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Wat bezielt die Nederlanders toch?
Nu zeuren ze weer over de belache-
lijke zwarte lijst van de VN!De men-
sen die daar op staan. zijn juist voor
ons waardevol - ze durven op be-
zoek te komen hij ons, hun blanke
soortgenoten. Zij weten welke kant
ze moeten kiezen. Zijgaan niet naar
die oproerkraaiers zoals dat mens
van Mandela; of naar die commu-
nistische dominee Boesak of Bey.
ers; om nog maar te zwijgen van die
geflipte Tutu - die hallzachte Angli-
caanse kerk maakt tegenwoordig
ook maar iedereen bisschop.

Ik ben blij dat er nog Nederlanders zijn
die ons trouw blijven. Zo'n Luns, zo'n
Hilterman, zo'n OSL - tot in de hoogste
kringen zitten ze, onze vrienden.
En ik ben blij dat ik nu een Hotnot - nee,
laat ik op mijn woorden passen - een
Kleurling naar Den Haag heb gestuurd
als ambassadeur! Daar kijken ze van
op. dat tuig dat alsmaar tegen ons
ageert!
Gelukkig is de Nederlandse regering
nu niet meer zo vriendelijk voor het
ANC. Het heeft ons veel moeite gekost.
maar nu geloven ze in Den Haag ook,
dat die terroristen niet te vertrouwen
zijn en dat het ANC geen geweld mag
gebruiken. Nee, het gaat de goede kant
op: we moeten steeds meer Nederland-
se schrijvers, artiesten en sportlui uit-
nodigen. Als we ze maar betalen. Dan
kunnen zij roepen dat het voor hen gaat
om de vrijheid van meningsuiting. Om
de dialoog! Er zijn er vast wel meer in
Nederland, die net zoals Willem Olt-
mans zelf willen komen kijken.

En ik heb instructies gegeven, dat wij
zelf steeds moeten zeggen dat we graag
naar ze willen luisteren en dat we best
kritiek willen horen en dat we zelf her-
vormingen nastreven, maar dat zoiets
tijd kost! Daar trappen dat soort mensen
altijd in.
Wij moeten gewoon doorgaan het ANC
af te schilderen als terroristen die aan
de leiband van Moskou lopen en die de
Christelijke Beschaving bedreigen. We
moeten tegen mensen als Oltmans ge-
woon zeggen dat onze zwarten niet de-
mocratisch kunnen zijn - nee -, we kun-
nen beter zeggen dat ze nog niet 'rijp'
zijn voor algemeen stemrecht! Dat
klinkt beter. En dat we ze dolgraag daar
rijp voor willen maken, maar kijk nu
eens naar de rest van Afrika. Wat de
zwarten daar er van hakken. Dat heeft

bij Luns en Hilterman ook gewerkt.

Ik moet overigens wel overal zelf op let-
ten. Anders gebeuren er de gekste din.
gen, onder je eigen dak. En dan gaat je
eigen vrouw zelfs de fout in. Elize ver-
telde namelijk, dat ze gisteren geluis-
terd heeft naar die vervloekte Radio
Freedom van het ANC! Ik had het haar
toch duidelijk verboden! Ik wist ook niet
wat ik hoorde! Die ANC-radio beweert
zelfs dat ze de stem van het volk zijn -
hoe durven ze- het Volk: dat zijn wij! En
de zwarten - dat is geen volk; die leven
in aparte stammen, dat leren wij al als
kind op school.
En dan die onzin. dat Radio Freedom
nieuws geeft dat je anders in Zuid-Afri-
ka niet kan horen. Allicht: we hebben
perswetten en censuur, je mag bij ons
niet zomaar alles openbaar maken.
Daar worden de mensen maar ongerust
van. Ze willen helemaal niet graag ho-
ren over stakingen en zo. Voor hun ei-
gen bestwil verbieden we nieuws over
de oorlog. over gevangenissen, over de
politie, over begrafenissen.

En Elize vertelde ook nog dat ze op Ra-
dio Freedom liedjes zongen - ze had ze
niet allemaal verstaan, maar de kok
(onze boy John kookte al voor mijn ou-
ders) heeft gezegd dat die liedjes over
'bevrijding' gaan. Dat vind ik buitenge-
woon ondankbaar. Want ze hebben
toch alles aan ons blanken te danken?
En dan durven ze in Nederland die Ra.
dia Freedom te vergelijken met Radio
Oranje!
Maar in de tweede wereldoorlog ging
het bij Radio Oranje toch om een radio-
zender in het buitenland die de mensen
onder de Duitse laars echt nieuws gaf?
Om de mensen te mobiliseren? Tegen
de regeringspropaganda? Om ze moed
in te praten? Met het oog toen op hun
bevrijding? Dat is toch heel iets anders
dan bij ons? Wij zijn toch geen Nazi's?
En onze zwarten hoeven toch niet gemo-
biliseerd te worden voor hun bevrij.
ding? Dat is toch schandelijk?

Ik heb dus zoals altijd gelijk! De wereld
loopt uit de pas. Ik ga gewoon door: dat
gespuis van het ANC gaat bij mij achter
de tralies of aan de galg. En als de kok
dat liedje van Radio Freedom nog eens
fluit, dan gaat hij de laan uit!

