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EGO geeft geen krimp

Redaktie

mag niet dalen, liever zelfs toe-
nemen.
Welk model er uiteindelijk straks
uitkomt laat zich nog raden. Vanuit
het gezichtspunt van de humanis-
tisch geestelijke verzorging kunnen
wij niet sterk genoeg benadrukken.
dat vooral de maatschappelijke ar-
gumenten zwaar moeten wegen.
Immers, de verleiding om vooral op
grond van militaire en financiële
argumenten te kiezen is enorm
groot.
Nadeel blijft dat we straks te maken
krijgen met twee soorten
dienstplichtigen. Enerzijds dege-
nen met een kortere diensttijd, met
de saaiste baantjes en de slechtste
beloning. Anderzijds degenen met
de langere diensttijd, verantwoor-
delijker werk, een hogere rang en
hogere beloning en betere kansen
later op de arbeidsmarkt.
O.i. terecht wijst de VVDMin haar
nota uit 1984'Naar een rechtvaardig
dienstplichtbeleid' op het gevaar
van elitevorming, die sterk de
maatschappelijke aanvaarding
van de dienstplicht aantast. Er
komt een soort semi-vrijwilligersle-
ger in plaats van vermaatschappe-
lijking van de krijgsmacht. Ook is
dwang niet uitgesloten bij de plaat-
sing op funkties met een langere
diensttijd, als er niet voldoende
aanmeldingen zijn.
Wij waarderen het dat de regering
ten slotte het idee van een vrijwilli-
gersleger volledig heeft afgezwo-
ren(l979). Door dienstplichtigen nu
toch tot semi-profs te willen maken
bestaat er een kans dat in de toe-
komst de wens voor een beroepsle-
ger opnieuw terrein gaat winnen en
dat achten wij een zorgelijke ont-
wikkeling,

Binnenkort zal de Stuurgroep Aanpassing Diensttijden (STAD!)van het
Ministerie van Defensie haar eindrapport uitbrengen over een systeem
van variabele diensttijden voor dienstplichtige militairen.
Invoering van zoOnsysteem zou er toe moeten leiden dat meer militaire
funkties dan nu door dienstplichtigen kunnen worden vervuld en niet meer
zo vaak door vrijwilligers met een tijdelijk dienstverband (Technisch Spe-
cialisten en Kort Verband Vrijwilligers).
Voor een beperkte groep dienstplichtigen wordt de dienstplicht verlengd
dan wel verkort. afhankelijk van de funktie.

Redenen dat er een variabele
dienstplicht moet komen zijn van
militaire. financiële en maatschap-
pelijke aard. aldus een tussentijdse
rapportage van de STAD!.
Militaire argumenten zijn dat -
operationeel gezien - als gevolg
van een voortgaande technologie
en de gekompliceerder wapen-
systemen steeds hogere kwaliteits-
eisen aan dienstplichtigen worden
gesteld. Bovendien moet de taak-
uitvoering altijd zijn gegarandeerd
evenals volledige opvulling van de
legerorganisatie.
Financiële argumenten zijn ook van
belang. omdat door de stijging van
de investeringen in materieel, bin-
nen de defensiebegroting de perso-
neelslasten tot een soort sluitpost
zijn geworden en dus voortdurend
onder druk staan.
Maatschappelijke argumenten ko-
men voort uit de ongelijke
dienstplichtlast. het onvoldoende
rekening houden met de beroeps-
voorkeuren van de dienstplichti-
gen. en uit de mate van aan-
vaarding van het leger als zodanig.

Aanpassing diensttijden
dienstplichtigen
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De STAD!. die in 1983 is ingesteld
om de variabele dienstplicht te on-
derzoeken, is vooral in het leven ge-
roepen nadat er problemen waren
gekonstateerd bij de inzetbaarheid
van legereenheden. die sinds kort
met de technies zeer geavanceerde
Leopard-2 tank zijn uitgerust. Wat
voor model er ook uit zou komen als
oplossing, het moest in ieder geval
aan de volgende eisen voldoen:
- de optimale taakuitvoering van de
krijgsmacht moet gegarandeerd
zijn,
- de financiering moet als het even
kan budgettair neutraal zijn,
- en het aantal dienstplichtigen
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Voor een echt overzicht van de (pop-)
muzikale gebeurtenissen in 'SS is de mij
toegemeten ruimte hier te beperkt en is
ook mijn smaak te specifiek. Ik wil me
dan ook beperken tot die verschijnse-
len. die mij in het bijzonder zijn opge-
vallen in het afgelopen jaar.

Jaren '60 in nieuw jasje
Als eerste en belangrijkste ontwikke-
ling zie ik dan de 'jaren '60 in een nieuw
jasje'-golf. De groepen die, na het syn-
thesizer geweld, de gitaar weer ontdekt
hebben. Ze rijzen als paddestoelen uit
de grond. Op dit moment zijn er tiental-
len. Belangrijke vertegenwoordigers
zijn naar mijn oordeel: The Smiths,
R.E.M. (Remember every moment). Az-
tee Camera en Lloyd Cole and the Com-
motions. Deze groepen hebben in al
hun diversiteit, naast die gitaren, in
ieder geval een romantische instelling
gemeen.
Overigens is de vergelijking met de ja-
ren '60 niet helemaal juist, omdat de
twintig jaren die daarna verstreken zijn
natuurlijk wel degelijk hun sporen in de
popmuziek hebben achtergelaten. Zo
ook hier. En daarom vind ik deze muziek
ook zo interessant. Je ziet dat een 'mix'
tussen toen en nu prachtige dingen kan
opleveren, die dan wel niet nieuw zijn,
maar toch een aanzet kunnen zijn voor
vernieuwing.

Terugblik op 1985

Oudjes
Het tweede dat me opvalt zijn de 'oud-
jes' die vooral op hun soloplaten aardi-
ge dingen doen. Ik denk dan bijvoor-
beeld aan Mick Jagger (She's the Boss),
Brian Ferry (Boys and Girls) en Sting
(The dream of the blue turtle). Frisse
produkties die niet onderdoen voor het
werk van de groepen waaruit deze 'indi-
vidualisten' zijn voortgekomen. Daarte-
genover staat dat veel groepen dit jaar
op herhalingsoefening zijn gegaan.
Ondermeer de Dire Straits en de Simple
Minds doen op hun laatste LP niets an-
ders dan repeteren. Jammer, ze zijn tot
meer in staat.

De eens zo veelbelovende Nederlands-
talige popmuziek is in 1985weer verder
achteruitgesukkeld. Op één enkele
plaat na, Raymond van het Groene-
woud met 'Habba', heb ik niets van eni-
ge importantie kunnen ontdekken. We
zijn weer terug bij de tijden van voor
Doe Maar. Ook de Engelstalige Neder-
landers hebben niet veel laten horen dit
jaar. De uitzondering is Herman Brood,

die langzaam maar zeker weer terug-
keert op z'n oude niveau.
Tom Waits heeft voor mij met 'Rain
Dogs' de beste LP van 1985 afgeleverd
en ik ben vast niet de enige met die
mening. De man met de kikker in de
keel heeft de gepresteerd om 19juweel-
tjes op één plaat te persen. Hij maakt
daarbij gebruik van verschillende mu-
ziekvormen, prachtige arrangementen
(o.a. van Kurt Weil) en muzikanten als
bijvoorbeeld Keith Richards.

Voor het goede doel
Ook opmerkelijk in 1985 is de rol die de
popmuziek heeft gekregen als "fundrai-
ser" , Aids, honger in Afrika, arme boe-
ren in Amerika, je kunt het zo gek niet
bedenken of de popmuzikanten draven
wel weer op voor het goede doel. Dat
die mensen uitsluitend voor hun hulp-
behoevende medemens optreden is iets
waar je een paar vette vraagtekens bij
kunt zetten. Ik denk dat eigenbelang
dikwijls een voornamere drijfveer zal
zijn geweest.
Van de concerten is' alleen Bruce

Springsteen me bijgebleven. (Die heeft
trouwens ook een deel van z'n reputatie
te danken aan liefdadigheidsacties).
'The Boss' blijkt een tomeloze energie te
bezitten, terwijl het bespelen van de
kuip hem even gemakkeljk afgaat als
het bespelen van een klein achteraf
zaaltje. Het enigerlat me stoort bij Bruce
is z'n chauvinisme, hij wil wel héél
graag weten dat hij uit de USA komt.

Terugkeer van de gitaar
AI met al vond ik 1985 niet zo'n schok-
kend popjaar, waarbij de terugkeer van
de gitaar voor mij het meest opvallend
was. Ik verwacht dat die trend in 1986
wel zal doorzetten. Als het komende
jaar later in één naam genoemd wordt
met illustere voorgangers als 1977 (de
Punk en New Wave) en 1954 (begin van
de Rock and Roll) ben ik wel tevreden.
Maar de wens zal. mede ook gezien dit
jaar, wel weer de moeder der gedachte
blijken te zijn.

Albert Greven
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Het popgebeuren in 1985 en daarna ...

Een jaarlijks terugkerend ritueel in de maand december is het terugblik-
ken in de media op gebeurtenissen van het achterliggende jaar. De pop-
muziek vormt daarop geen uitzondering. Popbladen publiceren persoon-
lijke jaarlijstjes van hun medewerkers en de omroepen zenden jaarhitpa-
rades uit. Verder worden er veel woorden besteed aan beschouwingen
over wat er dat jaar in de pop aan de hand was. Meestal wordt er dan
gekonkludeerd. dat er nauwelijks iets 'vernieuwend. is gebeurd. Alsof
zich in een jaar een complete poprevolutie kan voltrekken. Bovendien
blijken veel ontwikkelingen in de pop vaak pas na verloop van jaren op
hun waarde geschat te kunnen worden.

In dit artikel ga ik dan ook nauwelijks in
op ontwikkelingen in de popmuziek
zelf. maar leg ik meer de nadruk op ont-
wikkelingen in het gehele popgebeu-
ren. Dat wi1zeggen op de manier waar-
op pop naar de mensen wordt gebracht
via radio. televisie. grammofoonplaat.
popconcerten en ook via de pers. De
mensen die bij de omroep. de platen-
maatschappijen en de concertbureau's
de touwtjes in handen hebben bepalen
enerzijds in hoge mate wat voor muziek
wij te horen krijgen en anderzijds welke
popgroepen de kans krijgen om hun
muziek op grote schaal ten gehore te
brengen. dat wil zeggen op de plaat.
via radio en televisie en op de concert-
podia.
In 1985hebben zich een aantal ontwik-
kelingen voorgedaan die in de toe-
komst van belang kunnen zijn voor de
manier waarop pop verspreid zal gaan
worden. en vooral ook welke pop we
voorgeschoteld zullen krijgen.

Videoclips
In 1985 is het verschijnsel van de vi-
deoclip in belang toegenomen. West-
Europa heeft inmiddels in navolging
van de USA een eigen muziektelevisie-
kanaal gekregen. Musicbox genaamd.
Musicbox is een Engels station dat Eu-
ropa bereikt via de satelliet en via de
kabel en nu reeds miljoenen huiska-
mers binnenkomt. Het station is voor
50% eigendom van Thom-EMI en voor
25% van Virgin. beide Britse bedrijven
die ook aktief zijn in de platenbranche.
De resterende 25 % zijn in handen van

Zij weten dat wij weten dat zij
weten dat wij weten dat wij
door hen op een achterstand
denken te zijn gezet:
Vandaar ons beider roepen
om de anti-raketten raketten
races.

Koot en Bie
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Yorkshire-TV. een Engelse televi-
siemaatschappij. Musicbox kan inmid-
dels door ongeveer 35% van de Neder-
landse jongeren bekeken worden en
zendt 16 uur per dag. muziek. voorna-
melijk video-clips. uit.
Het is gebleken dat Musicbox in staat is
de smaak van jongeren te beïnvloeden.
Platenhandelaren worden regelmatig
met vragen gekonfronteerd naar pop-
platen die ze niet in voorraad hebben.
en die in Nederland nog niet eens uitge-
bracht zijn. Het publiek ziet die songs in
Musicbox. Dit verschijnsel zou er in de
toekomst toe kunnen leiden. dat alle
platen in de landen waar Musicbox bin-
nenkomt tegelijkertijd moeten worden
uitgebracht. Musicbox is dus een inter-
nationaal medium. Wanneer Europa en
Nederland in de toekomst dichter beka-
beld zullen worden. is West-Europa
voorzien van een medium dat de gehele
Europese markt moet gaan bedienen en
zich daardoor zal gaan richten op de
grootste gemene deler. Musicbox is im-
mers een commercieel station. wat wil
zeggen dat het draait op reclame-in-
komsten. Musicbox zal zich trachten zo-
veel mogelijk kijkers te trekken. omdat
de reklame-tarieven bepaald worden
aan de hand van het aantal kijkers. met
andere woorden. hoe meer kijkers hoe
meer winst.
Het is daarom waarschijnlijk dat Music-
box een programma zal brengen dat
aanslaat in alle landen. met muziek die
in alle landen populair is. met vooral
artiesten die internationale bekend-
heid genieten.

Nationale popcultuur
Het is in dit kader een grote vraag wat
er met de nationale popculturen gaat
gebeuren. Een doorsnee Nederlandse
popband kan zich geen clip veroorloven
en kan daardoor nooit op Musicbox ver-
schijnen. Het is niet onmogelijk dat al-
dus in 1985een weg is ingeslagen waar-
op de grote. kapitaalkrachtige. interna-
tionaal opererende artiesten nog meer
privileges zullen krijgen en de kleine.

in de marge van het popgebeuren ope-
rerende. bands nog minder kansen zul-
len krijgen.
Het beleid van de grote platenmaat-
schappijen lijkt bovendie de kant op te
gaan van veel geld investeren in wei-
nig acts. die dan zoveel mogelijk geld
moeten opbrengen. Men investeert
liever een ton extra in een wereldwijde
promotie-campagne voor een grote
band om nog meer van deze act te ver-
kopen. dan in opnames van een aantal
veelbelovende kleine bands. Boven-
dien zullen de noodzakelijke investerin-
gen. die men moet doen om een band
succes te laten hebben. alleen nog
maar stijgen. Een dure clip is noodzake-
lijk en de compactdisc-technologie
vraagt om hoge investeringen. Boven-
dien worden de kosten nog verder opge-
dreven door het maken van opnames in
super moderne en daardoor dure opna-
mestudio's.
Omdat grote projecten zoveel geld op-
slokken blijft er vaak minder geld over
om kleinere bands platen te laten ma-
ken. Bovendien moeten er veel meer
exemplaren van een plaat worden ver-
kocht om uit de kosten te komen.

