandacht kreeg op radio, t. v, en in de dagbladen: E. Engelsman, medisch socio-
loog en hoofdambtenaar op de afdeling Alcohol. Drugs- en Tabakbeleid van het
ministerie van WVC. kreeg van de Amerikaanse Drugs Policy Foundation een prijs
van tienduizend dollar voor het tolerante Nederlandse drugsbeleid,
Uit een artikel in de Volkskrant van 17oktober 1990, onder de titel 'In het buitenland
worden verslaafden vaak geZÎen als gevaarlijke monsters', blijkt dat mei het
Nederlandse drugsbeleid in het buitenland goede sier wordt gemaakt. Zelfs de
meest conservatieve Duitse politicus komt zich tegenwoordig bij Engelsman
oriënteren over spuitomruilprojekten.
Engelsman stelt onder meer: 'In Nederland proberen we drugsgebruik te benade-
ren als een gewoon gezondheidsprobleem. Vandaar dat vooral het ministerie van
WVC het drugsbeleid bepaalt. In de meeste landen, waar drugs in de eerste plaats
worden beschouwd als een law and order-probleem, zijn de ministeries van Justitie
voor het drugsbeleid verantwoordelijk.
Uit Nederlands onderzoek blijkt dat van alle junks ongeveer eenvierde crimineel
gedrag vertoont. Tegelijk constateert de politie dat bij wel 60 tot 70 procent van alle
delicten alcoholgebruik een rol speelt. Ik zeg dan: kijk eens naar het alcoholmis-
bruik. Want door steeds de aandacht te vestigen op de criminaliteit onder drugsge-
bruikers wordt de aandacht van een veel groter probleem afgeleid:
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Redaktie

Jaarboekje 1990

Volgens een al jarenlange traditie
ontvangen de lezers van EGOelk jaar
bij het decembernl,lrnmer een zogehe-
ten jaarboekje. Dil keer gaat dat OVer
de gevolgen van de ontspanning in de
Oost. West verhOl,ldingvoor de Ne-
derlandse krijgsmacht en met name
ook over het al ol n;et (moeten) voort-
bestaan van de dienstplicht.
Het rijk met foto's en tekeningen geïl-
lustreerde boekje (64 blz.) bevat een
bellChol,lwendartikel van defensiemi_
nister A. L. ter Beek en eell achttal
interviews gemaakt door de journa.
list ell radioreporter lall Stool. Voor
belangstellenden zijn. zolallg de
voorraad s!rekt. nog exemplaren ver-
krijgbaar bij de bl,lro's raadsman!
Vrol,lW(zie blz. 18)ol bij buro hoofd.
raadsman (zie adres op deze pagina).



De LIMOSdoor de ogen van Jan Soldaat

Alle soldaten die hun 12 maanden dienstplicht bij de Koninklijke Lucht-
macht vervullen beginnen met een militaire basisopleiding. De school die
deze opleiding verzorgt. is de LIMOS.de Luchtmacht Instructie en Militaire
Opleidingen School. te Nijmegen. De duur van deze opleiding is afhanke-
lijk van het squadron waarbij de betreffende soldaat is ingedeeld en heelt
een maximum van 11weken.
Redacteur Peter SamweI had een vraaggesprek met Robert v. d. Werf.
Philip Limer en Peterv. d. Werfi. drie soldaten die vlak voor hunoverplaat-
sing stonden.

Hoehebben jullie je voorbereid opjullie
dienstplicht?
Roberl: Ik heb zoveel mogelijk gelezen
over de diensttijd. Dil soort artikeltjes
gingen bijna allemaal over de land-
macht en kwamen vrij negatiel op me
over.Maar verhalen overde luchtmacht
klonken gelukkig al wat positiever.
Peler: Dat gevoel had ik ook. Ik kreeg
eerst een oproep van de landmachl en
was daar niel echt blij mee. maar loen
ik later een oproep van de luchtmacht
kreeg was ik opgelucht.

Hoe komt dat?
Robert: Ik denk dal dat komt door het
leit dat het bij de landmacht allemaal
veel groter, veel massaler is.

Heeft dat volgens juJlie ook invloed op
de manier waarop mensen met elkaar

omgaan, bijvoorbeeld de houding van
een sergeant tot een soldaat?
Philip: Ja. ik denk wel dat dat zo is. In
het begin kregen we tijdens een ge-
sprek te horen dat de luchtmacht dich-
ter bij de maatschappij slaat dan de
landmacht. Enmijn ervaring na zes we-
ken dienst is dat dat wel aardig klopt.

Waaruit blijkt dat?
Philip: De manier van handelen van-
mensen met hogere rangen. Bijde land-
macht hoor je verhalen over die men-
sen, dat ze erg op hun strepen gaan
staan. Maar dal valt hier reuze mee. er
valt hier nog te praten over bepaalde
dingen.

Softe opleiding?
Maar het komt ook voor dat als je een

jongen bij de landmacht vraagt wat hij
van de LlMOS vindt, hij antwoordt dat
het er hier vreselijk soft toe gaat. Die
jongens worden maar in de watten ge-
legd, zegt hij, lekker eten, kleine club-
jes, leuke opleiding en krijgen ook nog
een baantje dat in het verlengde ligt
van hun schoolopleiding wanneer ze
weggaan van de LlMOS.
Philip: Nee, dat klopt niet. Je kunt het
zelfzo hard maken als je wilt.
Robert: Het is wel zo dat je hier een
keuze kunt maken voor jezelf. Ol ik doe
fanatiek mee ol ik loop er de kantjes
vanaf. Er is zells een adjudant die zegt
dat je gewoon jezell moet blijven. je niet
te militaristisch moel opstellen, omdat
je maar dienstplichtig bent. Het is in
leite gewooon een spel dat je speelt.
Alleen voor de beroepsmensen gelden
andere regels. daar zijn de eisen wal
hoger.
Philip: Ikwil toch nog even terug komen
op de uitspraak dat de luchtmacht soft
zou zijn. Ik vind de luchtmacht hele-
maal niet zo solt. Kijk. ik kwam hier
heel negatiel naar toe: opleiding afbre-
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Peler: 'Ik wil soms gewoon even 'out' zijn'

ken en de dienst in, een verloren jaar
dat sowieso.

Maar ik bedoel met soft ook de mate van
discipline die je de laatste zes weken is
bijgebracht: schoenen poetsen, sche-
ren, op tijd zijn, bed opmaken kast op-
ruimen, de kamer netjes houden etc.
Werd je daarin strak gehouden?
Robert: Als je van huis uit gewend bent
omalles op te ruimen, om alles netjes te
houden, dan is het een hele kleine aan-
passing om dat hier ook te doen.
Peter: Mijn kast is eigenlijk alleen net-
jes op vrijdagmiddag tijdens de inspec-
tie, maar de rest van de week is het een
klerezooi. Wat kan het mij nou schelen
dat mijn kast een zooitje is, zolang het
maar niet gaat stinken of zoiets.
Philip: Kijk, iedereen weet het nut van
die regeltjes: hygiëne en het aangezicht
en dat soort dingen. De hygiëne is hier
natuurlijk gigantisch belangrijk. Al
veeg je iedere dag, de stof komt overal
vandaan en als je dan kijkt naar de vori-
ge gevallen van nekkramp, dan zijn ze
er volgens mij sindsdien nog meer op
gaan hameren dat het schoon moetzijn.

Dus je kunt je wel voorstellen dat ze
daar streng in zijn?
Philip: Jazeker, en dat vind ik terecht.

Verbazingwekkende zaken
Kunnen juJ1ieiets noemen waar je je de
laatste zes weken over verbaasd hebt?
Philip: Ja ik heb wel een negatieve erva-
ring. Ik stond 's morgens op en ik was
iets te laat. Ik snel wassen en ik had het
koud. dus ik loop naar binnen en ik pak
mijn bodywarmer en ja, je mag dus
geen burger kleren over militaire kle-
ding dragen. Ikwas hier net drie dagen,
ik wist dat wel, maar als je 's morgens
slaap hebt en je hebt het koud, dan pak
je het eerste dat voorhanden is. Ik liep
van m'n kamer naar de eetzaal. En dat
was dus nog vóór acht uur. Maar ja.
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Robert: 'Ik dacht: Ie moot, dus je zá/. ...

toen kwam ik een sergeantmajoor tegen
en die gaf me een uitbrander, ongeloof-
lijk. Wat is je naam? Hier wordt een
rapport van gemaakt en heb je al een
lesje militair recht gehad? Endit en dat
en zus en zo. Nou, gigantisch. Ikwas in
éën keer wakker.
Alles goed en wel, regeltjes zijn regel-
tjes. maar ik ben hier ook niet voor mijn
plezier naar toegekomen. Goed, ik wil
me desnoods wel aanpassen, maar dat
dat op zo'n manier gezegd wordt. Gi-
gantisch!

Dat vind je een beetje overdreven?
Philip: Ja, dat vond ik echt overdreven.
Ik denk dat je er mensen ook op een
andere wijze attent op kunt maken.
Vooral als je hier pos drie dagen zit. Ze
verwachten gelijk Ie veel van je en ze-
ker in het begin.

Heb jij dingen, Robert die je verbaasd
hebben?
Robert:Wat mij verbaasd heeft is dat je,
ondanks dat je dienslplichtig bent, je
toch een fijne lijd kunl hebben. Dat had
ikniet verwacht. Deeerste zeven weken
vallen in de regel tegen vergeleken bij
de rest van je opleiding, dus je eigenlij-
ke werk.
Peter: Ik had toch wel moeite met de
aanpassing. Bijvoorbeeld dat je in ëén
keer met z'n achten op de kamer ligt.
Dat hebben jullie ook wel gemerkt. Ik
heb niet voor niks zo'ngrote koptelefoon
meegenomen en een grote handdoek
over mijn kop heen. Ik wil dan even
gewoon 'out' zijn. Zowaren ze ook een
keer mei z'n allen zwemmen. Ik dacht:
heerlijk, die kamer even voor me al-
leen.

Privacy
Geven juJ1ieveel geld uit?
Philip: Ik geef per week misschien wel
honderdvijftig gulden uit alleen aan
uitgaan.

Philip: 'Mensen die er vatbaar voor zijn WOl-
den loch flink beinvloed door de kaderleden'

Hoe komt dat?
Philip: Jo, hoe koml dot? Je bent van
huis, dat ten eerste. Normaal gespro-
ken heb je je eigen bezigheden: je hebt
je sport, je vereniging waar je naar toe
gaat, je hebt je vrienden waar je eens
naar toe gaal, je hebt je spuIIen in huis,
lezen en dal soort dingen. Hier heb je
niet echt privacy, dus spelen op mijn
gilaar goot bijvoorbeeld niet door, le-
zen wordt al een sluk moeilijker en ja, ik
hou van uitgaan en op de een of andere
manier heb ik nu het geld en het gaat,
dus ... En hel is onwijs gezellig elke
avond weer.

Hoe ervaren jullie het gecommandeerd
worden in dienst?
Peter: Ik hou er gewoon niet van om
gecommandeerd te worden eigenlijk.
en daar bij komt dat als iets normaal
gevraagd wordt, dan doe ik het tien
keer liever dan wanneer ik gecoman-
deerd word.
Robert: Ikheb het voordeel gehad dat ik
op een hele sirenge school gezeten heb,
er zaten nog geen honderd leerlingen
op en daar was het allemaal in het wit,
allemaal dat nummer. allemaal dal bu-
reautje. Dus voor mij is het een hele
kleine overstap geweest. Maar ik zie
hier ook wel sommige mensen. die con-
tinu op een ander letten of die zijn
knoopjes los heeft zitten.

Slechte voorlichting
Was het voor jou vanzelfsprekend Ro-
bert, dat je in dienst ging?
Robert: Ja, eigenlijk wel. Ikheb gewoon
gedacht dat het er bijhoort allemaal. Ik
was kerngezond, dus ik werd goedge-
keurd en dan kom je d'r dus bij. Maar
verder weel je ook niks, van bijv. de
opkomst enro. Ik hoorde hier laatsl dat
maar een derde van iedereen die
dienstplichtig is in dienst komt. De
kans dat je niet op had hoeven komen
was dus groter.



Een vriend van mij ging naar de keu-
ring, kwam eerst twee uur te laat en had
overal maling aan. Toenvroegen zevan
wil je wel in dienst en hij zei: 'Helemaal
niet. Ik hooi als een stekker'. Twee we-
ken later kreeg hij een briel en hij hoel-
de niet te komen. Duszezijner wel heel
soepel in geworden en dat wist ik niet.
Ik dacht: je moet, dus je zal.

In die zin zijn jullie toch slecht voorge-
licht?
Robert: Heel slecht. Toch denk ik dat
dienst nog steeds belangrijk is voor je
toekomst.

Is dat zo?
Philip: Nou,als je kijktnaar het bedrijfs-
leven. Wanneer je komtvooreen sollici-
tatie voor een bepaalde functie en je
hebt dezelfde achtergronden en het eni-
ge verschil is dat ik in militaire dienst
ben geweest en mijn collega-sollicitant
niet. dan durf ik te wedden wanneer de
verdere achtergronden gelijk zijn, dat
ze mij kiezen.

Op grond van wat?
Philip: Omdat de hele Nederlandse na-
tie er nog steeds van uitgaat dat ze je in
dienst discipline bijbrengen en dat
soort dingen, orde, netheid ...

