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Inhoud

DE DIENSTPLICHTIGE:
WERKNEMER BIJ DE
OVERHEID
'De ciJpaciteite" 1'ande dienstplichtigen lliell/!IIbeter benut te /Vordell door eell betere
selectie en eell pro(essionde in;:et. Er moet meer ruimte komen "oor collegiale werk.
vemol/dillgell ill vredestiid. Zinvolle tiidsbestelüng (cursussen, sport en dergeliike)
"'luteIl verveling helpen voorkulllell. Duor een meer efficiënte orga"isatie en een bete-
re indeling t'<l1I de die1lSHiidmoet het /Jeslagop de vriihcid 1'<111die1lStplicJJtigm tot l)f,t
millillllllll beperkt worden,
De dienstplicht moet meer gedell worden als een ['olwaartlige t'onn van tiideliik werk
Wildr efficië"t mee moet worden omgegaan. Duk l'Uurdienstplichtigen moet gestreefd
wordelI n<lar<lrbddst'Ooru'ililrllen- ell ol1lstmldighedell llie dodm,lfig en maatschap-
peliik aallVildrdb<ldràin. '

Dit 7.egt dl' AVN.\I nadr aanleiding van 'Vechten voor tevredenheid', hct onderl.Ot'ks.
rapport mer arbeidss<ttisfactie van dienstplichtige militairen. ',',.elke zij op 5 december
jl. in het .-Iaagst' I'l'r,centrum Nieuwspoort presentt'erde,

In 'Vechten voor tevredenheid' geen sçhokkende onthullingen, wel inreressante kon klu-
sil's over 'het Jienen' bil Je f':oninklijke Landmacht:
• cr is te weinig werk en een gdm:k aan zinvol werk;
• het werk is saai l'n sluit niet aan bij de genoren opleiliing;
• 30% van de dienstplichtigen is van mening Jdt Itun meerdere niet kundig is op zijn
vakgehied;

• het bl'fOepskader ziet dienstplichtigen niet voor vol aan;
• 95% van de onJervraagdt'n vindt het inkomen onvoldoende;
• de Inhouding Huisvesting wordt als ongunstig crvaren. 10% V,lIl de wedde gaat op
aan een bed en een kast op een kamer die met anJeren moet worden gedeeld;

• degenen die op dl' kazerne slapen zijn minder tevredt'n dan degenen die thuis slapen;
• bij llU.••••r dan Je helft ,'an de dit'nstplichtigl'1l is de motivatie. om de dienstplicht te
vcrnlllen, laag:

• 40% geeft aan niet achter de doelstellingen van de krijgsmat:ltt re staan.

Alle iactoren bij elkaar genomen Joet de ondt'rzoekt'r. mevr. S.P, van de Bogaard, con-
duJeren Jat de arheidssatisfactit' bij de dienstpliçhligcn van de Koninklijke l.andmaçht
25% lager ligt dan in anJere bedrijfstakken.

De AV:-.;'.\--IIteett 'Vechten ,'oor tevredenheid' aangehoden aan mr. ~1. Jager. lid van de
Commissie-'\-leijer. Deze çommissie onderzoekt momenteel hoc Je toekomst van de
dienstplicht zal moeten worden.
[n de zomer ,'an 1992 zullen we weten of leden van dl' Commissie-Meijer de meningen
van jongt'ren Jie hun dienstplicht daadwerkelijk vervullen (1 op de 6) serieus nemen en
betrekken hij ht't Jdvies dat zij uitbrengt.
'Vechlen voor tevredenheid' stelt ze daarroe in de gelegenheiJ.
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Of KRIJGSMACHT
fS flf:WF.GI.VG

Jaarboekje 1991
AI Hie jaren tlon'ao~l'O dl' Ic/eh van EGO ua.
ditiooeel elk jaar bij hel decemhernummcr een
zogeheten jaarboekjc, Dat was dus de vorige
maand nok weer zo, Het met veel futn'~ geillus-
treerde boekje (8-1 blz.) beval "ijf besl:houwen-
ue artikelen .'ao I.wn \"ecke, direkteur van het
Sludiel:l'nlrum .'oor Vredewraagstukken in
Nijmegen, en elf interviews met diemlplil:htil'le-
en beroepsmililairen. Thema\ l,ijn u,a, de her-
slrukturering "In de krijgsmacht, oorlogs- cn
\Tl'dl'sdenken na Je Golfoorlog en Je (on)lin
van het voorlhestaan van de diemtplicht, kort-
om 'De krijg,m,l(hl in beweging',
Voor bdang,{dlcndcn zijn, zolang de .'oorraad
strekl, nul' exemplaren ,'erkrijgbaar bij het
dichtsthijzijnde huro raadsman/vrouw of bij
het redaktiesekrelariaat EGO in Zeist, tel,
03-10-l-2090fl.
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DOV-KAART, EEN BLIJVERTJEt
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In hct {Wl,ede onder7.(){"k stellen de ('valu-
!:'lf(lTS cl:H 35"1" van Je dicnstpli<:hligcn Je
zo dagavond op de ka..:crnr doorbrengt.

motieven van d~.zc 'zunuagavonJsla.
s' 7.i)nde grote :tfsrand en de lange rCI~-

iduur (80%). Begrijpelijk, nim afwijkrnd
f,'.1.n wat n vóór de invocring van Ul' DO\'-
kaan lOU zijn geweest.
Tdt'ur,tcllcnd is Jat op Je kazl'rnc geleger-
de 'hinncnsbpers' maar 1,1 J\"onJ per
wcck ht'f kaznnderreÎn verlaten. De slech-
re hcrcikb.l;l.rbcid 'J.Il-l:k-lq.C[jil~~pl.hllS
JtKI[ ht't op •.•nbaar vervoer en het gemis
van CigCIl vervoer lijn hier Je OOfla
van. Ik vcrvl."lingsprohlcmatic' 7_al
nam groeien.

Ondanks al deze cijfers is het oordrcl VJn

Dácnsic dat ruim 75% VJn de diemtplich-
tigen een gunstig oordeel heeft ollcr Je
DOV-kaart!? Dat pnccntagc is natuurlijk
op niets gehasecrJ. Hcr systeem DOV-
kaan is ook prima, dat onderschrijft ook
een icdcr . .\Iaar de manicr waarop hct toC-
gcpast wordt op iedere dienstplichtige, dat
is hctgenc waar dl."AVN.\lNVD.\t al vanaf
19SH tegen protestercn. Detcnsic kan niet
aangcven op welke grondcn z.ij die 75%
onderhouwt. Hct gcgcvcn dat maar 2%
an d~--dienstplithli#n Wh UI m;1' '(\'an

de hardheidscbusu!c mag niet h. grond
'oor de 7,'i,1 l.ld~l1. Het nier Iw-ken'tl zïn

ct dl' hardh~'dse usu!c is ccrder de"óor-
~1ak \'a~dlöl ~c score van 2%~c1f
oepsn i!itClirf'n wCIcn vaak niet e~ns..wa

hun eigén rechts~"1;itic inhoudr ol wa<lr lij
recht or hebbcn. La,lt staan ecn dienst-
plichtige,

fel hrcngm . .\har wel vlug, wam op I de-
cember 1991 wordt hct niçuwc contract

ct de :-:5 getekend (eGO.'.l 17-10-1991 j.
o moeilijk is hct toch nict. Al, Dcfcnsic

nll ecns zijn ondcrcomnundanten als \"0\-

'assen mensen zict cn aan hen de lTlogc-
ijkhcid gceir tI."hekijken of een dicnsrplich-

tigc wd of nict up lijd in Je kaz.crnc aanwe-
z.ig km lijn. I let hcstudcren \"an dienstrc-
gdingen en 'timctablcs' kan [Och niet zo'n
enorm prohlcem z.ijn? Zij dil."wd gcmakkc-
lijk met opcnhaar \"crHJer. \'anaf de huis-
dcur tot aan dl."kazcrnt:poort', kunncn rci-
z,en krijgcn cen DOV-kaart, En zij die dat
nict kunnen mogen lllCt cigcn vcrvocr.
Kunnen ze ook nog ccn gocdc 'carpool-re-
gding' op poten z.etten en komcn Zl: wat dit
hcrreft de rcgcrin~ op ccn andcr terrein

.. ' p.HKn- uim t
j;l;cnocgen hct niet ~oçd hercik~ar:ziin 'a
de b7n'llijft.(I."ct d hezuim Jl en

penb 'cr 'ocr in he \"ooruirz.l' ,
pr kCI a kfcnsic z Jf .moet of, oss n
00 aat heett zij n hct vcrleJe~h ooI(
~'cle m:llcn~cJaJn, zond 'r t~oIllen me
'Illarktvcrvalscndc ooeu rentie -v('ront
schuldi~ingcn.



teil ieder dil' :,i'll dienstplicht lieeli l,t'rt'1l1d
Cll de a/gcmt'ne mi/ild/re oplt'idiJlI{ hee/t
I'uftooid, niJg II/('edoell. DJt was eell l'er-
klaring l'dll de ,\'eder/i.Il1ds-/\ro,ltisciJe
W/erkge/llCt'l1schap, om ,"eder/anders te
werl'ell I'our de strijd ill joegos/llI'ië. bliKt'
dagen/ata stond in de kr,m! .lilt zjdJ ,11eell
dertixt,ll 'oud-srriidas' had gcmeld. Er
1JllddclI zidJ in tot'MI l'liltig stri;dllfstigen

VECHTEN
uPKeget'CII, pall wie lWII/tlg duor ,ho
WerkgemeensciJap :;:i;1I û(gCII'CUIl, (lll/du!
äj /lug diellstplichtig :::i;n uf /!,C('II1II/IiMiTe
('rl'urmg hebben. Onder 'oud-strijders'
worden bcschrJltwd ex-dienstplichtigell die
(J.,I. lIJ het l'er/cd/'/I namens het
Sederl,lIJd5£' hxer in U/AII/OII CI/ de Sinûï
Ihulden gt',hfllil.

Een gram macht weegt meer dan

ccn pond hersens,

Servisch spreekwoord

Uiteraard kiest de ,\,'ederl,lIIds.KTthltisrhe
\~'akxeml'ellsdJ<l/J de kant I',m Kroütië.
Jlallr zou d,1t ook 1"'II'uSt dour die zoge-
1111,1111.1"'oud-slrildas' zijlt gekozc/I.
Aiogc!iJk komt t'r /log {'j'lt uproep 1'1/11 dl'
,'l cderlüllds -ScTI'isclie \'(/erkgt'lIIt'eIlSc/Jü(l.
Dt' initilltü'fllemer - t'CII ex,Ullifilsoldll'lt-
stelt ,I/s moti/'atic d,lt de S('T1'lsclie leiders
st1/'/'CII 1I,llIr "t'lI 'Groot-Sal'ii", CCIIdel'!-
st,lat dit' door middel /'.111milildir gewcld
demoaalisc/J tot sUlld gekmIlelI !'j'slisÛII-
gC/I 111 I1Ilden' deelslllil'lI teltiet wil doell.
D,u is op zijn lIIillSI cel! simpr/e I'uorste!-
lillg 1'1/11 :::dkell. \'our {'efell zal tl,lt geen su.
lidI' />asis zi'll 0/11je lel 'eli !(, offeren.

11/de datiga i,lrell, liidem d,' SI"l.1l1se IlIIr-
geroorloK, g,WCII 1i00uferder/ _"ederlallders
IJ/lil 11'1'1'11ill d{' strijd II'gOI hancu. Het
II",IS1'1'11strijd tegell Ii{,t fascislIn', dllt tm'/I
.11in Duitsl,md {'II Italië ,1.111de m,l(lit 1/',IS

gek,,"u'lI. FrallCo wcrd gt'stClflld door
Hit/a CII Aimsolilli. Het II'erd {'t'Il stri,d
1',111ide,lIistell die het olldaspit moesten
del,.'ell, legOI 1'('11u/'all/acht /'ül11Jcr groei.
{'lid Europces fascisme. \',lI1l1it dc oorlogs-
lid schrcef ft,! LI$t OI'er de Nederl,mders
die a,m dt, strijd deelndlllen:
'O,'a,11 heb ik :::egel'olldclI, IInll1 l,mdgc.
lIolclI, ,lis doktt'T of l'erplt'ger ill de hoslli-
hllell, üls :::it'kclldr,lgt'r ill de l'lIl/rlinie, <l!s
1Il,ltTOZt'II bil de mllrille en koo/J/'ül1rdij.
{,loot, ,lIs IJOoggcsc1.•,ltte l}/ecülliciël1S ill de
fl1brit'kell 1'11 güTages, ,Ichter het stuur /'1111
<!millll,/I/({-'üllto's, ill de I1dmini;tr,ltie ell
dl' kel/k't'II, ,11$illstmctcur "1' de officiers-
$clwol, /Jii dl' artillerie 1'11 lucJit,lfw('CT'
kallu,men ell last imt lint least, .1/$ e('//I'ou,
dixc àlfl1>1teristell à, de I'()orste loupgraü(.'
De toellmalige r('gaillf:; Colil'l Jimi weinig
1IIü,lTdt'Tillg I'oor de:::ed,INI{'''' striiders te-
geil IJt'f fa$Cisme. llltegem/cd, de Il1lldgeno.
teil ,ilc i'l Sl'ül/je l'Oe/II{'1I tegell rrOIl{'o I'er-
luren hun nût1olldliteit. 111 f),l<"h,m, U',I,IT
eelll1,mt,I/{',lIl hCII in de Iwc"de wereldoor.
log tucc!Jt kil ',mI, ontl'àlgt'>I :::ijgeell {'oeil-
selp"kketteJl I'al/ de X{,,/t'rl.:mdse "'gerillg
in l.olldell.

D{' oorlog in focgosl,lI'ië is geen $triid It'-
gen fasäsm(' of CllllmulI/isme. H{'I is eell
stn!d tusselll'olkerell, met üls basis h,/;./t 1'/1
1'1'1II.-/lti>lg.Door ht,t wegl'a!!t'n 1'<1Il de
{'o>ll>llImistisdn' dict,)tl/I/r kome'l dl' I'er.
sdJil/ellde h/inde '1I1tirma!istisc!Je gl'l'oe!ells
,1,111de 0l'l'en'lllkte. Alft'ell 1Il{'1 et'" I'redes.
I'w.-lJt ZUil {'ü/l /Jo/'clI,)f eell diûloog kml-
nel/ wurden opgdt'gd.
Zolüllg dat uitlJlJjft is hcl ,,'slllt,ll1t 1',1Il de
haat enl'cT<lc1Jtillg allt'ell mdl1r 1,{,cIJten.

Cor Dlit
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DOUCHEN EN ANDERE HOBBIES
VAN JOHN MELLENCAMP

De ene popmuzikant doct het maar hoogst telden, de ander zweert erbij:
douchen. John 'Cougar' Mcllcncamp behoort sinds 1982 tot de laatste cate-
gorie. AI pocdclcnd en badderend schOOI hem toen geheel onverwachts een
mclodiclir" door het hoofd. De lekst, o"'er pijnlijke liefde, had een vriend
hem enkele dagen eerder ingefluisterd. Verwilderd keek de Amerikaanse
rockzanger om zich heen, om uiteindelijk met een stuk zeep de muziek op de
glazen douchewand te schrijven. Een paar maanden later bereikte Hurt so
guud de top vijf van de Billboard hot 100.

Het SLKn's \.al1 Hurt 50 gond wl'rd himwn
('('TI maand ,11wn'r o\'crtroffC'll door Jo.lck
i/lui Diil/IC, hl't verh3al over twn' opgroó-
ende 'Aml'rÎcan kid~'. Dl' single ha'llt uc
enste plaats \"1Il de Amerikaanse hitp<uade
",n dat nuakt 19K2 tot \.en heel goed jaar
voor de zangl'r!giIMist. De h•.•ide nummer,
zijn aikolllStig van h•.•t zesJe 'llhum van
.\tdl •.•neamp, t\mf.'TicaJl (ool. dat maar
liefst vijf miljo •.•n maal over de toonb'Hlk
ging. D,l! is meer dan twee maalzovecl ah
zijn vijf J.lan'OOr verschenen albums sa-
men. Sterker nog. zijn eerste drie gingen
welhaast geruisloos '1.1n Je popbil7 vour.
hij. Pas in 1979 komt m•.•t Je single lm'ed <l
IOl'er het eerste voorzichtige suu:e,. al be-
rl'ikt het numm •.•r de eerSle pla<us in de
Austr,llische hitparade, [n !'\ederland is Iwt
\"t'eleer báenJ in de uitvo •.•ring van Pat
iknarM,

• Johnny Cougar
John Mellencamp wordr op 7 oktoher
]951 g•.•bor •.•n in Seymour. Indi<Hla in het
Amerikaanse .\tidwesten. In zijn st,lm-
boo111 zijn vootlumclijk bo •.•r"'l1 terug re
vinden, van l'\l'derlandse komaf.
Getrouwd op zijn 17de, v'lda op l.ijn 19.11."
I-I.'ordt .\tellencamp ander-
half jaar larn door zijn
vrouw HlOr de keuze gl'-
srclJ: of je gaat e•.•n fatsoen-
lijke haan zoeken of je he-
kijkt het verder maar. De
jonge vad •.•r b•.•sluit het laar-
ste rc JU\'n, vasrLlt'slor •.•n ,tls
hij I, het te gaan Ill,tken in
de pupmuziek.
In 1975 krijgr de manag •.•r
van Ihvid Bowi\\ Tony
IkVrit', n'n demo \'an
.\lell •.•ncamp in handen. Hij
is 1.0 enthuusiast dat hij l'en
grote pLtr\.nmaarschappil
weet te intt'rl'sseren. Een
Jaar lat\'r \'erschijnr
("ht'stllul 51reef illcidelll.
Tor .\kllellcamps grute
schrik is zijn naam niet op
d•.• plaar rnug te \'lIld •.•n.
DeVril', h•.•eft he,loten d,n
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hij artistiek door J1l:rleven moet als Johnnr
CoUgM . .\ldl"'l1l:amp is hier allesbcllalve
t•..vreden lIlce. \X"lar Cougar \'.mJ,l.ln komt
i, h•.•m een raad,l.l en d•.• \.•..rkt~inin~
Johnny vindt hij ronJuil belachelijk. Zo
h•.•eft nog nooit i~m'lIld IJl'1n gl'I1()('md.
Daarna no •.•mt hij zich dan ook John
Cougar ,\lellencamp. H•.•r duurt !log jaren,
tor 19K,;!, I'oor hij el'n 7oda.nige ona.tn,mke-
lijke ,t,HLI'; als SUPl:rSrer heeft dat hij mn'nt
~ehl'c1 en allel,n op eigen uaam verder t•..
kunnen.