Karel Roskam



Jongeren willen meer rust ...
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... gewoon wel eens met elkaar praten
Op de Firato hebben we het dit jaar nog kunnen zien. of liever horen: op het
gebied van geluid is tegenwoordig bijna alles mogelijk. Een hele indus-
trietak staat er achter om het oor te strelen. Wie had tien. vijftien jaar
geleden gedacht dat nu de walkman en de compact disc heel gewone
gebruiksvoorwerpen zijn geworden? Het aanbod in de audiosfeer spreekt
aan. Zo zelfs dat geluid. of liever afwezigheid van stilte. een alledaags
verschijnsel is geworden.

We zijn tegenwooridg inderdaad niet
meer zo gek op stilte. Muziek is voor
tallozen een goed alternatief. Het zijn
niet meer alleen de stucadoor en de
stratenmaker die Radio 3 als bijna per-
manente metgezel hebben. Ook op keu-
rige kantoren dringt de radio op. In
wachtkamers van tandartsen, in win-
kelcentra, in modezaken en PTT-kanto-
ren lijkt muziek als geluidsbehang
steeds meer terrein te winnen. Mis-
schien is er niets op tegen. maal veel
mensen moeten er toch nog steeds aan
wennen. Het is nel als bij het roken in

openbare ruimten: je went er aan of je
went er nooit aan, je pikt het of je pikt
het niet.

Nooit meer stil
Steeds meer mensen leven in een omge-
ving waarin het nooit meer echt stil is.
's Nachts blijft er op tal van plaatsen
toch nog autoverkeer op straat. Heel
laat in de avond en heel vroeg in de
morgen zijn er nog, of alweer, vliegtui.
gen. We lijken de onrust soms zelf op te
zoeken. 's Morgens vroeg bij de wekker-

radio bijvoorbeeld. Of bij 'eeuwig de
televisie aan'. In veel beroepen krijgen
de trommelvliezen het toch ook nog
steeds aardig te verduren. De wegen-
bouw is bijna berucht, maar in de sector
verkeer en vervoer is er bijna altijd veel
lawaai. De eenzame fietsenmaker
vormt misschien een uitzondering. Dan
is er de metaalindustrie waarin het
vaak nogal lawaaierig is. In de drukke-
rijwereld met z'n steeds grotere persen
die steeds sneller moeten draaien liegt
het geluid er ook niet om.
Zelfs in de typekamer van menig kan-
toor is het soms erg luidruchtig. De
komst van de beeldschermapparatuur
brengt daar een zekere rust.

Tromgeroffel
En in dienst? Lezers van EGO behoef je
wat dat betreft niets te vertellen. Of
wordt het niet meer gehoord, al dat la.

~
Vaak is er bij oefeningen veel lawaai, maar soms kan het plotseling erg stil zijn. Dan moet je eens luisteren ...
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waai van de flinke jongens om je heen,
al die herrie in de eetzaal en de kantine,
dat gebrek aan rust vaak op de kamers?
Moderne oorlogsvoering is overigens
ookeen luidruchtige bezigheid. Jehoort
het al aan het lawaai van de rupsvoer-
tuigen en ander rollend materieel. aan
de helikopters en de straaljagers, aan
de knallen op de schietbaan.
Misschien is het oorlogsbedrijf altijd
wel gepaard gegaan met geluid en mis-
baar. Je ziet het nog aan het oefenen
met de bajonet. Daar hoort volgens de
sergenant-majoor een duidelijk geluid
bij. De aanvalsgolven van ruiters en
voetvolk moeten vroeger ook onder-
steund zijn door veel tromgeroffel en
krijgshaftige geluiden. Produceer je als
aanvaller een geluid waarbij 'horen en
zien je vergaat', dan heb je een duidelij-

ke voorsprong. Allerlei andere zintui-
gen doen het even niet meer. de vijand
is al voor een deel machteloos gewor-
den. Trein- en vliegtuigkapers worden
tegenwoordig op die manier met heel
veel lawaai overmeesterd.

Op wacht
Eigenlijkmaar zelden heb je als militair
de gelegenheid de stilte echt te onder-
gaan. Dat kan gebeuren als er een col-
lega bij een ongeluk is omgekomen en
dat op de appèlplaats wordt herdacht
met een minuut stilte. Of het kan je
overkomen als je op bivak bent en
's nachts op wacht staat. Dan merk je
ook dat stilte niet hetzelfde is als de
afwezigheid van geluiden.
Als het stil is, komen juist vaak gelui-

Stiltegebieden nader
omschreven
Dezgn. Memorie van Toelichting
bij de Wet Geluidbinder geeft een
nadere omschrijving van het be-
grip 'stiltegebied'. Een stukje
ambtelijke taal:
'Een gebied van enige vierkante
kilometers (100ha) ofmeer, waar-
in de geluidbelasting door toe-
doen van menselijke activiteiten
zo laag is, dat de in het gebied
heersende natuurlijke geluiden
niet of nauwelijks worden ver-
stoord. Hierbij kan in eerste in-
stantie worden gedacht aan na-
tuurgebieden met natuurweten-
schappelijke waarde. zoals wei-
devogelgebieden, nationale par-
ken en potentiële landschappen.
welke uit een oogpunt van ade-
quaat beheer geen of slechts ge-
ringe verstoring van de natuurlij-
ke geluidbelasting kunnen ver-
dragen. doch ookaan overige ge-
bieden welke thans nog in over-
wegende mate stil kunnen wor-
den genoemd. Zeer globaal gaat
het hier om gebieden met een
achtergrondgeluidniveau over-
dag van 30 tot 40 à 45 dB (Ar.