Denk je dat echt?
Philip: Nou, half om half. het is alle-
maal wel wat versoepeld, maar ik denk
om die reden ook dat je meer kans van
slagen hebt.
Robert: Ik denk wel dat het je toekomst
schaadt. want als je al een jaar extra
bed.rijfservaring opgedaan hebt, dan

tilt dat toch zwaarder.
Peter: Voormij is het een zware slag,
want ikben een jaar weg uit de automa-
tisering, dus ik kan zowat overnieuw
beginnen.

Opleiding kan korter
Hoe is je tijdsindeling geweest? Heb je
het gevoel dat er efficiënt gewerkt is.
dat je tijd goed besteed is?
Peter: Het kon zeker beter. Ik denk dat
we zo en nu en dan weken hebben ge-
had waarvan ik zeg: dat had ookwel in
twee dagen gekund.

Bedoel je dat de opleiding korter zou
kunnen?
Peter: Ik denk dat ze hier rustig twee
weken van de opleidingstijd al kunnen
halen.
Philip: Maar ik denk dat je nu dingen
vergeet. Als je bijv. een dagje
schietbaan hebt, dan denk je dat je de
hele dag niks doet, maar er zijn wel
allemaal wachtenden voor je.
Maar ik denk ook wel dat deze oplei-
ding wat verkort kan worden.

Verveling. Hoe is dat geweest de laat-
ste weken?
Peter: Alleen eigenlijk op de
schietbaan. Ook dan nog niet echt.
want dan was je van te voren gewaar-
schuwd en had je wat bezigheidsthera-
pie meegenomen. Kaarten of een
schaakspel alzo. Ja, zoen nu en dan zat
je wel eens binnen en dacht je van: Ja
jongens, wat nu?
Robert: Ik zei tegen die jongens ook al:
Hetenige wat je hier goed leert is wach-

len en geduld hebben en dat komt ge-
woon omdat je hier heel massaal zil. Je
zit hier niel alleen dus je moet altijd op
een ander wachten. Was dat niet zoge-
weest. was hier maar 30 of 40 man ge-
weest, dan zou alles een stuk sneller
gaan.

Je verandert wel
Okee, nog even terug naar die verande-
ringen door de laatste zes weken. Ik
hoor wel eens hier, dat ze thuis zeggen
van: Ik kan merken dat jij in dienst zit,
want ...
Philip: Dat merken ze aan mij, ja. Mijn
taalgebruik bijvoorbeeld ... Ik ben he-
lemaal niet zo'n sexist of zo,maar men-
sen die er makkelijk vatbaar voor zijn,
die worden toch flink beïnvloed doorde
kaderleden

Doorde kaderleden?
Philip: Door kadeJieden, ja. Bijvoor-
beeld: Zit niet met je noten Ie spelen.
Dat zeggen zedan wanneer je je handen
in je zakken hebt. Allemaal van dat
soort opmerkingen en altijd toegespitst
op sex.
Robert: Bij mij thuis dachten ze dat ik
heel negatief zou reageren van: Het is
daar heel slecht en het is niks. Maar ik
hou daar wel van. Ik ben zelfs klasse-
oudste, Ik vind dat hartstikke mooi. Dat
is net iets voor jou, zeggen m'n maten.
Dat hadden ze dus thuis helemaal niet
van me verwacht.
Okay jongens, ik wens jullie alle drie
een goede diensllijd verder. Bedankt
voor dil gesprek.

Peter Som wel
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Een standje van de koningin

Er was eens een Zuidofrikaanse regeringsleider die een standje kreeg vaD
de Nederlandse koningin. Dat gebeurde in 1949. toen minister-president
Malen op bezoek was in Nederland en zijn opwachting maakte bij Konin.
gin Juliana. Die vertelde hem dat ze er niet over piekerde om naar Zuid.
Afrika te komen zolang de apartheid zou bestaan. Iuliana was daarin
principiëler dan haar man Bemhard. want die ging even zo vrolijk op
bezoek naar Zuid.Afrika. Evenals trouwens de sociaal.democratische pre-
mier Willem Drees. Er kwam een eind aan dergelijke staatsbezoeken door
het bloedbad van Sharpeville in 1960.

De meeste Zuidafrikaanse christenen
zijn zwart. Zij zullen het niet eens zijn
met Lubbers. Zijverwachten hun bevrij.
ding heus niet in de eerste plaats van
DeKlerk.Het zijn hun eigen democrati-
sche organisaties waar zij hun hoopop
hebben gevestigd. En zij vinden de
Westerse pluimstrijkerij voor De Klerk
als een soort Zuidafrikaanse Gorbat-
sjov misplaatst.
Lubbers ziet De Klerk dus als een be-
langrijkere loctor in de Zuidafrikaanse
ontwikkelingen dan Mandela, Wester-
se politici denken kennelijk dat De
Klerk de man is die de toekomst van
Zuid-Afrikain zijn hand heeft. Zijkun-
nen kennelijk niet geloven dat er ande-
re machtsfactoren zijn, die blanken als
De Klerk in de gewenste richting heb.
ben gedwongen. Want het staat nu wel
vast dat DeKlerktot veranderde inzich-
ten is gekomen dank zijde interne en de
externe druk.

organisaties in Zuid-AfrikaDeKlerkon-
der druk moeten houden. Datzehem als
het ware moeten blijven dwingen de
noodzakelijke stappen te ondernemen.

Mandela: Johannes de Doper•..
Ook premier Lubbers begrijpt dat er in
Zuid.Afrika meer aan de hand is, dan
het werk van een enkele man. Hijnoem-
de daarom ook het bezoek van Nelson
Mandela aan Nederland. Indit verband
maakte deze Christen-polilîcus een
wonderlijke opmerking: hij vergeleek
Mandela met Johannes de Doper. Uit
mijn Gereformeerde jeugd herinner ik
me nog dat Johannes de Doper be-
schouwdwordtals de wegbereider voor
Jezus. Dus premier Lubbers moet met
die vergelijking bedoeld hebben dat in
DeKlerkeen Heiland gezien moet wor-
den. De Zuidafrikaanse president als
de Messias, die het Heil voorZuid-Afri-
ka komt aanzeggen. Vooreen christen
is Johannes de Dopernatuurlijk wel be-
langrijk. maar het echte werk wordt. in
de christelijke geloofsopvalling, toch
altijd gedaan door de Jezus-figuur.

Nu is de Zuidafrikaanse president De
Klerk hartelijk ontvangen in Den Haag.
Doorde regering. door hel parlement en
door koningin Beatrix. De Klerk is ge-
prezen om zijn moed.. Want De Klerk
durft te zeggen dot de apartheid fout is.
Dot heeft geen enkele Zuidafrikaanse
regeringsleider vóór hem gedurfd. Hij
heeft politieke leiders als Mandela vrij.
gelaten en hel ANC weer gelegali-
seerd. Dat is door blanke ogen gezien
een formidabele vooruitgang.

Marginale veranderingen
Moor zwarte ogen kijken toch anders
tegen de Zuidafrikaanse ontwikkelin-
gen aan: DeKlerkheeft mensen vrijge-
laten die nooit gevangen hadden mo-
gen worden. De Klerk heeft het verbod
opgeheven voor het ANC,dat nooit ver-
boden had mogen worden. De Klerk
heelt de politieke toestand van voor
1960hersteld. En verder heeft De Klerk
nog niets gedaan. Zijnpolitie gaat door
met het detineren van politieke tegen.
standers. Zijn veîligheidsdiensten hel-
pen mee om geweldsuitbartingen te 01-
ganiseren in de townships. Zijn politie
treedt niet op tegen de bewapening van
blanke rechts-extremisten. De Klerk
schaft wel een paar wetten al. maar de
wellen waar het wezenlijk om gaat zijn
nog steeds volop van kracht.
Demeerderheid van de Zuidafrikaanse
bevolking heelt nog steeds geen poli-
tieke rechten. En ook in sociaal-econo-
misch opzicht is er nog steeds geen en-
kele verandering aangebracht in Zuid.
Afrika.

DeKlerk is voor sommige Westerse po-
litici de man van wie het heil moet ko.
men.Maar de meerderheid van de Zuid.
afrikaanse bevolking weet, dat De
Klerktot nu toe alleen maar heeft toege-
geven dat de apartheid als politiek niet
werkt en daarom moet worden afge-
schaft. De Klerk heeft nog met geen
woord toegegeven dat de apartheid in-
derdaad een misdadig systeem is. De
meerderheid van de Zuidafrikaanse be-
volking begrijpt dat de democratische
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. .. of Zwarte Piet?
Misschien zit het rassendenken zodiep
in de Westerse cultuur, dat Westerse
politici het nog steeds moeilijk vinden
om te aanvaarden dat zwarten meer
kunnen dan alleen maar hardlopen,
dansen, muziek maken en dergelijke.
Ol dat zij meer kunnen bereiken dan
blanken.
Deopmerking van LubbersoverMande-
la als Johannes de Doperis bespottelijk.
Lubbers had ook een andere vergelij-
king kunnen maken. Hij had Mandela
ook Zwarte Piet kunnen noemen _ de
dienstknecht van Sinterklaas. In zijnvi-
sie is De Klerk immers de Goedhei-
ligman.
Deapartheid in Zuid-Afrikabestaat on-
dertussen nog volop en dus kan JuHa-
na's dochter nog steeds niet met goed.
fatsoen op staatsbezoek naar Zuid-Afri-
ka. Maar dat zal zij wel niet hardop te-
gen De Klerk hebben gezegd. Jammer
genoeg.

Ka.re] Roskam

VITlUN ISOLEMENT



The Scene - Blauw
Trockener Kecks - Met Hart en Ziel

De laatste tijd verschijnt er verdacht
veel goed nieuw materiaal van Neder-
landse makelij. Ineen relatief kortlîjds-
bestek komen 00. Herman Brood,Claw
boys daw, Nits en Jack of hearts met
sterk nieuw werk, waarvoor niemand
zich hoeft te schamen. Ditzelfde geldt
voor de nieuwe CD's van de Amster-
damse groepen the Scene en de Tröcke-
ner Kecks. De hoofdstedelijke afkomst
is niet de voornaamste reden om deze
twee groepen in één recensie te bespre-
ken, dat geldt namelijk voorelk zichzelf
respecterend Nederlands bandje. Maar
er zijn andere overeenkomsten tussen
de beide groepen. Dezang is niet alleen
Nederlandstalig, maar wordt ook ver-
zorgddoor twee heren, die niet beschik-
ken over een fantastische stem, maar
waarvan je in ieder geval wel kunt zeg-
gen dat de hartstocht en emotie die er
door heen klinkt. echt is. Bovendien
trad the Scene-zanger Thé Lau weder-
omop als producer van de elpee van de
TröckenerKecksen produceerde Kecks-
zanger Rick de Leeuw de plaat van the
Scene.

Reeds in 1980bracht the Scene haar eer-
ste elpee uit en tien jaar later verschijnt
na lang wachten 'Blauw'. Tien verras-
send goede Nederlandse nummers, die
niet altijd even begrijpelijk zijn('blouw,
blouw, keer ik terug noor jou'), moor
wel altijd verstaanbaar. Hoogtepunt is
het opzwepende titelnummer; zo goed
hebben we ze nog niet gehoord in de
jaren negentig.
Vervolgdwordt met het uiterst dansba-
re 'Iedereen is van de wereld " de
prachtig mooie ballod 'Rigoreus' en de

BonJoviimitatie 'De stemdie fluistert in
de nacht' In de resterende zes nummers
kan the Scene de hoge kwaliteit niet
helemaal vasthouden, maar dot doet
niets af van het feit dat 'Blauw' een
plaat is waarvan er te weinig worden
gemaakt in Nederland (goed dus),

De Tröckener Kecks hebben de afgelo-
pen tien jaar aanzienlijk meer van zich
loten horen dan the Scene en lijken in-
middels toegegroeid noor een bege-
renswaardige status. Live stoot de
groep met haar aanstekelijk enthou-
siasme al jaren goed aangeschreven (ol
is de zang veelal zo onverstaanbaar,
dat pas na een aantal nummers kan
worden vastgesteld in welke taal wordt
gezongen), de platen vinden dan wel
hun weg noor een te kleine groep afne-
mers, de positieve reacties zijnniet van
de lucht en met het verschijnen van de
zevende elpee 'Met Hart en Ziel' lijkt
een doorbraak noor een groter publiek
in het verschiet. Waarom?

Niet omdat 'MetHart en Ziel' zoveel be-
ter is dan voorgangers als 'Betaalde
liefde' en 'Nuof nooit' en ookniet omdat
op deze plaat compleet nieuwe Kecks
wegen worden ingeslagen. Nee, 'Met
Hart en Ziel' is niet beter noch anders
dan voorgaand werk van de groep,
maar beschikt om de een of andere
duistere reden in het titelnummer over
een single die nu eens niet alleen door
de VPROwordt gedraaid en dit simpele
feit droogt zorg voor meer succes don
ooit.

Riekde Leeuwwordt wel de zanger met
de hoge irritatiegraad genoemd (het
gaat dan om z'n stem, niet om z'n per-
soonlijkheid; hij is Hans van der Tagt
niet!)Het is inderdaad voorstelbaar dot
mensen elf Tröckener Kecks nummers
te veel van het goede vinden. Moorzelfs
deze mensen zullen moeten toegeven
dat de Kecksin topvormzijn in het kerst.
(!)liedje'De redding' en de melancholi-
sche ballod 'In tranen' en dot er voorhet
overige stevig oplosgerockt wordt. 'Met
Hart en Ziel' is dan wel meer van het-
zelfde, het is voor een ieder die moder-
ne Nederlandstalige muziek kan waar.
deren en nog geen platen van de The
Tröckener Kecks in huis heeft, een
'must'.