• Onvrede
De stap OJll de naam Cougar t•.•!atl'n vallo.:n
hangr "lillen m('t zijn onH •.•d~ m'l'r het
popwer •.•ldje. Hij schrijft er 7c1i> e•.•n nUI11-
ll1l'r ovcr, PUf/sin}:..." J.n w•.•dnnm een hit
wordt. Ilij hl',luir het g~hruikclijke WCfl'n
'ldnerwege t(' latl'n en Lich te ril.hren op
Zl)n grootste hobby. hl't kUlbrschilderen.
.\Llar ja, zo'n kwast i~ook ni •.•t alJes. In
]99] haalt .\I •.•II•.•nclmp zijn gitaar uit het
stof l'n Juikt hij we •.•r d", .•tuJio in I'oor zijn
lil'nd •..,tthum \\'h,'II(,I'er I/'/' INII/led.
Op doe nieuw •.•l.d ga,n John .\lclkncamp
muzikaal gezien terug na,u zijn mccesp"'-
flode in hl,t l.•.•rStc deel van d~ jar •.•n ['Khtig.

.\let het I'cclgl.prel.cn Tht' [ollf'some ;lIhilee
uit 19S5 w,tS hij &1;U 1l'lI1wlijk van,lf gl'we-
h'n. Country en folk mv!o •.•dcn ,pn'kltn
l'en grule rol up dal' gwrendn'ls akoo.:sti-
,che cd. 0•..singles Check il out en Cherry
/lU'IllJs bewijzen dar. Het SUCCl'S'" er niet
minder um (vier miljoen verkochtl' exelll-
pian.n), wat \'Jn dl' opvolgl'r Hig daddy
nil:t g"'l.egd kan worden.
:\-li..schien daarom bat \'('lJ{'I/(Ter llT 11'<111'

led weer Je •.•nergi •.•k rock",nd... John
.\lclkncamp horen. ROl.k zomln pO"'Sph,
rel.hf op dl' nun af, leun •..nd op go,:d g"'-
schreven songs, Ilij wordt niet voor ni •.•ts
d•.• linK'" SpringstCl'n \'an hef .\Iidwesten
genound.

• Een nieuwe hobby
W'/){'>let'er we lI'<llllt'd h'm eig •..nlijk g~•.•n
zwakkt' 1Il0lllenr •.•n, De ,ingk Get a !IX ut)
is l'en ,tevige ro>:bong, hef suhti •..k ('n in .
getog •.•n I.asf dJallCt' het hoogt •.•punt van de
cd en in /.(II'/' <llld h<lflf/illt'ss toont
:\-1ellencamp zKh van zijn idealistische zij-
de, D,lt is niet voor het e•.•rst, In de pt:riode
19S5-19S7 organis •..ert hij met \X'illil'
l'o:clson en :-\eil Young tOl drie keer to •.•
'hum aid' ten h•.•hoeve van d •.•

Amerikaanse bo •.•ren. die gl'plaJgd
worden donr huge '"hulden en I'er-
mind"'rde srl'un I"all de regering.
of het dit jaar ook we •.•r tot hel gn .•..n
van concerten kUlllt, valt nog ro: lw.
Lil'n. :-\aasr h{,t kUI1SISChild•.•r•.•n h•.•eft
John .\lell •.•nl'amp zich onlangs rOt'g"'-
Iegd op \.•.•n andere hobh)', ,Kter •..n en
r"'gissl'ren. In de film rallin): (mm
Kr,ue sp •.•e1t hij n'n country muzikant
di •.. ter gel •.•g•.•nheid \'al1 de SO,re ver-
jaardag \'an zijn np.1 f\'rugkco.:rt n,tM
Lijn gl'boortcJorp op h•.•r pbneLtnd.
Ho •.•'llltobiografisch doe rul IS, valt
mlsso:hien binnenkort ook in de
Nederlands •.•hio'-C"pen ft.' ,t'll1schou-
w•.•n. Tot di •..tijd moet •.•n wc het maar
dlK'n l11l't \'('/)('II('I'er /1"1'wallied "'n
dar is g•.••..nslin~ een opgal'e,

FI'erf 1'1/11 Diik
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ASTER AWEKE

THE TRAGICALLY HIP

Ze l1ukcn drir-akkoordl"n rnllllck lil de
ouderwetse traditie van Creedance
Clearwater Revival. Een optreden op
l'inkpop leidde dan wel niet tor de grote
doorbraak. m,l,lf de al wat langere tiid op
de markt zijnde tweede cd Road A/Jp/es
rechtv,lardigt desond,mks de nodij!;e aan-
dacht voor deze Canadese hand, Thc
Tragll.:ally Hip. The Hip was onlangs weer
in ons land voor optredens, Tijdens deze
concerlenreeks werden ze zowaar gecon-
fronteerd met lllCl'zingende fan~. dus alle
inspanningen ,jjn niet helcmaal voor nicts
geweest.
:-'Iidddpunr v,m The Hip is de lichtelijk
maniakale, met hct uiterlijk VeIIlecn jonge
JJck Nickebon gezegende Gorden Dnwnie.
Zijn hoge, trillende ~tetl1 maakt de overi-
gell~ niet opzienbarende, maar daarom nict
minder zompige en stevigl' gitaarmuzick
van The Hip bijzonder, Road A/Jp/es he\'at
twaalf nummers. waarvan Thc /uxer)' en
Three /)isto/s stl.rk aan REM dOl.n denken,
vooral vanwege de meer~temmige zang. De'
cd 1;lat gl.en \'crnieuwende, ingewikkeldl.
muziek horen, 1II,1<Ukomt in al zijn el'l1-
voud wel recht uit het han en <Lu is hede'n-
tendage meer dan welkom.

ROADAPPLES

Yedi GosIJ, wat zoveel hell.kent als mijn
vricnd, is de ,'an Kahu getrokken single.
Het IS l'en a,tnstckdi)k dansnulllmer,
gloedvol gezongen, hegelcld duor speuc-
rende blazers en op."allende basloopjcs. De
zeWll andere numlllcr~ variëren van bal-
lad~ (het titelnummer, waarbij de indrin-
gende zang wordt gecompenseerd door de
rustgevende marimba, en flati) tot
Arabisch getinte songs (F.yolJa Cll

Tc1JeU'ata. wat net als het gros van de lied-
jes handelt ovcr de lidde, die Aster vol
overgave geeft en verlangt),
A,ter Aweke "hrcef Jlle song> zelf, al zijn
Rui. E)'vhû en llitclJl'tIgllu bewerkingen
l'<1n Ethiopische traditionals. Voor wie het
allemaal toch te gladjes klinkt, moet maM
heden ken dat traditionele uitvoering van
de songs geen interesse had opgewekt van
een grotc platenmaatschappij en dat deze
pr;Khtplaat ons dan onhekend was gehlc-
ven.

E.~'.D.

,
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KABU

Dit heeld wordt nog eens \'er~terkt dnnr
het vijfde nummer, de in de studio opgeno-
men ~ingle Shilling shlr, Moet dit nu echt
midden tussl'n die livc nummers? Even Ul

goed wordt ook Sh/llil/I:, star afgesloten
met dolenthousiast gegil en grkrij,. :S:a
sommige livellummers schJkrlt dl' mengta-
fel over n,l<lT de kleedkamer waar de ze~
hrren van Inxs plntseling blijken te 7,ilten,
Zc vcrlIlaken zich met grapjes en spuntane
meezingers, waarna het conn'rt weer vro-
lijk verder gaat. Het lijkt wel de <;()und-
track van een film.
Hoc jammer allemaal, Inxs IS deIn wel niet
de grootste rock 'n rollhand ter wereld, ze
hehhen genoeg goede songs genuakt om
een echte volwaardige live cli samen te stel-
len.

DC7.c1fdl' platenmaatschappij die op nicts
ontziende wijn. proheert van de nieuwe cd
van ~tichacl- ik grijp mezelf nog een~ lek-
ker in het kruis - Jackson de hestVl"rkopcn-
de allerrijden te maken, distrihlll'ert (Jok de
tweede cd van de Ethiopische zangeres
Aster Awcke (zie ook hel vorige nummer
van EGO, red.l. Er moet dus wc! icts hij-
zonder~ aan de hand zijn, grote pialrn-
maatschappijen houden zich in de r"'gd
verre van wereldmuziek.
De met cen d,m weer kirrend<... sl"helle, dan
wcer soul volle ,tcm uitgeruste Aweke leeft
al lang genocg in her w'cstcn (een jaar of
tien) om op K,l!m haar eigen muûek ge-
schikt te Iluken voor een groot puhliek.
Dankzij hel gehruik van synthesizers klinkt
de cd geenszins traditioneel, Jl tingr ze wel
in haar eigen fael!.

In de Tt'c1alllccamp<lgn<: voor Lil'e hall)' [il';.'
wordt !!lX, gl."affichccrd als dt' grootste
T()(k 'n rollhanJ ter wereld. D,H hetekent
dat cr ncrgcm op dele aardbol een grm.'pJc
muzibultcn IS dat (lok maar cnigszim rot
dezelfde resultaten komt ,lIs het
AusrraliKhe zestal hil het uituefenen van
hun hobby dan wel bdan. Nou. zo ernstig
is hl,t nog niet ge,tdJ met de toestand in de
wereld van de Tuck 'n roll. Inxs is een Jcgt'-
lijk,.., stc\'igc rockhand, uitgerust mct eCII
aansprekende zangl'r in de vorm van
.\iiçhacl Hllncchann~.zonder ook maar
cmgszim CCrIdrang tot vernieuwen tt' to-
nen dil' zo kenml."rkend IS voor de echte
groten in de muzl<:k.
De rootS van Inxs Iiggl.'r1in cl.' Amerikaan,e
wek, gcruige hiT, als \'I/haf )'011 need, .","'"w
S('IISdtioll en Suïcide biolId. Ikter nog komt
de groep uit de verf in hallad~ van het kali-
her ,,"'{'lIt'r teûr lIS apart en Hy lil)' si,{e en
nummer~ als ,"c"d you tOlliK1Jt. Al dele
songs zijn tcrug te vindcn op LiFC bahy Ii-
l'e, dat wcl weg hedt van een wrzamrling
hits. ware het niet d,1! de doorhra,lksingle
in :S:l'derland, The urig/I/al Sill, ontbreekt.
Een ander, veel ern~tigcr, hl'lwaar i~ dat dl."
live cd niet echt livc klinkt, het is n.cI te ge-
kun~teld. Het swingt wel, maar het zweet
niet.
De 15 live numml.rs zijn III 15 Vl'rschillrn-
de sledl'n opgenomen en je krijgt 11l'rgens
het gevoel dat de band en hct 0 zo enthou-
siaste puhliek in een en dl"zclfde zaal staan,
De mUZIek wordt gespeeld zonder fouten,
nnoit slaat cr eens een ~tem ovcr of wordt
l'r ingespeeld op de reacties van het pu-
hliek, Dl."man achter de mengtafel heeft het
er m,l,tr druk mee gehad.

UVE BABY UVE
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LOONT BELASTINGFRAUDE DAN TOCHt

Defensie Vrouwen Netwerk

Belangstelling? Neem dan schflltelijk contact op. 0'1.'1. Defensie Vrouwen Netweri<.. met:

Ervaringen met netwelken bij andere ministeries en glote bedrijven zoals het ministerie van WVC en de
PIT, hebben overtuigend de bestaansgrond en positieve ellecten van netwerken aangetoond, Er aan
deelnemen is een initiatief dat DefensieVlOuwen zelf kunnen nemen om hun integratie in de organisatie
tebeVOlderen,

Astrid Dijkman (LAS)
PI. Julianakazerne, km. 341
Postbus 90711
2509lS OEN HAAG

schinlel1is VJn het financieel Illanipukrell
enigs/ins 11c1f'eg,un,Het h~gon met Dcense
amateurvoethallers die J()or :-';ederLJnuse
c1uhs werden a'lIlgetrokkrn. Voor ,pekr,>
uit andere landl"n moesl<"n eunziculijke
transfersomlllen woruen hetaald. dl' DenelI
kO'>tten in prilKipc nieh, .\tl.H d,H von.len
die [kn~1l natuurlijk niet ten"dJf, Ilus \'Cr-
langden {\' cen zogell'\'lI11d hJndgeld, een
cont;lIlte hetaling wa,lfml'l' l~ (voor dl' fis-
nis) cen hui, moestl'll kopen en l'~n twee-
zi1'>hank dicnJen ,un te scllaifen.
DM Wil'>h~r hcf'in \'all een ontwikkeling
waarin handgrlden ste<."ll, gehruik('lilker
werdl'n, AI sp(ll'dig rroU\\'('I1S, nof' voor
19HO, W'lScr een eetste rechua,lk, w.larin
dl'ze uirhl..'ulillg van handgdden op bel.lS'
tingtl'chlli'che legitimiteit werd getoet,>t,
1\1,1;](ook daarvan repte her Am't~'rJ,lInsr
hof niet. Het argument van ollvolJoendl'
toellchr zon da,lrnlCl' immcrs zijn ,ungl'-
r,l,>!.
I kt moel worden erkend, in ui~' IX'p;inb~e
warl'n fraudcl'lken v,lak met ecn soort hi-
lariteit omgl'Vl'Il, Toen Dingeman Stoop.
die ooit voorzittt'f was gCWtTStvan het op-
gedo<"kte re Amsterdam, I'oor dl' redJfer
moest konwn, toverde hij een gdl' k'lart uit
dl' zak en sprilk hij VJn ecn t"norm thl'atrr.
stuk, \X'a,Jrop ue rcchrt'( bl"1Il een roul'

maj Klu Saskia van de Graaf (IGK)
"De Zwaluwenberg"
Utrechtseweg 225
1213 TR HilVERSUM

Oproep ..lngekomen mededeling

drs Marion Andersen.6oers (MRKI
Carel van Bylandtlaan 3
2596 HP DEN HAAG

Een VlOuwennetweri<. biedt informele gelegenheid om contacten te leggen en aanspreekpunten te krij.
gen in de organisatie, Ü<Jkbij De/ensie wOldt zo'n netweri<. opgericht. bedoeld voor militaire en bUlger,
Vlouwen die het op prijs stellen onderling gedachten en ervalingen uitte Wisselen om zo hun eigen posi-
tie te velstevigen.

, \

De poSitie van de vrouwen op de arbeidsmarkt en zeker bij het ministerie van Delensie, is nog steeds
totaal anders dan die van mannen. Er werken relatiel weinig VlOuwen bij Defensie, zeker in hogele tunc.
ties, en zij die een dienstverband hebben, ervaren het soms als een gemis dat er weinig andere Vlouwen
in hun directe weri<.omgeving zijn met wie zij ervaringen kunnen uitwisselen

IJler wc ru gesprokcn ovrr Jl' 'histone' van
d~ voethalfraude in Neder1.1nJ ('n dar dic
plotsding wel opdook in h~,tvnnni,.

• Ontstaa nsgcschicdcnis
II~t hctekcnde volgens Berr)' lkrte!s, ecn
,uri,>t Jie de laak van hegin tot einue volg-
J~' en ui~' al j'lrrn hetrokken IShij de sport,
Jat hl"t hof ook Illoest ,lf Lijn geg,un op pu.
blicaties, ,\let nanl\' op ~'en stuk in d~
Volb,kram dat de z<lterdag voor .1(' uit.
"pra'lk ver,cheell, Bertcl, hoorde in het ,\f-

re,t, 1.0 verkl.urde hij. op ver,chillendl'
punten Jat artikel doorklinken.
In h(,t bcwuste vcrhaal was dl' ontst.l.Jnsgt."-

In de talrijke fraudezaken die het hetaald ••..oetbal de laatste tien jaar heeft
gekend, is tOl dusverre slechts in één geval een vrijheidmraf uitgesproken.
Door de Groningse rechter werd de varkensfokker Renze de Vries tot hel C;l-

ch~)t ".eroorclcc.ld., l\laar (en uitvoer gelegd is die straf (nop! nÎet, OI~ldatI?c
Vnes In cassatie IS gegaan. \Vaarom was het gcrcchtsho lil Gronmgen In
verhouding streng en het arrest in bijvoorbeeld Amsterdam tamelijk mild?
Heel opvallend in de laatste uitspraak in de zwcndcl~cschicdcnis, het hoger
beroep van Ajax, is dat het gerechtshof hegrip toonde voor hel feit Jat een
jaar of zes geleden nog niet zo scherp werd gelet op geknoei met de helas-
ting. Bovendien achnc het hof duidelijk gemaakt dat in het betaald voetbal
dcstij(h nu eenmaal een cuhuur heerste van ontduiken, vervalsen en slinkse
trucs bedenken.