Het plezier en de lol van weinigen kan soms lawaai voor zeer veel anderen betekenen
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den op je af die je anders nooit hoort.
Flarden wind bijvoorbeeld of in ieder
geval het ruisen van de wind door de
bomen. Misschien is 't het nachtelijk ge-
luid van een vogel of het wegschieten
van een muis in het strooisel op de
grond. Hoog in de lucht hoor je ergens
een vliegtuig. onzichtbaar vaak. Of er
is een trein in de verte of een eenzame
auto ergens op een landweg.
Stilte als voorwaarde om te horen. Je
ziet het ook vaak in films. Waar de
spanning wordt opgevoerd zwelt soms
de muziekaan. Maar even vaak valt de
muziek ook weg: de zenuwen spannen
zich. het gesprek op het witte doek be-
perkt zich tot het hoogst noodzakelijke.
de gebaren worden langzaam. het oor
is gereed om een topprestatie te leve-
ren. Wijkijkers in de bioscoop, de kanti-
ne of voor de tv luisteren als het ware
met de auteurs mee. Op onze hoede.
want stilte is iets waarmee we maar
matig overweg kunnen.

Openlucht popconcert
Alsgeluid je gaat hinderen wordt het al
gauw lawaai. Die hinder heeft nog niet
eens zoveel te maken met de sterkte van
het geluid, het aantal decibellen. Een
lekkende kraan kan al storend zijnals je
niet in slaap kunt komen. Aan de ande-
re kant behoeft de bezoeker van een
openlucht popconcert de maximale ca-
paciteit van de grote geluidsboxen niet
als hinderlijk te ervaren. Het ligt inder-
daad vaak aan de situatie waarin men
verkeert. Een werknemer op Schiphol
zal het vliegtuiglawaai in de buurt min-
der hinderlijk vinden dan een willekeu-
rige inwoner van Buitenveldert, Am-
stelveen ofAmsterdam-West.
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In bet winterse landscbap kan het vaak heel stil zijn, alleen bet schrappen van de schaatsen is soms te horen

Als je je ergert, dan gaat het zeker ook
om een lichamelijke zaak. Dat geldt ook
bij geluidhinder. Er treedt daarbij vaak
vaatvernauwing op en het hart gaat
sneller kloppen. Onomstotelijk is aan-
getoond dat op die manier de kans op
hart- en vaatziekten toeneemt. Tegelij-
kertijd neemt bij een al te grote geluid-
belasting de kans op zgn. psychosoma-
tische klachten toe. Bewust of onbe-
wust. Waar komt toch die vermoeidheid
vandaan, waar die hoofdpijn? Waarom
ben ik de laatste tijd zo gespannen, zo
agressief? Bij jonge kinderen doen zich
ook minder gunstige verschijnselen
voor. Altijd de radio. de tv, de video
aan. Op school bijvoorbeeld kunnen ze
zich dan maar moeilijk concentreren.

Stiltegebieden
Geluidhinder beperkt zich niet tot indi-
viduele gevallen. Heel in het groot gaat
het om een zaak die te maken heeft met
de volksgezondheid. met het welzijn
van de mensen. Vandaar ook dat de
landelijke overheid een aantal jaren
geleden, in 1981.met de Wet Geluidhin-
der is gekomen. Tot op heden is die wet
nog steeds niet geheel ingevuld. Maar
wel is men zo langzamerhand gekomen
tot voorstellen die moeten leiden tot de
komst van de zgn. stiltegebieden. Dat

zijn grotere gebieden die als het ware
eilanden van rust zijn in het woelige.
door geluid overspoelde Nederland.
Daar zijn dus geen geluidswallen langs
wegen nodig en de bewoners kunnen
gewoon met open ramen slapen. Als de
hond van de buren zich tenminste maar
koest houdt.
In de stiltegebieden is het uiteraard
niet volledig stil. De natuurlijke gelui-
den (en dat zijn er heel veel) zijn er aan-
wezig. maar ook menselijke geluiden
zijn tot op zekere hoogte aanvaardbaar.
In de stiltegebieden zal een boer met
een trekker zeker niet worden geweerd.
Voor grote autosnelwegen en industrie-
en met een hoge geluidproduktie is ech-
ter geen plaats. Ook militaire objecten,
zeker als het gaat om schietbanen bij-
voorbeeld, worden geweerd. Voor
grootschalige recreaties zal in stiltege-
bieden geen plaats zijn. maar voor indi-
viduele natuurbeleving en kleinschali-
ge recreátie des te meer. Ergens moeten
er toch in ons land plaatsen zijn om ge-
woon tot jezelf te komen, je eens rustig
te ontspannen.