Paul Simon- The Rhythm of the
Saints

De heer Simon behoeft natuurlijk geen
nadere introductie. Als duo met de lan-
ge Art Garfunkel schreef hij in de jaren
'60 en '70 enkele klassiekers en zijn
daarna gestarte solocarrière kende een
voorlopig hoogtepunt in de in 1986ver-
schenen elpee 'Groceland', Op deze
plaat vond een geslaagde samensmel.
ting plaats van westerse en Zuidafri-
kaanse muziek. Helaas werd het succes
hiervan enigszins overschaduwd door
de, mijns inziens onterechte kritiek met
betrekking tot Simons 'collaboratie' met
(zwarte) Zuidafrikaanse muzikanten.
Wat betreft de opvolger 'The Rhytbm ai
tbe Saints', valt deze kritiek niet te
verwachten. Ditmaal zijn de muzikale
invloeden niet afkomstig uil het land
van de apartheid, maar uit Brazilië en
West-Afrika.

Dit heeft tot gevolg dat 'Tbe Rhythm of
the Saints' een minder sprankelende
ploot is geworden dan zijn voorganger,
waarbij de heldere gitaarpartijen ont-
breken en de nadruk ligt op de percus-
sie. Dil blijkt onder meer op de single
'The obvious chUd', waarin halverwege
een onorthodoxe rhythm-break is te ho-
ren. Ook in de andere negen songs
speelt het ritme een belangrijke rol en
alleen 'Proof' doet denken aan de mu-
ziek op 'Graceland'. Ook op 'The Rythm
of the Saint' werkt er weer een-te-veel-
om-op-te-noemen-rij artiesten mee, Zo
schittert MiltonNascîmento (00. bekend
van de David Byme compilatie 'Brazil
Classics') in 'Spirit voices' en vallen ou-
de bekenden als Ladysmith BlackMam-
bozo en Hugh Masekela (resp. in 'The
coast' en 'rurther to Ily') te beluisteren.
Paul Simon is er voorde tweede maal in
geslaagd een crossover te bewerkstelli-
gen tussen westerse en niet-westerse
muziek, dat geen slap aftreksel is van
een van beide stijlen. Bovendien weet
hij voor de zoveelste maal een brug te
slaan tussen generaties en tussen groe-
pen van (oudere)jongeren; 'TheRhythm
of the Saints' bevat muziek voor jong én
oud en voor de lezers van Oor én Popfo-
to (en dus ook van EGO).

Evert van Dijk
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"Alles wat ik maak is vermaak ... "

In het hartje van Amsterdam staat het huis van Wim Stevenhagen (36jaar).
naast striptekenaar ook principieel en erkend gewetensbezwaarde. Hij is
geboren in Haarlem en belandde via Amstelveen in Amsterdam. Daar
heeft hij. voordat hij in 1978als professional begon met tekenen. eerst de
Rietveldacademie met succes afgerond.
Wim maakt tekeningen en strips. Zijn werk wordt uitgegeven via boeken.
tijdschriften. kranten èn op ansichtkaarten. Zijn opdrachtgevers variëren.
Hij tekent o,a. voor 'Onze Wereld', 'VeeDee' (Vereniging Dienstweige-
raars). 'Milieudefensie' ••ABOP- (Algemene Bond Onderwijzend Personeel)
en Haarlems Dagblad.
Als je door Wim zijn tekeningen heen kijkt herken je een boodschap. die
minstens zal leiden tot een glimlach. Natuurlijk kom je ook prenten tegen.
die Wims eigen ontwikkeling weergeven. waaronder zijn ideeën inzake de
dienstplicht en het leger.
Redakteuren Peter Samwel en Jan den Boer hadden een gesprek met Wim.

AI? PAPAINH~" I£q<R WAS
"'€\\lEEST, WAS PApA OA"i OOK
~EN E.WT1öMA"i<1EWO~DEN 7

71'",.,

Wim is afkomstig van niet-godsdiensti-
ge, buitenkerkelijke en socialistische
afkomst. Deze nestgeur inspireerde
hem tot het maken van de keuzes. die
hem hebben gebracht waar hij nu is. Hij
weigerde destijds zijn dienstplicht en
hij ontwikkelde een maatschappij-kriti-
sche blik. die weliswaar niet van een
richting ol stempel is te voonien. maar
wel zeer herkenbaar is in zijn tekenin-
gen. Enduidelijk stelde hij toen: "Ikga
gewoon het leger niet in", Dat was voor
hem logika.

Niets spreekt vanzelf
Natuurlijk stelden mensen hem de
vraag. wat hij dan zotegen het gebruik
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van geweld had. Wim beantwoordde
deze vraag altijd met een wedervraag.
"Het gaat er niet om wat ik tègen ge-
weid heb. maar de vraag is waarom jij
ervoor bent?" Daarmee maakte hij zijn
persoonlijke instelling en houding
t.o.v. zijn eigen dienstplicht duidelijk
en nam hij tegelijkertijd elke vanzelf-
sprekendheid van het tegendeel weg.
En natuurlijk is ook het maken van
strips en ander tekenwerk doordit soort
ervaringen geïnspireerd. Iemand die
een beroep wil doen op de wel gewe.
tensbezwaarden, gaat een lange en
soms ook moeizame weg. In Wim zijn
werk isda! terug te vinden, evenals zijn
kijkop het maatschappelijke beeld van
het leger in het algemeen en op JonSol.

daat in het bijzonder.
Zoliggen de eigen ervaringen soms len
grondslag aan zijn werk als tekenaar,
Wimheeft dan ook ideeën genoeg, ver-
telt hij. maar hij moet ook vaak reke-
ning houden met gestelde deadlines.
Dan moét er gewoon iets komen en ge-
beurt het, dat hij aan een half uur ge.
noeg blijkt te hebben om iets dat bij
hem opborrelt, op papier uit te drukken.

Humor staat centraal
De ondertoon in zijn werk is met name
om mensen via humor ergens op te wij-
zen. Humor spreekt mensen altijd. aan
en wordtdaarom door Wimgebruikt om
mensen op maatschappelijke ontwik.
kelingen attenl te maken. Het begrip
humor is dan ook heel vaak in zijn werk
terug te vinden. Terwijl we hierover zit-
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ten te praten, ontvalt hem plots; "Eigen-
lijk is alles wat ik maak, vermaak ...
althans dot hoop ik don maar. In elk
geval stoot humor centraal."
Vanuit zijn opvoeding en achtergrond
ligt het voor de hond dat Wim niet op
èlke vraag voor tekenwerk ingaat. In
zijn van oorsprong kritisch gevormde
geest is bijvoorbeeld absoluut geen
plaats voor ultra-rechtse ideeën. En
don noemt hij in het bijzonder de Cen-
trumpartij: "Dcar zou ik dus nooit voor
tekenen, want ik verafschuw elke fas-
cistische tendens."
Dus wil Wim altijd van te voren weten
voor wat of wie hij werkt. "Moor", zegt
hij er vrijweldirect bij, "ikwilme aan de
andere kant ook niet zelf in een hokje
loten plaatsen." Hijwil dus niet bij een
of andere groepering of politieke stro-
ming horen. want hij schuwt als het wa-
re "idealistisch gepraat".

Vrijheid boven alles
"Dot idealistische vind je bijvoorbeeld

ook in de meeste religies terug", zegt hij
en door voelt hij weerzin tegen. "Stand-
punten in dergelijke stromingen staan
eigenlijk allemaal al vast; er zit geen
beweging meer in. Je gelooft erin of je
gelooft er niet in, meer ruimte is er niet.
Neem bijvoorbeeld de religieuze uit-
gangspunten inde moslimcultuur... De
onverdraagzaamheid en de normerin-
gen. dat 'het moéten accepteren', dat
bevalt me er niet in."
Wim komt over als een vrij mens. Zo
voelt hij zich ook en hij wil die vrijheid
voorzichzelf ook graag waarborgen, in
elke situatie en ten koste van alles. En
hij drukt zijn persoonlijke ervaringen
van de beperkingen van die vrijheid
moor wat graag uit binnen zijn beroep
als tekenaar. Daarbij kiest hij dus als
ingang de humor, omdat die een in-
gang is die velen aanspreekt en waar.
mee je grote groepen bereikt.

Jan den Boor
Peter Sam wel

oW>ot•• IEc~", •••rt./OQ"": X0-
"'I
-~

@
•

IK WIL \1.e.ST IN DIEN'.';r.
MAAR. Ij( WAARSCHUW JuLLiE'
IK HEB ALTIJP ALVEi<L0REN

ME.T VEOffEN '

EGO. deçember 1990 9



De schande van de WAO

In de rijke Westerse landen werken nergens zo weinIg mensen als in
Nederland. Van de bevolking van 15tot 64 jaar heeft hier ruim de helft een
baan. Vergeleken met een gemiddelde van ruim zestig procent of de bijna
tachtig procent in de Scandinavische landen is dat erg mager. Niet alleen
werken er in Nederland betrekkelijk weinig vrouwen. nergens anders
werken zo weinig mannen.
Dit is een probleem. vindt ook de regering. Niet alleen omdat mensen die
geen werk hebben dat vaak vervelend vinden of omdat het recht op arbeid
een universeel mensenrecht is. maar ook omdat de groei van onze wel.
vaart voor een groot deel afhankelijk is van het aantal mensen dat werkt.

Het is dan ook vanwege het geringe
aantal werkenden in Nederland dat on-
ze welvaartsgroei de laatste jaren sterk
achterblijft bij die van andere Westerse
landen. Dat is natuurlijk een probleem
op zich, maar het geringe aantal wer-
kenden en de daaraan gekoppelde lage
welvaartsgroei leidt ook tot tal van an-
dere problemen. Ik noem er twee.

Koppeling en financiering
Ten eerste de koppeling tussen lonen
en uitkeringen. Als er relatiel weinig
mensen werken, moeten er veel men-
sen een beroep doen op een uitkering.
Tegelijkertijd betalen dan betrekkelijk
weinig mensen belastingen en premies
omdie uitkeringen te financieren. Wan-
neer we er in Nederland in zouden sla-
gen veel meer mensen een baan te ge-
ven, dan zouden we ons minder druk
hoeven te maken over de koppeling, die
dan immers veel minder zou kosten.
Een tweede probleem is het finan-
cieringstekort. Afgezien ervan dat de
hoogte van het tekort nogal eens wordt
overdreven, is het financieringstekort
voor een belangrijk deel alhankelijk
van het aantal werkenden. Hoe meer
mensen er werken, hoe meer belastin-
gen de staat binnenkrijgt en hoe minder
de staat uit hoelt te geven aan
bijstandsuitkeringen.

Het geringe aantal mensen dat een
baan heelt. wordt onder andere weer.
spiegeld in het grote aantal arbeidson-
geschikten. Nergens in de Westerse we-
reld zijner meer mensen die een beroep
doen op een arbeidsongeschiktheids-
uitkering dan in Nederland (momenteel
ruim 850.(00). Hoe kan dit? Zijn wij ge-
middeld zoongezond? Neen, Nederlan-
ders schijnen tot de gezondere mensen
van de wereld te behoren. Maar waor-
om is de arbeidsongeschiktheid in Ne-
derland dan zo hoog? Precies is het nog
niet bekend, moor voorzoverwe nu we-
ten heelt de massale arbeidsonge-
schiktheid niet zozeermet de ongezond-
heid ofde ongeschiktheid van individu-
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ele werknemers te maken, maar meer
met het ongezondeofongeschikte func-
tioneren van de arbeidsmarkt.

Traditie
Dewisselingen op de arbeidsmarkt zijn
groot. Miljoenen mensen veranderen
jaarlijks van plaats op de arbeids-
markt. Vandeze miljoenen zijner tallo-
zen die vrijwillig hun baan opzeggen,
vaak om een andere baan te aan-
vaarden. Erzijnook talloze mensen die
onvrijwillig ontslag krijgen of voor wie
ontslag dreigt. hetzij omdat het bedrijf
sluit, hetzijomdat delunctie opgeheven
wordt en zo zijn er nog wel meer re-
denen.
In sommige landen bestaat er een uit-
gebreid net aan voorzieningen dat erop
gericht is mensen die uit de boot (drei-
gen te)vallen terug te leiden naar werk,
hetzij via actieve bemiddeling, hetzij
via scholing of zelfs de creatie van
werk. Nederland heeft een dergelijke
traditie niet. Nederland legt in plaats
van de nadruk op het recht op arbeid de
nadruk op het recht op een uitkering.
Wie werkloos wordt kan een uitkering
krijgen, en verder zoek je het zelf maar
uit, om het maar eens plat te zeggen.
Wie met werkloosheid bedreigd wordt,
wordt soms in de gelegenheid gesteld
een beroep te doen op een arbeidsonge-
schiktheidsuitkering. Voorwerkgevers
is deze weg soms gemakkelijker dan de
weg van het gewone ontslag. Daarte-
gen protesteert een vakbond in de regel
of je wordt op de vingers gekeken door
het arbeidsbureau. Voorde werknemer
kan het ook gunstig zijn om voor een
arbeidsongeschiktheidsuitkering te
kiezen, omdat deze wat gunstiger is
dan het spook van de bijstand bij lang-
durige werkloosheid.