Iht was mooi van het hof en het was mooi
voor Ajax, :'.!a,H het was toch ook wd een
rnlgszills mt."rkwaardige verontschuldiging,
A'll1 de ene kam werd in het arrest vastge-
steld dat de valsheid in geKhrifte. wals dil'
meermalen werd vastgestrld, vulkonll'n Iw-
wust welS g~"pl~"egden &a het da'Hbij om
een ma'ltschappijk .lhsoluut onaanvaanl.
l"lar delict ging. maar 'Illduzijds deed elkl.
dub het en mOl"st het Ajax dus iet,>minder
zwa,H worden aangerekend, :'.kt die rede-
n~'ring zouden dl' parkeerhol"tes in
Amst~'rdalll <lanzÎenlijk naar heneden kun-
lIen, \X'ant in AnlsterUam parkn'rt ledenTn
verkend. het I~hoort daar tot dl' cultuur
om je autu op dc stoephock of grachtorug
te zetten. Zoals het ook l"en zek~'n~nlltuur
IS om dil' auto terug te vindl'n zondn (,1-
din,

.Arrogantie
:'\atuurJijk. dl' reJl"nering gaat m,lllk kn zo
erg is Amster(bm ook weer nien, m.lar Jat
het gerechtshof in de z,uk Ajax enigszins
naar argumentell l1l'eft mol'!l'n zoeken om
tot milde voorwaardelijkl" gn',lIlgl'nisstraf.
fen en hoetl''> Ie komen, lijkt eviJ~'llt.
T fOUWellSin het arrc,>t zelf zat al l'en inn~'r-
lijke tegcnstrij~ligheid, Het hof stclde vast
dM Aj,lx rusrig doorging met knoeien, ter.
wijl nota bl'm' de Fiscale Op'porings- en
Inlichtingen Dienst al l'en OIlllerzoek W,IS
hcgonlll"Il, Dat W,I'>~'en heetjl' de Mrog,lll-
tie van dl' dllh: ze pakken ons toch niet.
daarvoor zijn OTlzeulilstructies te slim, Op
dl' zirringl"1I in hoger bl'rnep deed Ajax het
weiiswaiH voorkomeTl Jat het gn'n hoo~-
moeJ, maar sloruigheid W,I,>,doch Jaar
trapten ue rrchrers weer nict in.
En dan het 'Hglllllent dat het hahTrw~ge Je
jaren tachtig volkomt."n normaal was dat
bt."tJ:dJ vo~tb,ll organisatil's dl' hod hda.
I.eruen, Clubs werd~n Jaarnmr nau\.\clijk.,
vernJlgJ en hl,t tol'zicht was destijds ved
minder schl>rp, zo stdde het hof vast rer
wronts~'huldiging, Her W,l' heel nHi~'us,
dat in her ellenLlllge proces van Ap.'\: llllll-
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kaart voorhield. :'\bar er voll-:den wd ver-
oorJdingen. En leden' anden' \'ul,tbaklub
kon dat weten.

• Bestuurders betrokken
Als het ho! ten uplichte van Aj,lx werkelijk
verzachtende omstandigheden had willen
aanVOl'ten, had l1<:t een alldere rKhting
modl'n kiclen. Of alth.lIl' een l,eer irap-
paille lijn moeten lien in een ,l.mul fraude-
zaken die in de loop der tijd !la,1r buiTen
kwanlen. I-)ijhet merendeel ~',1Ildie 1,lkell
waren (in)direu beHuursleden V,ll1Je ,ec-
tic IWI,uld voethal van de K:-':VB betrok-
ken.
Het bq~on meI FC Urrecht. lio<:wc1 de hui-
dige sectiebe,tuurder mr. Eric Vi1~. lTOl'l-:cr
was hij zelfs 'l.ctienlOrl.iner, ,lltild ontkend
hedt op de hoogte t,. ziln van de kwalijke
praktijken hil rc Utrecht, getlllgdl'n des-
tijds verschillende hestLIunlers volkomen
anders, De gl'noemde Dingeman of Ik
Stoop maakte ook deel uit van het sectie he-
stuur, evenab (Lul'r) Renle dc Vries van

[GO 1 jA.'\UAI?I19'J!

FC Croningcn en Aj'l.x-voorl.ittl'r T011
H,lrmsen.
De advocaten \.,111Ajax en van Je hl's<:hul-
digdc hcswurders (nwt UitlOnJl'rillg van
Helrmsen) hadden dus zeer wel kunnen he-
wgen, d,u door dl' kiding V,\11de hond min
oi Illel'r tot fraude was aanga.er. In Inll'r
gcval leek Jil' hOIHIbel,lstingolHduiking te
wettigen, :'<L1ar de advocHcn deden ,LIt
nil'r. Rijn'l als een l'olleuid tradl'n ze op. In
totaal warcn het er vijf. Eén van Ajax, één
V.ln direueur Van Eijdell. één van ex-pcn-
ningmeester ltlrtds. één \'an ex-speler
Labv l'n één I"an éx.v{)(,pitter Harmsen.
AI, IC puur hun dii'nten heldden \'erdedigd.
louden wrmo,'ddijk vier 1',111hen lijnredn
le~enowr die ene (van lbTlmen) h,'bbl'n
ge,t,lan . .\b,n lLulS Illl(,'n langdurig pro-
<:e, memelijk bilt1.1 onmogelijk. 111l'erste
aankg en Iatl'T in hogl'r hemel' lijn het da-
gen van ,Kht, tiell of Twaalf uur .. \let pau-
zes. overlq;gen. il'TSeten; er olHsraen een
vreemde skl"[ van he<;lotenheid. van tot d-
kaar veroordeeld l.ijn en er het heste van
makcn. Een sfeer die bel"orderd werd door
het 0pl'nb,ur .\Iinisterie dat Zich had va,t-
gebl'Tell in de !;Iak en hehuorlijke. om niet
te ze~l'n ahsurd hoge srr,lffcn wrlangde.
Het O~l wilde een voorheeld stellen.

• Nationale sport
Doorga.lll'; ISeen \'uorheeld stellen één van
de '\cl.htstt' Mgumenten Olll een I"CTnorde-
ling uit te spreken. juridisch moet gewoon
naar het delin wordl'n gekeken en verder
niet. .\I,wr in het geval van Aiax len de an-
deH"duos) W,IStoch wd iet, te leggen voor
het argullll'nt. De rechta kon er ,llthans
ook nil,t helem,ul onderuit, \'\'anr al, ~~n
\'oetbaleluh 111,ur wat kan aanrommelen

met het invullen Vdll belasting. wat zou
zich de gewone .'\"ederlandl'r dan nog aan-
trekken \-an dl' wl'tgeving?
Hl'T 1>,10,lls de voorJ.iuer van dl' voeth,ll.
\'akhond. Karel J'I11,en, zei n'n n.ltionelle
sporT um beLlsting te ontduiken, een nJOr!-
durs'ndc \\'l'dstrijd ll1l't Je fi,cu". Toevallig
wordl'n l'r hij Aj,lx dein eell paar men"en
gepakt. IlU,lf hOl'Vl'eIkeer i, de club vrijuit
gq;aan. hocwel,aken zijn niet ol\dl'rz.o<:ht
l'n hocveel spelers zijn er met aarll.ienlijkc
sommen vandoor gq~aan ,(llldl'r daeuvoor
premil" elfte dragen?
GOl.d, het hof sprak inderdaad van maat-
sl'happelijk Ona;Hl\',I,IrJh,lar handelen.
m.lar 1a,Ik!e de kidinj.;gevers nauwelijb
mter dan de lagere bestullfders lof lk spe-
lers) en he"tl'nlde al hekm,lal g,'en woor-
,kn ,wn de K.'\VII.wp. die het hedrog 10-
wat legitimeerde. je lag ze ml'T al heel ws"i-
nil-: voor,tcllingS\"t:rlllogen bijeen 111Zeist.
I tmmen. Vilé. Stoop. Dl' Vries, de nieuw-
ste ontdekkingen uilwi"ei<:lld op het ge-
bied van "hui veil met transfer-. hand- ell
tekengelden,

• Lage boetes
;\1.l'lr lIee. een re<:heer melg nil't iant,lseren
O\'l'r samenlweringen en 1ll01't zich aan de
feiten houden. En daaf<>I11ging her uren- en
dagenlang over het fl'l.ht van .Is' FIOD om
in Zwitserland of Spanje Tl' speuren naar
'\"l'rdwenen' bedragen, Of uver de juridi-
,,<:hestarus \'an cen handtekening. Bijna al-
\c rechtets hehhen tot du"wrre hegrip ge-
toond en uitsluitend bol'te, uitgedeeld.
Boetes die w'IMschijnlijk 1,lger zijn dan wat
dl' iiscak fr<ludl' heeft opgde\Trd.

11<111S 1',111 \Vissell
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HET
TERRORISME
VANRARA
In de discussie o\'er de bomaanslagen in
november voriK jaar werd, o\'crÎgem te-
recht, RARA als een verwerpelijke, onver-
antwoordelijke. naïeve organisatie aange-
duid. Zonder cni~ voorbehoud werd aan
RARA het crikeI 'terrorisme' gehangen.
Voor politici en journalisten blijkllcrroris-
me een duidelijk bq;rip, waarover geen
,",crschil van mening mogcliik is. In de wc-
tenschappelijke literatuur is hel echter an-
ders gesteld. En er zijn talloze Ihcoricën.
een welhaast onuilpundijkc hoeveelheid
definities van IcrrorÎsmc. Elementen die in
de mee"C definities of omschrijvingen \'all
tCITorisme voorkomen, betreffen het aan-
wenden van geweld om derden schrik aan
tc jagen om op die manier een bepaald,
veelal poliliek. doel Ie hcreiken. En În die
lin is RARA een lerroristische groep, en
dat ,al die F;roep ouk in de toekomst wel
hlijven.

Anders is hct gesteld mct terroristen die cr-
in slag,"n hun politieke doelsrellingen volle-
dig rr verwelenlijkrn: de Tiid kan immers
van ern trrrorisT een vrijheidsstrildcr ma-
ken cn van. de terroTlqische organisatie een
beHijdingsleger en \,"rvolgens een rege-
ringspartij. SOl..•karno was ern Tcrrori"r die
wij in ccn kamp opsloten en temlorrr een
hevriend staaTshoofd dar wij nict straffe-
loos mochten beledigen. [n Spaanse ogl'n
waren Willem van Oranje en de Geun'n
terrorisrische elementen die heT rechrmatig
gezag met geweld ondermijnden.
De stelling dat Trrrorisme nergens toe IcidT
is d,m ook Onlui.,t. STaren als de Sovjetunie,
Ierland of Israël zuuden zonder vooraf.
gaand terrorisme wellicht in heT geheel niet
tot stand grkonlen lijn. En ook RARA

heeft in het I"erledrn, mcn denke aan de
"-1r\KRO-branden. kennelijk succes gehad.
De STcenkolen Handels Vereniging hecft
indertijd met een verwijzing naar de RA-
RA-aanslagen haar activiteiten in Zuid-
Afrika moeten staken .• \laar daarmee was
uiteraard niet de anri-impuialisTisehe ge-
meensl'h,lp gerealiseerd die naar hct sl'hijnt
het vage doel is waardoor de RARA.acti.
viSTengc"inspiTeerd worden.

• 'Mild' terrorisme
Van RARA kunnen we tot op heden nog
sTceds ••tellen dat het een terroristische or-
ganisarie is, die in vergeliiking mrt soortge-
noten, relaTief milde middelen ter bereiking
van hun doelen aanwendt. Relatief mild in
die lÎn dat m",n kennelijk naar eigen inlicht
en vermogen alles doet om dodcn en ge-
wondcn rl' vermijden. Er is ren wezenlijk
verschil tussen een bom in de hal van ecn
station en het verniclen van huizen en ge-
houwen nadaT nadrukkelijk gewaar-
schuwd is I"oor de aanwezigheid van de ex-
plosicven en het tijdstip waarop le afgaan.
:\Iaar hct hlijfr een riskante zaak: ong",wi!.
de slachtoffers kunnen wel vallen en de in.
geslagen weg van doorgesneden slangen,
een molotov-cocktail naar hrandstichting
en vandaar naar onrploffendl' hommen, is
een richting die bepaald nirt gerusrstclt.
Het onderscheid tussen gewone criminelen
en RARA is eigenlijk alleen de intentie. H"'t
gaat RARA en welal ook andere terroris-
Ten niet om heT eigen belang, maar om een
door hen als van groot belang geacht hoger
dodo En dat doel. in dit geval een verhete-
ring van heT lor van de asielzoekers, IS op
zich nasrrevrnswaardig. Zelfs nastrel'ens.
waardig als de l':ederlandse overheid al al-
les lOU doen wat in haar \'crmog",n ligt om
de asiellOàers een menswaardige en ",erlij-
ke hl'handeling te geven. :-.Jatuurlijk kan

daarhij worden ,ungetekend dat de diverse
regermgen het Hrvolgd worden of de kans
daarop verschillend zullen intetpreteren.
:\Iaar met de laahte wijzigingen van het
asielbeJcid gaat het slechts om een snellere
afhandeling. lOdat de asielzoeker nict ein.
drloos in onll'kerheid behoeft te verk",ren.
Van evidente verslechtering van dat heleid
kan de regering, en de heer Kosto, nieT
wordl'n beTicht.

.Contra produktief
Als we ons afHagcn war de do\.'lstelling
van RARA kan zijn geweest, dan blijkt uit
hun tien pagina's tell",nde toelichting dal
zij het oneens zijn mct de hele gang van za-
ken mer herrekking tor dc vluchtelingen,
niet alleen in Kederland, maar in de hele
Europcse G"tneenschap. Voort'i gaan l-ij
niet akkoord met wat zij als een kapitalisti-
sche samenlwrring lien. Hl,t probll'em IS

niet dat men het nieT oneens mag lijn nWT
dl' aard van de huidige samenleving, daar
mankeert genoeg aan om je nier alleen met
betrekking tot de vluchtelingen en asiel lOe-
kers ongerust re tonen. Het probleem is het
aangew",ndr middcl. Dit middel is niet al-
leen ontoelaaTbaar. maar zou ook in eigen
terroristische ogcn als inefficiënt en comra"
produktief verwurprn mo",ren worden.
Door bommen te laten exploderen worden
nicr alleen mensenlevens in gC\'aar ge-
bracht. maar wordt juist het tcgengestelde
bereikr van dat wat men kennelijk voor
ogcn heefT. Dc publieke opiilie wordt op
dele wiize ni(.'t positiever gestemd ten aan-
lien van de asielzockers, in tegend",el, her
plaatje in de hoofden van dl' mensen wordt
een verbinding tussen asie1l-oekl'r en ont-
ploffende explosieven. De aSiellllekers
worden er niet hcter op. maar slechter,
Tevens wordt op d""C wijle een legitimatie
verschaft voor scherper politie-optreden en
hcveiligingsmaarregelen, die alleen maar in
her naded van RARA lelf zullen uitp'lk.
ken.
Als RARA niet voor een zeker hewijs van
echtheid had gClOrgd in lic vorm \'an de
tien pagina's Tell",ndc verantwoording van
hun daden zou de veronderstelling het
meest voor de hand hehben gelegen dat een
rechtse groepering de aanslagen heeft ge-
pleegd, daarbij RARA de schuld gevend.
De aanslagen mlll'n immers in her nadeel
van asiel,.nekers en in het algemeen van
buitenlanders uitpakken en dat is juist heT
d.oel van sommige extreem rechtse groepe.
Tlngen.
Dat RARA toch de gewelddadige weg 'in

1.
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KJrcl Rosklllli

• De ooderkant helpen
De arme Illeerderheid in de wereld ziet hoe
de riikste 10% in het Westen leven. Daar
trekken lij op ,If. Zwa.ubcwaakte grenzen
zullen hen niet te~enhouden. Ho~e muren
zullen geen helcmmering Lijn. Het rijke
Eurupa kan omgebouwd worden tot Fort,
maar de mensen zullen hinnen hlijven ko-
men.
En dan te bedenken dM hon~er helemaal
niet hoeft, omdat de aarde rijk genoeg is
om voedsel te verbouwen voor een nog veel
grotere wereldbevolking. i\1aar dan moet
er wel iets creatief~ worden \'eranderd aan
dl."\'l,~rdeling van de aardse rijkdolllmen. Er
lal op grotere schaal moden woruen mee-
gewerkl aan de verhetering \',111de levens-
standaard a,ln de onderkant. Door kwijl-
scheIding van schulden, kapitaal injectie~
en kennisuverdracht. Juist door het afbre-
ken van muren en het opcn,tellen van gren-
zen, kunnen de arlll\:' landen worden gehol-
pen bil hun omwikkeling. Een Fort was in
donkerder tijden misschien ooit een be-
scherming - in onze 'verlichte' eeuw is het
Fort uit de tijd.