Nederlandse radio en
televisie
De Nederlandse radio en televisie wa-
ren in 1985.voor het overgrote deel. bra-
ve volgers van het repertoire dat hen
door de industrie werd aangereikt en
zullen dat in de komende jaren ook wel
blijven. Discjockeys die zelf op zoek
gaan naar interessant platenmateriaal
en niet achterovergeleund in hun stoel
blijven wachten op datgeen wat de
pluggers hen komen aanreiken zijn bij
de meeste omroepen schaars. Uitzonde-
ringen daarop vormen de VARA en de
VPRO. Op onze nationale popzenders
wordt het absurde reeds als normaal
beschouwd. Drie hitparades op een
zender uitgezonden op drie opeenvol-
gende dagen (Nationale Hitparade.
TROSTop 50, Nederlondse Top 40).die
allen claimen de juiste hitstanden door
te geven. Wanneer je dat vertelt aan
buitenlanders. die niet vertrouwd zijn
met de Nederlandse mediasituatie. to-
nen ze na aanvankelijk ongeloof alleen
nog maar verbijstering.
Vele omroepen hebben de komst van de
videoclip met vreugde begroet en heb-
ben nu popprogramma's in hun pakket
waaarin veelvuldig clips worden uitge-
zonden. afgewisseld met playback op-
tredens van Nederlandse artiesten. Het



plaatsingsbesluit: daar komt
gekheid van

Verrassingen
Vooruitkijkend nu. met het afgelopen
jaar in gedachten, ben ik niet pessimis-
tisch over de ontwikkeling van de pop-
muziek in Nederland en daarbuiten.
Wanneer de gevestigde media blijven
steken in voorspelbare popmuziek en
blitse videoclips. zal er altijd een ander
circuit blijven dat voldoende flexibel is
om telkens weer te verrassen met pop-
muziek van een hoog nivo.
En wat de verrassingen van 1985 be-
treft. die kwamen voor mij vooral uit
Amerika, met name de revivalbands
Green on Red en The Long Ryders, de
nieuwe rocker Chris Isaak (hoogtepunt
op Pandora's Musicbox) en de Robert
Cray Band (blues). Meest verrassend uit
Engeland: Prefab Sprout, met constante
kwaliteit van The Smiths en The Style
Council.
Een plezierig popjaar '86 toegewenst.

Recentelijk heeft het Ministerie van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
een subsidie van I miljoen gulden toe-
gekend voor een zogenaamd podium-
plan, ter bevordering van de optreed-
mogelijkheden voor Nederlandse pop-
groepen. Daarmee lijkt een begin ge-
maakt met een erkenning door de lan-
delijke overheid van de pop als een
waardevolle cultuurvorm.

"

Ook de muziekbladen 'OOR' en 'Vinyl'
hebben een essentiële rol in het popge-
beuren. Zij vormen een onontbeerlijke
schakel in het circuit waarin pop-
liefhebbers zich informeren over pop-
muziek, concerten en nieuw uitgeko-
men grammofoonplaten.

Paul Ruften

festival met nieuwe popmuziek.

staan er een aantal alternatieve radio.
piraten, die de meer alternatieve pop-
muziek in hun programma's aan bod
laten komen. Van groot belang is verder
het bestaan van een circuit waarin
groepen kunnen optreden. In dat zoge-
naamde clubcircuit zijn regelmatig Ne-
derlandse, maar ook buitenlandse
groepen te zien. De buitenlandse bands
die daar optreden krijgen slechts bij uit-
zondering aandacht van de gevestigde
media. Toch lopen de zalen voor hen
regelmatig vol. Dat Nederland deze
bands te zien krijgt is met name de ver-
dienste van de concertpromotor 'Double
You', die naast zijn eigen belang als
ondernemer het kwaliteitsaspekt van
de pop niet uit het oog verliest. Dit buro
organiseerde dit jaar opnieuw (en
waarschijnlijk voor de laatste keer)
Pandora's Musicbox, een tweedaags

Ondanks deze nogal pessimistische ge.
luiden wil ik toch niet zo ver gaan om te
beweren. dat er geen ruimte is in de
toekomst voor de ontwikkeling van
kwaliteitspop. Wanneer de formele ka.
nalen, zoals de gevestigde media en
platenmaatschappijen, het laten afwe-
ten zoekt de creativiteit meestal zijn ei-
gen weg naar het publiek.
Zogenaamde onafhankelijke platen en
cassettelabels bloeien volop. Ook be-

enige popprogramma op tv dat echt ver-
der ging dan de hit ladder moest door de
VPRO uit Engeland worden gehaald en
heette de 'Tube'. Een programma dat
overigens in de nieuwe programmering
van de VPRO niet meer is terug te
vinden ....

..• ~
De nieuwe rocker Chris lsaak, hoogtepunt op Pandora's Musicbox.

Alternatieve circuit
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Leven, wonen en werken in Seedorl (slot)

"Voor een vrouw is't belangrijk dat ze de taal van het land spreekt"
••Probeer in het bezit te zijn van een rijbewijs vóór je hier komt wonen. Heb
je er geen. ga er dan zo snel mogelijk een halen. De mannen zijn echt heel
vaak op oefening. Voor het doen van inkopen. wanneer de kinderen vakan-
tie hebben: je vergroot je mogelijkheden zo met een auto. Het is gewoon
heel belangrijk dat je ergens kunt komen zonder dat je op je man bent
aangewezen. Een rijbewijs is voor een vrouw hier in Zeven eigenlijk een
noodzaak. Ol

Aldus Do Lustig. Met haar en Margjen Kühnen sprak EGO-redakteur Wim
Heij in het zesde en laatste artikel over 'Leven, wonen en werken in
Seedorf. Beroepsmilitairen worden regelmatig overgeplaatst. maar zij
veelal niet alleen. Ook de gezinnen verhuizen mee. De mannen weten zich
door hun werk doorgaans snel een draagvlak te verwerven. terwijl de
kinderen. via schooL binnen de kortste keren vriendjes en vriendinnen
hebben. Maar hoe vergaat het de vrouwen van militairen? Tegen welke
problemen lopen zij op. in het bijzonder bij een overplaatsing naar het
buitenland? Over deze en andere vragen gaat dit vraaggesprek.

Margjen had het net over een vreemde
taal. Jij kan ook met je Duits uit de voe-
ten, Do?
Do: Ik kan me redelijk verstaanbaar ma~
ken. Ik werk een ochtend in de week
hier in Zeven op de markt. in een hol~
land se kaas~ en snoepkraam, en de
kommunikatie met de klanten verloopt
goed. Het is wel waar hoor. wat Marg-
jen zegt. dat het je mogelijkheden ver-
groot wanneer je de taal spreekt. Wij
hebben niet veel Duitse kennissen,
maar wanneer je ergens op visite bent
en er zijn ook Duitsers dan praat je met
elkaar Duits. Beheers je dat dan niet.
dan sta jeer min of meer buiten. Natuur-
lijk is er weleens een woord waar je
even over moet nadenken ...

Hoe lang zitten jullie al in Duitsland?
Margjen: Wij zitten nu al weer drie jaar
in Zeven. Hiervoor hebben we ook al
twee perioden in het buitenland door~
gebracht. vijf jaar in Bramsche en vijf
jaar bij Shape in België.
Do: Het is onze tweede periode hier. Wij
hebben al een keer eerder ruim vier jaar
in Zeven gewoond. Nu verblijven we
hier al weer zo'n zeven jaar.

Wanneer beroepsmilitairen worden
overgeplaatst vinden die doorgaans
hun weg wel snel. Dat geldt ook voorde
kinderen. De vrouwen moeten het zelf
maar zien te rooien. Hoe verging dat
jullie?
Do: Ik heb er weinig moeite mee gehad.
Het ligt hier niet veel anders als in Ne-
derland. Ook daar moet je nieuwe ken~
nissen maken, bij klubs en vereni-
gingen gaan, scholen voor de kinderen
zoeken. Tegen diezelfde zaken loop je
ook hier op.

Hoe vul je die leegte iedere keer op?
Margjen: Het ligt veel aan je zelf. Wan-
neer je een beetje aktief en onderne~
mend bent 'ingesteld en niet steeds
denkt van 'wat moet iknu toch', dan lukt
het steeds wel weer. Maar je moet er op
af stappen. Er is hier vrij veel wat je
kunt doen. Het ligt echt aan je zelf óf je
wat gaat doen. Zelf heb ik weinig tot
geen problemen gehad met de vele ver-
huizingen. Het wordt in sterke mate be-
paald door degene die je bent. Wat in-
teresseert je? Wat spreekt je aan?
Do: Het gaat hier echt niet veel anders
als in Nederland. Of je je huishouden
nu hier doet of in Holland, dat blijft het-
zelfde. Na enige tijd zoek je aansluiting
bij klubs en verenigingen waar je wat
voor voelt en haast vanzelf vloeien daar
kontakten uit voort.
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Margjen Kühnen: ..Wanneer je bang bent om
te praten wordt je wereldje klein ...• ,

Margjen: Voor een vrouw is het heel be-
langrijk dat ze de taal van het land
spreekt. Daardoor voel je je toch een
stuk vrijer. We zitten wel met veel Ne~
derlanders hier maar je moet toch naar
een Duitse winkel.
Wanneer je bang bent om te praten
word je wereldje klein en dat is niet
bevorderlijk voor jezelf. Met je school~
duits als basis en een aanvullende kur-
sus kun je je aardig redden. Ik praat er
misschien wel heel gemakkelijk over,
maar dat komt ook omdat wij vaak ver~
huizen als plezierig ervaren.

Dat denk ik ook. Velen hechten zich aan
hun woonplaats, familie. vrienden ...
Margjen: Dat doen zowel mijn man als
ik niet. Wanneer wij ergens drie jaar
zitten dan zeg ik al 'gaan we weer eens
denken aan vertrekken?'. Dan heb ik
het wel weer gezien. Ik weet dan hoe
alles reilt en zeilt en wil ik weer verder,
wat anders. andere mensen leren ken~
nen. Verhuizen verrijkt een mens.

En de naamvallen? Die slik je wat in?
Do: Nee. Dat is misschien typisch maar
die naamvallen heb ik vroeger behoor~
lijk goed op school gehad, vandaar dat
zelfs dat ook nog redelijk goed gaat. Ik
let er in ieder geval altijd goed op.

Is dat baantje belangrijk voor je?
Do: Belangrijk? Het is leuk werk. Het is
eens wat anders dan zelf boodschap-
pen doen. Nu komen anderen naar jou
toe. Op den duur ken je je klanten. Je
weet wat ze nodig hebben en als ze een
keer wat anders nemen dat zeg je 'van-
daag geen drop?'. Zo ontstaan de ge~
sprekken. Het is lollig werk.

Jullie zijn zelf tegen niet al te grote pro~
bJemen opgelopen. Hoe verliep dat met
de kinderen?
Margjen: Wij hebben één dochter. Die
heeft haar lagere schooHaren op drie
verschillende scholen doorgebracht.
Voor zo'n kind is dat ook steeds een hele
omschakeling. Niet alleen de ouders
verhuizen, maar ook het kind. Toch is
alles steeds min of meer gladjes verlo~
pen tot nu toe. Ik vind wel dat wanneer
ze de Mavo af heeft, dat we dan terug
moeten keren naar Nederland, voor
haar verdere ontwikkeling. Hier is
slechts een Havo en Atheneum-3 en
voor een Duits gymnasium voelt ze zelf
niet veel. Wij hebben lang genoeg in
het buitenland gezeten, het wordt nu
tijd dat de dochter voorrang krijgt.
Do: Toen we de eerste keer naar Duits~
land kwamen hebben we wel proble~
men gehad met onze zoon. Dat was in
de tijd dat de voorlichting nog niet zo
best was. Hij zat toen op de LTS en hal-
verwege het schooljaar kwamen we
naar Duitsland. Wij dachten dat hij hier
gewoon op de LTS verder kon gaan,
maar er was hier geen LTS. Dan sta je



De vijf voorgaande artikelen in deze serie
verschenen in het juni t/m novembemummer
van dit blad en kunnen nog worden aange-
vraagd bij Bureau hoofdraadsman, Oranje
Nassaulaan 71. 3708 Ge Zeist (tel: 03404.
1(436).

Wat voor advies zouden jullie vrouwen
die naar Duitsland gaan kunnen
geven?
Do: Probeer in het bezit te zijn van een
rijbewijs vóór je hier komt wonen. Heb
je er geen, ga er dan zo snel mogelijk
een halen. De mannen zijn echt heel
vaak op oefening. Voor het doen van
inkopen, wanneer de kinderen vakan-
tie hebben: je vergroot je mogelijkhe-
den zo met een auto. Het.is gewoon heel
belangrijk dat je ergens kunt komen
zonder dat je op je man bent aangewe-
zen. Een rijbewijs is voor een vrouw hier
in Zeven eigenlijk een noodzaak.
Margjen: Ga eerst naar de plaats toe
waar je gaat wonen. Oriënteer je zo
goed als maar enigszins mogelijk is.
Zorg vooral dat je je verstaanbaar kunt
maken. zorg dus dat je de taal van het
land een beetje spreekt. Eén van de
naarste dingen die je kunnen overko-
men is een onmachtig gevoel. 'ik durf
niets'. 'ik kan niets'. Dat werkt isole-
ment in de hand. Verder moet men zich
zo goed mogelijk proberen in te stellen
op het feit, dat het werkelijk onmogelijk
is iedere week naar Nederland te gaan.
Hang je een beetje aan je familie, dan is
't heel belangrijk je dat goed te realise-
ren. Tenslotte nog dit. Leef zo dat je. bij
wijze van spreken. ieder jaar overge-
plaatst kan worden. dat voorkomt veel
problemen. Kijk uit dat je niet al te gro-
te. met name financiële. verplichtingen
aangaat. Is dat wel het geval en je man
wordt overgeplaatst en je kunt niet
weg. dan ontstaan er pas echt grote pro-
blemen. WimHeij

Al met al konstateer ik met twee tevre-
j den vrouwen te hebben gesproken.
E Do: Wij hebben het hier prima. Onze
~ oudste zoon is getrouwd en woon hier
~ ook. We hebben hier twee kleinkinde.
~ ren. wat wil je nog meer. De jongste zit

op een opleiding in Middelburg en we
hopen dat hij hier wordt geplaatst. On-
ze dochter woont in Groningen. Wan-
neer we hier weggaan. dan gaan we
proberen ergens in de provincie Gro-
ningen te gaan wonen. toch een beetje
in de buurt van de kinderen.
Margjen: Ik vind het heerlijk hier maar.
ik zei het al eerder. wij zijn niet honk-
vast. Na zo'n vijf jaar ergens te hebben
gezeten willen we verkassen. Wij zijn
nu eenmaal types die graag steeds op-
nieuw andere mensen willen ont.
moeten.

soms een inleider/deskundige. vaak
ook een video-band. De ene keer is het
eens een pittig onderwerp. een andere
keer iets rekreatief bijv. een kabaret-
programma of een ekskursie. De groep
wisselt heel sterk. maar er is altijd wel
belangstelling. Draaien we een keer
een videoband van Freek de Jonge dan
komt Do niet.
Do: En bij Koot en Bie zal je mij ook niet
zien.

Irht.fi!~

Do Lustig in de marktkraam: ..De kommuni-
katie met de klanten verloopt goed"

,,
!

I

Jullie zitten ook beiden op de vrouwen-
soos. Dat klinkt nogal feministisch. Is
die soos dat ook?
Margjen: Helemaal niet. Kijk. het is
geen koffiekransje waar roddels wor-
den uitgewisseld. Wij komen iedere
veertien dagen bij elkaar op zgn.
thema-ochtenden.
Daardoor krijg je dat je de ene keer heel
andere vrouwen aantrekt dan de ande-
re keer. Wanneer we een morgen beleg-
gen over post-natale depressie dan zie
je vrij veel jonge vrouwen die dat onder-
werp aanspreekt of zelf hebben meege-
maakt. Hebben we een thema-ochtend
over de overgang. dan krijg je een heel
ander publiek.
We werken wel altijd met een thema.

dat je het gevoel had van die koopt een
bepaalde auto. en die. en die. Je kreeg
het idee dat men elkaar beïnvloedde.
De laatste tijd valt me dat niet meer zo
op.
Margjen: Het komt misschien ook wel
dat de dingen je hier gemakkelijker op-
vallen. Iedereen kent iedereen. Dat
hoeft overigens niet alleen maar als na-
delig ervaren te worden. Integendeel
zou ik haast zeggen. Het is best ple-
zierig wanneer je veel mensen kent.