Heelt arbeidsongeschiktheid dan niets
met de fysieke gesteldheid van een
werknemer te maken? Vast wel, maar
het is bekend dat in sectoren waarin de
werkgelegenheid daalt het aantal ar.
beidsongeschikten groeit en omge-

keerd. Het valt dus te voorspellen dat
het aantal arbeidsongeschikten in de
electro-technische bedrijfstak de ko-
mende tijd lors zal toenemen, eenvou-
digweg omdat Philips duizenden ar-
beidsplaatsen schrapt. Ja maar. je moet
toch medisch worden gekeurd om in
aanmerking te komen vooreen arbeids-
ongeschiktheidsuitkering? Jawel, maar
in de keuring wordt ook een schatting
gemaakt van je kansen op de arbeids-
markt. Wanneer die kansen laag wor-
den ingeschat. krijg je al snel een ar-
beidsongeschiktheidsuitkering. Boven-
dien, slechts in de helft van de gevallen
vindt er een keuring plaats en slechts in
IS procent van de gevallen een uitge-
breid onderzoek naar je fysieke of psy-
chische mogelijkheden vooreen andere
baan. Je hoeft dus volstrekt niet ar-
beidsongeschikt te zijn in de letterlijke
zin van het woordom een arbeidsonge-
schiktheidsuitkering te krijgen.

Najaarsoverleg
Tijdens het Najaarsoverleg stond de
massale arbeidsongeschiktheid hoog
op de agenda. Ondernemers zagen een
oplossing in het verlagen van en het
bemoeilijken van het krijgen van een
arbeidsongeschiktheidsuitkering, de
vakbonden wilden ondernemingen ver-
plichten meer 'arbeidsongeschikten' in
dienst te nemen. De regering heelt tus-
sen beide oplossingen niet willen
kiezen. Daardoor kwamen er alleen een
paar magere compromissen op papier,
waarvan het uitermate twijfelachtig is
ol het de stijging van de arbeidsonge-
schiktheid zal afremmen.
Maar stel tussen haakjes eens even dat
de regering wel had gekozen voor een
van beide 'oplossingen'. De onderne-
mersoplossing leidt misschien (hoewel
de stelselherziening sociale zekerheid
ook niet heeft geleid tot een daling) tot
een doling van het aantal 'arbeidson-
geschikten', maar tot een gelijktijdige
stijging van het aantal werklozen. Ook
de vakbondsoplossing is niet ideaal.
Weliswaar legt de vakbeweging de vin-
ger op een gevoelige plek, waar zij on-
dernemers wil dwingen om mensen
aan te stellen die zij eerst hebben ge-
loosd via de arbeidsongeschiktheid,
maar er zijn m.i. onvoldoende arbeids-
plaatsen om op korte termijn 850.000
mensen aan een baan te helpen.

Het is allemaal betrekkelijk zinloos als
we geen aandacht hebben voorhet nog
steeds gigantische tekort aan arbeids-
plaatsen. Dat is het kernprobleem van
onze economie. Zonderdat we dat aan-
pakken zijn de werkloosheidsbestrij-
ding en de pogingen de arbeidsonge-
schiktheid te verminderen gedoemd te
mislukken. Premier Lubbers zei bij het
tienjarig bestaan van het CDAdat de
massale arbeidsongeschiktheid een
schande is. Ik ben dat met hem eens,
maar ik vind het onverstandig en
schandalig dat hij vervolgens zegt dat
de staatsschuld de komende jaren de
hoogste beleidspriorileit moet krijgen.

Wessel Visser
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Je kunt je afvragen wat het nut van griezelfilms is. De mensen hoeven
tenslotte de krant maar op te slaan. of naar het nieuws op de televisie te
kijken en ze doen al geen oog meer dicht. Maar juist om die reden schijnen
films die zo angstaanjagend zijn dat je verstijfd in je bioscoopstoel zit. een
duidelijke functie te hebben. Ze leiden je even helemaal af van alles wat je
bezighoudt. en vaak zijn de situaties die erin worden geschetst. zo bizar
dat je ze niet associeert met je eigen leven. Hoewel •••

Dejonge arts Ross Jennings besluit met
zijn vrouw Mollyen hun twee kinderen
om hel stadsleven te ruilen voor een
rustige praktijk op het platteland.
Indezelfde periode leidt de entomoloog
James Atherton een expeditie naar de
regenwouden van Venezuela waar hij,
op zoeknaar zeldzame insecten, een on-
gewoon grote gifspin tegenkomt. Het
dier blijkt bestand tegen het gifgas
waar alle andere verzamelde insecten
zonder slag of stoot aan bezwijken. Tij-
dens de werkzaamheden maakt de spin
ongezien zijn eerste slachtoffer: een
nietsvermoedende fotograaf die tot de
expeditie behoort. wordt in zijn tent ge-
beten en overlijdt. Dedode wordt in een
geïmproviseerde kist gelegd. Dooreen
gat in de zijwand kruipt de spin ookmee
naar binnen, op weg naar de bewoonde
wereld. Kortnadat Ross Jennings in het
plaatsje Ganaima is gearriveerd. over-
lijdt zijnnieuwe buurvrouw. Ze is even-
eens gestoken door een spin (de oor-
spronkelijke immigrant heeft inmiddels
wat nazaten geproduceerd), maar dat
weet nog niemand. De oude dorpsdok-
ter constateert een hartstilstand, maar
Ross wil daar niet aan. Hij heelt de
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vrouw de dag tevoren nog onderzocht
en haar kerngezond bevonden. Wan-
neer een paar dagen later een lid van
het plaatselijk honkbalteam onder on-
verklaarbare omstandigheden over-
lijdt. ook nadat hij door Dr. Jennings
was onderzocht, heelt de nieuwkomer
al snel de bijnaam Dr.Death.
Gelukkig heeft de oude arts, die het vol-
gende slachtoiler wordt. een Oplettende
vrouw. Die ziet een spin door de kamer
kruipen, vlak nadat haar man heelt ge-
roepen, dat hij door iets gestoken is.
Jennings heelt nu duidelijk lont gero-
ken. Hijbelt een bekende insectenkun-
dige voorinformatie. Het is dezelfde dr.
Atherton die nug altijd niet door heeft
welke ramp hij over Canaima heeft ge-
bracht. Als blijkt dat de fotograal die
tijdens zijn expeditie is overleden. uit
Canaima afkomstig was en ook daar-
heen is getransporteerd om te worden
begraven, is het raadsel opgelost. De
volgende stap is het verdelgen van de
spinnenkolonie. Op dit punt in de film
aangekomen. krijgen mensen die bang
voor spinnen zijn (en dat is een kwart
van de wereldbevolking!) het heel
moeilijk, want regisseur Frank Mars-

hall gooitdan alle remmen los. Hijvoert
de spanning vakkundig op en werpt
voortdurend meer spinnen in de strijd.
De arme Jennings. die al doodsbang is
voor het meest onschuldige spinnetje,
blijkt over heldenmoed te beschikken
als het er op aan komt. Na een bloed-
stollende confrontatie met de moeder.
spin weet hij het dorp nog net voor de
ondergang te behoeden.
Marshall was jarenlang de vaste produ-
cent van Steven Spielberg, en hij heelt
hem duidelijk de kunst afgekeken.
'Arachnophobia' is een juweel van een
griezelfilm, waarbij Marshall goed
heeft aangevoeld dat het publiek of en
toe zit te snokken naar een lach om de
spanning te breken, Voordie taak heeft
hij John Goodman aangetrokken, die
als de insectenverdelger Ramba rYeah,
I'm bad .. ,) een lekker eind weg
schmiert. JeUDaniels in de rol van de
wat sukkelige arts die zichzelfovertreft
om zijn gezin en de dorpsbewoners te
redden, blijkt ook een gouden keus,
evenals de wat arrogante Britse acteur
Julian Sands als de entomoloogdie alle
onheil heeft veroorzaakt. Hij komt dan
ook ellendig aan zijn eind. Mooieloka-
ties en onbegrijpelijk knop camerawerk
maken 'Arachnophobia' meteen ol tot
een klassieker!

Leo van Opzeeland
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Air America

Roger Spottiswoode belicht in zijn cyni-
sche avonturenfilm' Air America' de rol
van een groepje hurgerpiloten ten tijde
van de escalerende militaire operaties
in Vietnam. De piloten brengen in hel
geheim voedsel en andere spullen naar
Laos. len behoeve van de dorpelingen
maar ook bestemd voor lokale militaire
eenheden die de communisten bestrij-
den. Maar daar blijft het niet bij. Al snel
ontdekt een jonge vlieger dat zijn ma.
joor in een grootscheepse drugshandel
verwikkeld is. Aldeze onthullingen zijn
langzamerhand niks nieuws meer,
maar geestig gespeeld en ook lech-

Mel Gibson en Robert Downer jr. in 'Air
America'

nisch knap in beeld gebracht (let op het
stuntwerk met de vliegtuigen). blijven
ze toch prikkelende stof voor een regis-
seur die graag wat dieper graaft. Mei
Gibson en Robert Downey jr. spelen
mooie hoofdrollen.

The Sheltering Sky

De Amerikaanse musicus Port Moresby
en zijn vrouw Kit arriveren in 1947 per
oceaanstomer in Noord Afrika. Port is
vastgelopen in zijn werk, en ook zijn
huwelijk begint na tien jaar barsten te
vertonen. Hij hoopt op nieuwe impulsen
tijdens een reis door de woestijn.
Port stort zich willens en wetens in ge-
vaarlijke ondernemingen, maar kan
zijn liefde voor Kit toch niet verlooche-
nen. Zij van haar kant raakt volledig op
drift als Port aan tyfus is bezweken.
Al heeft regisseur Bernardo Bertolucci
met 'The Sheltering Sky', naar de ro-
man van Paul Bowles, opnieuw een
adembenemend mooie film afgeleverd.
hij maakt het zijn publiek niet makke-
lijk. De beweegredenen van de beide
Amerikanen blijven zo duister dat het
moeilijk is om je in te leven in hun ge.
drag. De beklemmende sfeer van die
tolaal vreemde fascinerende wereld

Debra Winger en John Malkovich in
'The Sbeltering Sky'

komt zeker over, maar dal is loch voor
ruim twee uur film een wat eenzijdige
emotie. John Malkovich en Debra Win.
ger doen hun best in de hoofdrollen,
maar hebben een bijna onmogelijke
taak.

Postcards from the Edge

Mike Nichols verlilmde de autobiograli-
sche beslseller van actrice Carrie Fis-
her. Na een problematische jeugd als
kind van acteur Eddy Fisher en actrice
Debbie Reynolds kwam ze, eenmaal
volwassen, terecht in de drugsscène
van John Belushi. De film begint met het
moment dat de hoofdpersoon in allerijl
door een vriend naar het ziekenhuis
wordt gebracht, omdat ze een overdosis
drugs heelt genomen. Een afkickperio-
de volgt en als onderdeel van de Ihera-
pie moel de vrouw weer tijdelijk bij haar
moeder in huis gaan wonen.

Meryl Streep in 'Postcords !rom the
Edge'

Metyl Streep en Shirley MacLaine ge.
ven elkaar prachtig partij als de moeder
en de dochter. Het feit dat Corrie Esher
het Hollywoodse wereldje van binnen-
uit kent, maakt het verhaal heel au-
thentiek en lekker sarcastisch. Gene
Hackman, Dennis Quaid en Carl Reiner
spelen' leuke bijrollen.

Sons

Een onverwacht kadootje bleek 'Sons'
van Alexandre Rockweil. Het zal mis-
schien wat moeite kosten om de film te
zien, want hij wordt op zeer bescheiden
schaal uitgebracht. Onthoud de titel
anders voor de videotheek, of let op of
hij eens op de televisie wordt vertoond!
Het verhaal is snel verteld. En oude
man zit na een beroerte in een verpleeg-
tehuis voor oorlogsveteranen. Hij heelt
drie zoons van verschillende vrouwen.
De oudste heeft een vaste baan, de

Samuel Fuller en WiJliam Forsytbe in
'Sons'

jongste is bij hem in dienst als verte-
genwoordiger. De middelste zoon is een
dromer die zijn draai niet kan vinden.
Maar juist hij ontdekt dat de oude man
in de oorlog in Normandië een Françai-
se heeft leren kennen. wier brieven hij-
nog altijd bij zich draagt. Hij weet zijn
broers zover te krijgen dal ze de vader
uit het ziekenhuis halen en met hem op
het vliegtuig naar Frankrijk stappen ...
De film is een oase van eenvoud, klein-
schaligheid, humor. originaliteit en
warmte. Tijdens het kijken moest ik
voortdurend denken aan John Cassave-
tes en zijn films. En wat stond er op de
aftiteling: de lilm is opgedragen aan
Cassavetes, die oorspronkelijk de rol
van de oude vader zou spelen. Maar hij
overleed voortijdig, en regisseur/script-
schrijver Samuel Fuller [die in de Twee.
de Wereldoorlog een aantal onder-
scheidingen verdiende, en ook werke-
lijk in Normandië heeft gevochten) nam
de rol over.

L.v.O.
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De westerse mens... de autonome
mens?

Spelen wij, westerse mensen, een
misschien levensgevaarlijk spelletje
met de pas enkele eeuwen verworven
autonomie? Is dat autonomie?

Ii•• EGO
•• puzzle

Janmaat: 'Alle
buiten/anders
weg uit Irak!'