• Honger en armoede
Elke minuut gaan ua'1T 24 mensen dood
aan de gevolgen van honger. Dat zijn
35.000 mensen per dag. Of anuers gezegd:
elke dag sturten uaar 100 grote vliegtuigen
neer met 240 kinderen. Er stierven ue afge-
lopen drie jaar meer mensen aan de honger
dan in de wereldoorlogen hij elkaar om-
kwamen.
Honger is een kwestie van armot .•de. En die
is huiten Europa giganti,ch: een-vijfde ueel
van de wereldbevolking leeft in diepe ar-
moede. Zij hebben minder dan drie gulden
per dag, En de arme lall(!en ,taan zwaar in
hl.t krijt: ue totale schuldenlast V<lll de
Derde \X'ereld beura,lgt nu US$ 1,319 mil-
jard. De ,chuld is samen met aflossing en
rente drie keer 7.0 hoog ,lis alle hulp hij el-
kaar.
\X'at de rijke landen aan hulp sturen is
trouwens maar de helft \'an wat de rijke
landen weer terugp.lkkl'n uit ue Derde
Wereld in de vorm van tarieven en dergeliJ-
ke op de grondstoffen. Het woord 'hulp' is
du, niet helemaal op lijn plaats, mag je
concluderen, Als de rijke landen hun in-

[, _ voerbeperkingl'n zouden afschaffen, zou
VV'""Vuat ue arme Iand\:'n S 55 miljard schelen en

Uat heurag is even hoog als de totale ont-
v,'ikkelingshulp.
Kardinaal Ams Uil Brazilit' schetst de keu,:
'Als doe "huid \'olledig wordt afbetaald
tegen de hoge rentevoet, dan zullen cr vden
111UI."Derde \lV'ereld sterven of hun gezonu-
heid ernstig aangetast zien .. \har als wij
niet terughetalen tegen deze huge rente,
dan lal er niemand ,teven in de schuldop.
ei ,ende landen:

• De buitenlanders

:\har cr zit ook nog een 'huitenkant' aan
die Europese eenwording: wat geheurt cr
met de grenzen van Europa? \X'orden dil."
huitengrenzen dan verhoogd? Krijgen wc
dan te maken met een super-nationalisme,
dat van Europa een fort wil maken temid-
den van een jaloerse en hegerige huitenwe-
n,ld? Hr:t Europese superioriteitsgevoel he-
sta:lt al langer dan vandaag, en heus niet
alleen hil de rechts-extremistische groepen •
w,11s 111 Duitsland hijvoorhr:eld, meI
'Ausliinder raus' en in Frankrijk met Ic Pen,
die 7e1fs de anti.discriminatie wetgeving
wil afsch,lffell.

cr huiten dat Fort gebeurt, maar Europa
heeft daar wel degelijk mee re maken - \'ia
de koloniale heletting begon dl." economi-
sche overheersing die nog steeus voort-
duurt. Het zou de Europeanen inderdaad
echt een lorg moeten zijn, wat zich huiten
het Fort afspeelt, aan de onuerkant van de
aardbol. Want dat is niet mis.

[n sommige Europese landen hesta,1t het
ge\'aar dat 'fatsoenlijke' partijen gt'lcidclijk
{'en deel van het gedachtengoed overnemen
om raci,tische partijen de wind uit de zei"
len te nemen. In Frankrijk heb hen lelfs
communisten de ideeën van Ic Pen over
hui{enL1nders overgenomen. En ook in an-
dere Europese landen is een verscherping
tegen 'de huitenlanders' waMneemhaar.
Europeanen beseffen dat hr:t levempeil hier
de afpmst opwekken kan, [erwijl de ar.
Illoede aan de huitenranden van Europa. in
Afrika en Aût' alleen maar toeneemt,
'Ze komen het straks zelf halen', 7.eggen de
mensen die vinden dat er een heperking
moet komen van het recht op asiel. De bui-
tenmuren mot'ten wurden upgetrokken,
Het 'Fort Europa' moet worden versterkt,
vlllden zij.
Het 7.al deze Europeanen een wrg zijn wat

het hdang' van de asil.'lzockcrs heeft gào-
zlèn duidt nop dar m<."11weer afstand heeft
gcnomcn VJn ccrdrrc ,randpuntrn. ondrr-
meer in ct'Jl interview in 'Konfrontnie'
waarin wel de vluchtdingenprohlematiek
als een nieuw werkterrein werd ;ungemcld,
maar harde actie onwenselijk werd geacht.
Dit laatste met l'en verwijzing naar de pu-
hlieke opinie die die actie ni\:'t zou hegrij-
p\:'n.
E\:'n verklaring voor ue huidig\:' acties is
misschi\:'n ook Jat zich in de RARA-gro.:-p
splinters hevinden die, ond'lllks het t.:- \'Cr-
wachten negatief eikct, toch dl' voorkeur
aan geweld geven,

• Hamvraag
De hanwraag is uiteraard hoc in dit geval
het terrorisme van RARA uit te hannen.
Verscherpt politieoptreden. meer ocveili.
ging kan een heet je helpen, maar kan geen
nieuwe clclnsL1gen voorkomen. Zl.lfs in een
politiestaat, zo leert de geschieuenis, zijn
aanslagen mogelijk. De heste hestrijding
van terrorisme is ervoor te zorgen dat ue
prohlematiek die ter legitimatie van het ter-
rorisme dient, wordt opgelost. Dat blijkt
echter niet te kunnen. Integendeel, de pro-
hlemen n1l't vluchtelingen zullen groter
worden naarmatc in Europa en de wereld
de scheiding tussen welvaart en armoede
lich meer aftekent, ~iet alleen politieke
vluchtelingen, maar \'ooral economische
vluchtelingen zullen zich aanmelden en zul-
len afgewe7.en en teruAAezonden worden,
Daarmee zullen we voorlopig mol'ten1cven
en dat hetl'kent ook met acties van groepen
die ml't \'erkel'rde middelen, op hasis van
ond{lOrd'lChte theorieën uiezelfde vluchte-
lingen meer schade toehrengen dan dat zij
tot lotsverhetering hijdragen.

FORT
EUROPA UIT
DE TIJD

l.eoll \Veeke

De wereldpolitiek I" verwarrend.
Gorbatsjov en Bush zijn al ••profeten popu-
lair buiten Je j.;renzcn van hun land, nlaaT
daarbinnen krijgen zij scherpe kritiek.
\Vest-Europa wil de binnengrenzen laten
wegvallen. maaT in de Sovjctunic worden
de binnengrenzen weer buitengrenzen.
Ik STilsc conscn'alic~'cn steigeren legen Je
Europese eenwording: lC zijn doodsbe-
nauwd voor hel verlies van de 'nalion,ltc
identiteit': hel Britse koningshuis, Je Hritsc
"lag. het Hritsc \'olkslied, de Hritsc munt
"meten bcw;lard blij\'cn. En dal is bij om
in Nederland misschien niet vcel anders.
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BARTONFINK
Meesterschap van broers eoen
opnieuw bewezen

De t",'ce Amerikaanse cincaqcn Jocl en Ethan Coen, 34 en 37 jaar hebben
na vier films al ccn status bereikt waar vcel collega's hun leven lang voor
moeten ploeteren. Met de thriller Blood Simp\e ycsligdcn ze onmiddellijk de
aandacht op zich. Raising Arizona, een tragi-komcdic over een kinderloos
echtpaar bewees dat ze geen ecndags\'licgen \',:arcn.
Millcrs Crossing vond ik persoonlijk iets minder sterk, maar toch nog altijd
een heel onalledaagse, schitterend vormgegeven gangsterfilm. Met hun vier-
de film, Barlon rink, deeptcn ze tijdens het prestigieuze festival van Cannes
twee Palmen ,••:cg: een voor de beste film, een voor de beste regie. Joho
Turturro kreeg cr ook nog eens een voor zijn titelrol.

Ituton Fink is een ,w.:cewol torwel'ichrij-
vcr. AI, de film he~int, genil,t hij van hd
appLllls WaiHmee lijn sociaal gl,tinte dra-
nu op I3ro'ldway wordt heloond .. \Iaar hl't
is 1941, Hnllywo(l(1 zit te springen om
nieuw talellt, en al snel wordt Harton npge-
held door een gretige producent die hem
aan het wl'rk wil zetten. Iloewel Ikutoll
aiHzclt, neemt hij dl' uitnodiging toch ,1;111.
I lij zweat zichzelf eclner dat hij zijn
idealen rrouw z,ll hlijven.
De prodLIl'ent blijkt l'en opgebbzen wind.
huil, die van lIatron hinm'n een week el'l1
script O\'er worstelen op tafel wil hebhen,
De schrijver weet niets van die sport af en
hij!!,t geen letter uit zijn sl'htLjfmClChine.
Hij Il("efr zijn intrek genomen in een groot,
macaher, vrijwel onbewoond hotel, en ook
Jat mi ••t zijn uitwerking niet: hij hegim ge-
luiden te horen, ht:t behang ];wt los, een fo-

(WINNER:)
PALMt O'OR\..':_<.&,•••• , ,••• '
e
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to ,Ian Je w,lnd leidt hem hllitl'n proponie,
af. AI•• hij op een aHllld hinder hl'eft van
zijn bUlLTI1l,11len via de ren'ptionist van het
hotel Lur vr,lgen of het iets rustiger kan,
komr dil'zelide buurman onmiddellijk hij
hem op helOek. Deze eh,Hlie i•• t\elukkig
l'en gOl'dmoeJige knel, dil' he ••t hegrip
heeft \'oor het feit dat Batron rust nodig
heeft. Hij vindt het wel interes,ant, zo'n
schrijver. I lij heeft zdf geworsteld, hij lOU
BaTton verhalen kunnen wrtcllen .. , .\laar
ItlTtOll, die zichzelf be ••dlOuwt als Cl'n au-
teur voor Je \wrkende klasse, r!."aliscnt
zich niet d,u lijn huurman de werkt'nde
kb,,!." is. Hil nu,tkt t\l'en gebruik van die
bron die hem min oi meer wonlt aangebo-
den, doordat hij te wel met lijn eigen gl'-
blokkeerde creativiteit hezig IS...
De ••itllatie wrandert als Fink een collega
OlltmOl't, l'en schrilwr die hij altijd enurm

heeft hewonderd. ;\1.lar opnieuw hlijk. d;]t
alles in I{ollvwood anders is dan men de
wereld wil doen gelown: de nun is l'en
dronkaard cn zijn boekcn zijn geschreven
door lijn beeldige vrouw, Zij komt Barton
lil z.lln horelkamer opzoeken en ~',lIIaf dat
moment neemt het vcrha,11 een typische
Coen-wending: gruwelijk en grote~k tege-
Illkertird. Want al> Ituton, na l'en nacht
met dl' vrouw, de volgende ochtend een
mug op hdM schouder doodslaat, doet hij
een verschrikkelijke ontdekking, lil paniek
holt hij naar Chadie, dil' helooft hem uit de
problemcn te helpen. ~L1;lr ook Charlie
heett een afgrij~eliike verr'lssmg voor
Karton in petw ...
John Turturro ~peclt 111 B,uron Fink voor
het l.ersr een hoofdrol. Hij wa ••l'en a3ntal
kerl'n te zien lil film, \'3n Spike Lel', en had
in \Iillers Cro ••••lIIg van de Coens ook 31
een kll.in a3ndt."el. Hel ongeluoflijk gccom-
pliceerde kar3ktl'r van Fink, die Imvel ar-
rogant al, on/.cker i" zowel aanlig als ego-
n'ntrisch, 7.Owcl idealistisch 'jls bereke-
nend, speelt hij zo geloofwaardig, dat je
met stijgende verhijstl'rmg zit tt."kijken. De
Ia,ltstt." scene van de iilm, wa,uin I~arton
,lan hl,t strand zit te ,taren n,lar een meisje
in bikini, met n,ust zich een kartonnen
doo,; wa;lr iets in zit W,H hij nil,t weet maar
het puhliek wel, i, ademlx'nelllcnd door de
ml'ngeling van vertedering en afschuw die
hij oproept. Turturro heeft vooral Je ,teed~
toenemende vervrt'emding waar Banon
,lan wn prooi is, trdzeker Wl.tcn te \'crtalen
met zijn interprctatie. Daarvoor mag hij
van mij be~t ook nog een Oscar hebhl'n,
John Goodman, die wc tor nu tol' ,111een
kennen als goedbehse grappenmaker, is
heel h•..klemmend als itutons huurman. De
onvolprezen JuJ)' D,n'i, schittert kort maar
intcns in de rol van lijn kortstondige min-
nares, Barton Fink lal geen volk Z,tlen
trekkell, Ill,lar publiek met oog voor genu-
aiKeerde, lIlrelligenre ahmrdireit zal gellle'
wn~

tea 1',.In Op:ut'll.llld
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C!Jri.<till<l Apph'g<ltc 111 '[JOI/'t 1,,/1Moml/n'
!hlhysittCT Is deol,l"

Tom Stoppard sçhred h•..t toneelstuk W,lM
deze imriger •.•mic film naar werd gemaakt,
al een kw,lrt l'~UW gcll'den, fkt werd \'oor
het eerst opgevoerd tijdl'n, een f("tival in
Edinhurgh en de enthousiastl' reçensit" in
het goaghehhend,,' hlaJ The Ohscrl'cr
m,l;lk[e dat het ollmiddelliik l'en enorm
suççes werd. l.nnd~n en Bro;]dway \'()Jgtkn
,,'n naderhand werd hl't stuk overal ter we-
reld gespeeld, De \'l'rfilming i, nu wegJn-
kdijk voor een nog veel hreder puhliek.

Rid!,Jrd 1)'<')'(1155eli/mI RidJ<lrd,<oll lil
'ROSCllcrolllt;;: ,md (;"i!d"Jlsfé'nt arc d,,<I,i'

ROSENCRANTZ AND
GUILDENSTERN ARE DEAD

StopparJ lIl,ukte de t\\'l'e hij figuren UIt
Sh'lkespeare's hl'f<H;md•.•dram'l H,lml •.•t tot
hoofJpl'rsoncn van l'~n heschouwing over
ootzaak en g~\'olg, ol'er r,,'aliteit en illusi •.•.
.\loeili]k na tl' vertellen, ook ni",t ~enn>u.
.lig te volgt'n, maar als ,chnuwspl'1 ,mge-
looflijk imeres<;ant 1'11 vooral oogwrhlin-
d•.•nd mooI!
Hoofdrolkn spelen de Britten (;'Irr
Oldl11;\11 en Tirn Ruth, d" Amerika,ln
Ridl'UJ Drqfuss r, uitstekend op ZI)n
pLI,m 111l'l'l1 be1.1ugrijke hijrol. L.t'.O.

de melige en totaal ongeloofwaardige ko-
medie DIJI/'t teil Jlom t!Jc b"b)'silter is
dCiJd moet Christina op haar vier broertjes
en zus)es pass~n, als haar moeder met \'3'
kantie is en de beparJe oppa, op d•..d,lg
dJt ze in d1enst trn'Jt het lel"en laat. Zt"
\"Indr moeiteloos een goed hl'ul •.•nJI' h'I'ln
en ook nog een ,tarJig \'fiendl~. Voor dl'
eçhte fans, ..

DON'TTELL MOM THE
BABYSrrTERISDEAD

RegIsseur G'ln)' .\tarshalL Jie met zijn
b,ltste proJuktie l'rctty \'(.'01'1<111 hd mo-
derne ,prookje nieuw I~wn inblies (julia
Rohl'fts sLut, lil de hOl'd'lnigheid van tip-
pelaarster met el'n hart I'an goud, een rijke
zakenm'lll ,1,111de haak), maakt", met
rr<lllk/c <lIJdJo/mil)' opnieuw een romanti-
sdw tearjerker, zij het i•..ts minder vrolijk
uitgewerkt, Fr'lIlkie is "'en serveerster, die
met mannen alleen Illaar sleçhtl' t:fvaringen
hedt geheld: de een slo~g haM, de ;\Ildl'r he-
Jroog haar met haar be,te vriendin. Voor
haH hoeft hl.t dus ,illemaal nit,t tm'er zo
nndi~, \)'111wrKhijnr Johnnr in het restau-
rant w,lar ze w,,'rkt. Johnny heeft in de ba-
jes gezeten, m,l,lf krijgt van d•.•b,tas van het
etahli,'eml'nt een tweed •..kans, die hij grt"-
tig henut. En zoJr,1 hij de wat mistroostigt"
maar wçh bloedmOOie Fr,mkie 111het viJ.ier
krijgt, weet hij dat l.ijn geluk pas cOInplcet
is ,lis hil h,IM kan wrmTrl'n, DM gaat na-
tuurlijk niet zom,lar, want hij moet Jat
dikke pantser van tt'leurstelling en wan-
trouwen I.ien te doorbreken. "!Jar geluk-
kig, uiteindelijk, na eindeloos gt"zeur van

Michelle l'(óffer ,'1/ AI/',l<"ilw 111 Tri/llkie
.111,1 JO/1I/II)"

Je kant van I'r,l11kic, komt het cr toçh van.
Hot'wcl e('n mooie love story altijd leuk is
om n,lM tl' kijken, heeft .\lar,hJIl/.içh met
del'" gesçhieJeni" geha,n'rd op •.••..n ton •.•d-
stuk d'lt Wl'er geb.,seerd is op t'en heflH:md
Amerikaans liedje, wat al tçv('el op I.ijn
routine lat •..n drijwn, Bovendit'n \'orm •..n
"tienelI,,' Pfeiffer en AI Paçino dMI wl'l e•..n
adembenemende peperdure ca,l, maar te-
gelijk is dal l'en van dl' zwakke punten van
dl' film; het is erg modijk ,l,1Il te lJl'men dat
die prachtige Pfeiffer in w'n eeltcm blijft
werken, l'n I',Kino liet cr veel tt" geleerd en
goedgekleed uit om voor een drup out door
te kunnen gaan. Ilij çiteert ,-elf, voortdu-
rend klassieke seluijvers, want die h~eft hij
in de gevangt"nis he'tlIdeerd .. , Een plus-
punt in Fr'1l1kil' en Johl1ny i, het feit Jat cr
op,,'nlijk wordt gl'pleit Vlmr safe , •.•x, via
een seerw 1"01vermakelijk gegooçhel nwt
çondooms, Zt' hehbt"1l in dat preUTSe
Alll •..rika dl' ,çhrik kenneliJk goed tl' p'lk-
kl'n!