I :?:.
Margjen Kühnen en Do Lustig: "Wij hebben het hier prima .....

De beroepsmilitairen met wie in deze
artikelenserie werd gesproken stelden
allemaal dat de rangen in de vrije tijd
wegvallen. Is dat ook jullie ervaring?
Worden vrouwen niet benaderd op
grond van de rang van hun echtgenoot?
Margjen: Wij zitten bij een aantal klubs
waar zowel vrouwen van onderofficie-
ren als van officieren op zitten en ik kan
niet zeggen dat men dat laat merken.
Wanneer je op een klub zit moet je ook
zo sportief zijn dat je elkaar gelijkwaar-
dig tegemoet treedt.
Do: In z'n algemeenheid gesproken
merk je daar inderdaad niets van.
Margjen: Je zoekt toch je eigen vrienden
en vriendinnen op. Of de man officier of
onderofficier is maakt dan weinig uit.
Wanneer de persoon je ligt ga je er mee
om, dan wordt het je vriend of viendin
en gaan ze op in je vriendenkring. Zo
gaat het immers altijd: je ligt elkaar of
niet. Dat is in een militaire gemeen-
schap over het algemeen niet anders.
Do: Ik ben voorzitster van een kegel.
klub. Daar zitten Duitse en Nederlandse
vrouwen op. ook vrouwen van militai-
ren. Je merkt er niets van rangen of
standen.
Margjen: Het zou toch ook te gek zijn dat
een vrouw van een officier er vanuit zou
gaan of nog erger, moeten gaan dat een
onderofficiersvrouw niet op een gelijk
nivo zou kunnen meepraten, geen partij
zou zijn. Dat is natuurlijk onzin.

Is er sprake van sociale kontrole?
Margjen: Ook dat valt wel mee.
Do: Er is wel eens een periode geweest

natuurlijk wel vreemd te kijken. Uitein-
delijk is het allemaal wel op z'n pootjes
terecht gekomen. Zoiets zou nu niet
meer kunnen gebeuren. Voor de rest
hebben de kinderen weinig narigheid
ondervonden van het verhuizen.

Bijklubs en verenigingen levert dat dus
geen problemen op. Hoe is het daarmee
in de Siedlung gesteld?
.Do: Ook niet hoor. Na vijf uur is het
gewoon de buurman.
Margjen: Hier is de Siedlung wel zo in-
gedeeld dat officieren, onderofficieren
en korporaals in aparte straten wonen.
Onderling gaat dat allemaal niet veel
anders dan in welke straat en welke
plaats in Nederlands ook maar.
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Over vlinders en gijzelen

Lielde

André Hazes haalde er de hitparade mee. Shakespeare schreef er schitte-
rende gedichten en toneelstukken over. Oscar Wilde werd er door verban-
nen, Rock Hudson liep er aids bij op en ik ... ? Ik schrijf er maar een stukkie
over. Liefde?

Zou hij mij wel aantrekkelijk vinden? Zou hij het erg vinden dat ik jeugd-
puistjes heb? Zou hij ook zo verlangen naar romantiek? Heeft hij ook zo'n
hekel aan bloemkool en spruitjes? Was hij kwaad op mij. hij zei vandaag
niets! Zou hij mij welliel hebben? Zou hij wel met mij willen vrijen? Zou
hij ...

veelvuldig bezig gehouden met de
vraag of de waarde die in onze samen-
leving wordt toegekend aan romanti-
sche liefde universeel van aard is. Ken-
den bijvoorbeeld de oude Grieken en
Romeinen dezelfde betekenis toe aan
de romantische liefde? En hoe is dat bij
verschillende volkeren in Afrika, Azië
of waar dan ook?
Het is heel erg moeilijk een definitie
van liefde te geven waar iedereen zich
in vinden kan. Toch begrijpen mensen
elkaar heel goed als zij met elkaar pra-
ten over liefde. Iedereen beseft name-
lijk maar al te goed, dat liefde te maken
heeft met iemands aller-individueelste
emoties. Je voelt je emotioneel aange-
trokken tot een bepaalde man en/of
vrouw. De emoties die de desbetreffen-
de persoon bij je wakker schudden zijn
bovendien meestal niet geheel ontbloot
van seksuele gevoelens.
De emotionele aantrekking die je voelt
voor een bepaald persoon is echter niet
alleen seksueel van aard, je ontdekt
ook gevoelens van tederheid. En: een
verliefd persoon heeft nogal de neiging
zijnlhaar geliefde te gaan idealiseren.
Dit zijn dan die bekende vlinders in je
buik en die bijna niet te beheersen be-
hoefte om steeds in de omgeving van je
geliefde te zijn. Je wordt min of meer
gegijzeld door je emoties.

. .. huwelijksvoorwaarde?
In de westerse wereld wordt deze ro-
mantische liefde gezien als een belang-
rijke voorwaarde voor een huwelijk.
Een 'goed' huwelijk zou bijna onmoge-
lijk zijn als er geen liefde in het spel zou
zijn.
Deze vanzelfsprekendheid, deze 'logi-
sche' verbinding tussen liefde en huwe-
lijk is echter van zeer recente datum. Dit
is pas in de achttiende eeuw gemeen-
goed geworden in de westerse wereld.
Sinds de toenemende maatschappelij-
ke betekenis van de burgerij. Daarvoor
was het gebruikelijker liefde'en huwe-
lijk als tegenstrijdig aan elkaar te zien .

Romantische liefde ...

Liefde? De ene zegt al zijn liefde aan
zijn hond en duiven te geven. Zijn buur-
man zegt liefde te hebben opgevat voor
zijn werk en voor het borduren van een
wandkleed. Begin deze maand pleegde
weer een ander zelfmoord, omdat de
ware Jacob(a) nog steeds niet was ont-
moet.
Mensen leven op, worden verzwolgen
door en gaan ten onder aan LIEFDE. Is
behalve religie ook liefde tot opium van
het volk geworden?

Deskundigen op het terrein van inter-
menselijke verhoudingen hebben zich

In het begin konden we niet genoeg van
elkaar krijgen, we wilden altijd bij el-
kaar zijn. We konden niet van elkaar
afblijven. Ach, hoe gaat dat ... Dat ver-
watert na een tijd. De relatie wordt be-
zadigder. De spanning die er vroeger
was is er af."

Die eerste liefde. die eerste zoen ... Er
leek een nieuwe wereld voor mij open te
gaan. Visioenen had ik van wijdse vel-
den bezaaid met kleurige en geurige
bloemen. Van zacht ruisende zeeën,
van adembenemende zonsonder-
gangen boven de waddenzee. Die eer-
ste liefde was onovertroffen mooi. En:
onovertroffen beangstigend. Er open-
baarde zich tegelijkertijd een diepe,
grijze, stinkende, borrelende en zuigen-
de afgrond. Is dàt nu liefde?
..Ach meneer, u weet wel hoe dat gaat.

De decembermaanden staan elk jaar
weer bol van aandacht voor elkaar,
goedertierenheid. vrede op aarde. vaak
'gedwongen' familiegezelligheid en
buitensporige maaltijden. December,
een van de donkerste maanden van het
jaar. wordt op die manier 'opgevrolijkt'
met liefde voor elkaar. Ik haat decem-
ber. Ik verlang naar die feestdagen.

Eerste liefde

De ideeën die tegenwoordig worden ge-
huldigd met betrekking tot liefde zijn
zelf van minder recente datum. Meestal
wordt de bron er van gelegd bij de trou-
badours in de late middeleeuwen. Deze
hoofse liefde was een alles overheer-
sende passie, geïnspireerd door de
schoonheid en het karakter van de ge-
liefde jonkvrouwe. Een passie die tot
allerhoogste prestaties en visioenen in-
spireerde. Maar evenzeer aanleiding
konden geven tot het terecht komen in
allerdiepste dalen. Echter: een dergelij-

~ ke hoofse liefde kon nooit leiden tot een
!,.' ~~ :..,. huwelijk. Hoofse liefde en huwelijk
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de basis geworden voor een huwe-
lijksrelatie. Wat echter niet betekent
dat men in andere culturen en in andere
tijden niet bekend was met het ver-
schijnsel liefde.

Onderhandelings-
huishouding
Het idee van de romantische liefde is
dan wel middeleeuws van oorsprong,
de ideologie van de romantische liefde
is dan wel vanaf de achttiende eeuw
gemeengoed geworden, maar dat bete-
kent echter nog niet dat zich geen wijzi-
gingen meer hebben voorgedaan. Inte-
gendeel zelfs.
De westerse wereld veranderde ge-
staag en schoksgewijs van een (over-
heersend) agrarische samenleving
naar een (overheersend) industriële sa-
menleving. Boer werd fabrieksarbei-
der, kruidenier werd supermarktmana-
ger, ongeschoolden en analfabeten
werden ambtenaar en computerdes-
kundigen. De samenleving werd steeds
ingewikkelder. Kon men vroeger nog
grotendeels zelf in eigen behoeften
voorzien of benodigdheden kopen bij
buren en de winkel om de hoek; tegen-
woordig moeten daarvoor speciaalza-
ken, weidewinkels, grootwinkelbedrij- -
ven en postorderbedrijven worden be-
naderd.
Mensen zijn ook mobieler geworden.
Het is tegenwoordig dan ook niet meer
zo voor de hand liggend dat liefde wordt
opgevat voor iemand uit het (eigen of
nabij gelegen) dorp. Deze ontwikkelin-
gen worden aangeduid met de woorden
industrialisatie, urbanisatie, segmen-
tering van de markt en mobilisatie. En,
als we toch met moeilijke woorden be-
zig zijn, de romantische liefde is heden
ten dage niet ingebed in een 'bevels-
huishouding', maar in een 'onderhan-
delingshuishouding' .
Deze begrippen zijn van de Amsterdam-
se socioloog A. de Swaan. Hij om-
schreef deze verandering als volgt: 'Er
is in de afgelopen honderd jaar een ver-
schuiving opgetreden in de gevoels-

huishouding binnen de mensen en in de
omgangshuishouding tussen de men-
sen, een verschuiving van een bevels-
huishouding naar een onderhande-
lingshuishouding .'

Liefde moel ...
Werd vroeger voorgeschreven welke re-
laties al dan niet waren toegestaan, te-
genwoordig zou meer nadruk worden
gelegd op de wijze waarop verhoudin-
gen geregeld dienen te zijn. Met andere
woorden: Vroeger dacht men eerder
'liefde hoort'. tegenwoordig denkt men
eerder 'liefde moet'. Vroeger dacht men
'liefde is', tegenwoordig daarentegen

'over liefde praat je met elkaar, je kunt
liefde van elkaar verlangen'. 'Liefde
verandert, maar blijft' is veranderd in
'liefde verandert, maar hoeft niet blij-
vend te zijn'. In deze moderne optiek is
een relatie zonder liefde niet meer de
moeite waard te worden voortgezet. De
wetgeving legt huidige echtparen dan
ook weinig belemmeringen in de weg
als zij willen gaan scheiden.
Enquête-resultaten wijzen in dezelfde
richting. Weinig mensen geloven te-
genwoordig dat slechts één liefde mo-
gelijk is. Weinig mensen denken dat
een huwelijk zonder seks het stempel
'goed' verdient.

Vrijheid
Betekent dit alles dat mensen zich te-
genwoordig meer kunnen veroorloven
op het terrein van de liefde? Openheid
en eerlijkheid leidt toch tot meer vrij-
heid?
Op het eerste gezicht zou je deze vraag
met 'ja' willen beantwoorden. Mensen
hoeven een huwelijk niet meer in stand
te houden als zij dat niet meer willen.
Mensen kunnen ook vrij open getuigen
van hun 'afwijkend' liefdesleven. In
tweede instantie komen bij mij toch
twijfels naar boven.
Het verlangen en de 'eis' liefde voor el-
kaar te voelen stelt namelijk hoge eisen
aan de wijze waarop mensen met el-
kaar omgaan. Een slecht humeur, één
verkeerd woord of het vergeten van een
verjaardag kan aanleiding zijn tot het
in twijfel trekken van iemands gevoe-
lens. Kan de zinvolheid van een relatie
in twijfel doen trekken.
Liefde!? Je gijzelt niet alleen jezelf, je
gijzelt elkaar. Is dat vrijheid, is dat
liefde?

Klaas Sàesbeek
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Amnesty International

lets doen tegen het machtsmisbruik
in de wereld
.,Ik zag een foto van een man die in Afrika boven een vuur werd geroosterd,
als marteling. Toen sloeg er bij mij een stop door. Dit kan niet langer meer
zo. was mijn reaktie. Die schofterigheid van mensen was zo indringend.
dat ik er zelf iets positiefs tegenover moest zetten. Doorlid te worden van
Amnesty International kon ik iets doen. n

Aldus leroen Leemans. die samen met Ton Heine ingaat op de vragen van
raadsman en EGO-redakteur Wim Reinders over de aktiviteiten van
Amnesty International. leloen en Ton zijn beiden aktief in de werkgroep
van Amnesty in •s-Hertogenbosch.

Is het niet vaak zo dat het regeringen
een zorg zal zijn dat een paar buitenlan-
ders een brief schrijven over een be-
paalde gevangene? Zolang er geen po.
litieke druk komt, hoeven zij zich toch
geen zorgen te maken?
De naam van Amnesty is wereldwijd
bekend. Amnesty heeft goede informa-
tie en is vaak raadgever bij het ministe-
rie van buitenlandse zaken. Als men
merkt dat de brieven via Amnesty ko.

Wat doet een adoptiegroep verder nog?
Men bekijkt hoe de situatie van een ge-
vangene in elkaar steekt, wie de per-
soon is, wie het beste benaderd kan
worden voor hulp, of de familie onder-
steund moet worden met geld en of dat
mogelijk is. Verder benadert men bin-
nen Amnesty andere leden om brieven
te schrijven voor die gevangene.
Er worden ook schrijfavonden georga-
niseerd: een vaste avond per maand
kunnen leden en niet-leden ergens in
een zaal informatie over gewetensge-
vangenen krijgen en brieven schrijven
ten behoeve van die gevangenen.

dan alles in het werk om de gevangene
vrij te krijgen of dat er een betere be-
handeling of een eerlijk proces komt.
Het schrijven van brieven is één van de
belangrijkste dingen die we doen. De
autoriteiten krijgen dan bericht dat Am.
nesty weet dat de persoon gevangen zit
en dat er bijvoorbeeld redenen voor vrij-
lating zijn. In de praktijk blijkt dat een
gevangene beter behandeld wordt, als
men merkt dat in het buitenland bekend
is dat de persoon gevangen zit. In onde-
mokratische staten is een gevangene
vaak vogelvrij, als de buitenwereld niet
weet of en waar iemand gevangen zit.
Zodra dat wel bekend is, houden de
machthebbers zich in, omdat men niet
in een al te kwaad daglicht wil staan.