Vertikaal: I. de slang is stiL dat lijkt
maar zo; 2. ren, kereL ren; 5. oude Duit-
se stem; 4. met een griffel; S. stuk vee en
oud-voetballer van Ajax zorgen dat de
motor blijft lopen; 9. w-wat pop-praat
die m-man v-vreemd; 12. deze dame is
vooral in Italië mooi; 13. zit die kraai
altijd met deze maanstand op de muur;
14. de zoete drank vergezelt je; 17. dit
meisje zit in de Russische rivier.

Horizontaal: 1. deze militair neeml er
nog eentje; 6. dit seksbommetje kan er
tegen; 7. deze last zit aan de verkeerde
kant; 8. een puling de dus om doen; 10.
de ezel maakt muziek; 11. zwerende
mop!; 15. twee, vier, zes, een ogenblik;
16. plezier van voor naar achter; 18. een
jongen zonder haar; 19. een eind weg
gissen. dat is gemeen.

Hieronder een cryptogram, waarvan de
omschrijvingen luiden:

Cryptogram
De oplossing van de drie synoniemen in
het novembernummer luidt: L prikkel;
2. eksters en 3. keuring.

Steven

vragen
staat

••VriJ

Watvindje?

7•

Toch is het een zoeken, loch gaal er
ook veel fout op het gebied van mo-
raal, recht, democratie, techniek.
Verwarren we autonomie met wille-
keur?
Houden we voldoende rekening met
anderen; hun belangen; hier; in ande-
re werelddelen; in komende tijden?
Verwarren we autonomie met heb-
zucht?
Is het motto: "Grijp watje krijgen kunt,
het gaat alleen om eigen belang?"
Ervaren we in autonomie ook verbon-
denheid met al die andere mensen,
met al het andere?
Kunnen we onszelf beleven als deeltje
van een mooi en ingewikkeld geheel?

De westerse mens, bevrijd van angst
voor duistere machten.
De westerse mens, los van wetten en
moraal door godsdienst of autoriteit
opgelegd.
De westerse mens, de autonome
mens?
Hij bepaalt wat goed en kwaad, wat
recht en onrecht is.
Hij heeft dat zelf vastgelegd in regels
over moraal en recht.
Hij bepaalt de maatschappelijke ver-
houdingen.
Hij heeft dat zelf vastgelegd in regels
over staatsinrichting en democratie.
Hij bepaalt de inrichting van de hem
omringende natuur.
Hij heeft dat zelf vastgelegd in regels
over delfstoffenwinning en land-
schapsinrich/ing etc. etc.
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Topsporters in Sport International
vooral verhullend

Rob Bianchi. bondscoach van de Nederlandse hockeyploeg: "Ik ben
bondscoach. ik moet diplomatiek zijn. Laat ik het zo zeggen: ik denk niet
dat het kali verdronken is, maar de put zal gedempt moeten worden."
Gerold Vanenburg. PSV-er(en als het Michels belieft international): "In de
voetballerij leer je bepaalde dingen. Het heeft geen nut om mensen voor
het hoofd te stoten. Slijmen? Nee. ik heb een eigen mening. maar die hoef
je niet altijd keihard te zeggen," Yvonne van Gennip. drievoudig Olym-
pisch schaatskampioene: "Niemand kent me. mijn diepste innerlijk houd
ik geheim."

Het zal een jaar geleden zijn geweest,
dat een collega met afkeurende blik
vroeg waarom ik in vredesnaam geen
frequent lezer van Sport International
was. SI was toch verplichte kost voor
een conscientieus sportverslaggever!
Bedremmeld begon ik iets te stamelen
over ellenlange stukken. tijdgebrek en
net-de-vorige-editie-gemist-hebben. Ik
gaf daarmee toe dot ik de diepere weer-
zin in mezelf niet kon verklaren. Ik ver-
moedde iets van: "Bah, een tijdschrift
vol met sport, door kun je je fatsoens-
halve toch niet mee inlaten."
Aan de andere kant hou ik van sport (als
die mooi beoefend wordt), kan ik er zelfs
door worden ontroerd en vind ik sport
een cultuurgoed. Hoe nuchter ik ook
ben, bij bepaalde prestaties, duels of
successen kon mijn gemoed bijna vol-
schieten. Grote sportmensen vallen me
op vanwege hun koelbloedigheid, soms
benijd ik ze om de manier waarop ze
spanningen aankunnen.

Criteria?
Ik kan me van heel vroeger herinneren,
dat ik (hoog) basketbalde, (goed) ten-
niste, (redelijk) honkbalde, (soms)
prachtige voetbaldoelpunten maakte
en (af en toe) een schillerende spin kon
slaan achter de tafeltennistafel. Maar
als het erop aankwam waren de tegen-
standers en medespelers mentaal su-
perieur. In de (top)sport dien je over on-
gelooflijk veel lef en moed te beschik-
ken. Ik had er te weinig van. Op crucia-
le momenten liet ik het afweten of
speelde ik (in een teamsport) de bal
gauw over naar een onder.
Over dat soort dingen wordt nauwelijks
geschreven. Aan dat soort criteria
wordt nog minder het falen of slagen
van een topsporter beoordeeld. Maar
waaraan dan wel? Ik ben op zoek ge-
gaan naar het antwoord op die vraag.
In Sport International. Ik dacht: "Wie
weet heeft die collega gelijk, als hij me
zo verwijtend aankijkt. Wie weet, doet
SI met die ellenlange verhalen toch iets
wezenlijks uit de doeken over topsport."

Nietszeggend
Af en toe begon ik een nummer te ko-
pen. fk laserde helft van. voeldedezelf-
de wrevel als weleer. maar kon nog
steeds niet omschrijven wat er nu pre-

cies aan het blad scheelde. Ik moest
kennelijk de gehele beker ledigen en
heb de laatste nummers dan ook in ex-
tenso, zin voor zin, in me opgenomen.
En eindelijkweet ik het. Eindelijk heb ik
ontdekt wat er mis is. De eerste alinea
van dit stukje îllustreert dat. Het zijn
citaten uit SI nummer IJ. Volkomen
nietszeggende citaten, want de betref-
fende topsporters mogen, kunnen of
willen niets zeggen en toch worden ze
pagina's lang aan het woord gelaten.
Het ligt niet aan SI en het is ook geens-
zins mijn bedoeling dat blad te torpede-
ren. Het doet tenslotte een poging ach-
tergronden bloot te leggen en dat is nog
maar weinig media na te geven. SI
slaagt echter niet in die opzet en dat is
treurig. Het ligt misschien niet eens aan
de journalisten bij SI, het ligt waar-
schijnlijk aan de sport zelf. Die (top-)
sport legt zich een groter stilzwijgen op.
naarmate de rol van het geld belang-
rijker wordt.
Vanenburg zal zich wel twee keer be-
denken kritiek uit te oefenen op PSV,
Michels of medespelers. Hij vliegt ter-
stond uit de selectie. Rob Bianchi wil
het hockeybestuur niet te zwaar vallen,
als dat weinig meer doet dan rondrijden
ineen BMW,want hij vliegt er (zeker als
ex-voetballer) even gemakkelijk uit als
hij erin is gekomen.

Zinloos
Maar Yvonne van Gennip dan? Die
komt toch buitengewoon eerlijk over?
Ze keert zich immers af van al te materi-
alistisch denken? Het zij zo, maar ook
Van Gennip laat zich niet in het 'diepste
innerlijk' kijken. Ze zal er zeker haar
redenen voor hebben en andermaal
vermoed ik het ergste. Want ik heb - in
vertrouwen - al té veel verhalen van
topsporters gehoord: over hun ellendi-
ge jeugd. hun vroeg ontstane frustra-
ties, hun gevecht om toch iets in de
maatschappij te betekenen. Ze mogen
of willen dat verhaal na verloop van tijd
niet meer kwijt. Het is vooral de spon-
sors dikwijls te ingewikkeld en te nega-
tief. Een sportster moet schitteren en
niet dreinen. En daarom zijn zo veel ver-
halen volstrekt zinloos. Ook in Sf. Wat
die ellenlange verholen vooral doen is:
verhullen.

Hans van Wissen

Gendd Vanenburg
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Zingeving

Mensell streven ernaar, in het alge-
meen, om de dingen zo Ie doen dat ze er
het gevoel aan over houden, dat het zin
heelt gehad. De ervaring te hebben dat
het werk wat je doet zinnig is, dat de
contacten die je met andere mensen
hebt zinvol zijn en dat je aan het eind
van de dag kunt zeggen, dat je een zin-
volle dag hebt gehad. Dat zal niet altijd
Jukken, maar ons streven is daar wel op
gericht.
Aan al die ervaringen van zin, ontlenen
de meeste mensen ook de zin van hel
bestaan: dat wat het de moeite waard
maakt om te leven. En dal hoeven be-
slist geen hoogdravende dingen te zijn.
De zin van het bestaan kan door ieder-
een ervaren worden, mei of zonder ge-
loof, in de doodgewoonste dingen van
alledag.

Raadslieden - waar en wie

En toch, ondanks dat, ervaren massa's
mensen die zin van hun bestaan niet
meer. Alles lijkt hun even zinloos en
grauw toe en ze vragen zich elke mor-
gen af: Waarom zou ik überhaupt m'n
bed nog uitkomen? Waarvoor doe ik het
allemoa]'? En ze weten geen ander ant-
woord dan het nakomen van hun dage-
lijkse verplichtingen en over hun toe-
komst denken ze niet meer na. Want de
idealen die ze hebben gehad, zijn toch
niet uitgekomen. Ze zijn onbewust het
huwelijk ingestapt, hebben zonder er
bewust over na te denken kinderen ge-
nomen en ontdekken vervolgens dat ze
het eigenlijk heel anders hadden wîl1en
doeIl. EIl daarvoor is het nu te laat. Af-
schuwelijk, iIlderdaad.

Nu las ik onlaIlgs in eeIl boekje vaIl eeIl

bekende professor die alles weet over
het goede en het kwade eIl waarom dat
zo is, dat gebrek aaIl ziIlgeving de
grootste neurose is vaIl deze tijd. Er valt
tegen ZO'Iluitspraak heel wat iIl te bren-
geIl, maar ik kan simpelweg volstaaIl
met te zeggen dat deze professor iIl
geen geval gelijk heeft. omdat we iIl
OIlzesamenleving weliswaar allemaal
tobbeIl met ziIlgeving, maar niet alle-
maal Ileurotisch zijn.

Zingeving wordt ervaren, wanneer we
ons er van bewust zijn dat hetgeen we
doen zinvol is of juist niet. Of het nu de
afwas is, geluk in de liefde of poëzie
schrijven. het kan allemaal even zinvol
of zinloos zijn. Zin' is voor ieder mens
verschîl1end. De vraag naar de zin van
het bestaan kan dan ook niet in algeme-
ne termen worden beantwoord. Het be-
staan héélt geen zin. Het bestaan kan
wél zin krijgen.
We moeten er zelf zin aan geven. Om
dat te doen moeten we ons bewustzijn
gebruiken, proberen bewust te zijn wat
in ons persoonlijk leven belangrijk is en
wat niet. Jezelf de vraag stel/en: waar
geef ik werkelijk om en wat kan ik daar-
mee doen in de praktijk. Daarnaar te
leven en er vorm aan te geven. Te wor-
den wie je wilt zijn.
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Van het bivak weet ik het nog: ik was bij het wachtlopen midden in de
nacht gewoon een beetje bang. De toestand was er naar. Demens is een
dagdier en dan wordt het al gauw wat minder florissant als zo om kwart
voordrie' s nachts het hall bewolkt is en de maan het maar magertjes doet.
Misschien zit het dan wel in de ruimte. Dehemel is soms gewoon te hoog.
het donker te diep.

.. als zo om kwart voor drie 's nachts het
hall bewolkt is en de maan het maar mager-
tjes doet.'

We lagen in zo'n vaag overgangsge-
bied: geen echt bos, geen echte heide,
geen pure zandverstuiving. Een beetje
van alles wat. Dat maakte het allemaal
verdachter dan het was. In iedere
vliegden. iedere jeneverbes zag ik al
gauw een mens. Vooralals het waaide.
Donbewoog alles een beetje. Beweging
en geluid versterken de sleer dat er iets
aan de hand was.
Iedere beweging behoefde dan wel

'We lagen in zo'n vaag overgangsgebied .

geen Rus te zijn, een vijand was het in
ieder geval.

Wachtcommandant
Daar stond je dan tussen de tenten, de
schuttersput jes en het materieel waar-
voor de belastingbetalers zo moesten
opbrengen. Een heel eigen gevoel om
zoin diepe duisternis je land te verdedi-
gen. Niemand te zien maar het idee
maakte me al wat gespannen. Een iets
snellere hartslag dus daar bij dat bi-
vak, een ietsepietsie zweterig midden

in de kouvan de nacht. Maar inde korte
ogenblikken dot je je maatje iets verder-
op even sprak, gaf je natuurlijk geen
krimp:allemaal klote in dat leger, wan-
neer is er kolfie, maar verder geen bij-
zonderheden. Achteraf bleek de wacht-
commandant die uit het niets kwamop.
dogen nog de grootste schrik.
Een beetje bang zijn; zelfs de grootste
llinkerik weet wat het is. Angst is dan
ook niets bijzonders. In tegendeeL het
is iets heel natuurlijks. Een gewone
dierlijke reactie om gevaarlijke situa-
ties te vermijden, Ie ontvluchten. Of al-
thans het onbekende wat gemakkelij-
ker de baas te kunnen. Dot wachtlopen
was bij mij maar een voorbeeld uit een
lange reeks: kolen halen in het donkere
schuurtje, voorhet eerst met de fiets de
roltrappen al van de Rotterdamse
Maastunnel, een stel opgeschoten jon-
gens langs die veel groter, veel sterker
toonden dan het schriele ventje dat ik
lange tijd was.