Gewoon eens praten
De aanwijzing van stiltegebieden is
overgelaten aan de provincies. Die ko-
men zo langzamerhand met voorstellen

welke regio's als stiltegebied aangewe-
zen kunnen worden. Zo kunnen we het
straks toch misschien nog beleven de
stilte goed te kunnen horen. Dat is dan
eens wat anders dan de bassen van de
buren, Radio 3 met z'n hijgerige disc-
jockeys en discodrukte. Overigens.
over de disco gesproken. De gezamen-
lijke exploitanten van disco's in ons
land kwamen onlangs met het bericht
dat het bezoek terugliep. De oorzaak
van de terugloop was inmiddels be-
kend: de jongeren willen tegenwoordig
wat meer rust. ze willen gewoon wel
eens met elkaar praten ...

Frits Maas
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"Ik vind kruisraketten belangrijker dan de
homobeweging"

Radio-programma's voor jongeren worden tegenwoordig steeds vaker
door jongeren zelf gemaakt en gepresenteerd. Paul Christiaan Boon is een
van die vele jongeren die veel tijd steekt in het bedenken. maken en
presenteren van die programma's. Hij doet dat vaor de Amsterdamse
kabelomroep MN.S radio. Het jongerenprogramma heeft een zeer bijzon-
dere naam mee gekregen: 'Moekefoek',

Poul Christiaan Boon (23)bewoont zelf-
standig een etagewoning in een huiten-
wijk van Amsterdam. Zijn tongval
maakt al duidelijk dat hij in die stad is
geboren en getogen ... Onder gunstige
omstandigheden", zoals hij later zal
vertellen.
Van maandag tot en met vrijdag werkt
hij op de postkamer van het GAK. Elke
dinsdagavond is hij te vinden in de stu-
dio van MN -5 radio. Dat radio werk
neemt veel van zijn vrije tijd in beslag,
hij wekt echter niet de indruk dat erg
vervelend te vinden.
Een omroep die zich voornamelijk wil
bezighouden met sex, politiek en cul-
tuur kan niet zonder een jongerenpro-
gramma. 'Moekefoek' is maar tot op ze-
kere hoogte te vergelijken met andere
radioprogramma's voor en door jonge-
ren. "We richten ons op homo's en jon-
geren. We hopen dat ook niet homo-
jongeren naar onze programma's luiste-
ren. De onderwerpen die wij behande-
len hebben namelijk te maken met dat
jong zijn. Onderwerpen als 'werk',
'weglopen', 'vrede' en 'kruisraketten'
spreken jongeren in het algemeen aan.
Homo-zijn is eerder een prettige bijkom-
stigheid. We besteden daar wel extra
aandacht aan hoor, aan homoseksuali-
teit en homo-jongere zijn, maar vooral
in de zin dat het homo-zijn op zich niet
tot problemen hoeft te leiden."

Gunstige omstandigheden
Homoseksualiteit of homo-zijn heeft
volgens hem tegenwoordig niets
stiekems meer, tenminste in Amster-
dam ... Misschien is het buiten Amster-
dam wel anders, misschien is dat wel
een achtergebleven gebied wat dit be-
treft. Misschien zijn daar nog wel men-
sen die helemaal nog niet weten dat zo
iets er is. Ik denk dat ik, wat Nederland
betreft, onder de beste omstandighe-
den homo ben geworden. Amster-
dam ... en een familie die er niet moei-
lijk over doet en ik heb ook nog het voor-
deel. dat ik een zuster heb die lesbisch
is en die het eerder thuis vertelde dan
ik. Ik had op school wel een periode dat
ik het niet vertelde, omdat niet zeker
was wat ik ben en ik moet zeker van
mezelf zijn voordat ik ga vertellen: 'ik
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ben homo'. En nog heb ik van mezelf zo
iets van nou ja, mensen geven die naam
er aan. Ik denk zo, ik ben mens en als
mensen daar homo, hetero of bi aan
willen gaan plakken dan moeten zij dat
zelf maar weten. Ik was dertien toen ik
voor het eerst seksueel contact had met
een jongetje, toen wist ik niet eens dat
het homo heette. Op een gegezen mo-
ment heb ik iets gelezen over wat ho.
ma's doen, toen had ik iets van 'nou ja,
dat is net zoiets als ik wel eens doe'.
Maar nog helemaal niet bij stil gestaan
van dan ben je homo. Dat is heel raar, je
doet het weL maar je weet niet dat je het
bent. Op een gegeven moment word je
ouder, je wordt 17, en op school werd er
over gepraat en over gegeind en er was
een leraar op school die daar elke keer
mee getreiterd werd, ik deed ook mee,
en nog steeds zie je jezelf niet zo. Wat je
namelijk hoort over homo's is wat er op
het COC gebeurt en al die actie's. En
dan denk je: 'zo ben ik niet' en zo maak
je die combinatie ook niet. Tot ik op mijn
achttiende een vriend kreeg waar ik
smoorverliefd op werd. En toen inder-
daad: 'ik ben homo'."