Wat gebeurt er nadat iemand door Am-
nesty is geadopteerd?
In Londen worden de geadopteerde ge-
vangenen over de 40 landen verdeeld.
Voor Nederland komt er een lijst binnen
met namen van gevangenen voor wie

:::men kan gaan werken. Die lijst wordtj verdeeld over verschillende groepen in
-. Nederland, waar 250 adoptiegroepen
~ bestaan. In die groepen gaat men aan

Cl de slag voor de gevangenen. Tegen- •
~ woordig werkt men wel eens in meerde-

re landen voor dezelfde gevangene. Dat
kan tot gevolg hebben dat er tientallen
of ook wel eens duizenden kaarten en
brieven bij een gevangene aankomen,
waardoor deze zich moreel erg gesterkt
voelt. Het komt helaas ook voor dat de
gevangene niets ontvangt. omdat de
post wordt tegengehouden.

Adoptiegroepen

Ook omdat dit financiële gevolgen kan
hebben voor zo'n land?
Ja, want als een land de mensenrechten
schendt. kan dat tot gevolg hebben dat
bijvoorbeeld een lening van enkele
honderden miljoenen wordt geweigerd.
Dat is een machtsmiddel van rijke de.
mokratische landen.

Daarmee blijft het feit bestaan dat er in
Nederland mensen op grond van hun
politieke overtuiging gevangen zitten.
Maar nu over naar iets anders. Hoe ko-
men jullie aan de informatie over ge-
vangenen?
Van verschillende mensen en instan-
ties uit het land zelf en daarnaast door
onderzoek dat Amnesty zelf doet. Op
het hoofdkantoor in Londen zijn veel
mensen die de situatie van bepaalde
mensen in gevangenissen onderzoe-
ken. Men gaat ook wel eens naar de
gevangenissen toe, maar dan wordt het
gebouw vaak netjes gemaakt voor het
bezoek, zodat niet alles aan het licht
komt. Amnesty mag niet onverwachts
komen binnenvallen, het bezoek moet
worden aangevraagd. En dan worden
gevangenissen 'be?oekklaar' gemaakt.
Net als bij een bezoek van vorstinnen en
pausen worden dan alleen de mooie
dingen getoond. De rotzooi gaat achter
de coulissen.

Ton Reine (l.) en /eroen Leemans

Adopteren van gevangenen
Wanneer er bij Amnesty een melding
binnenkomt van een gevangene, be-
kijkt men in het hoofdkantoor of deze
kan worden geadopteerd. Wat betekent
dat?
Dat betekent dat Amnesty aan het werk
gaat voor zo'n gevangene. We stellen

Wat is Amnesty International voor een
organisatie?
Het is een organisatie die zich over de
hele wereld. in ongeveer 115 landen,
bezig houdt met mensen die om hun
geweten of politieke overtuiging ge-
vangen zitten. In 40 landen is er een
soort afdeling, waarin men aktief bezig
is met het lot van deze gevangenen. Ne-
derland heeft een van de grootste afde-
lingen met tegen de 30.000 leden.

In welke landen bevinden zich dit soort
gevangenen vooral?
In een aantal landen in Zuid-Amerika:
Uruguay, dat ongeveer het meest into-
lerante land in de wereld is, Paraguay,
Chili. Verder in Zuid-Afrika, Iran, Rus.
land en Polen vooral. Van de landen
achter het IJzeren Gordijn weten we he-
laas niet veeL omdat er zo weinig infor-
matie naar buiten komt. Dan kan er ook
niet veel voor gewerkt worden.

10december: dag van de
rechten van de mens

In Nederland zitten totaalweigeraars
op grond van hun politieke overtuiging
gevangen. Zij willen het leger niet in en
ook geen vervangende dienstplicht
doen. Werken jullie daar ook voor?
Amnesty houdt zich alleen bezig met
gevangenen buiten het eigen land;
vooral ook om partijdigheid te voorko-
men. Wanneer mensen dienst weige-
ren, is er in Nederland een alternatief:
dan kunnen ze vervangende werkzaam-
heden doen. In dat geval wordt er niet
gewerkt voor mensen die hiervoor ge-
vangen zitten. Dat is als het ware hun
eigen keus, ze hebben een andere mo-
gelijkheid.
In Griekenland is er geen mogelijkheid
voor vervangende dienstplicht. Daar
werkt Amnesty wel voor de mensen die
niet het leger in willen en daarom de
gevangenis ingaan. De straffen zijn
daar erg pittig en daar probeert Amnes-
ty iets aan te doen.
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Amnesty International is een
wereldwijde organisatie die
onafhankelijk is van elke regering.
politieke partij. ideologie.
godsdienstige gezindheid en van elk
economisch belang. Zij speelt een
eigen rol binnen het brede terrein van
het werken voor mensenrechten. De
activiteiten van de organisatie zijn
uitsluitend gericht op gevangenen:
- zij werkt voor de vrijlating van
mannen en vrouwen die vastgehouden
worden, waar ook ter wereld, wegens
hun overtuiging, huidskleur, sekse.
etnische afkomst, taal of geloof. mits
zij geen geweld gebruikt of
gepropageerd hebben: deze mensen
worden gewetensgevangenen genoemd;
- zij bepleit eerlijke processen binnen
een redelijke termijn, voor alle
po/irieke gevangenen en werkt voor
politieke gevangenen die zonder
aanklacht of proces gevangen zitten;
- zij verzet zich tegen de doodstraf.
marteling en andere wrede,
onmenselijke of vernederende
behandeling of straf voor alle
gnQllKenen. zonder uitzondering.

men, zal men die niet zomaar naast zich
neerleggen.

Wat doet Amnesty nog meer?
We werken voor een betere behande-
ling van alle gevangenen. Dat gebeurt
niet door de adoptiegroepen, maar door
de overkoepelende landelijke afdeling.
Ook richten we ons op een goede pro-
cesvoering. dat alles volgens de regels
van het recht verloopt. dat men daar
niet mee sjoemelt.
Verder is Amnesty in alle gevallen te-
gen de doodstraf. Dat blijft ook bij ons
een punt van diskussie, maar ons uit-
gangspunt is dat niemand het recht
heeft een ander van het leven te bero-
ven. En vaak is achteraf gebleken dat
mensen onschuldig ter dood zijn ge-
bracht.

Martelen
Eén van de akties die Amnesty heeft
gevoerd was tegen het martelen. dat
mensenwerk werd genoemd. Zoals ook
de bestrijding ervan mensewerk is. Wat
doet Amnesty om deze wreedheden de
wereld uit te helpen?
Wij doen een beroep op allerlei organi-
saties, personen en vooral regeringen
en maatregelen te treffen die martelin-
gen voork6men. Er is een twaalf-pun-
ten programma samengesteld om mar-
telen uit de wereld te helpen.
Ook daarvoor is het belangrijk brieven
te schrijven naar een president van een
land waar wordt gemarteld en ook naar
andere leidinggevende personen. ook
in gevangenissen. Die worden bena-

l
derd met de vraag om het martelen dat
bij hen v66rkomt achterwege te laten.
Er wordt dan een beroep op hun gewe-
ten gedaan.

Wordt er gereageerd op dat soort
brieven?
Jazeker. Meestal wordt er dan geant-
woord dat er bij hen niet wordt gemar-
teld. Het feit dat men reageert. geeft
aan dat de zaak toch wel gevoelig ligt.
al weten we soms niet of er in de prak~
tijk iets verbetert. Gelukkig melden ge-
vangenen ook dat hun behandeling be-
ter wordt.

Heeft zo'n aktie ook wel eens tot gevolg
dat de gevangene het juist moeilijker
krijgt? Dat men bijvoorbeeld de kon tak-
ten met de buitenwereld afsnijdt?
Dat is ons niet bekend. Als dat te ver-
wachten zou zijn. zou men Amnesty ook
niet vragen om zich in te spannen voor
een gevangene. Dan wordt diens lot
juist verslechterd in plaats van verbe-
terd.
We houden wel rekening met de wen-
sen van bepaalde landen. Op de Filip-
pijnen - waar het ook bar slecht is ge-
steld met de politieke vrijheden - bereik
je meer als er zalvende brieven binnen-
komen. een beetje onderdanig. Als zo'n
brief meer effect heeft, doen we dat. We
hebben geen machtsmiddelen, alleen
maar de publiciteit. Dat moeten we dan
ook zoveel mogelijk uitbuiten. en dat
blijkt vaak sukses te hebben.

Er iets aan doen
Hoe krijg je mensen zo ver dat ze zich
verdiepen in dingen die niet prettig zijn
en dat ze zich er ook nog voor gaan in-
spannen?
Mensen moeten zich persoonlijk betrok-
ken gaan voelen bij personen in andere
landen, waar ze niet zoveel vrijheid
hebben als wij hier. We laten zien wel.
ke verschillen er zijn en wat voor offers
mensen elders moeten brengen in de
strijd voor meer vrijheid. Als mensen

daardoor geraakt worden, zijn ze vaak
bereid om aktief mee te helpen in die
strijd.

Hoezijn jullie betrokken geraakt bij Am-
nesty?
Jeroen: Op de middelbare school inte-
resseerde ik me al voor geschiedenis.
voor politieke verhodingen. Ik las er-
over en ik volgde dingen.
Toen ik een foto zag van een man die in
Afrika boven een vuur werd geroosterd,
sloeg er bij mij een stop door. Dit kan
niet langer meer zo, was mijn reaktie.
Nu moet ik wat gaan doen. Die schofte-
righeid van mensen was zo indringend.
dat ik er zelf iets positiefs tegenover
wilde stellen.
En verder wil ik proberen om dat soort
dingen te voork6men, voor zover dat in
mijn macht ligt. Door lid te worden van
Amnesty en me daarvoor in te zetten,
kan ik iets doen. Hoe klein mijn aandeel
in het grote geheel ook is.

En hoe ging dat bij jou. Ton?
Ton: Bij ons thuis in het gezin werd er in
de opvoeding duidelijk onderscheid ge-
maakt tussen wat goed en slecht is. Die
normen werden ontleend aan een ka-
tholieke levensbeschouwing. Bij ons
was ook de norm van een gelijke behan-
deling erg belangrijk. Niemand werd
voorgetrokken; straffen waren voor ie-
dereen gelijk. Dat is een belangrijke
vorming voor mij geweest.
Toen ik ouder werd en verder om me
heen ging kijken. besefte ik wat er in
andere plaatsen en landen met mensen
gebeurt. Daar wilde ik niet aan mee-
werken. maar me ertegen verzetten. Ik
wilde iets doen om dingen te verande-
ren en daar koos ik toen Amnesty voor.
Het betalen van de kontributie is voor
mij te weinig. Ik voel me verplicht om
iets te doen om het onrecht te veref-
fenen.

Wim Reinders
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'Split image'

Afrekening met religieuze sektes
Een paar jaar geleden waren religieuze sektes als muizeval voor stuurloze
jongeren een zeer actueel onderwerp. Televisie-uitzendingen waren er
aan gewijd. in de kranten verschenen regelmatig interviews met ouders
van jongeren die in zoOn sekte terecht waren gekomen. of met de jongeren
zelf. Vaak bleek uit die berichten dat het erg moeilijk is voor mensen, die
zich bij nader inzien niet thuis voelen bij een dergelijke beweging. zich
daaruit los te maken. Woorden als hersenspoeling. intimidatie en terreur
waren in dat verband niet ongewoon. Een onderzoek. dat de overheid kort
geleden in Nederland heelt laten houden, toonde aan dat het bij ons
allemaal wel meevalt. In Amerika is dat anders: daar opereren sektes
waar ouders van opgroeiende kinderen net zo bang voor zijn als voor
bijvoorbeeld drugs. Over zo'n soort sekte gaat de film 'Split image'.

neervalt. Hijziet hoe andere leden van
de sekte verteerd worden door ambitie
ombij Neal een wit voetje te halen. Toch
raakt de boodschap van de beweging,
vooral door de manier waarop Rebecca
die vertolkt, een gevoelige snaar bij
Danny. Hij komt zelfs zover dat hij toe-
stemt in zijn initiatie tot de sekte. Zijn
oude naam moet hij afzweren (dat ge-
beurt in een lugubere scène, waarbij de
honderden aanwezigen steeds harder
scanderen 'Danny is dead') en als Jos-
hua gaat hij op straat bloemen verko.
pen en de leer van Kirklander verkondi-
gen. Zijnouders, die aanvankelijk hele.
maal niet weten waar hun zoon is, ra-
ken volkomen over hun toeren, wan-
neer een premiejager, Pratt, op een dag
bij hen thuis komt met videobanden,
waarop Danny/Joshua in' zijn nieuwe
hoedanigheid te zien is. Ze huren Pratt
om te proberen Danny vrij te krijgen.
Een eerder bezoek dat ze zelf aan de
commune brachten, liep uit op een be-
angstigende ontmoeting met Kirklan-
der en met hun zoon, die een volkomen
vreemde voor ze was geworden.

Defilmbegint met de introductie van de
hoofdpersoon, Danny Stetson. Hijis een
jongen van achttien, een collegeboydie
uitblinkt in atletiek. Samen met zijnjon-
gere broer, zijn vader en moeder woont
hij in een heel mooi huis. Er lijkt dus
geen vuiltje aan de lucht. Op een dag
valt zijnblik, als hij in een koffiebar zit.
op een meisje. Ze is wat ouder dan hij,
schattig om te zien, en ze straalt een
pure engelachtigheid uit die hem fasci-
neert. Hijkomt met haar in gesprek. Ze
blijkt Rebecca te heten en ze vertelt dat
ze in een commune woont. Ze nodigt
Danny uit om eens een weekend in die
leefgemeenschap te komen logeren, zo-
dat hij kan zien wat het allemaal in-
houdt. Danny gaat op haar invitatie in.

In de commune gearriveerd, is hij aan-
vankelijk diep onder de indruk van de
geöliede manier waarop dat enorme
bedrijf loopt. De super-positieve, aan-
hankelijke sfeer van de bewoners stemt
hem in het begin wat sceptisch (als kij-
ker zit je ook te rillen bij zoveel lievig-
heid). en zijn twijfels nemen toe, wan.
neer hij wordt voorgesteld aan de leider
van dit 'Homeland' ,Neal Kirklander. Hij
is een biologerende persoonlijkheid.
Zijn optreden heeft iets goddelijks, en
zijn hoog voorhoofd, zijn intens blauwe
ogen en zijn witte kleding werken mee
om dat beeld nog te versterken. Maar
Danny voelt dat er van de man ookeen
dreiging uitgaat. Hij ontdekt hoe een
jonge jongen moet werken tot hij erbij

Danny en Rebecca beginnen te merken
hoe gevangen ze zijn, wanneer ze ver-
liefdop elkaar worden. Methun seksue-
le gevoelens weten ze geen raad, en ze
stappen naar Neal Kirklander. Die ziet
onmiddellijk het 'gevaar' en besluit
Danny over te plaatsen. Als Rebecca
ontdekt dat ze wanhopig is zonder Dan-
ny, en dat de leer van Kirklander in we-
zen niets voorstelt. in vergelijking met
normale, menselijke emoties, wilze ook
weg.
PraUslaagt erin Danny te ontvoeren, en
hij onderwerpt hem aan een afschuw-
lijk afkick-programma, waarbij ramen
en deuren moeten worden dichtgespij-
kerd om de volkomen wild geworden
jongen in bedwang te kunnen houden.
De ouders van Danny maken een gru-
welijke tijd door. Met Danny komt het
uiteindelijk goed, en zelfs zijn vriendin
ziet hij terug. Of het altijd zo zoetjes
afloopt is natuurlijk zeer de vraag,
maar een filmvoorhet commerciële cir-
cuit kan het zonder een dergelijk einde
niet stellen, wanneer hij is opgebouwd
als aanklacht tegen dergelijke malafi-
de instellingen.