Afstand en tijd
Wanneer zijn we bang, angstig? Het is
moeilijk te zeggen. Over oorlog en el-
lende. ziekte, dood en ander ongerief

~ hebben we het maar even niet. We blij-
~ ven als het ware dicht bij onze huis-
tuin-en-keuken angsten. Wanneer zijn

~ we dan bang?



'Dacrf standje dan lussen de tenten ... '

spreekwoordelijke olifant tegenover de
muis. De groep tegenover de enkeling.
Maar hel gaat lang niet altijd om fy-
sieke kracht. De ervaren oudere tegen.
over de onzekere jongere. De meerdere
tegenover de mindere. Degene die in.
nerlijk weet voor de goede zaak te staan
tegenover de draaikont die met alle
winden meegaat.
Soms lijken de zaken niet helemaal dui.
delijk. Wie is er het meest bang: de ei.
genaar van de pitbulilerrier of degene
die langs het beest moet? Degene die
plotseling een grote mond heeft, zonder

Pitbull-eigenaar

hier, hoe dichterbij hoe tastbaarder.
Hoe kom ik door m'n examen? Krijg ik
direct na mijn diensttijd werk? Dat zijn
veel duidelijker vragen, twijfels, ang-
slen desnoods, dan (ommaar eens wat
te noemen) verzeilt Nederland straks
onder hel zeewaler door het broeikasef.
fect?

Eigen kracht. ook iets om aan te denken
als het om angst gaat. Lichamelijk in de
eersle plaats. De goedgebouwde ma.
cho-<lchtigekrachtpatser tegenover het
tengere, aarzelende mannetje. De

Angst is ook iets van tijd, die ook weer
afstand is. Tijd heelt de wonden. Hij
doet de angst ook vervagen. Heel goed
zie je dat in de geschiedenis.
DeSpanjaarden waren in onze 8O-jarige
oorlog bepaald geen lieverdjes.
Niemand denkt daar meer aan op het
strand van MarbelIa, in de bar in Beni-
dorm.
De Fransen bezetten ons land aan het
eind van de 18een het begin van de 1ge
eeuw. Zoals elke bezettingsmacht ke.
ken ook zij niet op een dooie meer of
minder onder de burgerbevolking. Ver.
geven is hel en vergelen.
Maar Duitsland, vooral nu dat weer is
verenigd, blijkt plotseling toch heel
groot en sterk. Bijvelen roept het daar.
door nog steeds of opnieuw bange ge.
voelens op. la, 1933-1S45was het al.
weer. Het lijkt wel of de tijd hier even
stil staat en de angst niet met de jaren
wegebt.

Angsl heeft zeker met afstand te maken.
Iets wat ver weg is, wordl niet als be-
dreigend ervaren. Zowas de angst voor
'de Russen' jarenlang meer een uitvin-
ding van het militair.industrieel comA
plex dan van de man in de slraat. Hel
gele (Chinese) gevaar bleek in onze
contreien al helemaal een luchtbel.
Maar het rondspoken van een 'enge'
vreemde man in de buurt, gaf steevast
wel veel onrust.
In de natuur zie je de werking van af-
stand heel goed. Een vogel, een hert,
een vos heeft je in het veld al heel snel
gezien, gehoord, geroken. Maar pas als
je op een bepaalde afstand bent geko-
men, gaan ze op de vlucht. Bijhel rood.
borstje is die afstand heel wat kleiner
dan bij de vos of bij het edelhert.

Vanzelfspekend, tijd en angst hebben
ook met de toekomst te maken. Ook ... gai jencrtuudijk geen luimp: ( ... ) wanneef is er koffie. moOT verdefgeen bijzonderheden.'



... de reactie in de vorm van (... ) je drukken. Jonge vogels doen dit ....

Flits Maas

Eeuwenoud systeem

mens in de buurt) liever een stapje of
heel wat meer terug.
Mooi is de reactie in de vorm van je
maar het beste rustig houden, niet op-
vallen, je drukken. Jonge vogels doen
dit, ook als ze al uit het nest zijn. Bij
hazen komt dit voor. Bij kikkers. bij tal
van kleine zoogdieren. Net zolang doen
of je er niet bent. of je het niet ziet, of je
het niet merkt. Tot het echt niet langer
kan en er toch op het laatst beweging
komt. Niet moedig allemaal in mense-
lijke termen. Moor wel heel effectief:
meestal gebeurt er niets, gaan het ge-
vaar en de angst vanzelf voorbij.

Een mooie vorm van het opvangen van
angst zie je tenslotte bij kolonievogels:
meeuwen. sterns, strandlopers enz. In

~ hun kolonie zilten ze heel dicht bij el-
~ kaar. Het is een voortdurend dringen en
de eigen plaats verdedigen. Vanzelf-

~ sprekend zit daar een stuk angst bij de
~ eigen positie te moeten opgeven. In
~ sommige kolonies is dat goed opgelost.

De plek is even groot als de reikwijdte
van hals plus snavel. De dreiging en
dus de angst gaat niet verder. Een eeu-
wenoud systeem ongetwijfeld. Was het
bij ons mensen maar zo eenvoudig en
overzichtelijk ...

~ ..•

om lopen. In vele gevallen is dat in de
natuur het geval. De verholen over de
aanvallende tijgers. leeuwen. beren en
stieren ten spijt. Ook die nemen vaak
maar het zekere voor het onzekere en
doen (bijvoorbeeld bij de komst van een

_pas crIsje op een bepaalde afstand bent gekomen gaan ze op de vlucht.'

Een straatje om
Maar als angst een natuurlijk verschijn-
sel is, don is door ook bij mensen een
natuurlijke reactie op. In een enkel ge.
val kan dat agressie zijn. Zie de uitstra-
ling van de pitbull-eigenaar. Of de gro-
te mond van de sergeant. Of de dreig-
houding (uit de dierenwereld welbe-
kend) van de agressieve automobilist.
Een heel andere manier is de vlucht.
Gewoon wegwezen. Liever een straatje

dot daartoe onmiddellijk aanleiding is?
Of degene die het moet aanhoren?

Is angst aangeboren. alleen maar 'na-
tuur'? De geleerden weten het niet, stu-
deren nog. Het onbekende maakt soms
helemaal niet angstig: wat niet weet,
wat niet deert. Pinguins op de Zuidpool
komen menselijke bezoekers argeloos
tegemoet. Toeristen lopen in de grote
steden 'gevaarlijke' wijken lukraak bin-
nen. Jongens en meisjes gaan onmoge-
lijke lieldes aan, ondanks de waarschu-
wingen van ouders die door ervaring
wijs en een beetje bang zijn geworden.
Angst als iets dat opgedrongen wordt.
In een aantal gevallen op basis van vrij-
willigheid. Heel onschuldig komt dat
voor in films. Belichting, maar vooral
muziek speelt hier mee. Het spookhuis
op de kermis is een soortgelijk geval.
Minder onschuldige voorbeelden zijn er
ook. Hele generaties zijn vroeger (en
soms nu nog) opgegroeid met zoveel hel
en verdoemenis dat er bange mensen
uit voortkwamen. In landen waar men-
sen onderdrukt worden (en dat zijn de
meeste op de aarde) is angst helaas een
dagelijks voorkomende realiteit. (Wat
gebeurt er met me als ik dit doe of dat
laat? Wat is de invloed van mijn spre-
ken, mijn zwijgen, mijn doen en loten
op m'n familie, m'n vrienden, kennis-
sen, collega's?
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De dienstplichtigen dienen ook te wor-
den ingezet bij een komende oorlog in
de Golf. Dat bleek in oktober jl. de me-
ning van de - kort nadien met functio-
neel leeftijdsontslag gegane - com-
mandant van het Eerste Legerkorps,
luitenant-generaal/. Tjassens. Daarom
moet zo snel mogelijk de Dienstplicht-
wet worden aangepast, vond de gene-
raal.
Eerder was er marinecommandant Van
Gurp, die kritiek had op de politieke
leiding over de wijze van deelnemen
aan de Golfcrisis. Op zich is dat nog te
tolereren, als hij dat zou doen bij de
politiek verantwoordelijke bewinds-
man. Nee, de man deed dat in zijn lijf-
blad De Telegraaf.

In Latijns-Amerika is het regel dat be-
velhebbers zich bemoeien met de poli-
tieke leiding, of liever nog deze leiding
geheel overnemen. In Nederland ge-

Aanvallen!
beurt dat alleen als de minister van de-
fensie uit de linkse hoek afkomstig is.
Henk Vredeling wist daar tijdens zijn
defensieministerschap wel raad mee.
Ze vlogen ongeacht hun hoge rang de
laan uit.
Minister Ter Beek gal de marinecom-
mandant een waarschuwing. van de
generaal Tjassens werd onmiddellijk
gezegd dat hij oppersoonlijke titel heeft
gesproken.
Het is natuurlijk onzinnig dat iemand
belangstelling heeft voor de privé op.
vatting van een zekere meneer Tjas.
sens. Hier sprak een generaal. op het
moment nog in de funktie van bevel-
hebber van het Eerste Legerkorps. die
een hint wil geven naar Den Haag. De
generaal meent dat de regering 'met de-
zelfde vanzelfsprekendheid grondtroe-
pen builen het NAVO-gebied zou moe-
ten kunnen sturen als de eenheden van
marine en luchtmacht'.

Aan zulke opvattingen lijkt mij een per_
soonlijk trieste toekomstvisie ten
grondslag te liggen. Het opereren van
landmachtkopstukken builen het
NAVO-gebied is zonder dienstplichti-
gen ondenkbaar.
Deelnemen aan een oorlog lijkt door het
ineenstorten van het Oostblok op korte
termijn uitgesloten. Vanaf de KMA tot
de hoogste rang die ze kunnen bereiken
hebben ze alleen de schoten gehoord
die op de schietbaan klonken. Het is ook
wel begrijpelijk; een goede brandweer-
man wil ook wel eens een echte brand
blussen.
In hun dromen trekken zij ten aanval in
de woestijn, voorafgegaan door de Jo-
han Willem FrisoKapel. Vervolgensko-
men zij dan in het TV-programma van
Ivo Niehe om te vertellen waarin een
klein land groot kan zijn: aanvallen!

CDr Out
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Wat doe jij met kerst?

of de boterbriefjes-emancipatie
Ze zijn er weer. de donkere dagen voor kerst. Het zal niet lang meer duren
en er worden weer documentaires verloond over daklozen en eenzame
alleenstaande ouderen die de gezelligheid vaD de kerst moeten missen.
Journalisten gaan weer op zoek naar die zielige. alleenstaande 40-plusser
die via een contactadvertentie een gast aan lafel hoopt te vinden. O. wat
zijn die kerstdagen toch gezelligl Gezellig met het hele gezin rond de boom
en overvolle tafel.

pen dat het gezin de hoeksteen van de
samenleving was. Totop zekere hoogte
waren ze roependen in een woeslijn.
Datde oase zodicht bij hen lag, konden
deze groeperingen, met het CDAvoor-
op, ook niet vermoeden.

Gezellig, zo'n
feesl voor het hele
gezin. Vader en
moeder zijn er al
weken mee bezig.
Zouden Jan en Ma-
rie dit jaar wel ko-
men? Vorig jaar
waren z.e beide
kerstdagen bij
haar ouders. En
Henk? Zou hij nu

eindelijk eens gewoon gaan doen en
alleen komen? Zijn vriend kan zijn ei-
gen ouders toch ook niet in de steek
lalen? Oh ja, opa en oma! Daar moelen
we ook nog even naar loe natuurlijk,
zullen we dat maar na het kerstdiner
doen? Dan komen we d'er ooknog even
uit die dagen.
Kerstdagen zijnvoormijeerder tentoon-
stellingen van Hollandse kneuterig-
heid dan van christelijke oubolligheid.
Meernog dan de caravan symboliseren
de kerstdagen voor mij de gezins-
ideologie van een samenleving. Zou-
den de homoseksuelen die straks mo-
gen trouwen daarvan deelgenoot wil-
len worden? Resteren natuurlijk, zoals
gebruikelijk, de eeuwige zielige alleen-
staanden. Maar gelukkig, die brengen
we weer massaal bijeen in een gaar-
keuken van een het-zo-gaed-bedoe-
lend-buurthuis ofopvanghuis voordak-
lozen.