\Vie \'erslingerd 1S ,un die nll'rkW'lardig
platdoerse, ma,lr toch heel gee ••tige televi.
sie ,eric .\tarried with childr~n, '-,11onge-
twijfeld meer willen ,-ien V;\]I de doçhter
Jes huizes, dl' hlonde Christin,l Appleg,ne
(inmidJeis verloofd n1l't :"ichola ••Cage).ln

FRANKIE AND jOHNNY

Van Dorm'lel heeft 11\ het circus g(;werkt "'11
hedt tot nu toe zijn onhedorven, wat kin-
J~r1ijke blik op het leyen weten (L> bl'wM •.•n,
Kawurlijk heeft hij I.elf het s(l'nario voor
I.ijn film gl'schrev •.•n. 'Ik zou nooit il'manJ
anJers mijn script bten verfilmen. Ik doe
zelf ook Je mom'lge, Ik hel, h•.•t g~voel d,lt
ik mijn film elke seconJl' moet hl'sçher-
Illen, m&n hij hdema.,1 wordt W,It ik in
mijn hoofd heh: ll'i hij tl'gen een wr,Lig'
gever. Van [)ormael is ongetwijfdd een bl'-
lofte voor ••k TOekoms!. Hopelijk wel1;t Jeu
preJika,lT hem niet ,11te verlammend op de
schouders",

TOTO LEHEROS

.\Jiclicl BOllq//<'1 in Tofo h' /lcms'

Nad'll Zllll hllld~('noot Dominiqm'
DeTUddeft: cen paar j,l<1rgeleden de verras-
sing \"an her j'l'u afle\'erde lJll"t CrJzy Lu!'(',
is het dir jaar dl' jonge Belg j<KO van
Dormael die ,llic critici aan het jufwlcn
krijgt mer zijn debuut Toto I" Heros. Dl'
EUroPCSl' filmprlJs, de I'clix, bil hem ,11
nieT mCl."Tomgaan en hij de Oscus zou hij
{lok hest eens in Je prijwIJ kUl1lll'll vallen.
Dl' film is al gdauwenl in Call11CS als be,tc
debuut en de Tegi,sl'ur hl'l,ft het afgelopen
halfjJ.ar hondcTtkn (echt waar!) inren"i,'ws
moeten 1','\"('11 aan enthousiaste filmken-
neTS. Allemaal volkOlllen terecht. won!
Toto is ,'l'tl origineel gccoIlsrTllCl'rd en feil-
loos afgl'\H'rkt projen, waarin Van
Dorm,ICl het zich hcpaald nid gcmakkdijk
heeft gemaakt. Hoofdpersoon is 1.T1l man
Ji~, in hd h~jaMJenft:>huis, 1111'1hitterh~id
r~rugkijkt op zijn leyen. Hij hedt vanaf zijn
jeugJ het iJl'l' geh'ld dat hij in hl.t zieken-
huis i, wrwi"c1d met h~t rijke zoontk van
de hurl'n, Die g~daeht~ hlijft h~m zijn hde
leven aeht~rvolg~n. \\!~zi~n h•.•m in ziJ]]
kinJ~rjareJl, als volwassen, nmt,Kt!:;~Stnor-
Je man ~n als grijsaarJ Jie h•.•,luit om er
nog iets aan r~ Joen vonr het te laat is,
.\üar .,1 lijkt h•.•t gq:;even Hij tragi,çh, de
\ormgt"\'lIlg is hij ti)dl'n h••.el 'p"'c1s en in elk
geval 'Iltijd verra"end, zo"i.H je heslist niet
terneergeslagen uit de biscoop kOIllt.
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Ik slenterde onlangs,
tijdens het weekend,
met mijn vriendin
door de stad
en

•stuItte
op een vreemd verschijnsel.



In plaats van
aan haar te denken
lette
ik
er slechts op
dat ik
in de pas met haar liep ...
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'In Je nacht van 16 op 17 april 1985
owrleeJ te' Devt'nter J.e. (Chris) v,m
Sch'lgcn, dricënncgclltig I,lar oud. In de
slaap werd hij, om zijn eigen bccldspr:lak
te gehruiken, dOOT de ll<lChrdijke 'Eb' uit-
dndeliik leruggevot'ru naar Je c(,'uwigc
'Zee', door hem ook wel ':\l~Jn' ge-
noemd, :lIs oerw-und dl."bron èn beslem-
ming van lijn verlangen, Daarmee kwam
een eind aan l'en lang en rijk lcn~n, lekt-r
in en.",niet opzicht, dal in het tl.'h-n stond
van l'en consequent sln'ven n,l,lr zuiver-
heid, eenvoud en oprechtheid.'
Zo ht.-gon lkrend Wincke zijn
'Verantwoording van de s,lrnenstcllcr' in
m,uHt 1986 van lk dIJ(' "iet meer mee,
het tweede deel van de driedelige reeks
Archic( Vuil S(haglm. Een jaar eerder
vcrschet'n het eerste deel Wo'atdit "hifsd
oll/!rblec( en een jaar LU•.•r het dnd •.•Je
//Joet lu:1 ZII'!jgl'll, Uitgeverij. De Prom
hracht dc drl'" ddcn 11:POÖIC; 11proza en
el'n fowhiografie; 111:hri"'v-•.•n, hihliogra-
fie en n'produkties van bet"1denu werk)
uit in h•.•t"1 mooie, wit gebonden handcn.
Hu •.•passend bij ue dichter V,llI

wit is hd •.•wnwicht
wit is het begin en einde
wit is het tot,la!.
Dl' drie dt"1•.•n n~rschenen elk in •.•en op.
lag •.•van 1500, wa:lrvan h•.•t •.•erst •.•.lcd
is uit\wkocht. Hel is dan ook Ic prijzcn
dat D•.•l'rom onhlllgs met •.•cn gocdkope
hadruk hinvan uir kwam: GedichuJI.
Wat dit hbïfsel (ll'erbleet~ S,llnen,tdlcr
Bcrend \'('ineke SÇhrcef ewv'er: 'Zowel
naar de vorm als naar u•.•inhoud kan ge-
sproken worden van •.•en Zl:er gedifferen.
tleerd oeuv're, dar zich heweegt in alle
schakering •.•n tmsen de diepste ernst en
het hoogst vermakelijke, intens verdriet
en 0p!,,-'rste vrolijkheid, h:lrde v'eront-
waardiging en mild •.•verwondering.'
Met slechts Twee afgedrukte gedicht •.•n
kan hier natuurlijk amper l'\'n glimp
worden gehod •.•n van die enorm •.•poëzi •.•-
tijkdom van het duhht"1talent-
dichterfsehri)wr/heeldend kunsten,lat-
dat Chris van Schagen was.
].e l'an ,~d1.lge/l: GedichteJl. W,1t dil
NiJlsd overbleef. De Prum, Ba;lrn 1991,
28ï hlz. f ]4,90. (I'S)

onschuld
\"foq~er
wa, da,lr Je dorp,idioor
hij kon niet'
Je sukkel
hij deed geen kwa,ld
'OlllS wandddl' hij met kinders
llieren kwamen IM,lr hl'm we
hij wi\t van niet\

llU

i\ daar de staatsidioot
hij kan alks
dl' sukkel
hij llloordt per tt'!cfooll
som\ LLlt hij kinders manelcn
<.Il-dieren ,tern'n
hij \\l~'et ook van niet'

wezen
de d<lg ~taat stil. de oude linde w<Kht
achter de herg berl.'idt n'n wolk lil- n.lcht
een lakenhl'er maakt ll'kerweetgduid~'n
die bonll'l1dood rn gl'lll hnlUlden
de dag. de linde l.n de wolk
het zwarte IV,Uer in dl' k"lk
ze weten niets, z•.•Zijn - heel/.,lCht

BEZOEK OOK EENS HET COORNHERTHUIS IN ZEIST
.CV-konferenties
:\Iilitairt'n zijn over het algl'llll'en wd he-
kl.nd met de uren gee\telijke verzorging
\"<11\dl' ra,ldsman of ra.ldwfOuw, ~lmder
helend is de lllogelijkheid "m gedurmde

I:GO I JA:'\UARI 1<)'l2

2'/' d,lg een vormings..:l'lltrum voor militai-
ren tl' haoeken. Het Coornherthui\, bu-
manistiso.:h vonning,n'mrulll voor militai-
ren in Zeist, orgallisl'ert zulke konferentiö.
lede re militair, dien,tplidnig of beroeps,
kan zich hienoor lll,;o.:hrijven. Dl' o.:oll1m.lIl-
dant van het onderdrrl dient hiervoor uit-
zOllderingwerlof te \'l'rkrll"n. liet i, een
rrchr.

• Programma
Het programma van dl' konfcrentil'S wordt
hij aanvang samen met d •.•deelnemers op-
gesteld. Dl' hdang~telling en l'tvaring v,ln
de dednelllef' \taan o.:entraal.
kder wordl zoved mogelijk in de gl'kgen-
heid gestdd om zijn/!la:lr houding te h<:pa-
len in z,akl"n die de eigen kef. en werk<.iru-
MIe rakl'n. Dat kunlll'n bijv. ZI)n;
oorlog/wedt" de milit'lire organi,atie, rela-
tie" groep~gNlrag in dienst. arh~'iJ/werk-
lo<"heid, milieu-probk'111atiek. cnz.

Hij d~' gespràkcn kan gl'bruik worJen gl'-
m,l'lkt van film,;, video, gasr,preh'rs, ex-
o.:ursies ~'.d, Omdat je n'n p,ur d'lgen in een
heel andere \ituati~' hij elkaar bent, k:ln
dieper op laken worden Illgt"i~aal1"l-'n leer
Je e1ka:lr ook vall een andl're kant kennen.

Ook ont\panning i" ruimschoots mogelijk.
Er lijn vn.1 b"l'ken, <.bghbd~'n en divet\<.
tijd,chritlen, videohand~'n met <.locumen-
taire\. speelfilm\ en amu~ement, Je kunt

biljarten. tafcltennis"en, schaken, ilipp<.'-
ren, dammen, enz, Voor buitenshuis ziin er
allerlei (hal)sp~'len,
Venier zi)n •.•r nog uitga'lllsltlogc!ijkheden
in Zeist l'n Utrrchr.

• Enkele praktische zaken
Je kunt je indindueel lllsl.hrijven, maar
ook l1ll't een groep v,llI IConJl'fJecl (maxi-
mal •.•groepsgrootte is 20 pusonen) .
Ik aankomsttijden ].ijn 's maandags tu"en
10.00 en 10.30 uur, 's woensdags tussen
18.00 en 18.30 uur. Lakens l'n sloop wor-
den bij llc inschrijving verstrekt. Voor mi.
leti1rtikelen (en de'gewen~t sportkleding)
dien ie ].elf te wrgen.

Voor m,laltijdl"ll, koffil' en thee hodt niet
te worden beLlalJ, wel dien je een IkwlI"
Ophouding Voeding (BOV) mee te nemen
van de administratie van het onderd<."el.
Omdat niet al onie kosten Joor subsillie
worden gedekt, vr,lgell wc van elke d •.•e1ne-
mer ('l'1l bijdrage van f 10,- vuor dl' hele
k<ll1fen'ntie.
Gewoonlijk vindt 's avonds 11,1:t ,Kht uur
geen gezamenli)k programma mel'r p1a<1ts.

Uirzondcringswrlof kan hij de comman-
d,mt van je onderdeel wurden aangevraagd
(zie A:-'1AR l'n RR.Dpl. 49 lid Iq).
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EENDWINT

Een paar honderd meter van mijll hllis ligt
eell kooi/ms. Dat Is e,'" ingewikkeld vang'
systeem lmor ('('lIdell, Ik zal proberen uit te
h'ggen hoe het werkt.
Het kuu;hos is niet groter dali honderd bIJ
honderd meter, en 'Jd lijkt alleen 1'<In de
b"gane grond af op een bos. Vliegen we er
OI'erheen dan zien we dat het eigerdijk een
d(Jor (mmen en stmiken omzoomde djl'er
is. In dir {';;l'er zwonmcn t'm/ijk SI/,Ut'rell'
de e('lId('1/. Zijn wij zelf ook ('('lId, dan krij-
Keil we bij het ol'cn"iegen zin om 01/5 bi;
heli te poeKel!.
Op de I,jil'l'r komen een stllk of pij! s/(I()tics
lIit. Langs die slootjes sM,m IOSSt, ,ieten
schotten opgesteld. £"/1 klt'ill homlie komt
af CII toe adJtcr ZO'1/ schot te l'oorschiin.
I'erdwiint dan weer, ('n ('('rschijnt IJl'n'ol-
w.'ns adJfer eell11crder weg gelegen schot,
Dil weklllieuwsgierigheid, Om t'r liet fif/le
1'1.111te wetelI moet men I'Chfer zo '/I sloot in
zwemmen. \1?il //lelt het hOlldje kllll/len
lJli;l'ell zien, dali 11101'1 meI'! I'erdl'r de sloot
ill, Voorbij 1'1'11/Jacht, ElI, ° jeetie, een

soorl tJIIlll(,1 in, Dali wordt het ,Illemaal
toch iels Ir ellg, dus de 1,leugl'ls worden lIit-
gesla).:rn ell mell I'erhefl zich in de richting
uan een lichte plek aall hel dllde IliJll de
tmme!.
Dit is het slol 1'(111 de I'alstrik. Wallt die
lichtplek is, onzichtbaar /'oor het eelldeoog
dallegell de zon ill klikt, afgezet //Iet gaas.
De eelld l'hegl er tegellap ell 1'1.111.NII £llli-
teil de halld£'lIl'all de kooiker zich,

Geplukt 1'11 sr/mrJt/gemaakt kost de 1"'11.1,
indiell ao.lll de kooi gekocht, eell gllMI'n of
UI'en. Op d,' juiste manier toebereid ell op-
gesierd kali zo'n ulfdl' eel/d ill e£'11reSlau-
rant gemakkeliik tiell keer ZOI'I't'! opbrt'l/'
geil, Kooieelldell hebben op gl';aagde een-
den uoor, dat er ~wen hagdkogels ill ht't
I'{;','S zil/en waar de gOl/rlllet Z'II stifttall-
dell op kali hrekeu. Tot zot'er al' eelld die
bil het neerkomen mel,'I'1I door de kooiker
gewurgd wurdt,
Dan hebben Wt' eendelI die eell stukje l/'it-
brood krijgelI ell achter de kooiker lallgs
temg lt'Jggdell lIa,lr de l'i;l'er, Dit zi;" de
ee"dl'/l die hier U'OIU'11en IIiJ/lllit de IJ/cht
de indfllk wekken dJt ill dit kooibos alles
kits is, De fOllte eellden dl/s.
Tel/slotte zi/II er eenden die gn'angl'll wor-
dell ell lel 'end in een doos op transport
/laar FTilllkrijk gaan, waar ill <'('11roeiboot
op t"t'1I ml'er ll/w doos lI'I'er geo/)elld
wordt. Aan de "lIld 111.111dat meer zitten rij-
ke oude mallllt'ties op klapstoelelI. De doos
mag Pi/S op.'n als ze allemJallJ/II1 geweer
aall hUil schouder gebeefd heb/Jell, Het is
niet nodig dat ze echt lIlikh.'ll, want de eClI-
dell 1,/ieKell door eell fOlltein l',m hagdkor-
rels. De prinsen Bcrllhard op hUil klaf1st(Jr-
len wimlen allijd.