Michoei O'Keefe, die indertijd een
Oscar.nominatie kreeg voor zijn rol als
zoon van Robert Duvall in The great
Santini. speelt de rol van de verblinde
Danny. Knap werk, want hij moet een
heleboel emotionele stadia uitbeelden.
James Woodsals PraUis uitstekend, en
Brian Dennehy en Elisabeth Ashley als
de ouders van Danny zijn perfect ge-
cast. Griezelig geknipt voor de rol van
Neal Kirklander is Peter Fonda. Regie
en productie waren in handen van Ted
Kotcheff.
Alheeft de filmnu en dan iets melodra-
matisch en is hij commercieel van op-
zet. hij zet je wel aan het denken.

Leo van Opzeeland

Danny ontmoet zijn moeder, KirJdander 1clJlcttoe. Miebael O'Keeie, Peter Fonda en EJisabeth
AshJey in 'Split image '.

12 EGO. december 1985



volwassen jongensfilm waar Pim en
Wim vroeger hun naam mee vestigden,
heb ik toch aan één stuk door zeer ge-
boeid zitten kijken, en dat is meestal
wel een zuiver criterium. Hoofdperso-
nen Leopold (Peter Faber), een schrijver
met ambitie, is een primitieve figuur,
die vrouwen zeer ongenuanceerd bena-
dert, en die is blijven steken in zijn on-
volwassen fantasieën. Tegelijkertijd
merk je aan de manier waarop De la
Pana deze man heeft uitgewerkt. dat hij
diep heeft nagedacht over de hoofd- en
bijzaken in het leven, en dat hij achter
een paar zeer bruikbare waarheden is
gekomen. Ook het contrast tussen de
verleidelijke maar harde Susan (Lis
Snoyink, prachtig!) en Willie (Jenny
Areon, al even prachtig!), de sceptische
en toch liefdevolle echtgenote van Leo-
pold, werkt uitstekend. En wat is Am-
sterdam, dat als decor voor deze film
dient. toch een mooie stad! Ik heb heus
wel kritiek op de duidelijk voor de com-
mercie gefilmde sex-scènes in de film,
maar toch toont Paul Chevrolet aan dat
Pim de la Pana een knap cineast is.

Paul Chevrolet

L.v.G.

Nog een paar woorden over de nieuwe
film van Pim de la Pana, die na tien jaar
afwezigheid, zijn terugkeer in Neder-
land viert met 'Paul Chevrolet en de ul-
tieme hallucinatie'. Hoewel deze pro-
duktie in veel opzichten lijkt op de on-

dwenen in een zogenaamd zwart gat.
Twee matrozen zijn tijdens die gebeur-
tenis van het schip gevallen, en zij be-
landen in de jaren tachtig. Een van hen
overlijdt aan de verwondingen van de
tijdsprong . De ander lijkt 't aardig te
redden, helemaal als hij een vriendin
krijgt. De film zit knap in elkaar en is
intrigerend om naar te kijken. Gek dus,
dat het slot zo onbevredigend is, maar
misschien heb ik iets niet helemaal be-
grepen. Michael Paré, van wie ik na
'Streets of fire' grote verwachtingen
had, valt in de rol van de overlevende
tijdreiziger, erg tegen. Nancy Allen,
echtgenote van Brian de Palma, heb ik
ook wel eens in betere creaties gezien.
Om de auteursprestaties zal de film je
dus niet bijblijven, maar waarschijnlijk
wel om het avontuurlijk aspect er van.
Regie was in handen van Stewart Raf-
lill.

Liz Snoyinlc en Peter Faber in 'Paul Chevrolet
en de ultieme hallucinatie'

Michael Paré en Nancy Allen in 'The Phila-
delphia experiment'

Vorige maand berichtte ik ti over 'Back
to the future', waarin gegoocheld wordt
met heden en verleden. Ook 'The Phila-
del ph ia experiment' gaat met grote
stappen door de tijd, maar dit keer vóór-
uit en niet terug. Een geleerde probeert
in 1943 een oorlogsbodem onzichtbaar
te maken voor de vijandelijke radar-
schermen. Daar slaagt hij een beetje té
goed in: het hele schip verdwijnt schijn-
baar van de aardbodem. In werkelijk-
heid is het door de tijd gereisd en ver-

het spoor onmiskenbaar naar leden van
de regering. Opdat moment besluit hun
chef. Dahlgren, de zaak als 'onopgelost'
te bestempelen, en het dossier gaat de
kast in. In de doofpot heet dat. Maar
daar nemen de beide speurneuzen geen
genoegen mee ...
Een onopgesmukt politieverhaaL van
Derrick-kwaliteit, met twee erg aardige
hoofdrollen en een serie raak gekozen
types voor de minder belangrijke perso-
nages. Met Skandinavische films is 't al
net als met Oost-Europese, Spaanse en
Latijns-Amerikaanse: we krijgen er
weinig te zien, maar wat er komt is al-
tijd zeer de moeite waard!

The man fromMajorca

The Philadelphia experiment

Een tof politie-duo opereert in deze
Zweedse film van regisseur Bo Wider-
berg. Op St. Lucia's dag, een feestdag
in Zweden die op 13 december valt.
wordt er een zeer brutale overval ge-
pleegd op een postkantoor in Stock-
holm. De dader is gemaskerd, maar
wordt omschreven als een man van
rond de dertig. Politie-agenten Johans-
sen en Jarnebring, een wat oudere le-
vensgenieter en een iets jongere, tobbe-
rige gescheiden vader, beginnen aan
de zaak. Ze treffen diverse lijken aan,
en naarmate het onderzoek vordert leidt

Het politie-duo in 'Tbeman trom Majorca'

• •=Ulm ••• •• •• •• korl •: 'I ••• •• •

Deze Argentijnse film drukt ons weer
eens diep met onze neus op de misda-
den van het militaire regime van voor
1983.Wat de film zo bijzonder maakt is
de opbouw. Hij vertelt de geschiedenis
van een zeer welgestelde. mooie lera-
res geschiedenis. getrouwd met een ge-
fortuneerde zakenman. Dat die man rijk
is geworden doordat hij collaboreerde
met de militairen lijkt de vrouw nog niet
aan het denken te zetten. Op school on-
derwijst ze de geschiedenis ook uit de
boeken. en wijst ze de leerlingen die er
een andere visie op hebben, terecht.

Haar ogen gaan pas open, wanneer ze
een oude vriendin ontmoet, die door de
politie is gemarteld. Deze vrouw vertelt
haar. dat babies van 'vermiste', dus
vermoorde, jonge moeders vaak wer-
den weggegeven aan hooggeplaatste
relaties van de regering. De vrouw
heeft zelf een geadopteerd dochtertje.
Wanneer ze haar man vraagt waar het
kind vandaan komt. wordt hij nerveus
en snauwt haar af. Als ze dan op zoek
gaat. ontmoet ze een vrouw die zeer
waarschijnlijk de oma van het kind
is ...
Doordat je als kijker de gebeurtenissen
stap voor stap op je af ziet komen via de
omwenteling die de hoofdpersoon door-
maakt. "grijpen de gebeurtenissen he-
vig aan. Nergens is de film onnodig
wreed of emotioneel. en toch is 't een
ervaring die je nog dagen meedraagt.
Hoofdrolspeelster Norma Aleandro
deelde haar Gouden Palm in Cannes
voor de beste vrouwelijke hoofdrol met
Cher, die hem voor Mask kreeg.

•18

Wil je iets weten over de 'dwaze moe-
ders' van de Plaza del Mayo, neem dan
contact op met de Nederlandse stich-
ting Saam, die geld inzamelt om deze
moeders van vermiste personen te steu-
nen. Regie was van Luis Puenzo.

La historia oficial
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Redaktie

Dpl. sld. Randy v. d. Berg

Jean de Boisson U.Kado
Rost

~

~

wetenschappelijk interessant is
natuurlijk de vraag of de SDI-hit-
teschilden ook vagevuurbesten~
dig zijn --

EGO is hard voor vuil

na nonsense: iets achter iemands
rug doen

~

~

~

~

op wie worden die 48 raketten ei-
genlijk afgericht

Visitekaartjes
De oplossing van de magische trap in
het novembernummer luidde: I-koek 2-
oker 3-eeee 4-krenten 5-toto 6-eter 7-nor-
maal 8-arre 9-arme lO-leeg.
Hieronder volgen een viertal visite-
kaartjes. waaruit de beroepen van deze
mensen gelezen kunnen worden door
alle letters in een andere volgorde te
zetten.

het aantal kamerleden dat aan
iets geroken heeft groeit

tussen CDAen VVDklit het

als er EGO op staat - is het goed

officieren hebben een minderen-
waardigheidskom pleks

EGO werkt er aan mee dat we
slechts met de schrik vrijkomen

het zout komt bij Lobith ons land
binnen

Ik schrijf dit allemaal omdat ik van mijn hart
geen moordkuil wil maken. Ik moet met
iemand over mijn homo-zijn kunnen praten.
Voor mij betekent dat dus schrijven. want ik
ben nu niet bepaald een lefgozer.
Maar met deze brief wil ik ook andere homo's
helpen die niet weten wat te beginnen.
Het is namelijk totaal niet leuk altijd op te
passen op wat je zegt en doet. en altijd maar
mee te moeten praten over "lekkere wijven"
enz. terwijl je eigen hart ineenkrimpt omdat
je naar iets anders verlangt.
Echt het helpt als je je gedachten op papier
zet of als je ze eens uitspreekt. Je helpt jezelf
én anderen. want ik wordt warm van binnen.
wanneer ik lees of hoor (homo's op vrijdag-
vond) dat er toch meer jongens rondlopen
met dezelfde gevoelens en problemen als ik.
Zo zie je maar weer. samen sta je toch
sterker.
Ik zou zeggen. schrijf eens een brief over
jezelf aan de een of andere instantie of ga
eens naar een homobar. je hoeft er immers
geen uren te blijven. Op de een of andere
dag zul je toch de eerste stap moeten nemen.
Dus overwin je aarzeling en neem die stap.
maar pas goed op wat je doet.
Ik hoop dat jullie deze brief zullen publiceren
als antwoord op de eerste brief.
Wat ik hier opschreef komt bij mij recht uit
het hart en ik geloof dat bij veeljongens deze
woorden recht in het hart zullen gaan. dat ik
ze een beetje helpll/

Bij voorbaat dank. Dag}
(naam bij ons bekend)

Ik ben nu 2 jaar in een homobar geweest. de
laatste keer heb ik met een man gepraat en
ben met hem naar zijn huis gegaan. Op dat
moment was ik er gewoon aan toe om met
andere homo's in kontakt te komen monde-
ling en lichamelijk. Ik was hardstikke bang
bij hem thuis. maar hij was zacht en lief voor
me. Het is een groot geluk geweest dat ik met
hem in aanraking kwam. Ik beleefde die
nacht geen afknapper.
Ik wil dit trouwens benadrukken als je voor
het eerst in een homobar komt vertrouw er
dan geen mens. ga niet met de eerste de
beste kerel mee. want je wordt zo snel uitge-
buit. gebruikt. De man met wie ik meeging
heeft ontzettend lang moeten kletsen voor hij
mij overtuigde.

Jullie schrijven in de toelichting bij die brief
dat sommige homo's voor hun geaardheid
uitkomen. van zich afbijten en dat anderen
hun gevoelens verborgen houden. Ik vind
deze volgorde fout. want volgens mij houdt
zeker 95% van de homo's in militaire dienst
zijn gevoelens voor zich. Dat lijkt me vrij nor-
maaL want als ze erachter komen dat je ho-
mo bent. dan word je gegarandeerd kapot
gemaakt. Dus speel ik toneel en goed ook.
geen mens op de kazerne weet dat ik liever
een jongen heb dan een meisje.
Maar hoe graag zou ik niet eens een mooie
jongen willen aanraken. met hem wiJlen la-
chen als hij blij is. en hem troosten als hij
verdrietig is. Ach. je hebt je gewoon koest te
houden. Je mag alleen stiekum kijken. maar
niet te lang. stel je voor dat iemand wat
merkt.

Namens de Werkgroep
Homosexualiteit en Krijgsmacht.

Arthur Edwards

Naschrift
Als je de rest van je diensttijd behoefte hebt
aan steun van ons. dan staan we voor je
klaar. Verder hopen we dat de goede eerste
ervaring. waarover je in je brief vertelt. geen
uitzondering is. Want waarvoor je waar-
schuwt Ldat je zo snel wordt uitgebuit"). dát
mag toch niet de regel zijn.

lezers
schrijven

I-,

••Sommige staatslieden hou-
den zo van de vrede. dat ze er
graag een oorlog voor over
hebben."

HaUo werkgroep.
Ik wil heel graag reageren op de brief van
een homosexuele jongen. die jullie onlangs
publiceerden in EGO van september 1985.
Ik ben 21 jaar. zit ca. 4 maanden in dienst en
ben ook homo. Mijn ouders weten niets en ik
ben ook niet van plan ze het te vertellen.
Ik was ontzettend bang om in dienst te gaan
en zag me al voor veel problemen gesteld.
Wat zou er b. v. gebeuren als we samen on-
der de douche moesten? Gelukkig hebben
we op de kazerne afzonderlijke douche-
cellen.

Geachte redaktie,
Ik vind het nummer aangrijpend. omdat ik
altijd al in de Vietnam-oorlog ben geinteres-
seerd. Ik vind het goed dat men er platen van
maakt. omdat de meeste mensen niet weten
wat er gebeurd is daar in Vietnam. Mijn in.
teresse is begonnen bij de single van Bi1Jy
loeI (Good night Salgon). Ik heb toen veel
boeken gelezen en video.films en documen-
taires gezien. Ik heb zeU een drive.in disco
(La Roxy). dus ik heb veel op feestjes deze
platen gedraaid. Ik zit nu zelf bij de lucht-
macht en ik doe hulp bewapening. dus ik
heb met dingen (bommen) te maken die men.
sen doden of verwonden. Dat vind ik niet erg.
zolang het geen onschuldige burgers zijn.
Dat is in Vietnam wel gebeurd en dat vind ik
wel erg. het doden van onschuldige burgers.
En dat die jongens die in Vietnam gevochten
hebben 19 jaar waren is hun eigen schuld.
want wie heeft hen gedwongen om in het
leger te gaan? Als er nu een oorlog uitbreekt
zitten wij ook met een leger vol dienstplichti-
ge soldaten van 19 tot en met 22 jaar. Dus ik
vind de oorlog opzich erg. niet de jonge leef-
tijd.

Aan de Werkgroep Homosexualiteit en
Krijgsmacht. Schimmelpenninckkade 19.
3813 AE Amersfoort
28 oktober 1985

In het septembernummer van EGO
vroeg de redaktie aan lezers om te re-
ageren op de vragen in Poul Rutten's
artikel over de Vietnam-song '19' van
PaulHardcastle. Dp!. sld. Randy v. d.
Berg van de LETS in Schaarsbergen
stuurde ons zijn reaktie. die we hieron-
der afdrukken. Een platenbon is hem
inmiddels toegezonden.
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De nieuwe Onderdeels Overleg Organen

Overleg aan de hasis?