Boterbriefjes weg
Aan het einde van de jaren zestig riepen
de opstandige jongeren van toen (in-
middels de gezapige gezaghebbers van
nu)dat het huwelijk een achterhaald en
seksvijandig instituut was. Het huwe-
lijk moest dan ook met rasse schreden
worden afgeschaft. De vrouwen moes-
ten baas in eigen buik worden en de
mannen moesten ookmaar eens achter
het aanrecht geraken. Naar het stad-
huis konje net zogoed op een witte fiels
als in een grote witte Amerikaan. Alles
moest anders, liever gisteren dan mor-
gen. De jongeren van toen zouden de
wereld eens even drastisch gaan her-
vormen. Als dat geen revolutie was,
wat was het dan nog wel?!
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Er is sindsdien ook wel het een en an-
der, soms drastisch, veranderd. De pil
werd ingevoerd. waardoor mannen en
vrouwen bij het vrijen met elkaar niet
altijd het verstand bij het voorkomen
van een zwangerschap hoefden te hou-
den. Het waren (en zijn) echter nog
steeds vrouwen die daar als eersten
aan moeten denken. Vrijenmet iemand
van het eigen geslacht was dan wel niet
'normaal', maar die afwijking kongeen
reden van afwijz.ing meer zijn. Een
vriendenslei tot je kennissenkring te re-
kenen werd iets waar sommigen naar
al te gwag te koop mee liepen. Het
moest allemaal kunnen. Ook kinderen
zouden meer moelen kunnen genieten
van de geneugten van hun lichaam.
Seksuele voorlichting kon wat dal be-
treft niet vroeg genoeg plaatsvinden.

Vanaf het begin van de jaren zeventig
gingen kinderen ook steeds jonger het
huis uit. Niet zozeer om te gaan trou-
wen, maar om met een vriend of
vriendin samen te gaan wonen. Samen-
wonen werd daardoor voor velen een
voorportaal voor een huwelijk. Maar
dat huwelijk was niet altijd nodig.
Hoogstens als er kinderen kwamen.
Hetleek er even op, zoinde loopvan de
jaren zeventig dat het huwelijk daad-
werkelijk aan betekenis had ingeboet.
Het zou niet lang meer duren en het
instituut kon bijgezet worden als rele-
kwie uit een ver verleden.
In de jaren zeven-
tig en tachtig heb-
ben steeds meer
groepen en perso-
nen zich weten te
ontworstelen aan
ingesleten ge-
woontes van een
samenleving. Zo
gingen mensen
driehoeksverhou-
dingen met elkaar
aan, ofgingen ze niet meer per definitie
met elkaar samenwonen als ze een re-
latie met elkaar hadden (lat-relatie). En
steeds meer mensen kozen er bewust
vooralleen te blijven wonen. Een bonte
stoet van relaties ontstond. Een klein
aantal groeperingen bleef echter roe-

De voordeelkaarten
Gelijke behande-
ling werd er
sleeds meer ge-
roepen in de loop
van de jaren tach-
lig. Waarom, zo
stelden bijvoor-
beeld samenwo-
nenden, zouden
mensen met een
huwelijkse relatie
anders en vaak
beter wordenbehandeld dan samenwo-
nenden? Waarom, zo stelde men de
vraag, zouden samenwonenden niet
dezelfde voordelen, vaak van finan-
ciële aard. mogen hebben als mensen
met een boterbriefje?
Schoorvoetend ging de overheid, vaak
ook een beetje uit opportunistische
overwegingen, over tot bijna gelijke be-
handeling van samenwonenden en ge-
huwden. Niet op alle terreinen natuur-
lijk.Het erfrecht bijvoorbeeld werd nog
steeds angstvallig onaangetast gela-
ten. Maarer werden stappen gezet inde
richting die een groot aantal samenwo-
nenden wensten.
Deoverheid was niet de enige instantie
die zijnoor te luisteren had gelegd inde
samenleving. Ook verzekeringsmaat_
schappijen en bijvoorbeeld de Neder-
landse Spoorwegen zagen er wel brood
in om mensen die samenwoonden on-
geveer de gelijke rechten toe te kennen
als aan de hoeksteen van de samenle-
ving. Iedereen leek langzaam aan op
zijnwenken bediend te worden. Neder-
land leek eindelijk dat paradijs te wor-
den dat het zo graag etaleert.

Totvoor kort!Opeens bleek er in Dene-
marken de mogelijkheid te bestaan dat
homoseksuelen ook een huwelijkse be-
lofteaan elkaar konden gaan afleggen.
Natuurlijkwel netjes met zijntweeën en
niet met meer, natuurlijk niet met alle
rechten die het officiële huwelijk wel
bood, maar toch. En ook bij de Remon-
slrantse Broederschap konden mensen
een zegening aanvragen over een le-
vensverbintenis (relatie) die ze met el-
kaar waren aangegaan. Steeds meer
horen we geluiden uil bepaalde gewel-



ven van de samenleving opstijgen die
willen dat homoen lesbische paren vol-
waardige ouderlijke rechten krijgen.

Margarinebriefjes
Inderdaad wordt het wel eens tijd dat
mensen werkelijk de mogelijkheid krij-
gen hun privé-leven te organiseren zo-
als zij dat zelf willen. Als zij officieel
geregisseerde afspraken met elkaar
willen maken, dan moetende mogelijk-
heden er ook zijn. Als mensen met el-
kaar willen regelen wie, tot een nader
te bepalen tijdstip, verantwoorde-
lijkheid draagt voor de verzorging en
opvoeding van een kind of kinderen
dan moeten die mogelijkheden er ook
daadwerkelijk voor een ieder zijn. Als
mensen officiële regelingen willen tref-
fen met betrekking tot hun nalaten-
schap dan moeten de mogelijkheden er
ookvooreen ieder in dezellde mate zijn.
Als mensen zo
graag een boter-
briefje willen heb-
ben, dan moeten
zij de mogelijk-
heid ook hebben.
Echter: aan al die
afspraken moeten
volgens mij geen
enkele andere
rechten verbon-
den zijn. Huwen,
prima? Maar daaraan hoeft toch niet
een hele batterij extra rechten te WOl-
den verbonden?
Ikkan me niet aan de indruk onttrekken
dat in de diskussies die tegenwoordig
worden gevoerd over gelijke behande-
ling van alle relaties (tussen man en
vrouw, tussen vrouwen vrouwen tus-
sen man en man) te veel accent wordt
gelegd op gelijke rechten gelijk aan het
huwelijk. Volgens mij zullen dit geen
boterbriefjes maar margarinebriefjes
worden. Waarom, zo vraag ik me af.
willen mensen maar steeds olliciële
goedkeuring voorhetgeen zij in hun pri-
vé-leven uitspoken? Of zijn we alle-
maal bang met kerst in de gaarkeuken
van het Leger des Heils terecht te ko-
men, omdat we niet worden toegelaten
tot die gezellige kerstdiners voorhet he-
Jegezin? Prettige feestdagen!

Klaas Soesbeek
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Dit jaar verscheen 'De langolipe.
Ier' van de Oostduitser Chris.
loph Hein. Het boek vertelt het
verhaal van Dallow, een toeval-
lige en opportunistische dissi.
dent. Dallow wordt op een gege-
ven moment gevroagd in te val.
len als pianist bij een studenten-
cabaret. Hijstemt toe, speelt een
ietwat kritisch nummer over de
partijleiding en verdwijnt voor
een kleine twee jaar achler slot
en grendel. Na zijn vrijlating
weet hij zich door al :l:ijnvrien-
den en kennissen verlaten en
ook zijnvroegere werkop de uni.
versiteit mag hij niet meer her-
vallen. Echter, na vele vijven en
zessen wordt een ex.collega van
hen ontslagen vanwege een con-
troversiële opmerking over de
Praagse lente en blijkt Dallow
niel te beroerd diens plaats in te
nemen.
Dit boek van Hein is niet alleen
een aanklacht tegen het verstik-
kende klimaat in de DDR,maar
ook tegen het grenzeloze oppor-
tunisme van zijn dissidenten.
Chrisloph Hein: Detangospeler.
Van Gennep, Amsterdam 1990.
163blz. f 34,50.(WV)

Bretagne
Voor velen begint de vakantie
reeds bij het maken van pIon-
nen. De winter is daar een zeer
geschikte periode voor, vandaar
dat we de komende tijd ookaan-
dacht aan reisboeken zullen be-
steden.
Wie zich goed op zijn vakantie
wil voorbereiden. althans in het
buitenland meer wil doen dan
zonnen, zwemmen en luieren,
kan het echt niet zonder een
goed reisboek stellen. Reisboe-
ken zijn grofweg te splitsen in
twee groepen: impressie.boeken
en beschrijvingen van de be-
kendste bezienswaardigheden.
V.W.b. de laatste kategorie ge.
nieten de reisgidsen van Lannoo
al jarenlang een zekere faam.
Daar voor veel Nederlanders
frankrijk een lweede vaderland
is geworden hebben wij uit het
enorme aanbod van reisgidsen
Lannoo's volledig herziene
streekgids over Bretagne ge-
kozen.
Deze, van harde kaft voorziene,
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gids begint met een uiteenzet-
ting over de rijke geschiedenis
van deze streek, gevolgd door in-
formatie over hel Bretons, de fol-
klore, de kultuur en de natuur.
Na een overzicht van beroemde
Bretonnen (0.0, Bernard Hinault
en Jules Vernel.komenwe bij de
hoofdmoot: een op plaatsnaam
gerangschikte lijst van beo
zienswaardigheden, veelal
voorzien van prachtige kleuren.
foto's, aangevuld met talrijke
kaarten en oiolIegronden. Het
boek eindigt met een zee aan
nu!tige toeristische tips en een
alfabetisch register.
Werkelijk een even uitstekende
als lroaie reisgids die. bij vroeg-
tijdig aanschallen, voorveel va-
kantie-voorpret zal zorgen.
Lannoo's Franse Streekgidsen:
Bretagne. Lannoo Houten 1990.
337blz. geilI. f 49.50.{WH}

Afrika
Hoofdpersoon in de, even wron-
ge als poëtische, roman 'Been-
deren', van de Afrikaanse schrij-
ver Chenjerai Have (Zimbabwe),
is de oude vrouwMarita die zich
afbeult op de plantage van de
blanke baas Manyepo. Haar
zoon en enig kind heeft zich in-
dertijd aangesloten bij de vrij-
heidsstrijders. Enkele jaren na-
dat de bevrijdingsoorlog is be-
ëindigd en Rhodesië is omge-
doopt in Zimbabwe, is Marita

nog steeds in het ongewisse over
het lot van haar zoon. Ze put er
troost uit door maar sleeds over
hem te praten. vooralmet de jon-
ge vrouw Janifa, de enige die
ooit een brief van haar verdwe-
nen zoon heelt ontvangen. Keer
op keer moet Janifa haar die
briel voorlezen. Ten lange leste
besluit de oude Marita met wat,
op slinkse wijzeverkregen, geld
naar de stad te gaan 'waar Jonge
lijsten bestaan met namen van
hen die gestorven zijn' om te
trachten iets te weten te komen
over het lot van haar zoon.
Debeenderen (titel van het boek)
duiken op allerlei manieren in
deze prachtige roman op. Veelal
verwijzen ze naar de voorvade.
ren. naar de geschiedenis en
hebben ze de betekenis van ver.
zet. In het sombere verhaal over
Marita staan ze voorhoop.
De roman werd in 1989bekroond
methet NomaAward, de belang-
rijkste literaire prijs voorde Afri-
kaanse letteren,
Chenjerai Hove: Beenderen, In
de Knipscheer,Amsterdam 1990.
l6S blz. f 29.50. (WH)

Bespiegelingen
In 'Denknogwijzer' zijnopnieuw
een grootaantal 'korte bespiege-
lingen over de mens en zijnmin
of minder ellendige eigenaar.
digheden' van psycholoog Rene
Diekstra gebundeld.
Diekstra. die grote bekendheid
verwierf met zijn onderzoek en
studies naar zelldoding, heeft

het vermogen wetenschappelij-
ke inzichten te toetsen aan Ie.
venservaringen en deze vervol.
gens naar een breed publiek te
vertalen. Daarvan getuigen niet
alleen zijn boeken (halen pro-
bleemloos de top-tien).maar ook
zijn artikelen die hij schrijft voor
de dagbladen van de Gemeen.
schappelijke Persdienst. Op ver.
zoek van zijn lezers en door het
sukses van zijn eerste bundel
('Denkwijzer')bracht de uitgever
een vervolguitgave van deze 'co-
lumns' op de markt.
Een greep uit de onderwerpen
van deze tweede bundel: Hoe
piekeren mensen zichzelf in de
nesten en hoe er weer uit?,
Waarom is huilen voor mannen
belangrijk om gezond en nor-
maal te blijven? Hoe komt het
toch dat sommige mensen de
neiging hebben sleeds meer te
doen in minder tijd?, Waarom is
roem zo vaak dodelijk?, Wat is
high-techneurose? en hoe komt
het dat we ons als konsument ol
patiënt voortdurend dingen la-
len aansmeren die we niet nodig
hebben? Zomaar enkele vragen
waar Diekstra op onnavolgbare
wijze over schrijft, maar steeds
opeen dusdanige wijzedat men-
sen er ook nog iets aan hebben.
Rene Diekslra: Denk nog wijzer.
Ambo, Baarn 1990. 188 blz.
f 25,00.(WH)