Provoceren
In tegenstelling tot vijftien, twintig jaar
geleden zien we tegenwoordig steeds
meer mensen openlijk homo zijn. Paul
Christiaan heeft echter andere ervarin.
gen ...Wat je meestal zag en ziet dat zijn
die verwijfde homo's. Degene die er ge-
woon normaal mee omgaat die zie je
niet, die kun je dus ook niet als voor-
beeld gebruiken. Het enige dat je ziet
zijn die actie's die in het nieuws komen.
Mensen die nu in dezelfde positie zitten
als ik toen zat. die lezen dat en die gaan
niet denken van dus ik ben zo, denk ik.
Je kunt ook heel gewoon zijn als ho-
ma ... niet van die rare actie's, gewoon
normaal. normaal werken en niet over
homo-zijn praten, tenminste niet op een
manier dat het de overhand krijgt. Ge-
woon normaaL jéh ... niet lopen provo-
ceren en dat doen een heleboel wel. De
hele dag te gaan lopen gillen of ver-
wijfd te gaan doen. Sommigen hebben
daar een handje van, bij sommigen zit
het er gewoon ingebakken. Maar de
meesten zijn aan het overdrijven. Het is

iets wat je jezelf aanleert. Vaak doen
jongeren dat ook, ook vrienden van mij,
maar dat komt omdat ze omgaan met
mensen die ook zo raar doen. Dat vind
ik dus niet het goede voorbeeld."

"Je bent een groep waar heel veel over
gekletst wordt, waar heel raar over ge-
praat wordt. Wij doen de meest afgrijse-
lijke dingen, als je dat soms hoort van
mensen. We zouden minstens vijfen.
twintig vriendjes per week verslijten,
we zouden in jurken lopen en ons opma-
ken. En dat is wat mensen zien en dan
denken ze dat alle homo's zo zijn. Nou
en dat is gewoon niet zo. Toen ik het op
mijn werk vertelde (allemaal rouwdou-
wers uit de Jordaan en altijd maar grap-
jes maken over homo's) dat ik met mijn
vriend dat-en.dat had gedaan toen
werd het ijselijk stil. Maar ik ben ge-
woon doorgegaan met vertellen. Ze
werden helemaal onzeker, ze vroeger of
ik een grapje maakte. Ze hadden het
nooit van mij gezien en ook helemaal
niet gedacht dat ik homo ben. En dan
denk ik: dat is goed. Er worden veel
grapjes gemaakt en daar kan ik ook om
lachen, maar er wordt niet achter mijn
rug om over mij geluld. Gewoon omdat
ik mij niet afzet tegen de hetero-maat-
schappij."

Pau} Christiaan Boon



Alternatief
Poul Christiaan is in de weekends vaak
te vinden in een homodisco in Amster-
dam. Sinds korl komt hij ook regelmatig
in het danscafé van het COC in die
stad. "Bij het COC komen volgens mij
vaak mensen die heel politiek geo-
riënteerd zijn. een bepaald niveau men-
sen. Jeétje, daar lopen van die mensen
rond die uit een bepaalde klasse
komen.
Ik vind daardoor dat mensen die minder
interesse hebben voor politiek en dat
soort dingen, er ook heel moeilijk tus-
sen kunnen komen bij het COC. Die
mensen bij het COC hebben volgens
mij een vertekend beeld van hoe homo's
zijn. Het is vreselijk politiek gericht wat
ze doen en ik denk dat veel jongeren
daarom weg blijven. Het is wel goed dat
je als jongere binnen die organisatie
wat doet, een bestuurlijke functie
neemt. Maar op een of andere manier
doen jongeren dat niet en áls jongeren
dat doen, dan zijn het weer van die jon-
geren die op de universiteit zitten, wéér
uit dié hoek. Ik weet niet waar dat door
komt. Ik denk niet dat dat de bedoeling
is.
Ik ben bij het COC terecht gekomen
door een kennis die mij meenam. Ik had
er wel eens over gelezen, maar ach, dat
is een aardig clubje en je leest ook wel
wat ze doen, voorlichting en zo, ik ben
er toen precies een kwartiertje geweest.
We zijn er daarna direct weer uitge-
rend. Zo van: wat is dit nou allemaal.
Niet eng, ik ga ontzettend veel uit in de
homowereld, er is niks nieuws eigen-
lijk. Maar ik had zoiets van 'alterna-
tieve toestanden allemaal', het ziet er
niet uit, mensen stonden zo vreemd te
dansen. Nee, dit is niks. In de disco-
theek is goeie muziek, de kleding is er
heel belangrijk, het COC was totaal an-
ders. Ja, en nu ik er wat vaker kom ben
ik er wel wat aan gewend. Ik kom er nu
niet meer om te dansen of voor de mu-

101.40 FMKabelradio voor Amsterdam e.o.

Di: 18.00-24.00 uur

SEX-POLITIEK-CULTUUR
Do: 18.00-24.00 uur

Postbus II 100 100 I Ge Amsterdam

Yr: 12.00-14.00 uur

Telefoon (020) 200217

Za: 12.00-14.00 uur

Giro 45 11475 (voor donaties)

Zo: 11.00-14.00 uur

ziek, maar omdat ik er een aantal men-
sen ken waar ik gezellig mee kan klet-
sen. Maar ik vind dat je als buiten-
staander op het COC, meer dan in de
discotheken, moeilijk contact kunt krij-
gen met de mensen. Van een organisa-
tie als het COC verwacht ik toch, dat je'
op een of andere manier aanspraak
krijgt met de mensen. Daarbij komt dat
er weinig jongens van mijn eigen leef-
tijd, of iets jonger, op het danscafé van
het COC komen. De meesten zijn rond
de dertig."