Oktober 1985was voor de krijgmacht een maand van' strukturele verande-
ring'. Er zou. althans voor een groot deel van de krijgsmacht. overleg
moeten worden gepleegd met vertegenwoordigers van het personeel.
alvorens er beslissingen kunnen worden genomen. Gezien het gemid-
delde (lage) opkomstpercentage mag je wel zeggen. dat het belang van
deze nieuwe vorm van overleg nog niet over de gehele linie werd ingezien.
Het denkbeeld dat het Onderdeels Overleg Orgaan (000) wel hetzeIlde
zal zijn ol worden dan het al bestaande kazerne- ol basis-overleg hield een
groot deel van de militairen weg van de stembus.

De reden voor deze minder enthousias-
te opkomst ligt volgens mij echter ook
op een ander vlak. Ik zal proberen dit
wat duidelijk te maken. Als eerste moet
worden genoemd: de tijd. Niet het jaar-
getijde of iets dergelijks. maar de tijd
gezien op de tijdsbalk van de bedrijfs
democratiserings geschiedenis. Het
eind van de zestiger jaren wordt door
velen gezien als de aanzet tot onderne-
mingsraden, medezeggenschapscom-
missies en dergelijke.

Ondernemingsraden
Na 1964bleek dat de geleide loonpoli-
tiek niet langer gehandhaafd kon wor-
den. Binnen het bedrijfsleven zagen we
een ontwikkeling naar steeds grotere
hoeveelheden produktiemiddelen per
onderneming. Koncentratie-tendens!
Vanuit hun economische machtspositie
en de filosofie dat iedere onderneming
moet trachten te overleven door te
groeien, gebruikten zij een oude be-
heersstrategie, nl. vergroting van het
marktaandeel door overname van en
fusie met de konkurrenten. Gevolgen
bleven niet uit: bedrijfssluitingen en
massa-ontslagen. De vakbeweging
verlegt het front van vakbondsactivitei-
ten van de externe naar de interne ar-
beidsmarkt. van loononderhandelin-
gen buiten de onderneming naar con-
trole op het beleid binnen de onderne-
ming. Als voornaamste achtergrond
werd genoemd: versterking van de po-
sitie der werknemers in de arbeidsorga-
nisatie.
Dit leidde tot een hoop geharrewar in
het begin van de jaren '70 omtrent het
invoeren van de wet op de onderne-
mingsraden. Het duurde nog tot 1978
toen uiteindelijk de vierde versie van
Albeda door de Tweede kamer werd
aangenomen.

Defensie te laat
In die jaren stond Defensie echter niet
stil en onder druk van allerlei maat-
schappelijke invloeden (o.a. de VVDM)
werd omstreeks 1972 de regeling van

kazernelbasis-overleg ingevoerd. Er
zou met de commandant als voorzitter
van het hierbedoelde overlegorgaan
gesproken mogen worden over een aan-
tal zaken. Echter niet over rechtspositi-
onele zaken, en de comandant besliste!
Op enkele uitzonderingen na verzand-
de deze overlegvorm tot het mogen
meepraten over de kleur van de toilet-
deuren. Echte wezenlijke zaken kwa-
men niet ter sprake.

Blikken we nu even terug op die tijds-
balk, dan zien we hierop het jaar 1869
staan als begin van 'enige vorm van
overleg'. De vakbeweging verwoordde
het als volgt:
'Het praten over invloed van werkne-
mers en hun organisatie op alle facto-
ren die direct of indirect de positie en
daarmee de werksituatie van de werk-
nemers bepalen.'
Honderdzestien (l16) jaar geleden om-
schreef de vakbeweging dus al wat ze
eigenlijk bedoelde met overleg tussen
werkgevers en werknemers. Hierna
heeft het nog honderd jaar geduurd tot-
dat het hoogtepunt van de democratise-
ringsgedachte in de maatschappij
zichtbaar werd (in de roerige zestiger
jaren). Nu, 1985, komen weinig arbei-
ders nog in actie voor zaken als in-
spraak en medezeggenschap. De tele-
visie heeft ons in haar macht en de
vrees om je baan kwijt te raken is weer
vrij algemeen aanwezig. De voorbeel-
den van ondernemingsraden die niets
kunnen uitrichten tegen ontslagen en
bedrijfssluitingen, onderneningsraden
die worden ontslagen, ruzie tussen bon-
den en ondernemingsraden worden ons
via de media uitvoerig voorgeschoteld.
Om nu dan ook te verwachten dat bin-
nen defensie veel animo zal zijn om een
stem uit te brengen, is een beetje naïef.
Dáárom vind ik de tijd niet juist. Defen-
sie had in het begin van de jaren '70 de
OOO'en moeten invoeren.

Gebrek aan uitleg
Als tweede reden zie ik de niet juiste
voorlichting vanuit defensie en de be-

langen verenigingen. Er is wel gepro-
beerd via diverse publikaties duidelijk
te maken wat het 000 zou inhouden,
maar er is geen duidelijke uitleg ge-
weest omtrent het wezenlijke verschil
met het bestaande kazerne!basis-over-
leg. Wel is er uitvoerig geschreven over
de Z.g. categorale vertegenwoordiging
en wie wel of geen lijst met kandidaten
mocht indienen. De belangenvereni-
gingen hebben volgens mij verzuimd
duidelijk te maken dat er een stuk over-
leg wordt gedecentraliseerd. Naar be-
neden brengen van verantwoorde-
lijkheden. Wel hebben zij zich druk ge-
maakt om de verzuiling van het CGOM
naar beneden te projecteren. Weinig
hebben zij gedaan om de zelfstandige,
onafhankelijke positie van de 000 te
benadrukken. Duidelijk zou zijn ge-
weest indien simpelweg zou zijn ge-
zegd: ..Kijk eens, hier heb je als perso-
neel een stuk verantwoordelijkheid
voor jullie positie binnen het onderdeel.
Doe er wat mee, dat recht hebben jullie
nu in eigen handen!"

Er is tevens, en dat is een verwijt naar
alle partijen, te weinig duidelijkheid
gegeven aan hoe de taakinhoud van het
000 moet worden ingevuld. Om een
voorbeeld te geven: artikel 24 van de
regelgeving noemt een aantal zaken op
waarover het 000 de commandant ad-
vies uitbrengt. Dit zijn o.a.:
- de wijze waarop de arbeids- en
dienstvoorwaarden bij het onderdeel
worden toegepast;
- de wijze waarop het algemeen perso-
neelsbeleid bij het onderdeel wordt uit-
gevoerd;
- de organisatie en werkwijze binnen
het onderdeel;
- de technische en economische
dienstuitvoering bij het onderdeel.
Deze zaken omvatten een specialistisch
gebied waarbij zoveel kennis en kun-
digheid nodig zijn, dat ik me afvraag of
een lid van het 000 niet minstens 'Or.-
ganisatie en arbeid bij non-profit-be-
drijven' moet hebben gestudeerd om
hier goede adviezen te kunnen geven.

Gezamenlijke instemming
Dit zal toch moeten als we het uitgangs-
punt van het overleg nader bezien. Dat
uitgangspunt zal moeten zijn, dat de
leiding van het onderdeel en de verte-
genwoordigers van het personeel van-
uit beider inbreng tot besluiten moeten
komen die de gezamenlijke instemming
hebben. Heeft een onderdeel niet de
meest kundige overlegmensen geko-
zen, dan zal er inderdaad niet veel ver-
schil zijn met de oude vorm van overleg.
De kans is dan groot dat systeemonder-
steunend gedrag beloond gaat worden
en gekozen personeelsvertegenwoordi-
gers het genomen beleid gaan verdedi-
gen in termen van de leidinggevenden
en vergeten dat ze er zitten om de belan-
gen van de werkers te behartigen.

Pieter F. W. de Jager
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Nieuwe strips

Strips zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Daar zijn voor-
en legenslanders van hel gelekende beeldverhaal hel wel over eens. Toch
heelt die erkenning de nodige lijd gevergd. Lange lijd slond men als
kemphanen tegenover elkaar. Naar de mening van de fanatieke striple-
zers behoorde strips tot de meest interessante aanwinsten van deze eeuw
en beschouwden de tegenstanders de opgang van dit fenomeen als de
voorbode van de naderende ondergang van onze kultuur. Maar nogmaals.
het gekrakeel tussen voor- en tegenstanders. op wat achterhoedegevech-
len na. behoorllol de verleden lijd.

Jarenlang kent ook ons land een grote
belangstelling en waardering voor de
strip. Nagenoeg iedere krant en elk tijd.
schrift heeft zijn strip. Daarnaast we-
melt het nog van de stripbladen. Toch
lijkt de belangstelling voor juist deze
stripbladen wat af te nemen. Dit in te-
genstelling tot de animo voor stripal-
bums, althans gelet op de enorme hoe-
veelheden nieuwe titels die opde markt
verschijnen. In het bijzonder dient in dit
verband te worden genoemd het initia-
tief van uitgeverij De Lijn. Deze kleine,
maar aktieve uitgeverij (gespeciali-
seerd in strips) brengt, al weer sinds
enkele jaren, de reeks van het Neder-
lands beeldverhaal uit. Een serie met
op dit moment al bijna vijftig titels!
Voor de geïnteresseerde EGO-lezers
een greep uit de nieuwe aanwinsten.

Amber en Akka
Rob Peters maakte een korte, maar
spektakulaire carrière als stripteke-
naar. In de tweede helft van de jaren
zestig publiceerde hij werk in tijd-
schriften als Kuifje en Robbedoes. In
het begin van de jaren zeventig stopte
hij met het tekenen van strips, omdat hij
het stripverhaal een te beperkt medium
vond ("ingesloten door de kader lijntjes
van de striphokjes"). Hij vertrok naar de
Verenigde Staten, waar hij animator
werd en figuren voor tekenfilms omt-
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Amber en Akka.

wierp. Sinds 1981 is hij weer terug in
Nederland. .
Zijn strips zijn, volgens uitgever Nico
Noordermeer van De Lijn, "hard toe aan
herontdeking en herwaardering door
een groot publiek". de avonturen van
'Amber en Akka', waardoor de destijds
nog onbekende Jules Deelder de teksten
schreef. is het eerste deel van de heruit-
gave van het verzameld werk van Rob
Peters. De verhalen vormen het komi-
sche verslag van hun belevenissen op
de boerderij 'Nooitgedacht' waar de on-
handige Amber en de wijze Akka als
geheim agente zijn gestationeerd om de
daar opgeslagen wereldgeheimen te

bewaken. De hoeve wordt belaagd door
diverse indringers met een soms obs-
cuur verleden. Ze deinzen voor niets te-
rug, maar ondanks Amber en dankzij
Akka blijven die wereldgeheimen be-
waard.

Professor Hilarius
Evenals 'Amber en Akka' is ook 'Profes-
sor Hilarius' een creatie van het duo
PeterslDeelder. In deze strip (eerder
verschenen in Robbedoes) is wederom
de typische Deelder-humor duidelijk
her kenbaar.
Deelder debuteerde als dichter en per-
former tijdens de manifestatie Poëzie in
Carré (1966), publiceerde gedichten,
verhalen en een boek over de legenda-
rische bokser Bep van Klaveren, ('The
Dutch Windmill'). 'In zijn werk toont
Deelder met schijnbaar eenvoudige
middelen de absurditeit van een werke-
lijkheid, die. door zijn medemensen
graag als normaal en vanzelfsprekend
wordt geaccepteerd'.
Onmiskenbaar heeft de samenwerking

Professor HiJarius.

/OH .211 OftT Z.O ..

Uit Peter van Straaten's veertiende 'Vader en Zoon '-bundel.
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Koten in 'Tegenaanval. Leger van striptekenaars Presenteert ... Verweer'.

Vader en Zoon
Van de bekende strip Vader en Zoon
verscheen onlangs alweer de veer-
tiende (!) bundel met als titel 'Vader en
Zoonvitaal'. Peter van Straaten is illus-
trator van Het Parool en politiek teke-
naar van Vrij Nederland. Zo'n 18 jaar
geleden startte hij in Het Parool met zijn
stripverhaal Vader en Zoon(aanvanke-
lijk drie keer per week, later dagelijks),
dat het generatiekonflikt in korte leven-
dige schetsjes terugbrengt tot zijnware
proporties.
Hetzijnde belevenissen van een reakti-
onaire vijftiger en zijneeuwig studeren-
de, linkse zoonHans. die dagelijks kif-
ten over de dingen van alledag bijv.
gelukkig zijn. goede smaak. fatsoen,
het weer, feminisme, de ekonomie, uit-
keringen, werken, de Russen.
Zelfs na zoveel jaren doet de strip van
Peter van Straat en het nog steeds uit-
stekend, het nivoblijft onwaarschijnlijk
hoog. De tekenaar lijkt nog minstens zo
vitaal als zijn striphelden. Plezierig dat
de niet-Parool-lezers via de bundels de
avonturen van Vader en Zoontoch opde
voet kunnen blijven volgen.

Wim Heij

nu dus in boekvorm in de reeks van het
Nederlands beeldverhaal.

'Amber en Akka', 'Professor Hilarius', 'Te-
genaanval' en 'Kas Kadet' werden uitgege.
ven door 'De Lijn', Kleasterwei L 8841 KJ<
Baijum. Prijs per deel f 13,90.
Dossier CID 005 'Oorlog of vrede' is een ano-
nieme uitgave. Prijs f 4,50.
'Vader en Zoon vitaal' is een uitgave van Van
Gennep te Amsterdam. Prijs f 12,50.

Van de nestor van de striptekenaars
Geuit Stapel is de stripheld 'KasKadet'.
Deze 'held' fungeert voor zijn baas (een

Kas Kadet

doen herinneren aan het politieke ide-
aal waarvan wij de weerbarstigheid,
tot verslagenheid toe, zo vaak ervaren
hebben',
In deze bundel bijdragen van enkele
tientallen striptekenaars, waaronder
André Franquin, Fred Julsing, Koten,
WillyLohmann, Peter de Smet en Peter
van Straaten en bekende cartoonisten
als Fritz Behrendt, Arend van Dam en
Gal.

met Deelder grote invloed gehad op het
werk van tekenaar RobPeters.
Zijn stripfiguren kregen, aldus Peters
zelf. ..woorden op hun lippen die ik in
geen honderd jaar had kunnen verzin-
nen, die niet alleen leuk zijn, maar ook
inhoud aan de karakters geven."

Tegenaanval
De uitgave van het album 'Tegen-
aanval. Leger van striptekenaars Pre-
senteert ... Verweer', heeft een bijzon.
dere oorzaak. Toen een striptekenaar
weigerde zijn dienstplicht te vervullen
en dit vervolgens moest bekopen met
een vrijheidsstraf, was dat voor een
aantal striptekenaars en cartoonisten
reden om hun ongenoegen daarover te
laten blijken. Het resultaat van hun ak-
tie werd de 'Tegenaanval'.
Een boek dat juist in deze tijd zeer ak-
tueel is, zoals Tweede Kamerlid Hauy
van den 8ergh het zegt in zijn voor.
woord: 'Strips en cartoons, voorzoverzij
hetzelfde beogen, doen politici, en hen
niet alleen, vaak op vlijmscherpe wijze
herinneren aan waarheden waarvan
wij weten dat zij in de werkelijkheid
meestal onbereikbaar zijn of die ons Kas Kadet.