Krijgsmacht
Begin oktober ontving minister
ter Beekvan de Maatschappelij-
ke Raad voor de Krijgsmacht
(MRK)het door haar uitgebrach-
te adviesrapport 'De publieke
pr&sentatievan de krijgsmacht'.
Enkele belangrijke kernpunten
uit het advies zijn:
- Het traditionele uitgangspunt
van Defensievoorlichling ('open-
baar maken. verklaren en toe-
lichten') is van een voorbije tijd.
De Raad acht overredende kom-
munikatie een legitiem middel
om het parlemenlair aanvaarde
vredes- en veiligheidsbeleid
aan de bevolking te 'verkopen',
- Een prolessionelere aanpak
van de voorlichting moet zich
niet beperken tot de centrale or-
ganisatie. Vooral bij de krijgs-

maehldelen moel e.e.a. gestalte
krijgen.
- Door de ontspanning in Euro-
pa kallt het maatschappelijk
draagvlak van de delensie-orga-
nisatie af. Daarommoeten ande.
re maatschappelijk relevante ta-
ken die de krijgsmacht ook ver-
vult onder de aandacht van een
groter publiek worden gebracht.
- Het is nog steeds zo dal de
beeldvorming van delensie
sterk afhankelijk is van de erva-
ringen van het eigen personeel.
Daarom moet de voorlichting
van het personeel sterk worden
verbeterd.
MRK: De publieke presentatie
van de krijgsmacht. 1990. geill.
1I2 blz. Te bestellen door over.
making van f 6.00op giro 575800
t.n.v. Algemeen Secretariaat
MRK,Carel van Bylandtlaan 3,
Den Haag. (WH)

Provence
Reisboeken doen het bij een
steeds groter publiek goed. Het
feit dat het boekenweek-ge-
schenk 1991zal wordengeschre-
ven door de reisboekenschrijver
.bij uitstek Cees Nooteboom is
dan ook beslist geen toeval.
Maar dat terzijde.
Diverse uitgevers zetten allerlei
reisboeken.series op. Eén van
die reeksen is 'Schrijversoverde
wereld', waarvan in EGO's no-
vember-nummer ookal een deel
werd besproken (over de Rocky
Mountains).
Kort geleden verscheen nog
weer een deel in deze serie: 'Een
jaar in de Provence' van de En-
gelse schrijver Peter Mayle.
Mcrylevestigde zich in het hartje
van deze zonnige vakantiestreek
(aan de voet van het Luberon-
gebergte) en geeft in zijn boek.
van maand lot maand, een ver-
slag van zijn verblijf. Hijweel op
uitstekende wijze te verwoorden
waar een buitenlander, die zich
in frankrijk vestigt, zoal tegen-
op loopt. Hij karakteriseert heel
knap de streek en vooral haar
bewoners, al gaat op den duur
zijn wat laatdunkende (Engel-
se?)houding irriteren. Voormen-

sen die nog nooit de Provence
bezocht hebben een heel aardig
boekomalvast kennis te maken.
Francofielen zullen zichwellicht
storen aan de soms kwasi-grap-
pige en betweterige toonvan de-
ze Peter Mayle.
Peter Mcryle:Een jaar in de Pro-
vence. Het Spectrum, Utrecht
1990.229 blz. f 29,90 (WH)

Agnes
Van de hand van tekenaar!
schrijver Peter van Straaten ver-
scheen medio dil jaar het vierde



Agnes-boek 'Die Agnell'
In deze bundel vertelt Van
Straaten de nieuwste lotgeval-
len uit het 'slordige' leven van
Agnes. Grote schokken doen
zich in haar bestaan wederom
niet voor. Nog steeds heelt Ag-
nes losse relaties metMax. Titus
en, de ook in dit deel weeropdui-
kende, Arthur. Haar zoontje Do-
niel is inmiddels op een leeftijd
(13) gekomen 'dat zijn moeder
niet 11'."eraJlesmag zien', alleen
nog maar de tweede voorstelling
in de bioscoop wenst te bezoe-
ken en voor het eerst verliefd
wordt op een meisje van zijn
schooL Ook nu weer vloeit de
drank rijkelijk en drinkt Agnes
bij tijd en wijle Ie veeL Degroot-
ste verandering die zich voltrekt
is het feit dat zeeen andere baan
aanvaardt: ze keert de galerie
van Aart Holleman de rug toe en
wordt assistente in de studio van
haar vriendje Max.
Gelet op het nog lopende leuille-
ton in Vrij Nederland (achter-
kant) zal er in ieder geval nog
minstens één deel volgen, het-
geen de lielhebbers van deze
kostelijke zedenschets zeker zal
plezieren,
Peter van Stroaten: Die Agnell,
De Harmonie, Amsterdam 1990.
157blz. f 19,90.(WH)

Eilandliefde
Op ScaIpO, een (fictief) Hebri.
den-eiland voorde Schotse kust,
spelen drie subtiele novellen
van Jan van der Vegt (1935).
In 'Storm'laat de boekhouder Ja-
cobus Abels, vrijgezel van in de
vijftig, op maandagmorgen plot-
seling zijn werk op een Amster-
dams makelaarskantoor in de
steek om de boot te nemen naar
Scarpo voor een korte vakantie.
Onbedoeld duurt zijn verblijf
langer door een aanhoudende
storm en de onverwachte ont-
moeting met Jenny. Het myste-
rieuze, door nog amper honderd
mensen bewoonde eiland en het
meisje roepen bij Abels melan-
cholieke droombeelden en her-
inneringen op aan een bezoek
van tien jaar eerder. Noch zijn
rusteloze zwerftochten over het
ruige eiland, noch zijncontacten
met enkele laatste bewoners -
hoteleigenaar Martin, winkel-
meisje Rose, gepensioneerd
schoolmeester MacGregor, oude
drinker TomBruce - doen Abels
slagen in :/:ijnbedoelingen:
'Het eiland is rond en laat
niemand toe. Het leven van wie
er wonen, rot langzaam weg. Het
is drijfzand en veen, de zuigende
bodem van het meer. Hij heelt

het zich willen tooeigenan maar
hij wilde ook dat het hem terug.
nam. Hij heelt er niets van be-
grepen, zoals hij ook niets van
zichzelf heeft begrepen,'
Bijzonder fijnzinnig van sfeerte-
kening deze novelle! En dat
geldt niet minder voor de twee
andere (in één band): 'De resta-
fatie', waarin Margaret Collîns
zich in opdracht van de Gezond.
heidsdienst naar Scarpa laat
sturen om daar in een merk-
waardige haat-liefde relatie te
belanden met de 'Keltische' kas-
teelbouwer lames MacAlister,
en 'Mis!' waarin de fascinalie
van de afgekeurde leraar Jimmy
Quinn voor het geheimzinnige
eiland de lezer tot de laatste let-
ter in de ban houdt.
'on van der Vegt: Storm (63blz.)
en Mist (95blz.). DeProm, Baarn
1991J.f 15,- en f 24,90.(FS)

Damesleven
Voor literaire liefhebbers en
geïnteresseerden in het leven
van - vooral de vrouwelijke 'ie-
den' van _ The Lost Generation
(een internationale groep kun-
stenaars in de jaren '20in Parijs)
wordt de verschijning gemeld
van de Nederlandse vertaling
van 'Ladiea Almanack' van Dju-
na Barnes. Deextravagante Bar-
nes (1892-1982)was auteur van
een klein. maar veelbetekenend
oeuvre, waarvanderoman 'Nigt.
wood' (1936)een wereldberoem-
de klassieker werd. Hoofdperso.
nen in haar werk zijn de _ crea-
tief en met een 'noodlottig' tem.
perament begaafde - randfigu.
ren uit onze cultuur: lesbiennes,
gekken, artiesten, ex-priesters,
travestieten.

'Ladies Almanack' werd volgens
de titelpagina 'geschreven en
geïllustreerd dooreen vrouwvan
de wereld' enin 192BdoorBornes
zeil aan de vrouw gebracht
langs de Seine-kaden. Die~pas
in 1972opgeheven - anonimiteit
hield verband met de verschij-
ning, ook in '28, van haar roman
'Ryder', die drie jaar nodig had
om(flinkgehavend) door de cen.
suur te komen. Devan kostelijke
tekeningen voorziene almanak
is niet alleen een catalogus van
gemoedstoestanden in de twaall
maanden van het jaar, maar ook
een bonte mensenverzameling.
Daarbij is de gelijkenis met be-
staande personen niet toevallig.
Ook om die reden is het uitvoeri.
ge nawoord (metde echte namen
en loto's van de onder typerende
spotnamen doorBarnes beschre-
ven vrouwen) van vertaalster
Mortha Vooren een onmisbare
verheldering en een genot om te
lezen.

Djuna Bomea: Ladies Almo.
nack. FurielIn de Knipscheer,
Amsterdam 1990, 103blz. geïll.
luxe paperback, f 29,50.(FS)

Hemelen aarde
'Een autobiografische roman'
staat op de achterkant van de
onlangs verschenen vertaling
van 'Hemel en aarde' (1975)van
Christa Reinig, Autobiografisch
zeker, maar een roman? Een
fragmentarische, en vaak bril-
jante, bundel levensschetsen
vind ik eerder. Een paar citaten:
'Erwas een tijd dat interieurver-
zorgsters geen interieurs ver-
zorgden en werksters niet werk.
ten. Er was een tijd dat er
schoonmaaksters waren en die
maakten schoon. Dat was de tijd
van mijn moeder. 'Volgt een iro-
nisch verhaal over de bliksem.
carrière van haar moeder bij de
Berlijnse stadsreinigingsdienst.
van schoonmaakster tot boek-
houdster en 'telefoniste van de
eeuw' en .. , 'een hall jaar later
was ze dood'.
'Als mannen huisvrouwen wa-
ren, dan bestond ar geen psy-
chotherapeutica, wantdatiseen
bijzondere vorm van grote
schoonmaak met waarschijnlijk
als voornaamste taak, van een
bedplasser een brandstichter te
maken. 'Volgen kostelijke verha-
len over haar sollicitalies als
werkloze kunsthistorica en in-
valbaant je als museumgids bij
een Picasso-tentoonstelling in
Oost-Berlijn.
Christa Reinig werd in 1926ge-
boren in Berlijn en groeide daar
op, werkte er op kantoor, in fa-
brieken en in de bouw. Na een
harde jeugd in het Nazi-tijdperk,
een ernstig ongeluk en zware
ziekte studeerde ze kunstge.
schiedenis en archeologie.
Sinds 1960publiceert ze gedich.
ten, romans en essays. Haar
werk werd o.a. bekroond met de
Literatuurprijs van de Kritiek.
'In mijn horoscoop staat dat ik
geen natuurlijke dood zal ster-
ven. Ik zal worden doodgesto-
ken, De sterren maken echter
geen onderscheid tussen het
mes van een moordenaar en het
scalpel van een chirurg, het kan
allemaal best volkomen legaal
aflopen, met ziekenfondskaart
en al. Hopelijk duurt het nog
even voor het zover is,'

Laten we dat nu, IS jaar later,
blijven hopen en ookdat er meer
werk van Reinig vertaald wordt.
Christa Reinig: Hemel en aarde,
AnDekker, Amsterdam 1991J.220
blz. f 34.50.(FS)

DalaiLama
Aan het slot van zijn in septem-
ber jl., gelijktijdig met een twee-
de bezoek aan Nederland. ver-
schenen outobiografie 'Vrijheid
in ballingschap' schrijft Tenzin
Gyatso, de Dalai Lama von
Tibet:
'Ik geloof dat dit lijden (van
de mensheid, FS) veroorzaakt
wordt door onwetendheid, en
dat mensen andere mensen pijn
doen vanwege het najagen van
hun eigen geluk en bevrediging.
Maar werkelijk geluk ontstaat
uit een gevoel van innerlijke vre-
de en voldoening. wat op zijn
beurt verkregen kan worden
door het ontwikkelen van onzelf-
zuchtigheid, van liefde, van me-
dedogen en door het uitroeien
van woede, egoïsme en be-
geerte. '
Hier, en wel vaker bij het lezen
van dit heel bijzondere boek,
kan de indruk van naïviteit ont-
staan. maar dat heelt zonder
twijfel te maken met de zeer
openhartige manier van vertel.
len van Thamo Thondup. Deze
geboortenaam (die 'wens-godin'
betekent) kreeg het kind op 6juli
1935,dat op 3-jarige leeftijd her.
kend zou worden als de reïncar-
natie van de 14eDaIai Lama van
Tibet (de eerste werd geboren in
1351).Hoe die herkenning ge-
schiedde is boeiend beschreven,
evenals de bestijging van de
Leeuwelroon op 5-jarige leellijd,
de geïsoleerde opvoeding in het
kolossale Potala-poleis en de re-
laties met zijn broers en zusters.
boeddhistische leraren en 'de'-
schoonmakers'. Verreweg de
meeste van de IS hoofdstukken
gaan echter over de politieke en
culturele situatie van het nu al
meer dan dertig jaar door China
bezette 'Land van Sneeuw'.
Op z'n vijftiende werd de Dalai
Lama effectief de polihek en reli-
gieus leider van zijn land, dat zo
groot is als West.Europa en zes
miljoen inwoners teil, Ondanks
veel persoonlijke ontmoetingen
met o.a. Mao en Nehru lukte het
niet de autonomie te behouden
en werd in '59 in India een tibe-
taanse regering in ballingschap
opgericht. Sindsdien kwamen
meer dan een miljoen Tibetanen
om het leven en werden zo'n dui-
zend kloosters vernietigd. Over
deze en nog vele andere zaken
(invasie, vlucht. Boeddhisme,
orakels, wedergeboorte, vredes-
initiatieven. enz.) gaal dit veel-
zijdige boek van één der meest
fascinerende persoonlijkheden
van deze eeuw.
De Dalai Lama: Vrijheid In bal.
IIngachop, Kornak, Amsterdam
1991J,304blz. geïlL (3kaarten, 32
foto's). f 37,50.(FS)

Wim Heij
Frank Speelstra Wessel Visser
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