Jezelf accepteren
"Bij het COC wordt veel over politiek
gepraat, de wet gelijke behandeling en
dat soort toestanden. Het zal mij een
worst wezen, dat vind ik totaal onbe-
langrijk. Het COC richt zich juist op dat
soort dingen, dat is natuurlijk wel goed,

als zij dat doet hoef ik het namelijk niet
te doen. Maar op een of andere manier
houden ze zich niet zo bezig met dat wat
jongeren meer aanspreekt. Ik denk bij-
voorbeeld dat voor veel jongeren die ho-
moseksualiteit een prettige bijkomstig-
heid is en dat er veel belangrijkere din-
gen in het leven zijn, zoals werk en vre-
despolitiek. Dat ligt veel dichter bij
huis. Ik denk dat een hoop jongeren dat
homo-zijn gewoon aanvaarden, in ei-
gen kring moeten mensen dat maar ac-
cepteren en dat lukt meestal ook wel.
nu spreek ik wel over Amsterdam. Dat
zijn dingen die je zelf moet doen, ik zie
niet wat voor taak het COC daarbij
heeft. En dat je afzetten tegen de hetero-
maatschappij, zoals dat gebeurt binnen
het COC of op een homodemonstratie,
dat hoeft voor mij ook niet zo nodig. Ik
vind kruisraketten eigenlijk belang-
rijker dan de homobeweging."

Paul Christiaan liep dan ook in elke
vredesdemonstratie mee, homo-de-
monstraties vindt hij minder aantrekke-
lijk. "Als ik niet was afgekeurd dan was
ik gaan weigeren, niet om mijn homo-
zijn, dat is geen reden om te weigeren,
maar omdat ik vind dat niemand mij
kan dwingen te leren iemand anders
van zijn leven te beroven. Ik denk ook
niet dat de organisatie het zo op prijs
stelt, dat mensen in het leger uitkomen
voor hun homo-zijn. Toch denk ik dat
het goed is dat dienstplichtigen er voor
uitkomèn. Het zal wel heel moeilijk zijn,
maar jeetje, je bent zo. Daarmee uit. Je
maakt jezelf misschien wel kwetsbaar,
maar daar leer je toch van? Je leert je-
zelf te verdedigen. En daar is het leger
toch voor?"

Klaas Soesbeek

Deze maand is het veertig jaar geleden dat
homoseksuelen en lesbiennes besloten zich
te verenigen.
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De nieuwe rijken en de sport

of het einde van het vandalisme
Tot mijn grote spijt. en naar ik aanneem ook van vele sportliefhebbers.
moet met de regelmaat van de klok worden vastgesteld dat bij sommige
takken van sporI, in het bijzonder bij het beroepsvoetbal. het slaan. vech.
ten, steken met messen, in brand steken en nog veel meer andere geweld-
daden schering en inslag zijn. Het argument dat het slechts een deel van
de supporters is en dat het voetbal zelf een reine sport is. is zoals verderzal
blijken niet waar. Overigens vormen supporters een essentieel onderdeel
van de voetbalsport.

Burgemeesters van vele plaatsen moe-
ten uren uittrekken om te bezien of een
wedstrijd wel in hun stad gespeeld kan
worden. dit om te vermijden dat hun
binnenstad door meelevende suppor-
ters praktisch met de grond gelijk wordt
gemaakt. Politieagenten. die veelal
ook een gezin hebben en in ieder geval
een sociaal leven. worden praktisch
,ieder weekend wel weer ergens georga-
niseerd om in een soort oorlogsuitrus-
ting althans te trachten de eigendom-
men van derden tegen het voetbalge-
weld te beschermen. Het resultaat is
dat enorme sommen geld in dit voetbal
worden uitgegeven, sommen geld die
zoveel nuttiger besteed hadden kunnen
worden. Het is een nutteloze en doelloze
uitgave. De argeloze toeschouwer slaat
dat alles met enige verbazing gade en
vraagt zich af: hoe is het allemaal mo-
gelijk?
Ja inderdaad, hoe is het mogelijk? Maar
zoals in alle zaken zijn ook voor dit ge-
drag redenen aan te geven. Ik denk dat
ik er wel een paar weet.

Geen oorlog
Ten eerste. Enige jaren geleden stelde
een bondscoach vast 'voetbal is oorlog'.
Deze enorme platitude werd overal ge-
accepteerd. De 'sfinx'. want zo luidt im-
mers de bijnaam van Rinus Michels in
sportkringen, had gesproken en vol
diepe eerbied luisterde het voetbal-
volk, de bestuurders voorop. Zij knikten
gedwee en balkten dit gezegde regel-
matig na als ware het de oplossing van
alle problemen.
Kijk, ik denk dan dat zo'n man onmid-
dellijk als sportverdwazer en sportver-
pester ontslagen had moeten worden
en wel op de meest oneervolle wijze.
Sport is namelijk sport en géén oorlog.
Oorlog is een walgelijke, mensonteren-
de zaak, waarbij mensenlevens meest-
al niet tellen en velen op de meest er-
barmelijke wijze hun leven beëindigen.
Oorlog is een middel waarnaar alleen
in het uiterste geval door het bevoegde
gezag mag worden gegrepen. Een ieder
die de oorlog, al is het maar voor een
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deel. heeft meegemaakt weet hoe af-
schuwelijk en ellendig dat is. Maar voor
de KNVBis voetbal hetzelfde als oorlog
en zo worden hele generaties jonge
mensen opgevoed. De resultaten zijn op
en rond het veld duidelijk te zien.