Een van de aardigste Hilarius-strips in
dit album is 'Het geheim van het Bank-
geheim'. Het is het verhaal van een
bank met het grootste en best be-
schermde bankgeheim van de wereld.
Lange tijd lijkt het er op dat iemand een
methode gevonden heeft om daar bij te
komen, maar uiteindelijk wordt hij
slachtoffer van zijn eigen methoden en
eindigt het verhaal waar het begon.

super-geld-maker) zo'n beetje als den-
ker/uitvinder. Kas Kadet staat voor in-
tellekt. Van hem moet steeds het mees-
ter.idee komen. zodat zijn baas, 'mijn-
heer Zwavel'. zich nog meer kan verrij-
ken. In deze strip moet Kas Kadet met
een uitvinding het sukses van de Hon-
gaarse kubus zien te overtreffen. Hij
heeft alleen zijn naam en zijn voorko-
men niet mee. Stapel maakt van hem
dan ook het type van de anti-held: 'eenWir dikbeglaasde intellektueel die ver-

l{f~ doold raakt in de jungle van het kapita-
listische bedrijfsleven'. Een milde sati-

oMJ.~\ ER.M~T I)IE RUS) EN N lEI re over eigentijdse toestanden. KasKa-
TE.- P~T£f..l vALT c;Et3~VIKEN WE. det werd in 1984gepubliceerd in de

MtlA~ C;€BAtzEN ,AA l- ." Vlaamse krant 'Het Laatste Nieuws' en
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OMWAT IKVANDEWERELDWEET ...

Het jaar 1985 was het herdenkingsjaar
dat we ..veertig jaar geleden bevrijd wer-
den van de grootste gruweldaad. die
mensen elkaar ooit hebben aangedaan.
We zijn verplicht aan onszelf, aan allen
met wie en voor wie wij leven de herinne-
ring hieraan levend te houden, niet zo-
zeer als dankbare aanleiding tot feeste-
lijke vreugde. maar wel als blijvend te-
ken van waakzaamheid." Aldus wordt
medegedeeld in het voorwoord van 'Die
dingen als nu gebeuren gewoon'. Een
bundeling gedichten en tekeningen
spontaan afgestaan of zelfs speciaal ge-
schreven of vervaardigd voor deze her-
denkingsuitgave.
Uit deze bundel kozen we nevenstaand
gedicht van Mies Bouhuys.
De bundel 'Die dingen als nu gebeuren
gewoon' is een uitgave van Drukkerskol-
lektief Geulle (i.s.m. Stichting Pan Heer-
len) en te bestellen op het navolgende
adres: Essendijk 50 te Geulle. Prijs f 5,-
excl. verzendkosten.

Om wat ik van de wereld
weet.
zeg ik: waarom, waarom?
Het langste eind,
het kortste eind
en daar draai t alles om.

Omdat ik in de wereld loop,
zeg ik: waarom, waarom?
De villawijk,
de krottenwijk
en schuttingen rondom.

De ene plant zijn veld vol
mais,
de andere ontbladert.
De ene bouwt. de andere
dwaalt
over verschroeide aarde.

Om wat ik van de wereld zie:
de armen altijd armer,
zeg ik: waarom, waarom,
waarom?
De rijken altijd rijker
en nooit eens andersom.

Om wat ik van de wereld
weet,
zeg ik: waarom, waarom?
Een handvol rijst. een
handvol hoop.
Meer niet. Daar gaat het om.

Mies Bouhuys
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Racisme in Europa?
Maar natuurlijk ...

dat vooroordeel. als broertje en zusje
van het antisemitisme. Nadat de Euro-
pese jodenhaat zijn absolute diepte-
punt had bereikt in Naziduitsland,
raakte Europa na de tweede wereldoor-
log geleidelijk aan zijn kolonies kwijt in
politieke zin. De onafhankelijkheid van
de vroegere kolonies en de beëindiging
van de politieke zeggenschap van Euro-
pa daarover, betekende niet het einde
van het Europese racisme.

Nieuwe vormen
Je kan het van veel kanten horen zeggen: .•het racisme in Europa groeit".
En de gevallen van racisme zijn inderdaad ijzingwekkend. Maar toch durf
ik te beweren dat het racisme in Europa niet toeneemt. Wie zich zorgen
maakt over de opkomst van het racisme in Europa. denkt misschien dat het
racisme eigenlijk niet in Europa thuis hoort. Omdat Europa in dubbel
opzicht blank onschuldig is. Maar dat is nu juist niet waar.

Dat is niet waar om de eenvoudige re-
den. dat het racisme al eeuwenlang
diep in Europa zit ingeworteld. Het anti-
semitisme was de vroegste Europese
uitvinding. oorspronkelijk gebaseerd
op godsdienstige vooroordelen. In de
tijd van de kruistochten waren de Euro-
pese christenen vol vooroordelen tegen
de Arabieren. omdat het moslims wa-
ren. Niet dus op grond van hun ras,
maar op grond van hun geloof.

Slavenhandel
Het racisme. dat gebaseerd is op. ras-
vooroordelen, kwam pas op in de perio-
de van Europa's expansie buiten zijn
grenzen, in de ISde en 16de eeuw. De
handel in zwarte slaven naar de planta-
ges in de Nieuwe Wereld bloeide op. De
christelijke slavenhouders in de chris-
telijke kolonies en wingewesten kwa-

men theologisch in de knoop te zitten.
Want volgens de bijbel moesten zij sla-
ven vrijlaten zodra die zich tot christen
lieten dopen.
Om dit kapitaalverlies tegen te gaan,
werd het rasvooroordeel ontwikkeld: de
slaaf werd vanaf dat moment be-
schouwd als een redeloos wezen, dat
het best kon functioneren in de slaver-
nij. Na de afschaffing van slavenhan-
del en slavernij door de opkomst van de
industriële revolutie wordt het rasvoor-
oordeel aangepast aan de nieuwe kolo-
niale bezetting van Afrika: zwarten
werden gezien als kinderen. Die had-
den leiding nodig, want op eigen benen
konden zij immers niet staan? En de
blanke vond van zichzelf dat hij was
zoals 'de mens' moest zijn. Dat werd de
gangbare opvatting in Europa, zolang
Europa de wereld beheerste. En de Eu-
ropese cultuur werd doordrongen van

Je zou kunnen zeggen, dat het Europese
racisme 'naar huis kwam'. Uit het arme
Zuid-Europa en het arme Noord.Afrika
kwamen de gastarbeiders; en de voor-
oordelen tegen hen sloten nauw aan bij
de vooroordelen tegen onze vroegere
koloniale onderdanen. Door de econo-
mische crisis kreeg deze nieuwe vorm
van het Europese racisme nieuwe im-
pulsen. Met andere woorden: het racis-
me van Europa is niet nieuw. Dus kun je
ook niet zeggen, dat het groeit. Want
het racisme zit in de Europese cultuur
van de laatste eeuwen. Racisme is niet
iets dat ieder mens is aangeboren. Ra-
cisme is niet iets dat in alle tijden en bij
alle volken voorkomt. Racisme is een
verschijnsel dat ontstaan is in de ge-
schiedenis van Europa in zijn relatie tot
de buitenwereld. Racisme is een zoge-
naamd cultuurverschijnsel en dus kan
het racisme ook met vrucht worden be-
streden.
En daarom is het beter om niet te spre-
ken van 'de groei van het racisme in
Europa', maar over 'de groei van het
antiracisme in Europa'.

Hoopvol teken
Want ook dát komt voor in Europa:
hoopvol teken van een cultuur, die de
tekenen van de tijd begint te verstaan.
Na eeuwen van een sluimerend racis-
me, dat alleen in het Europese kolonia-
le rijk werd gepraktiseerd, wordt Euro-
pa zich bewust van de gevaren die het
racisme inhouden voor de samenle-
ving.
Want je hoeft geen jood te zijn om je
gekwetst te voelen door het antisemitis-
me; je hoeft geen zwarte te zijn om je
bedreigd te voelen door het racisme.
Want het racisme is de kanker van de
democratie. En dit kwaadaardige ge-
zwel verdwijnt niet door de bestraling
van de 'begripvolle' benadering. Het
racisme moet worden uitgesneden en
uitgeroeid.

Karel Roskam

EGO. december 1985 23



Groepsportret van Belgische schilders, die Ensor (als skelet aanwezig) zeer waarderen.
gemaakt door Wmy Rosschen

Ensor bezoekt van zijn 17de tot zijn 20ste
jaar de Brusselse Academie. Hij heeft
het daar bijzonder naar de zin en
maakte er vele vrienden. Uitgebreid
neemt hij kennis van kunstenaars als
Goya. Manet. Daumier en Turner. Na
zijn studies gaat hij weer terug naar
Oostende. de stad die zijn grote liefde
had en waarvan hij vele malen vanuit
zijn hoog atelier de daken in beeld
bracht.

Voorloper
Al op zeer jonge leeftijd bleek Ensor een
gerijpt kunstenaar. Hij was een voorlo-
per van verschillende stromingen en
had invloed op Bonnard. Toorop en Ver-
ster. In zijn maskers vertoont hij een
zekere verwantschap met Jeroen Bosch.
Hij schiep in een koortsachtig tempo
een groot aantal etsen en ook als teke-
naar was Ensor zeer produktief.
Van zijn schilderijen zouden we willen
noemen: De bedrukte dame. Zo'n schil-
derij geeft een atmosfeer weer van het
besloten gevoelsleven der dingen. Dan
is daar de griezelige voorstelling: Ge-
raamten willen zich warmen. Het dage-
lijkse en het ongewone, het potsierlijke
en het macabere gaan hier hand in,
hand.
Hoewel hij een grote voorkeur had voor
maskeraden. belette dit hem niet klas-
sieke stillevens te maken. Een prachtig
voorbeeld hiervan: De Rog. Een van zijn
mooiste schilderijen maakte Ensor in
1899. Terwijl hij met dit 'zelfportret met
maskers' een karikatuur levert op Ru-
bens. ziet hij zich omringd door bela-
chelijke kartonnen gezichten, uitdruk-
kingen van menselijke passies.

t_
Zelfportret met maskers (detaj])

kers die Ensor voor zijn afbeeldingen
gebruikte. de meubelen en het schil-
dersgerei. Men is er geheel bij Ensor
thuis.

Eindeloos gevarieerd
Vooral is James Ensor bekend gewor-
den als de schilder van maskers. Einde-
loos gevarieerd zijn de bizarre, grijn-
zende. bolwangige en trieste clownsge-
zichten met lange- en wipneuzen, hon-

Oostende
Ensor heeft zijn gehele leven (hij werd
89 jaar) in het huis gewoond waar hij
was geboren. Zijn ouders hadden een
winkel waar souvenirs verkocht wer-
den. zoals schelpen. maskers en be-
plakte en met schelpen versierde doos-
jes. Vanaf zijn vroegste jeugd heeft Ja-
mes 'de golvende lijnen en de slangach-
tige vormen van mooie schelpen kun-
nen bewonderen. de glans van parel-
moer. de rijke kleuren van Chinees
siergoed' (Ensor). Zijn geboortehuis,
Vlaanderenstraat 27 te Oostende is nu
een intiem museum. Alles is in takt ge-
bleven, de winkel met de souvenirs, de
Chinoiserie, er hangen schilderijen op
de bovenverdiepingen" de vele mas-

geweld aan hoeven doen om hun be-
wondering voor de grote meester vorm
te geven.

Het jaar 1985 was een Ensor.jaar. her-
dacht werd dat hij 125 jaar geleden ge-
boren werd. dus in 1860.De Casino-Kur-
zaal in Oostende had aan 29 Belgische
kunstenaars gevraagd, een kunstwerk
te creëren als hulde aan Ensor. Deze
schilders hebben zich op voortreffelijke
wijze van hun opdracht gekweten en
tonen duidelijk. dat Ensor voor hen al-
len van grote betekenis was geweest.
Willy Bosschem maakte een groepspor-
tret. waarop ook Ensor anno 1985 aan-
wezig was als skelet zittend in een
rieten leunstoel. de schedel bedekt met
een hoed met bloemen (zoals hij zichzelf
vaak uitbeeldde) en een rode kater op
schoot.
Tezamen met een aantal originele En-
sors hingen al deze schilderijen deze
zomer in het Vlaams Cultureel Centrum
in Amsterdam. Uiterst belangrijk voor
een ieder die James Ensor waardeert.
De kunstenaars hadden zichzelf weinig

De Vlaamse schilder lames Ensor is ongelwijfeld één van de groolsle
schilders van zijn lijd. Zelf heeft hij eens gezegd. dal hij nog heel lang lol
de mensen van morgen wilde spreken. Ik geloof dat dit zo is. want zijn werk
doet zo modem aan, dat de jongeren van deze tijd er volop aanknopings-
punten in zullen vinden. Levend staat zijn uitgebreid oeuvre dan ook
rondom ons, als een steeds opnieuw herhalend groeiproces. Zijn schilde.
rijen zijn een feest voor het oog. Een glorie van fonkelende kleuren. waarin
sfeer. licht en watertiolen er aan herinneren. dat Ensar. geboren en geto-
gen in Oostende. vooral een zeeschilder was.

, . Á
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"Ik wil spreken met de mensen von morgen"
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De daken van Oostende (1898)

derden soorten, die tenslotte aangroei-
en tot maskerades in een overvloed van
kleur en beweging. Onder de bescher-
ming van het masker kan de mens zich
overgeven aan het spel der vervreem-
ding.
Ook de formaten van Ensor's kunstwer-
ken zijn uiterst gevarieerd. 'De Intocht
van Christus in Brussel'. is niet minder
dan 10 vierkante meter groot;"zonder
twijfel ook het meest representatieve
voorzijngeest en zijnproduktie. Metde
figuur van Christus op een ezel in het
midden, trekken duizenden onder een
spandoek 'Vive la sociale' door de stra-
ten van de hoofdstad met muziekvan de
Fanfares doctrinaires' . André de Ridder
schreef: 'Gigantisch werk, zowel door
zijn afmetingen als door zijn geest, een
wereld van strijd en eeuwigheid, dat
één der meest grandioze scheppingen
van de kunst van onze tijd zal blijven.'
OfEnsormet deze reusachtige composi-
tie een religieus of anti-religieus, een
politiek manifest of een sociale persi-
flage bedoeld heeft. weten we niet. Hij
heeft zich nooit over de bedoeling uitge-
laten.

l~~~s~
Geraamten willen zich warmen

De bedrukte dame

Toveren
Hoewel in november 1949overleden, is
het werk van James Ensor voor het
grootste gedeelte door hem in de vorige
eeuw gemaakt. Elke keer als ik zijn
schilderijen zie, begrijp ik steeds min-
der van zijn drijfveren. Ze vertellen me
echter steeds weer opnieuw, dat hij zijn
penselen volledig beheerste, er mee
kon goochelen en toveren. Ensor be-
hoorde tot geen enkele richting in de
schilderkunst, voor wat hij maakte be-
staat slechts één enkel begrip: James
Ensor!
Deze naam is dan ook in 1930door ko-
ning Albert nog veredeld; tot Baron Ja-
mes Ensor.