'0/) 1'('1/d,lg,' l'ertdde de kooikereeJl poos-
je geleden op eell verjaardag waar ik ook
aanwezig was, 'kreeg ik 't idee dat ik eell
I>I'pao.lMeeelld al 's eerder ill mil'l handelI
had gdlad.'
De h'ek k.m gel'lI tU'I'e eendelI uil elkaJr
IJOudrll, maar hoe meer eenden men ziet,
hoe meer d£' I'erschillell opl'illlen,
'Ik hm !Jet me eigellliik niet illdenken
Illaar goed, Ik heh e£'n tijdje alle eenden die
/I,l<Irfrankrijk gingelI geringd, ell wat dellk
Ie, ja hoor. Af ell toe {)l'erleerde er eentje
ZO'II schil'tparti; eli dali kll'ilnl dal bel'sl
kelllleliik weer hierheen g,'dogen. Vrt'emd
hè?'
jil, /lreemd. Eli stom, I'tmd iedere,'11 op die
f'erj,Jard,lg. Ellfill het woord e.,,1d zei het
,I.

l'ersoo~dilk dacht ik ai/IJ iets i/llders. Ik Zilg
zo'n ellge oudI.' jilgcr /loor me die op een
dag zij" Ci/nard á I'orange 1'(Jorgezet krilgl
1'11lIug eens extra illformeert of het ahso/II-
tement zeker is dJt ht't dier gewurgd is ill
een el'ndekooi. Oui, "I>solulntlellt! ja,
lI.!ilnt mijn stifttanden .. , Absoluleml'llt ge-
wurgd hoogbeid, op lIIi,n woord I'all eer!
H,Jp, kr,lk, rillgkel,/('kink.
Eell hagelkogel in 1','11 gewurgde eelld, Ht't
kàll, Het is /Ilogelijk d,Jt een eelld toch 1I0K
eCII beetf(' wint, Ik geef tue dat het /liet
waarschiJnlijk is ma<1rhet ki/II, I'n dat is ge-
lIoeg l'oor eCIIaagdr(Jom,

Tom Pauka
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Hil'ronJer weer een \"iertal vi,itekaartjes,
wa,uhij het ht'roep van deze mensen kan
wordcn gt'vondt'n door de [etters van lIaam
en wonnpLiats in el'n andere volgorde te
ll'tten,

Visitekaartjes
Ik oplossing van dc vicr horizont,loll ",n
vertika'll gl'1ijkluidende woorden in het de-
cemhetllUmml'r luidt als volgt: l-vampit'f,
2-mct'gaan, J-Irakt'es, 4-Rcnes,e.

EGO
"PUZZEL

Ie

\\:,.\\;', Erg
[{cl.k

E. bsig
"oe

.\-1. Icl
Rins

:-.:.Rart'
[mi

\"('//\/.;\

school om alsnog in kort.: tijd cen
Atheneum-diploma tl' hakn, Als alles mec-
zat kon hij vonr z'n 22->te sociologie gaan
stlldcren, mooi toch. Zijn vader wilde hem
supporten.
.\tl.lr nu hij Van Hl'utz ging het toch alle-
maal net even ander,.
Het kader kwam niet verder dan j<encrali-
seren l'U het roepen van zcer kwet'l'nde
krcten,
:-.I,Huuriijk, hij en nok Je anderen warcn
gcen licverdil's, maar om nu \onnJurend
met kriminel'l te wnrdl'n aange,proken, ui
met dicfjl's, ui tuig oi misdadigcrs, Jar ging
toch echt Hru"len,
Ferd'l<Igs kwam het er nog van Jat hij ic-
mand op z'n gczicht zou slaan, \v,lIlt hij
was toch echt niet in het kger gl'kolnen om
zich te lat.:n hcledigeu. ;-':cc, dit was nJOr
hem d", gekgt'nheid om ,If te rekenl'll n1l't
hel ver!.:den, om cen nicuwe st,ut tc mel-
keil.
:\:iet hij was krimineel, lI.:e hel gedrag van
het bder is krimineel l'n wat doe )e daar
nuaan?

Kijk, daT hij vourdat hij in dicn~t kwam
~l'cn lekkertje was. dat wist hij zelf wd.
Regelmatig had hij op ht."tpoliricburo Al'ze-
tt~n. vaak ronighl'ld uirgeha'lld. Van het
atheneum, via de havo en mavo was hij op
de middenschool hcland. Ook deu W,IS
g..-ell grom sukses gt."wurden. lid zar hem
allcmaaillict mee. Kou ja,lw! had voor C('11
groot deel aan hcm zelf gekgen, Jaar was
hij inmiddels wel açhtl."T.
Als hij Je wneld wen wat positit:\'cr Iud
bekeken en niet zu Hcsclijk dwars W,IS W>
weest, Jan had hij nu gewoon op Je uni.
vcrsitl."it gl'z..-rcn. :"('1 al> I.iin bro.:r, "'11zus.
~bar nee. lO was het dus niet gegaan.
kJerrcn in zijn omgeving had opgelucht
'ldclll geh'lald toen hij gekeurd mol."S(wor-
den t:n gm:Jg •.•kcurJ werd. Hij wilde wel bij
de commando's of mariniers, m,lar nee, het
wnJ Van Heutz. Super IJ1lelligent werk,
jongens met \.oor l'en Jeel dl'zelfde .u:hler-
grond als hij.
Reuze interessant, maar cl.ln anJers.
:-.IJtuurlijk wilJe hil zijn diensttijd afma-
ken, onJertu,sen wat deckertific.lten h,llen
van Je HVO en dan na,u een p;uticuliere
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De integralie l'a>1godsdienstige uitdruk-
ki"gsl'ormen is inmiddds ill ,I/h' lagen I'all
de lJeFo/king doorgedrollgm, zelfs tol in
rec/allleboodscIJaNJ('Il. Dal is ge::ien dl'
ontkerkdifkil/g 1'11 de maSS<1!eafname I'all
1'1'11'godsbesef loch IJI"uerkl'ilik, LO is het
paradiis lIil'! Illeer cm plek bllikll 011::1'JIlJ-
riZOIl, /I/<1.1riets dat hillnCII ons handbereik
schifllf Ie liggl'II. D<1t hegrl'cp ik all/WilS
l'Ilfl eCIl groot rec/amc-afficIJe, 1I'aarop
stond: 'W'ie t'er/al/gt er 1111 nog lIa.1r hl'! pa-
radijsr' Met daarop afgeheeld 1'1'11alltieke
afheeldillg 1'1111 EI'a lIIet een slang om d'r
lU,k 1'11 daa"l<last een mooie modalIe
I-'rol/W ge/mld ill een merknaam slip/I.'. Wil'

Jus Iiel paradiJs ill huis wil halelI moel eell
belJaald merk U11dergoed aallscha{fl.'l1.
AJdar d(lt had miJlI interesse helemaal niet.
De l'raag, wie er 1I0g naar het paradiJs I'er-
langt, boáde mij het meest.
\'('ant wat is IJ£'! paradijs eigellliJk? Wat
stcl/ell wli 01lS daarbi; {'oorr

Ik kan mi; l'all l'rot'Ker lIog herillnerell dat
mijn mOI.,der lIlij Ferli'lde, /Uwr aanleidillg
t'all het Iwerlifdell 1'1111 lIIi; opa, dat het P<l-
radiis een plek is waar ie altijd bhi en ge-
lukkig kl/Ilt zifll 1'/1 d,lt er aall "iets gebrek
is. ,\fi;1I opa hield I'rg pee/Fan ::ijll mooi/'
gaZOIl, dus kOIl hij lot ill de eeuwigheid ziJ11
/mhIJ)', gras IIhwiel/, I/itoefellell, Ik I'ond
dat toell I'CII afdoende lierk/aring. !\'11 ik
daar weer Ol'er nade/lk - wat een ree/dll/e-
rCJ;eIallliet t'<'foorzaakt - li;kt IIl1i ZO'" be-
zighcid eell ware straf.
H"t /JaradiJs /l/o/'l SIJ wic so iets I'erschrik-
kclijks zijII, Ik geda(Iite aan zo '11oord beo
klemt mi!. Want Wall/leer ('CII plek fijn is
om te IJerWel'ell, l/1oet er el'lI moment ko-
ml'lI dat ml'lI 1II.'ria/lgt 'l<Iarlets allders, cell
lIieuwc tIJ"Il. Is ddt t'er/mlgen "iet ,W>lwe-
::ig, d,m kali er ook gem Ihlradijseliik !'/.'f-
lallKcll beslaa". De C/.'fste d'JgI'Il Fall de t'a.
kalltic zijn ook pdradilselijk, maar l1a I'il'r
wckeIl hebben 11'/' er schoon gl'nol.'g !'dll CII
willen 11'1'Kradg u'eer l/aaT huis en ill ons ei-
J;e" "I'd liggen,

Het paradiiseliikl' gl.'l'oel wordt lIitemdeliik
llilermatl' 1,'erzJelt'nd CII saai. Iets I'a>l cell
paradijseliik geIloei kali alleen m,lI1r ewa.
ren wordClI, doordat 11'1'ook drdmil's, lij-
dl'lI, ::il'kte 1'11andere l'I'rsdnikkelijke dm-
gen e"',lren. Hoe zwaarder het IN'ell, des Ie
groter het !'erlangl'l!lIdar ('eli paradi;s.
Hl't paradijs is I','I! droum voor menSCIi die
het "lIilengewooII slaht lJebbell. £" dat is
ook zeer IJcKrijpelijk ellll/l.'1/sell.,k. Of we cr
u'akelijk, I'oor alle el.'lIwiK!Jeid, Ilaar I'/'f-
lal/gen is 1'1'11tweede. ,\'og afgezien IJall het
feit dat er I'oor JJlfll/allistl'n geclI (Iaradijs
bestaal, ziJIl dl' ('ooT/l'adrdcll om cril! te
IllOgcn kOlllln zo t'('e/eiselld dat we er lie-
I'er /I,lIIaf zien. Mochl hl'l paradijs hest,lall,
dan is het er I'oor iedereel/. Wdlllleer mell-
SNI i" staat ziin, of g,'steld worden, om il1

Imll lel'en cell redeliJke ha/al/s 1'11Ihlfllllmie
,1<111te "re'Ilgell, zal cr geen verlal/Ken 'Iailr
1'1'11IHlr,ldijs zijn, \'(ll1>lIIeerie op el'lI he-
p,laid momcnt in;c eige"ll'l'ell kl/Ilt uggl'II
!l'I'lke dingen je le!'cll dl' II/oeite waard ma-
keil. wat dl' zin t'all ie bestaall is, huef ;e
nict up eell paradijs te zitten wachlell. Het
11'1'1'11zelf is d,m gelloeg.

heek Pol
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PETER VA~ STRAAT Ei'\'

Tekenaarlsdnijvef Peter va~ Straaten is l'en H'er bq~~nadil\d klll1~te-
naar. :-oJletomdat bi) tekent en schriJf!, rllel umdat bIJ al w n klellle
vijfti$ (!) b"eken op zijn naam hedt ,t'lan, maar omdat hij met heel
weimg mb heel \'CcltOl uitdrukking weet te brenf'l'n. Een schitterend
staaltje van lijn kunnen geeft hrj (voor de zoveelste keer) wecr lil dl'
emd vorig laar \'crschcnen drie dcclqcs: fll'>! en dr",kell, Ouders en
ki",leren en Trouw ell ontrouw. Zoals ook in lijn vele andere boeken
over hd kleinl' rneno;elijkeleed is het o"k in dl'le bllCkjl's niet allemaal
ro/egeur en manesc'hijn. Enkele voorbeelden:
-1I.lan komt thuis van l'en avondje stappen en hangt kotsl'm! boven
do:pot van de wc. Zijn VTOUW, in o•.:htendjas, kennelijk wakker ge-
wordl'n van dl' hurie, zegt: 'Rlij dat je jl' zo vermaakt hebt, schat'.

EGOI JA:\'UARI1992

- Jong l'Chtpaar, lusteloos en \"I'rmoeid ,Jan eett;1fl'l, Zegt de vrouw te-
gen de man: 1k W{'l'tdat ie bet allemaal goed bedoelt, maM ik word
70 moe ,"an je, Ho:nk.'
- Vrouw l.inend op de bank ml't..!e, van dl' haak gl'nomen, tl'lefoon
in haar hand to:genhaar opge'iChoten lOon: 'Je \,erwekh'r.'
H•.,t zijn, nagenm'g aliem;I;II, verhluffend scherpe waarnemingen die
op subtiele wijlC (cen nenwichtige mix van cynisme l'n mededogen)
"urm hebben gekregen in zuwel tl'kl'ning als tekst.
Prachtige bOl'kjes om to: hebben en om kado Ie doen.

Peter \';In Straaten: Eto:nen {lrinken, Ouden en kinderen, Trouwen
ontrouw. Van Gennep, Armlerdam 199J, 64 blz. per ex, [9,90. (WH)
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OORLOGSDIVIDEND van de VS de oorlog nier doorgaan, In her
verleden gold: 'Geen geld, geen Zwitsers'.
in de toekomst geldt: 'Geen geld, geen
Amerikanen' .

Straks wordt 't: 'Geen geld, geen Amerikanen'

'Als de geallieerden hun bijdragen in de kosten van de Golfoorlog ook wer-
kelijk leveren, houden de Verenigde Staten zo'n soa miljoen dollar (bijna
anderhalf miljard gulden) over aan de oorlog. Dit heeft de Amerikaanse
Rekenkamer berekend. In totaal hebben de Amerikaanse bondgenoten 48,3
miljard dollar (bijna 90 miljard gulden) aan bijdragen in de kosten toege-
zegd, zo'n 800 miljoen dollar meer dan de werkelijk gemaakte kosten,' al~
dus ecn bericht in Trouw enige tijd geleden.
Naast het vTcdcsdividcnd - het eventueel financieel oYCrSchOl als gevolg \'3n
wapenbeperking en inkrimping van de krijgsmachten - hebben wc dus ook
een oorlogsdiviJcnd.

term W/ecke

.Fonds
\X',H wc zouden kunnen overwegl'n is dl'
Amerikanen te vr,lgen om die HOO miljoen
dollar re be,tl'rnmen voor een fonds ter Ic.
niging van dl' noden van al dil' nahestaan-
den van die meer dan 100.000 Irakae Ion.
gens, dit, al d.m nier levend in her woestijn-
zand hegraven I,ijn, ~Iaar, zo zal men afl[-
woorden, we hebben hun adn'ssen niet, wc
hebhen ze niet eens geteld, wc hebhen ze ,Il-
leen \'olgens plan vernil,tigd. Fn als de boy-
cm lang genoeg duurt en cr nog zowel
honderdduizeuden meer her loodje zulll'n
leggen, is dil' heKheiden oorlogswinsr [Och
onvoldoende .
Laren wc daarom maar blil lijn Jat de oor.
logsrekening zo voorddig kan worden af.
gesloten en ons rroosten mct de gedachte
dat menselijk leed roch nier in geld kan
worden uitgl'drukt, Jit in rl"gensrelling tut
de meuwc wapenzenJingen rMar Sauudie
Arabit' en lsra!'1.
Overigens mocten Wl' ons misschien nier al
re zeer opwinden over het maken van winst
op oorlog, want dan zouden wc ook iets
moeren zeggen ol'er de winst op warens,
en ook over de winst op uniformen, de
winst op hagelslag die de 'iOldJlen op hun
brood nunigcn, en overigens ook over ,a-
men1cvingen die tor op heden geen andere
uirweg zicn dan voor bep'lalde problemen
de wapens te hameren, Tot die salllenie-
ving hehoort ook de onle, met in de toe-
komst ecn eigen 'rapid deployrnenr force'
om in te lellen indil'n volgcns de Jefensie-
nora onze welenlijke belangl'n waar dan
ook op hl'l spel ,ta,1I1,

• Weegschaal
~h;Jr een veel hel;Jngrijker associarie hij
dat hericht over oorlog,winst is her heeld
van l"en weegschaal waarop alle ko>ten en
baten van de oorlog liggen, Op dil' wecg-
schaal zal aan de h,ltenkanr nict alleen het
iinancieel overschot voor de VS liggen,
maar ook de kwaliteit van de verdl'digde
Internationale Rechtsordl', En aan de kos.
tenkant niet alleen de kosten V,1I1de coali-
ric en VJn Irak, uirgedrukt in geld, maar
ook de gevolgen van de inirastructure1e
vcrnietiging van Irak en vooral de pijn, dl'
anpr. het leed en de ellende \'an de gewon-
den, gesneuwlden en hun nabesuanden.
Voor dit bahtl' besta,H geen algenwen gel-
dende rekcneenhl'id, T etwijl juist op dir ge-
bied er minJer internarionale Vl'rschillen
besraan: de koersverschillen als het gaar
om het H'rdrier van lrakele cn
Amerikaanse ouders die hun kind verloren
hehben, zijn niet zo grom,
En misschien mogen we op de veriieskJnr
van de oorlogshalans ook het wijdl'erbreiJ
bijgeloof bijschrijven, dat oorlogcn in de
tockomst \';111die geavanceerdc <-ompmer-
spellen wllen zijn, wnder bergen lijken uf
gcwonden. Dat pL1<Hjeis een sruk volkson-
gezondheid Jat zich O\'erigens !lil,t allecn
tor her volk hqwrkr.