Sportbederf
Ten tweede. Wie de wedstrijden binnen
het beroepsvoetbal een beetje volgt.
wordt getroffen door het feit dat slechts
de uitslag geldt. Beter slecht voetbal en
een overwinning, dan verliezen met
mooi spel. Bij een voetbalclub in het
Zuidhollandse westen van het land
speelde een voetballer, die bekend
stond om de vaak unfaire manier van
voetballen maar ... het had wel resul-
taat.
Dus werd hij opgesteld en weer opge-
steld en lof ontbrak hem niet. Totdat
een scheidsrechter. die er genoeg van
had, hem een 'rode kaart' gaf. Paniek
bij de vereniging, de trainer had nooit
iets gezien en de voorzitter verzon de
meest ingewikkelde verontschuldigin-
gen. En dus verscheen de laatste voor
de radio om den volke kond te doen hoe

schandelijk zijn club waarin hij zoveel
geld slak. werd behandeld. Alles werd
van clubzijde gedaan om de man zo
snel mogelijk weer in het veld te
krijgen.
Ook hier denk ik. dat zo'n man onmid-
dellijk op staande voet ontslagen had
moeten worden. Sportbederver eerste
klas, maar nee hoor, binnen de kortste
keren was de man weer opgesteld. Een
zucht van verlichting ging op. Het lieve
geldje was weer gered.

Bij een andere gelegenheid werd tij-
dens een internationale wedstrijd een
speler van het veld gestuurd, omdat hij
zich niet beheerste en grof werd. De he-
le vaderlandse voetbalwereld op zijn
kop, vooral omdat de man zo essentieel
bleek te zijn in de volgende wedstrijd.
Toen die dan ook verloren werd brak
een jammerlijk gesteun uit: "Was hij er
maar geweest." Dat hij zich had gedra-
gen zoals hij gedaan had, interesseerde
niemand een lor. Voetbal is immers oor-
log, het gaat om vele lieve centjes en
dan is alles geoorloofd, alleen betrapt
worden is stom.

Bestuurders
Ten derde. Een grote rol speelt bij deze
zaak de opstelling van de bestuurders.
We zagen reeds hoe ze de woorden van
de bondscoach klakkeloos accepteer-
den en hoe zij alles doen om 'dure' spe-
lers weer snel ingelijfd te krijgen, wat
ze ook uitgevoerd hebben. Verbijste-
rend is daarnaast hun onwil om althans
te trachten het verschrikkelijke vanda-
lisme rond de velden te bespreken. Zij
voelen zich immers niet verantwoorde-
lijk. De politie of het bestuur der stad
moet daar maar voor zorgen. Terwijl
honderden agenten op de been moeten
zijn, zitten de bestuurders in hun erelo-
ge, drinken een glas en laten de toe-
stand zoals ze was. Kleppen op en voor-
waarts mars.
Na het Belgische drama ging een voor-
zitter van een noordelijke club nogal te
keer over de politie. Die was voor alles
verantwoordelijk en droeg overal de
schuld van. De onschuldige bezoeker
had recht op bescherming en dat was
iets dat buiten de clubs omging. Dat zij
als leidinggevenden in de sportwereld
hier ook een verantwoordelijkheid heb-
ben, werd door deze voorzitter met klem
van de hand gewezen. Geweld mag
niet volgens hem, althans niet buiten
het veld, daarbinnen is voetbal oorlog.
Wat de opstelling der bestuurders aan
schade aanricht bij vele jonge mensen



is voor hen niet bespreekbaar.

De 'nieuwe rijken'
Alles overziende denk ik dat de allerbe-
langrijkste reden voor het feit dat de
voetballerij zo verziekt is ligt in het feit,
dat deze sport in verkeerde handen is
geraakt. De zogenaamde nieuwe rijken
hebben zich ervan meester gemaakt en
daarmee is het niveau ernstig gezakt.
Nu zij het verre van mij om alle nieuwe
rijken over één kam te scheren. want
ook daar zijn heel fatsoenlijke lieden
onder, maar diepe angst en argwaan
heb ik gekregen voordié nieuwe rijken.
die zo nodig hun sociale status moeten
opvijzelen met een bestuursfunktie.
En hun geld opent dan vele deuren. Te
weinig wordt beseft dat geld hebben
geen fatsoen impliceert: dat geld en fat-
soen plezierig zijn, maar dat geld en
onfatsoen de boel afbreken. Het is toch
ongelooflijk als je voorzitters van voet-
balverenigingen te keer hoort gaan
over hun trainers (zakken). technisch
adviseurs (zakkenvullers). over spelers
en noem maar op. Het.slaat een mens
met stomheid hoe ze zich in allerlei
funkties binnen de KNVBwurmen. ge-
schikt of niet. Zij hebben geld en dus
gelijk!

In 1986bestaan er nog steeds geen rede-
lijke arbeidsvoorzieningen binnen het
voetbal. Een schaamteloos transfersys-
teem blijftvan kracht en de bestuurders
denken er niet aan daar verandering in
te brengen. Afgedankte voetballers ver-
dwijnen vaak voor een groot deel als
sociaal zwakkeren in de maatschappij.