Jan Kooijman

Beste lezer{es) van EGO

Als alles klopt komt nevenstaand
plaatje u bekend voor. Want vol-
gens jarenlange traditie ontvangt
u. tegelijk met EGO's december-
nummer, ook het 'jaarboekje' van
de dienst Humanistisch Geeste-
lijke Verzorging in de krijgs-
macht. Dit jaar is dat de bundel
'Paraat per Prent', een selektie
van meer dan dertig tekeningen
uit de honderden die Willy Loh.
mano in bijna twintig jaar voor
EGO maakte. De prenten worden
voorafgegaan door een vraagge-
sprek met de tekenaar. die zich-
zelf het liefst een verhalenvertel-
ler noemt.
Mocht u onverhoopt 'Paraat per
Prent' niet ontvangen hebben,
dan kunt u alsnog een exemplaar
afhalen bij de dichtstbijzijnde
raadsman/vrouw of is een kaartje
of telefoontje aan het Bureau
Hoofdraadsman (voor adres zie
pag. 2) voldoende om dat te her-
stellen. uiteraard zo lang de voor-
raad strekt.
Wij wensen u veel lees- en kijk-
plezier en prettige feestdagen la-
ter in deze maand.

Met vriendelijke groeten,
redaktie EGO
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Grillige vrouw -
Vele jaren was MilD Anstadt een suk-
sesvolle televisieregiseur. Program-
ma's uit de GO'erjaren als 'De Bezetting'
en 'De Televisierechtbank' zullen de ou~
dere lezers zich ongetwijfeld nog wel
weten te herinneren. Vanaf 1970 be-
kleedde hij meer bestuurlijke funkties
en ging achtereenvolgens rechten stu-
deren en schrijven. Na enkele essayisti-
sche boeken stapte hij over naar de lite-
ratuur .. Zijn eerste 'probeersel' was
'Kind in Polen'. Onlangs verscheen van
hem 'De opdracht'. Stilzwijgend aan-
vaardt Micha de opdracht de psychisch
kwetsbare Merileen op de been te hou-
den. Beiden werken bij een Amsterdam-

se krant/uitgeverij in de jaren vooraf-
gaand aan de Tweede Wereldoorlog.
Micha is gehuwd met de arts Hella, een
begrijpende vrouw die hem vrij laat in
zijn relaties. Micha begint een ver hou.
ding met de grillige Marileen. Lange
tijd blijft hij, ondanks een aaneenscha-
keling van vernederingen de relatie
aanhouden. Uiteindelijk wordt het hem
te machtig. Enkele jaren hebben ze
geen kontakt meer met elkaar. Tijdens
de oorlog raakt Micha betrokken bij het
verzet. Wanneer hij een onderduika-
dres zoekt voor de joodse jongen David
klopt hij weer bij Marileen aan. Na met
deze David uitgespeeld te zijn jaagt Ma-
rileen hem de straat op. De verhouding
die Marileen heeft aangeknoopt met de
Duitse SD-officier Wolfgang vormt de
inleiding tot een aantal fatale ontwik.
kelingen. Niet alleen voor David en Mi.
cha maar ook voor de egocentrische en
verknipte ('We zijn thuis allemaal als
oud papier verkreukeld') Marileen zelf.
'De opdracht' door Milo Anstadt werd
uitgegeven door Manteau, Amsterdam.
Prijs f 32.50.

Mandela
Er gaat momenteel bijna geen week
voorbij of de naam Mandela duikt wel
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op in het nieuws over Zuid-Afrika. Nel-
son Mandela verblijft nu al weer bijna
een kwart eeuwO) in een Zuid-Afrikaan.
se gevangenis, maar is, wellicht meer
dan ooit. de onbetwiste leider van de
zwarten in Zuid-Afrika. Zonder zijn
vrouw Winnie Mandela zou hij, naar ei.
gen zeggen, allang bezweken zijn. Voor
wie meer wil weten over deze bijzonde-
re vrouw is kort geleden een uitstekend
boek verschenen: 'Winnie Mandela.
Een stuk van mijn ziel'. Een kollage van
interviews, brieven en foto's waarbij al-
les om de onbuigzame Winnie Mandela
draait. Sinds 1977 is ze verbannen naar
een uithoek van Oranje Vrijstaat, ver
weg vq:n het politieke centrum Johan-
nesburg waar ze met haar aktiviteiten
'de jeugd van het land bedierf'. In een
reeks indrukwekkende vraaggesprek.
ken vertelt ze over haar deerniswekken-
de ervaringen met het blanke bewind.
Een bijzonder deel van het boek is de
briefwisseling tussen Winnie en Nel-
son. Iedere brief is even schrijnend.
Een even schokkend als ontroerend
boek.
'Winnie Mandela. Een stuk van mijn
ziel', samengesteld door Anne Benja-
min verscheen bij uitg. Van Gennep,
Amsterdam. Prijs f 29..50.

Rusland
'Waarom willen jullie in 's hemels-
naam naar Rusland? Zijn jullie niet
bang?' Dat waren enkele van de vele
vragen die de akteur/schrijver Dolf de
Vries en zijn gezin te horen kregen in de
periode voorafgaande aan hun reis
naar Rusland. Na terugkeer zeiden ze:
'dat is eens, maar nooit meer ... : Toch
maken ze negen jaar later weer een reis
naar Moskou en daarop aansluitend de
vermaarde treinreis naar Wladiwostok.
In zijn reisverslag 'Trans-Siberië' ver-
telt De Vries in vlotte stijl zijn weder-
waardigheden voor wie 'zich werkelijk
wil oriënteren'. Zijn eerste reis naar
Rusland maakte hij, zoals zovele Wes-
terlingen, met een verkeerde instelling;
hij wilde bevestigd krijgen wat hij
dacht. Omdat hij van Rusland en de
Russen was gaan houden wenste hij,
met heel zijn kritische instelling, toch
nog minstens één keer zo onbevooroor.
deeld mogelijk door Rusland te trekken.
Want de gewone mensen in Rusland
'bereik je alleen maar door niet uit te
gaan van je eigen onfeilbare gelijk. Die
bereik je alleen door zo bescheiden te
vertrouwen op je gelijk, dat je kunt luis-
teren',

Zeer aan te bevelen.
'Trans Siberië' door Dolf de Vries is een
uitgave van Nijgh en Van Ditmar, Den
Haag. Prijs f 22.50.

Voetbal
'Bij grote rellen verandert het symboli-
sche strijdperk in een waar slagveld.
Met schilden en geweren verspreidt de
oproerpolitie zich over het veld en af en
toe moet één van de spelers in veilig-
heid worden gebracht.' Een citaat uit
'Spel om de bal' van Desmond Morris.
Een bijzonder voetbalboek dat na het
Heizel-drama in Brussel van juni jl. ze-
ker hernieuwde aandacht verdient. Van
de dierkundige en antropoloog Des-
mond Morris (bekend geworden door
'De naakte aap') mag je ook een apart
voetbalboek verwachten. Dat is het ook
geworden. Bovendien een zeer lees.
baar boek met vele illustraties. Morris
behandelt achtereenvolgens de ge-
schiedenis, de herkomst. de tradities,

de taal en vooral de mensen in en om de
voetbalsport.
Op semi-wetenschappelijke wijze be-
schrijft Morris de sub-kultuur die de
voetbalwereld is. Hij beschouwt een
voetbalwedstrijd als een jachtritueel
omlijst door alle mogelijke stamritue-
len, bedreven door spelers zowel als
supporters. Interessant is ook het ge-
deelte waarin de auteur ingaat op het
voetbalvandalisme en -geweld. Wel.
licht voor velen onverwacht is zijn kon-
klusie dat het voetbalgeweld niet is toe-
genomen. Wel doet zich een nieuw ver.
schijnsel voor: de infiltratie van poli-
tieke extremisten die met geraffineerde
methoden onrust uitlokken.
Het boek (met tekstbijdragen van Nico
Scheepmaker) is iedere voetballiefheb-
ber aan te bevelen.
'Spel om de bal' door Desmond Morris
verscheen bij uitg. Elsevier, Amster-
dam. Prijs f 49.50.

Ondanks dat we nog zo'n IS jaar te gaan
hebben in deze eeuw is met de 'Kroniek
van de 20ste eeuw' het terugblikken al
begonnen. Het is een omvangrijk boek
geworden (ruim 1000 bladzijden) waar-
aan meer dan 50 journalisten en histori-
ci hebben meegewerkt. Belangrijke in-
spiratiebron voor dit boek was de krant.
De vormgeving is er bijv. aan ontleend,
maar ook de wijze waarop de onderwer-
pen zijn behandeld: beschrijvingen van
historische gebeurtenissen zoals een
krant er nu over zou berichten. Dus
geen overgeschreven stukjes uit de
kranten van destijds, maar verwerkin-
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In de serie sportboeken voor beginners
verscheen een herdruk van 'Het beste
bridgeboek voor beginners', geschre-
ven door Jan van Nee. Deauteur gaat er
van uit dat men 'nog nooit een kaart in
handen heeft gehad en toch zo gauw
mogelijk gezellig wil meebridgen'.
Alles wat men moet weten over de

het verst van hen vandaan is."
De meeste vrouwen in deze verhalen
zijnvan een vorige generatie en redden
het niet of nauwelijks in het leven. Dat
is in de andere (bovengenoemde) ro-
mans duidelijk anders. De dubbele ge-
knechtheid van zwarte vrouwen is al in
deze 'vroege' verhalen bijzonder raak
en gevoelig verwoord. Die uitbeelding
zounogmaals een hoogtepunt vinden in
'De kleur paars'. Laten we hopen dat
Steven Spieiberg's verfilming van die
roman (Alice Walker werkte zelf mee
aan het scenario), eenzelfde niveau
heeft kunnen handhaven. De film komt
begin '86naar Nederland.
'Verliefd en verloren' door AliceWalker
verscheen bij In de Knipscheer te Haar-
lem. Prijs f 25,-.

Wim Heij
Frank Spoelstra

speelkaarten, het spel, het skoren en
het bieden wordt even grondig als een-
voudig uit de doeken gedaan. Tip van
de schrijver: ' begin met louter begin-
ners'.
'Het beste bridgeboek voor beginners'
door Jan van Nee is een uitgave van
Omega Boek, Amsterdam. Prijs f 29,50.

conceptivo (waarin zinkvijandig koper
zit), de vervanging van alle waterlei-
dingbuizen door koperen buizen, de ne-
gatieve ionenstraling van beeld-
schermen e.a. Hetmeest boeide mijper-
soonlijk de hoofdstukken over de 'uit-
stroomtheorie' (..psychisch uitstromen
betrekent dat je in je diepste wezen
geen disharmonische energiepatronen
opbouwt enJof handhaaft") en de licha-
melijke gevolgen van het niet uitstro-
men (verdringing).
Dit boek stemt hoopvol over de moge-
lijkheden van genezen en voorkómen
van kanker, mits men bereid is om bij
het onderzoek ookeen wezenlijk andere
richting in te slaan.
Huibers is er goed in geslaagd om dit
'moeilijke' onderwerp in kort bestek (166
blz.) uiterst helder en boeiend voor de
lezer(es) uiteen te zetten. 'Kanker over-
valt je niet' door Jaap Huibers is een
uitgave van Ankh-Hennes b.v. te De-
venter. Prijs f 27,50.

Onder deze titel verscheen bij uitgeverij
In de Knipscheer onlangs een herdruk
van de verhalenbundel 'In love and
trouble' van Alice Walker. Juweeltjes
van vertelkunst deze schetsen van
zwarte vrouwen, in de VSin 1973uitge-
bracht en dus geschreven vóór de ro-
mans 'MeIidan' en 'De kleur paars'.
Voor de laatste kreeg Alice Walker
(geb. 1944)in 1983zowel de Pulitzerprijs
als de American BookAward.
In de 13verhalen in 'Verliefd en verlo-
ren' portretteert Walker haarscherp
maar met mededogen vrouwen in hun
machteloosheid, als slachtoffers van
mannen en zoekt zij naar de oorzaken
van die machteloosheid.
..Ik heb zelf nooit veel onderwijs gehad.
Na de tweede klas werd de school ge-

sloten. Vraag me niet waarom: in 1927
stelden gekleurde mensen minder vra-
gen dan tegenwoordig..... zegt een
sterke boerenvrouw, die alleen met
haar dochter een boerderij runt. En als
ze (wens)droomtdat ze in een populaire
TV-show gelukkig verenigd zal worden
met haar andere dochter, die al vroeg
naar de stad is vertrokken, weet ze al
voorze wakker wordt. dat ze de ontmoe-
ting met de presentator niet eens aan
zoukunnen, want ..... Wie kan zich trou-
wens voorstellen dat ik een vreemde
blanke man recht zou aankijken? Ikheb
de indruk dat ik altijd tegen ze heb ge-
praat met één voet klaar om er vandoor
te gaan en mijn hoofd in de richting die

Verliefd en verloren

gen gezien door de bril van het heden.
In z'n algemeenheid besteedt dit werk
één pagina aan iedere maand van deze
lopende eeuw (januari 1900tlm decem-
ber 1984).Slechts een enkele keer wordt
daar van afgeweken, wanneer het om
heel belangrijke gebeurtenissen gaat.
Het voordeel van zo'n strak gehanteerd
schema is dat het daardoor wel over-
zichtelijk blijft. Omdat de 20. eeuw nog
even doorloopt is het boek nog onvol-
tooid. Jaarlijks, te beginnen in januari
a.s., zal er dan ookeen supplement ver-
schijnen.
Wie inzicht wil verwerven in de ontwik-
kelingsgang van de geschiedenis van
deze eeuw (grote lijnen en samenhang
van de gebeurtenissen) kan voor aan-
zienlijk minder geld een veel nuttiger
werk aanschaffen. Gaat echter de voor-
keur uit naar een rijkelijk geïllustreerd,
kijk- en leesboek over deze eeuw dan
zal deze 'Kroniek' in die behoefte voor-
zien.
Men zal er echter wel een paar centen
voor moeten neertellen.
'Kroniekvan de 20ste eeuw' onder eind-
redaktie van M. Valken verscheen bij
uitg. Elsevier te Amsterdam. Prijs
f 99,50(na 1januari 1986f 129,50).

Kanker

... Bij uitgeverij Ankh-Hermes verscheen
dit najaar 'Kanker overvalt je niet' van
Jaap Huibers, die vele jaren onderzoek
verrichtte naar de diepere oorzaken van
het ontstaan van kanker. Hij raakte
daarbij overtuigd van het bestaan van
een fundamentele relatie met het gees-
telijk aspect van het menszijn, met het
'diepste zelf van de mens.
Omdat kanker zich reeds aandient vér
voordat de lichamelijke uiting ervan
zich voordoet. moet het duidelijk wor-
den dat het geen 'verschijnsel' is dat
uitsluitend het menselijk lichaam be-
treft. Huibers pleit er dan ook voor dat
binnen het kankeronderzoek ook ande-
re uitgangspunten worden toegelaten
en onderzocht. Hetgaat daarbij o.a. om:
de biochemische aspecten van de ver-
dringing van traumatische (jeugd-)er-
varingen, het ontbreken van voldoende
zink in ons lichaam en de mogelijke sa-
menhang tussen deze beide.
Verder onderzoek is ook vereist naar de
oorzaken van dat zobelangrijke zinkge-
brek: het ontstellend toegenomen anti-
biotica-gebruik, de grote veranderin-
gen in de voedingssfeer (bijv. suiker
'vreet' zink(.de toename van orale anti-
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