•••
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paald niet oH'rmatig groot is. De rotale
ko,ten van de oorlog ziin een kleme vijftig
IlliljarJ dollar. Dan is 800 miljoen winst
maken a,lIl de karige kam: OIlgC\'l'er 1.5°/".
Bij een reme van 5 of 6% kUIl JC ICgeld heel
W,\[ hetct helcggeIl.
.\laar 50 miljard dollar is wél etn hoop
geld, zoveel dar de VS d,u op gcen stukken
na alleen hadJen kunl1l'n opbrengen, De
hele Golfoorlog was d,l11 ook alleen ma,lr
mogelijk omJat cr zulke kapitaalkrachtige
slachroffcrs WJren en omdat landen als
Duit,land en Japan mcr her oog op hun
verll'den en heden er goed ,Ian meenden te
doen hun aandeel in de krijgsverrichringl'n
af rc kopen, De VS als grootsre schulden-
land h'ldden hl'! karwei alleen nier kunnen
klaren,
\'('at dt, VS hehhen gedaan is bC\vusr of on-
hewu,t hun krijgsmacht verhuren tegen
een mecr dan kostendekkend tarief. Tegen
beraling hebben zij. zij het zo voorzichtig
mogdi]k tl'n einde de eig<'n verliezen te be-
perken, de kast,lnjes uit hl,t C;olf\'uur gl'-
ha,lld. ,\laM als lich in de rockomst weer
l'en dergelijk con!lict 1.011aandienen. maar
zonder d,lr er geld \'an derden wordt bijge-
leverd, dan lal ond,mks de nlihtairc m;Jcht

Een cer>tl." geJJchtl' bij zo'n hericht is: dM
l'i wel gdd en de Amerikanl'n hebben Je
kO'iten van uorlog kennelijk goed kunnen
insehattcn. Daar kan menig Jl'rartelllCIlt in
:-':eJerlanJ nog iets van lercn, Het is ook
een hedd van het financiCle a'red van de
Golfoorlog dar het andere heeld. dat van
dl' oorlog als ,l.hoon en geavam:ecrd eum-
purcrspd, in po,itieve zin a'lllvult.
D'latbij is hl.t een gl'geven d,u de presiJl,nt
van de \'5 goed uitkom[. Zoals hckenJ
scoort hij bag or zijn hinncnlanJse poli-
til'k, nW,1f hoog op zijn huitenlandse cn een
smet V,lll welke aarJ Jan ook or dil' hUl-
tcnbndse poliriek IS het laMste dat hij met
het oog op de vcrkiezingen gehruikcn bn,
,\lct terugwerkende kracht een firuncil'c1
Golfvoordtcl presenteH'n is uireraMd heel
wat berer J.ln al,nog met ecn extra reke-
ning hij de kiezcr ,unkomen, die cr inmid-
dels ook van op de hoogre i, dar her tekort
op Je 10penJe hegrming 80 miljard dollar
bedraagt.

• Geen grote winst
Een anJere gedachrl' hij Jit oorlogsJivi-
denJ is dar de winsr hij nader inzien he.

EGO/jAJ\UARI1992 20



,
,

••

•
•• ••-'-

" ••,

.,
~l ;

"10 . ,,~\ .'. ~,

~./ ".;,'.':;.
J ,. ..'~:{.. , "-..'



VIDEO 'IN BED WITH MADONNA'

De weerslag van vijf maanden Blond Ambition Tour

22

De film geeft een apartc kijk op de
homo-cultuur. Er is geen andere
film waarin het verschijnen van ho-
mo's zo volkomen norrnaall.n geac-
ccpteerd is al, in dele. Sterker nog.
tussen alle dansers zit slechts een he-
tero. Frappant is echter &n jui,t deze
danser wordt gediscrimineerd door Je
anderen. Een merkwaardige paradox
waar \ladonna nict goed raad mee
weet. maar war haar oedoelingel1, mis.
schien nl."ter dan dat zc zich ,df realiscert.
aCccntueert.

f\laJonna krijgt een sterke band met haar
banJleden en voelt zich als hl"t ware hun
moederfiguur. '\1cr het oog op h'lar eigen
jeuj:;J heeft ze gekozen voor memen die
het in hun jeugd erg moeilijk hennen ge-
had. 'Ik prij, me gelukkig: zegt ze in
Tim{' [/lierna/jol/al, 'omdat ik in
staat ben mijn gevoelen> op vek.
manieren te uiten. Zonder mijn
carrière had ik dit nooit kunnen
doen .. \iaar ik vind nin Jat dil."
carriüe alleen voor mijzelf is.
Ik weet dal dit misschien
verschrikkelijk klinkt,
maar ik (Ienk dat ik een
hoop mensen help. Het is
mijn veramwoordelijk-
heid om dat te doen. Ik
heb het geluk Jar ik in een
positie hen, die mij de
macht geeft Olll men>en
te helpen. Dc meeste
mensen in mijn pmitie

Nou. dat duel is ze met de film 1n Bed with
:\Lldonna' zeker niet voorhij geschoren. In
dl' VS liet men voor de premiere mkde
iragmenten op de tv l.Ien: :\ladonna, die
hl."rinneringen oph,lalt aan een jeugd.

vriendinnetjc, waarmee ft' sexueel in-
tiem was. :\hdonna, die aan een
van haar dansets vraagt of hij
ooit een damt' van açhteren hecÎt
genomen en vervolgens met open
mond staat te kijken hoc twee
'Illdere dansers hevig mer elk.lar
staan re zoenen. 1,1, ,elis voor de
tlleest moderne Anlt."rikaan was
dit e\.en slikken.
Voor '\ladunna was dit echter
weer de bt'vestiging dat ze de aan-
dacht had. \X'ant naast haar he-
doeling om de kijker inzicht te ge-
ven in haar leven als tllega-ster. wil
ze opkomen voor minderheden. In
dit geval voor homofielen .

<::::>
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Haar spraakmakende, eigenwiize
houding is niet alleen een simpele
sexllele uiting, maar een grotl." duw
tegen de gebreken van de samenle-
ving. Zo ziet zij dat tenminste. Ze
doet dit op een manier die alleen
:\1adonna eigen is.
De ene keer puseert ze naakt in de
Penlho\l',e, dan weer organiseert ze
l."enproject dat massa's dollars op-
levert ten hehoeve van het aidson-
derwek. De volgende dag nl,1akr
l.e weer een reklamespor voor
Pepsi. \'\'at anderen van haM ge-
dragingen vinden: Her Joet haar
ogenschijnlijk niks. 'Ik laat mijn kijk
up het lev.en zien in mijn werk. De
provocaries ge\.en je een klap in je ge-
licht en maken je opkttend. Het
dwingt mensen O\.er bepaalde dingen
na tl."denken. Dat is mijn doel!'

Door Je jaren heen is
.\tadonna veranderd van
l."en .\tTV-Jiscopoppctjc
naar een meer inhouUl'nJe
persoonlijkheid. Ze wordt
zelfs ~eûen als een popi-
dool met idealen en een
boodschap. Ze Stelt serieuze
ondl."rwerpen aan de orde,
waarover, zelfs in dele tijd
nug, een zeker taboe heerst:
homofilie, al:mrtus, macht,
liefde, dood, (safe)sex en het
belang van het gezinsleven.

• Persoonlijkheid

'.\1adonna zoals u haar nog ]looit gezien heeft. Op het podium, achter het
podium, aan het wcrk, privé, op alle manieren leert u haar kennen .
.\ladonna als Madonna.' Zo begint hel intro op de achterkant van de hoes
en dat geeft de inhoud van de film precies weer.
'Truth or Dare' of 'In Bed with
lvtadonna', wals de film in
Europa is uitgebracht, is
de laatste filmtrocf
van Madonna. En
wat voor een! Zelfs
voordat de film in
de VS was uitge.
bracht. had deze al
voor opschudding
gezorgd als nooit
te voren. Een vcr.
slag van deze. zo-
als ze zelf noemt,
'Documentaire-
film',



le!*cn: "Lui,rcr, je hoeft dit helemaal met
re doen. (;a relaxed leven, genid van Je
geld t'n koop een huis in Tahiti. \'\'aarom
maak je het je ,tccd, lU mocilijk?'"

.Oorsprong
Oorspronkdijk wilde ,\ladonna een con-
cert-film van haar 1\lund Ambitioll Tour
maken, Ze was trui, op haH concert t'n
wilde J.n up film vastleggen. Tot'n men
eenma,ll aan het filmen was, kreeg ze op-
eens een ander idel', Ze nmd het inreres-
S,llller om te laten zien hoc de n:rhoudin-
gen tussen haar en de merl>en om ha.u
heen lagen ell zich omwikkelden. '\X'e had-
dl>n wat materia<ll bekeken van dingen die
zich 'lChter het podIUm afspeelden ,Jan het
ocgin van de lOur in Japan en ik zei: "Die
Iive-,hnw illlcresseert me geen h,ll nll'er,
Dit is het Icwn! Dit wil ik v,mlq.;gen!" ,
Vanaf die lijd i, men begonnen met het
schieten V,lIl de beelden, die later ziin ';;1-

mengl'vuegd tot de do..-ull1em'llre-film
'Truth or Dart',

Vermeldenswaardig uit deze film is nog het
incident dat plaat>vond tifdens de nlond

Ambition Tour in Toronw. Daar zou
~ladonna gearrestl'l'rd worden al, z.e tij-
dens h,lar con<:ert in deze ,r,ld oh,cene ge-
baren zou m<lken (het maken van ohscene
gebaren is verboden in de Canadese wet;
S,K,), Uitera'lrd IUI,lerde ze niet naar dl'
waarschuwende woorden van de Canadese
politie. maar deze heten haar ongemueid
na het concert.
Op de vra,lg: 'I\en Jij niet altijd uit op
schandalen?' antwoordt ze: ':\"ee, ik kick
niet op schandalen. Ik heb het gevoel dat
het mijn missie is om menwn iets bij te
hrengen. Ik wil ze dingen Ialen zien en vue-
len, dil' ze ni"'t gewend z-ijn om re voelen,
Het is z,eker niet zo dar ik gewoon maar
een heet je schandelijk wil overkomen.'
\X'c1staat vast dat :\\;ldonn,l\ film door de
meeste mensen met gemengde gt'voe!t-ns
Ix'keken zal worden. ,\!;lar jel, was d:n haar
bedoeling niet.., ?

E£-Osn EL~E:i os BEGR..CnZER zou
BY JOU OOKGECn KWRRO Kunncnl

DE. SUPPORTERSTREin KOmT nu
BinnEn OP .sPOOR ..•.

::"IEU\V/E BUI'\DEL VAl\" STEFA:\' VER\X'FY

Enkele j,uen geleden \'focg ik de lll"kcnde "lfloonisl Slebn Verwer "f
hIj ook hang was dat zijn vindingrijkheid - iedne keer weer iets
nil>llws oed(>nken - hem op een gcgn'en moment in de ,leek lOIl laten.
Hij oevestigde dat: 'Je bent inderdaad voortdurend b<lng dal je uit-
droogt. :\laar legdiJkertijd is er lo,h iels dal je hlilfr lOeh'n naar
nieuwe wegen.'
Op dal moment waren l'r drie nrzamelbundels (Niks <l<lnde h<llld
19ï8, V,i; ('11 bli; 1980 en Het lIicII"'5 in klcII' 1911.3)('n een map met
losse I'retllen (OI'C'/('I"'II? do" liet ~c1f! 19H2) van hem ullgege\'etl.
Drie jaar duurde het ,11\'orens cr weer l'en hundeling lekeningen van
zijn hand op de markt werd gd,ra,hl: W,wr zit d,' pijn precies?
([986), Dez.e hundel liet een 'nieuwe' Verwey ZIen, Besloeg z.ijn vroe-
gere werk zeer uiteenlopende onderwerpen, in dele ounde! "ing het
,te,hts ollll;én thema: he! ziekenhuis. Een tweede "pvall",nd 'erschil
wa, dat hil teksten in zijn lekeningen gebruikte. Kennelijk had Stefan
Verwer e(>nnieuwl' weg nodig en gevonden, Dele in !i,lllg gezette
meuwe lijn z"l1e hij VOOrtin zijn in 1989 uitgl'komen bundel LlIlg
zul/eli ~e lel'e1/ IIIl't <lIsthema: ouderdom l'n beja'lrden/verzorpngsle-
huizen.

;\"o"emher vorip; jaar Hr'chel'n zijn laat,tl' bundel: Dit p,lr,ldijsie
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hOl/delllN K,.jJl'im! \X't'defOrli een s"hitterende bundel humor (on"
danks alle wrangheid en q'nismel m'er een nr,cheidenhl'id aan nn-
derwerpen: domme TV -spc1lcqes, de wa,lnWI \"an hel 'Iuwriiden, de
dood, het lllilil'u. huwelijk l'n sexualiteit. aid" \"oetbal~l'\wld, oorlog
en \'f<,Je.
Op de titelprent zien we Iwel' [{Juristen een sudjl' uitwandelen, waar-
biJ dl' een t<'!;en de anJer zegt: 'DIt paradllsje houden wc geheim!'
Vo"rnrj hel I<lJt~repand van het oudc ~tadk dromt in het nieuwae
gedeelte een enorme mensenmassa samen hit l'l'il :\l~Donald, een ho-
lel. el'n disco en een souH'nirswinkel. Verwq'llp zitn hes!.

De groll' kr<l~hT\',\11zijn werki~ de herkenbaarheid. Er is geen prl'nt,
durf ik Ie hl'weren, waar de kilker zich nieT in kan wrpl;l'llsen.
Ik bil iedere ~:HlOonlidhehher dl'ze h\lllllel van hane aanhewl<>n.
Terzijde: tol eind nOl"ember '91 WelSa in Am,terdam l'en owrzi"hlS-
tentoomtelling \'an het werk I",HI Stef,lll Vef\\'ey te zien (25 jaar teke-
nt'n voor <I<-Volkskrant) welke d'l:lrna te I.il'n i,/was in ac1uereelll"ol-
gens Eindhoven, Venlo. Ulre<'ht, .\liddclhurg, Breda, l\"ijml>genen
SiHard (voor jui,tt' data en pbal' verwijs ik n,ur de lokale media).
Stdan Verwcy: Dit paradijsje houden we gehl'im: De Harmonie,
AnlSlerdam 1'.l'.ll. 64 bil, f 14,50, (WH)



FUSION MUZIEK VAN DEZE TIJD

In de geschiedenis van de jazz was cr sprake van diverse stijlen. Ncw
Orlean ••, Swing en Bebop zijn enkele van de richtingen, die ~edurendc een
bepaalde periode toonaangevend waren en ook tegenwoordig zijn cr nog
talloze musici die in een dergelijk idioom spelen. De laatste loot aan de stij-
lenstam is de Fusion, die aanvankelijk nogal verguisde samensmelting van
jazz- cn rockinvloeden. Momenteel valt de Fusion echter niet meer weg te
denken uit het muziekaanbod en daarom worden hier enige prominente mu-
sici op dit gebied eens \vat nader belicht.

\
I Al Dimeola
Van alle markten thuis

De nu 36-jarige gitarist Al f)imco!a is t'en
van de vclc musici, die hun orleidin~ op de
famcll7_c Berklec School of .\Iusic hehhen
gehad, Hij viel dusdanig op, dar pianist
Chick Con."a hem HOC~voor de nu al le-
gendarische groep Return Tu FnreVCL
Gedurende deze periode (1974-'76) kwam
her spel van Dimeola wr volle wasdom. Hij
deed zoveel ervaring op, dar hij na ziin ver-
rrek bii RTF in staar hleek rot het maken
van smaakvolle albums als Elegmlt Gypsy
en l-dsillo. Zijn gro()[sre succes,en tot nu
toe behaalde hij samen met collega's John
:\lcLaughlin en Paco de Lucia. De pLnen
/'riday"iglJt ill Sa" Francisco en Passion,
Grace (lnd hre, die dc \'ru(,:hten van deze
samenwerking waren, zijn ook nu nog e(,:h-
te toppers. Van zijn latere werk is vooral de
cd Tiril/lli su vermeldenswaard.
AI Dimeola is een man, die nu een> erg COll-
ventioneel dan weer uiterst origineel HHlr
de dag kan komen, maar daarbij nooit de
grenzen \','11 de goede smaak O\'er,chriidr.
Hij is nu al op rcbtid jonge leeftiid een
vourbeeld voor talloze aankomelHlc gita-
ri,ten. Zij hewonderen in zijn ,pel vooral
het allesomvattende. Immers Pup, .lau. en
KIa"iek zijn de bronnen, waaruit Al
Dimeola put voor ht:t vertellen van een al-
{iid aantrckkeliik muzikaal verhaal.
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Mike Stem/Bob Berg
Een succesformule

In de hedendaag,e jazz neemt de formatie
van Bob lkrg en !\tike Stern l"en 7.eer pro-
minente plaats in, De cd's, die tot dusverre
van dit illu,tere duo zijn vt'rschenen. zijn
alle door pers en puhliek zeer goed ontvan-
gen l"n vormen een muzikale verademing in
deze tijd van fanatiek zoeken naar de grote
vernieuwing. Dat beide heren elkaar 1.0

hehhen gevonden, mag op zich al als een
echte fusion gezien worden, aange7.ien ge-
tarist Mike Stern een geheel andere ,tart
had dan tenori,t Bob Berg. Weliswaar ko-
men beide heren uit New York, maar Stern
luisterde aanvankelijk vooral n,I,H ml'nSl"n
al> Jimi Hendrix. B.B. King en Eric
Clapton. Pa, bter ontdekte hij de grote
waarde van musici als \'('es ~lontgoml'ry
en John Co!trane.
Op het al eerder genocmde Berklee College
werden de diverse invloeden in goede ba-
nen geleid en ontwikkelde .\like Stern de
heldere ,tiil die hem zo geliefd heeft ge-
maakt. Ook Mile, On'is zag wel wat in Je
jonge gitari,t en nam hl'm tot tweemaal toe
in l.iin hand op.
Hier kunnen we dan de link leggen met te-
nor,axofonist Bob Berg. want ook hij
,peelde immer, bij I)avi" maar had wel
een gl:heel andere muzikale achtt"rgronJ.
De nu 40-jarige Berg hegon pas op Je mid-
Jdbare school met de tenorsax, na eer,t ia-
ren lang pianoles te hebben geh'ld. Ziin
progressie op de sax was 70 groot, dat hij
al snel werd toegelaten tot het chique

Juilliard, waar men niet kon Ocvroeden,
dat Boh zijn professionele loopbaan zou
>tarten in et'n onvervalste orgel-tenor set-
ting. Brotller Jack .\1cDuff wa, ûjn eer,re
werkgewr en gob voelde 7.ich in deze ruige
omgeving prima thuis. Daarna ,tapte hij
over naar de groep van ri'1l1ist Hotace
Silver, nM,H het wa, pa, bii Cedat \'I/alton
dat hij echt naam begon te maken.
De grote ommekeer, als je dat Ul mag noe-
men, kwam hij zijn toetreding tot {ie .\liles
Davishand, waar hij aanrankeliik maar
weinig solotuimte kreeg en geduldig zijn
beurt moe,t afwachten. Maar kreeg hij de
kans, dan maakte hij cr ook iets moois van.
Via het album Uflside Doumside kwamen
11ike Stern en Boh Berg hii elkaar cn sinds-
dien koesteren zij een unieke ,amenwer-
king. Produkten als Cycles, Short Stories
en 111The Shildolf's leggen daar uiterst wel-
luidend getuigenis van af.

,\

Tom Seolt
Jong carrière gemaakt

Tenorist Tom Scorr werd op 19 mei 1948
te l.os Angeles geboren als zoon van zecr
muzikale ouders, Vader Nathan s..:hrecf
namelijk de muûek voor tallol-e televisie-
,cties en film" terwijl moeder de destijds
7eer populaire zanger Nelson Eddy op de
piano hegelt'iJde. Tom kreeg de muziek
dus met de paplepel ingl'goren en Hartte
rceJ, op 8-jarige leeftijd rnt"t de kLHinet.
Later switchte hij naar de baritonsax, om-
dat deze zware toeter het enig beschikhare
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instrument in de schuolhand was, ~og op
de middcloare school voegde hij fluit, alt-
en tenorsax aan zijn arsenaal toe en wa, op
IS-jarige leeftijd klaM voor de strijd.
Zijn mUZ.iekstudie aan de uniwrsiteit van
Zuid-Californië werd ern tdeurstelling.
omdat hij niet in stadt werd gesteld zijn
I:omposities te laten horen. Toen hij d<1ll
ook verschillrnJe schnahhels kreeg a,lllge-
boden, hesloot hij de sprong in het diepe te
wagen en wrrd berOl'psmuz.ikant.
.Iet is een ondot'nlijkr ldak om de hele car-
rière van Tom Scott in dit korte bestek te
beschrijven dus lX'pt.'rken wij ons tot het
vermeldrn \'an Je bc1angrijhte feiten. Tom
Scott kreeg voor het eerst enige hekendheid
in 1973 met de formatie LA. Exprt'ss. een
fusionhand, die o,a. samenwerkte met zan-
geres Joni .\1itchell. Verder Jl:l:d Tom in
die tijd wel studiowerk en was in het begin
van de jaren z_e\'Cntig een van de eerste
saxofonisten, die met elektronica experi-
menreerJl:,
Een van zijn grootste SUl:cessen hoekte hij
met hrt aibUIll Apple ft/ia in 1981, &n
vooral in Europa l'en nestsdier werd, De
laatstr jaren maakt Tom deel uit van Je
G.R.P, stal en verschenen platen als
Flashpoillt en Streamlim:s, die zijn naalll
definitief vestigJl'n.

TIJeo Carrt'e

\Ve worden dood gegooid met rec/ame.
Het is I'oor OIISeell ('anu/fs{Jrekendheid:
ral,mle doet kope/1 en fIerkopelI.
\'oor Marx is de IIII'IISde slaaf fI,m produk-
tlt'- ell CfJllSIIIII/ltleWettt'lI.

OIISdoen elll,lfell in het dagdiikse IC/Ie/I.
hl'! sociale 1'11maatscha/Jpeliike ('erkeer
wordt sterk be/hlald door het recht !'<l/I de
sterkste.
V()/~ens Nietzsche is de //I/'IISde sl,wl1'i/11
d(, heerszucht.

freJld beweerde d,a de melis de slaal is
1'J/1 de inllerli,ke driftell,
('an een t)'r,mnieke macht i/I t.icln;e!l.

De meliS hescIJikt Ol'ermogeliikheden
waarmee hii op chemisclJ, technisch, eco-
nomisch of materieel terrein
de wereld kan mah'n.
Op W'/I afgebah'nd terrein heeft elke
theorie ziilt eiKen wetmatigheden.
De mem is de slaaf I'all ziin eigen II/t'ester-
schap over de materiële wereld.

Wat denk iii?
Is de melis alleen maar sl<1af('n weerloze
spet'lba!?
bi wat bell iii?

Steflt'/I

EGOI JA~UARI1991
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ten met haar moeder en her-
haald weglopen, woonde ze op
ha,lT 7-CI'cnticnJc <"rligt' rijd bij Je
schilderes Charlcy Toorup.
Daarna ging ze naJf Parijs, reis-
de veel, woonde anderhalf jaar
in !lal ie, waarn,\ ze nmrig zIek
,",,'crd en uit \'cTvding begon te
schrij\'en. Ook woonde lf: - sa-
men met Joffer. meer dan 50
jaar haar 1cwnsgcze!lin- elf jaar
in Algerije, waarvan vijf jaar in
een dorp in Je Sahara. In \X'.O.[[
werkte ze voor de !toyal Na\'y,
J.1<lrna op UI." ~cderbnJs am.
ba\s'IJc in Parijs. In '!l6 keerde
IC terug naar NeJerland.
In het alltubi,,~rafischt: 'Kruis of
munt' wordt hIjzonder indrin-
gend een van ha,1t vervulde
d'lChter-mocJurdatie uit~w-
\wrkt. Onwrgclelijk en tliJloos
ziln de schcrp7.innige WJ<HIlC-
mingcn door Je kleine loric van
haar familieleden: moeder
Alena. die O\'erloopt van zelfme-
delijden en oezitsdrang; grootva-
der Bruno \X'aring,l. de onharm-
hartige, rijkgeworden en racisti-

sche makelaar, die zijn oudste
dochter Agaath ophergt in et'n

rt'sticht; de zachtmoedige oma
ohanna. die 'vijfenveertig iaar
ang heimelijk naar Bnmo's

dood h'ld vnlangd' en die wd
hegrip had voor haar (homofie-
le) won Charles en haar schoon-
won (jopie's weggelopen vader)
lkornard Landman, helden door
Bruno verstoten; een aantal
Haagse ooms en tantes en de
neefjes Jalltje en I'hiep.
Kortom. een tahoesdonrhreken-
de roman destijds die zich kon
en kan meten mt.t tijdgenoten als
G.K. van het Re\'es 'De avon-
den' (1947) t'n Anna Blamans
"Eenzaam avontuur' (1948).
Jo Boer: Kruis of mUlll. An
Dekker, AmSierdam 1991. 308
blz. f14,90. (I-'S)

Hoopvolle verhalen
Evellt'ens in (Ie reeks \Iodnne
Klassieken verscheen een her-
druk \',111 dt' verhalenbundel "De
kracht \'<1Il de Zwakken' van
Anna Seghers (1900-198.~).
Netty Reiling - haar echte naam
- werd als enig kind geboren in
een burgerlijk joods gezin in
.\l3inz. Ze studeerde kunstge-
schiedenis, filosofie en sinologie
(China.kunde) en promoveerde
in 1924 op et'n procfschift OHr
Rembrandt. Dit'ns tijd- en vak-
genoot Hercules Seghers inspi-
reerde haar schrijvcrsnaam. In
1928 wt'rd ze lid van de (ommu-
nistiS<..hepartij en van de socia-
listische schrijvershond cn ont-
ving ze ook dl' Kleist-prijs voor
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haar debuutroman ',\ufsrand
dn Fischn von St.llarbara'. In
1933 vluchtte ze \'(}()r het opko-
mend fascisme naar Frankrijk,
in 1941 naar _\Iexico.
W"t'reldhcroemd werd zc met de
roman 'Het a'vende kruis'. die
in 1942 in de VS vcrschet'n met
een oplage \'Ml 600.000 exem-
plaren. In 1947 keerde ze terug
naar Oo~t-Ikrliln cn werd enke-

•
Ie jarcn btl'r voouirter \'an de
schrijversbond en lid van het
presidium \'an de \'(lerrIdvredes.
raad van de DDR. Aldus pro-
beerde z.edaadwerkelijk de poli-
tieke en hllmanistische idealen IC
helpen verwezenlijken, wa,lrvan
ook haar hele literaire werk is
doordrongcn. "Sc1Jri;l'ersill
diellst /1.111Je Kt'ri't"1Jti[~hciJ"
noemt :\largret Brûgmann het in
h,lar inleiding bij 'De kracht van
de zwakken' en verdcr
"Kel!merkl'/ld f'()Orhaar rn.:mier
/lal! s("hri;I'I'IIis. ddt ~i;/liel dl'
}.:rotl' l'er;:e1s1Jl'ldl'lIûesc1Jri;ft,
moldr dl' zorgen, de ,lIIgsl ell de
mued I'all mellsen /fit de 01111'-
d.lagse /eefwerdd.'
Binnen de mengeling \"111realis-
l11een ideali~me is hct telh'ns
weer die nlOedgc\'t'ndc \'erwoor-
ding \'an de hoop, die Seghers'
werk ver verheft hoven de door
h,lar bt'schrn-en tijdcn en plaat.
,en. Dat geldt ook voor deze ne-
gen verhalen, van ~ruwclijke als
De g"ls (in hhiuplid l'n De prn-
feel {in Duits concentratiekamp)
tot hijna mythische als Thom<lS"
g£'schl'nk "<111ht,t sdl;,;orá/<Ind
50rs,1 en 0,' terugkeer Vdll het
lier/uren l'o[k.
Anna Seghers: De kracht ~'an de
zwakken. An Dekker,
Amslcrdam 1991. 196 blz.
£14,90. (t'S)

Formidabele Duras
Vorig jaar kwam bij Van
Gennep ,11wcer Ct'n negende
vcrtaling uit van één der be-
roemdste romans van
.\Iarguerite Duras: 'Een dam te-
gen dl' Grote Oceaan'. Het was
(in 1950) Duras' derde roman en
die leverde haar een nominalil'
op voor de presti,peuz.e Prix
Goneourt. Die pnjs kreeg le pas
in I':IS4 voor "De minna,Jr', dM
dezelfde periode uil h,lar jeugd-
Duras werd geboren in 1914 in
(het t"cn franse} Vietnam-lOl
onderwerp hadj Inofdpersonen
in het sterk 'lU1oblOgrafis<.:he
'Een dam tegen de Grott'
On'aan' lijn: de mot.der, haar
zoon Jo,eph, haar dochter
Suzanne en cnt' "meneer Jo', dt'
zoon van een schatrijke rubher-
en huizenspeculall1. :-'Ieneer Jo

nrpla'lIst zich in een limousine
mct chauffeur en volgens Jost'ph
'spedt hi; /foor Rl/dolf Valenti-
no, m<lilrliet Iriesle is dat zijn
hoofd t'crder op l'en soort kalfs.
kop Ii;kt.' De moeder stl'JIlt van
h'H1e in met dil' vergelijking,
doch wil zijn verliefdheid op
Suzanne financieel uitbuiten.
D,u is wel nodig ook. want de
lI1t.>eder,een arme blanke onder-
wijzeres, heeft van haar l,uurver-
diende sraargeld l'en, waarde-
loos blij cndc, lap kuststrook
!lt'pacht om die in bouwgrond
om te zetten. :-'kt behulp van
omringende bneren werpt u ccn
dam tegen de oceaan op. maar
ï" ;lfli liad de zee .wa/s gewooll-
lijk de 1,f,lkle b£'slormd. De dam-
men waren lIil'! slerk genoeg. Ze
lI'<lrl'nOlldermijlld door de
dll'erxkr<lbbt'lIlIit de ri;stl'l'idell.
lil èèllll.lf1J1 werden ze lIJ"}.:}.:e-
:;pndd. ":\a'1>;1de tragikomische
'liefdcsafffaire' van menecr Jo
met Suzanne (die eigenlijk van
haar broer houdt) is het hoofd-
thema van de roman de v'erbit-
ludl' en hopelozl' strijd van de
moeder legen de natuur en de
koloniale a111btcnaren .. \Iaar bil
d,l! subjecticvc gevecht blijft het
niet, want Je -politieke' Duras
herinnert de lezers ook telkens
weer aan Je machtcl,ue armoe_.~--_doGn>Oo_

•
en ellende van de gewone bevol.
king onder koloniaal bestuur.
l.h' kinder"11 spt'e1dcn met dl' re-
gen ~oill:;met de resl, dl' zOII, dl'
groeII,' mml}.:'""s, d.' zlI'erf'}{JII-
dell. SIIWlllle l','rmaakle zich
niel meer zo met hen als loell
j(Jsl'/,h er "OK was. "':Il ke,'k u
nog wd hOt, ze' :;peelden, drukte
ma,lklell. mailr lelleerges/i1gen.
Ze :;pl'ddell. Ze hieldel! slechts"I' /liet Sl,den (Jm te sterv,"".
\ all ellmde. (... ) [h' weg bh'l'f
/fan dl' kinderelI. \Vmme", een
dllt(Jmobi/isl er e,'11doodreed,
stople hij soms, betaald<' l'en
l'ergol'dillg e/1l'ertruk weer.
Alce:;till rel'd hij l'erder ~ollder
it'ts It' betalelI .. '
Een formidabele roman van een
auteur en filmT1wabter. die al
lang de :\obclprijs heeft ver-
diend.
Marguerile Duras: Een dam te-
~en de Grolc Oceaan. Van
Gennep, Anmerdam 1991. 287
blz. f39,:m. (FS)

Geheimzinnig Guadeloupe
[n 1990 voerdc de tweedelige
mOllumentale roman S';gOl/ \'an
\Iaryse Condé (I ':137)maan-
denlang de Nederlandse boeken-
IOpticn aan. Eerder schreef ik in
deze rubriek (juni 'S':I) emho\l-
siast over haar historisch krili-

sche en Omrol'ft'nde roman
Tilllbil, de ~U'''rte heks t',m
Sa/em. In oklOber jl. kwam bij
In de Knipschecr de \'t'rtaling
(uit het frans door Eva van
Steen) van Condé's nieuwe ro-
man uil: 'Tochl (loor de man-
gm!,'e'. Na haar onderzoek naar
de Afrikaanse wortels van haar
bestaan (waarvan
Hérl'lIIakhOllOn/\'(/ilcht op hn
ge/11k en Ségo/l het resultaat wa-
ren) markeert TO<.'ht door de
mangrove' de terugkeer naar de
Caribische idl'Tltiteit.Het verhaal
speeli or. Guadeloupe, het Cari .
bische l'lland waar :-'lar\'se
Condé werd geboren en' waar Zl'
nu opnieuw woont en werkt. Op
een dag arriveert de excentrieke
en levensmoede schrijv'er Francis
Sanchcr op het eiland en betrekt
het door hem gel'rfde 'spook.
huis' in het gehuchl Rivière au
Sel. Een aóllltal kleurrijke dorps-
bewoners vodt zich aangctrok-
ken door de zonderlingc en ge-
kwelde man, maar niemand
Wt'et echt tot hem door IC drin-
gen. ~a lijn plotselinge en raad-
sdachIige dood komen ze bijeen
voor de nachtwake.
'Wil' was dil' man eiK<'llli;k,dil'
I'"rkoullhad 0111 ill hUil middel!
te stt'T,'e"? \'('aShi, soms 1'1'/1 af-
}.:e;:dllt,I't'II/lOodsch.lI'Pt'T "dil
l'en of andere 1JOf'l'lIIlatllllrlijkl'
macht? Vragen die nog worden
gestl'ld op de laatsle pagina \"an
de ronun, terwill bij het a,lllbrl'-
ken van de dageraad een rcgt'n-
boog vcrschijnt: een tt'ken dat de
gestorvene geen gewoon mens
was? Hoe paradoxaal het ook
klinkt, maar de dorpsbewuners
(én de lezers) mogen dan weinig
wiis zijn geworden uit de per-
soon Francis (!;Çhrij\'l'r? [eger-
artS? wereldreiliger?). bij lijn
dood blijkt wclmenigeen zelf
wijzer door hl'm te lijn gewor-
dcn. Want in hed ,,",'atvan de
twintig hoofdstukken, waarin
telkens een andere man of
vrouw tijdens dl' nachl\vake her-
inneringen aan Francis ophaalt,
eindigen mensen met It' beseffen
dat I.e nu op een keerpunt io hun
ll'\'en ,taan: gt'grOt'id in francis'

spicgd, zichtbaarder nu hij die
zelf niet meer beadem!.
Een ",hillcrend gecomponeerJe
en gbshelder geschrev'en roman.
vol humor ook, die een caleido-
scopisch bedd biedt van een
Antilliaanse dorpsgemeenschap
mct z'n angst voor het occultl'.
z'n roddelcircuit en z'n outcasts.
Maryse Condé: Tochl door de
mangrove. In de Knip~(heer,
Amsterdam t 991. 237 blz.
fH,50. (F$)

\\'im Heij
Frank Spoclstra
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