De moor heeft zijn plicht gedaan. de
moor kan gaan.

Geld
Er is maar één ding belangrijk gewor-
den in het beroepsvoetbal en dat is
geld. gewoon een hele hoop munten. En
zo is het mogelijk dat de leiding in de
voetballerij voor een groot deel in han-
den komt van allerlei lieden. die grote
sommen geld op soms zeer merkwaar-
dige wijze verzameld hebben. Op die
manier grijpt het rot de boom aan. Snel
grijpt deze ziekte om zich heen. spelers
en trainers infecterend. Alles is goed.
als het maar geld opbrengt.
Duizenden supporters kunnen alleen
maar kijken naar dit dubieuze circus
met zijn grote geldsommen: geld waar-
aan ze zelf om vele redenen geen deel
zullen hebben. Voor hun ogen zien ze
het huwelijk tussen onfatsoen en geld.
waarom zouden zij dan niet onfatsoen-
lijk mogen zijn. In wezen is alle onrust
een gevolg van een stuk sociaal on-
recht. waarbij de zwakken altijd zwak
blijven en de brutalen er met het geld
vandoor gaan.

Paarde sport
Helaas zien we de tendens van nieuwe
rijken die zich in funkties binnen de
sport wurmen ookal hij andere sporten.
Zo schreef Mart Smeets een zeer leer-
zaam artikel in het dagblad Trouw. Het
ging over een concours hippique in Den
Boschen had als titel 'Een concours hip-
pique heeft met paarden niets te
maken'.
Hij zag daar o.a. twee soorten bezoe-
kers, te weten de echte paarde liefheb-
bers. de kenners; zij zitten op houten
banken vaak aan de kopse kant van de
piste. Daarnaast de nieuwe rijken. die
zonodig aan het paardespul moeten
meedoen. 'een dun subtoplaagje van
onze maatschappij'. Zij zijn aldus
Smeets. een verzameling waar je tra-
nen van in je ogen krijgt. Zijgaan naar
een sportevenement om. na even geke-
ken te hebben. meteen bij de bar so-
ciaal te gaan doen. d.w.z. in een voor
het volk afgesloten ruimte. Een con-

cours hippique is een goed decor voor
flink wat zaken doen, maar de paarde-
sport komt er niet aan te pas.
Maar wel hebben sommigen van deze
lieden zich ookal genesteld in de bestu-
ren van allerlei paardeclubs. Zonder
blikken of blozen stellen zij vast, dat zij
de paardesport tot een volkssport ge-
maakt hebben. Een volkssport impli-
ceert dat een ieder daar aan kan mee-
doen. maar ik zie AOW-ers, AWW-ers
en WAO-ersen al die anderen al bedra-
gen van f 15,- tot f 25.- per uur betalen
voor een uurtje paardrijden, nog niet
gerekend de kosten voor de uitrusting.
Zo'n uitspraak verraadt de minachting
van de rijke voor hen die het minder
hebben, en die zijn er veel in deze we-
reld.

Andere besturen
Wat moet er nu gebeuren om de sport
niet geheel in verkeerde handen te la-
ten vallen en dus naar de knoppen te
laten gaan. Ik denk dat een van de eer-
ste oplossingen is om de weg naar de
macht te versperren voor een deel der
nieuwe rijken. Sport zo regelen dat geld
minder essentieel is en dan zijn deze
lieden niet meer nodig.
Ik ben er heilig van overtuigd. dat wan-
neer weer de oude regenten. veelal zon-
der geld, en de timmerman op de hoek
het bestuur in handen krijgen. vele pro-
blemen zullen zijnopgelost. Voorhen is
geld niet de beslissende factor in het
leven, maar sportiviteit, eerlijkheid en
fatsoen. De nieuwe geldgevers mogen
nog wel geld geven, maar niet meer
mee beslissen. want dan blijft geld de
doorslaggevende factor. Het zal de ver-
enigingen wel geld kosten. maar de
sport wordt gered. Terug naar een an-
der niveau van bestuurders, terugdrin-
gen van de nieuwe geldmagnaten, zal
de gehele sport ten goede komen en de
uitwassen zullen verdwijnen als
sneeuw voor de zon.

Adriaan Bijl
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'The Mission' won Gouden Palm in Cannes

Diep bewogen Roland Joffé
maakte weer politieke aanklacht
Toen Roland Jolfé. een vrijwel onbekende regisseur uit Engeland. in 1984
'The killing fields' maakte. sleepte hij met die film onmiddellijk drie
Oscars en acht British Academy Awards in de wacht. Fantastisch natuur-
lijk voor een debuut. maar zoiets wekt wel hoge verwachtingen voor een
eventuele tweede film. Met'The mission' heelt Jolfé die snelle roem echter
volledig geprolongeerd: ook deze produktie is ongelooflijk van lokatie en
aangrijpend van inhoud. Typisch zo'n film die nog dagen in je hoofd blijlt
rondspoken. Niet leuk. wel veelzeggendl

Als de film begint. zijn we meteen dui.
zende kilometers van het veilige Neder-
land: we gaan twee eeuwen terug in de
tijd, en we reizen de halve wereld over
naar het gebied dat later in kaart zou
worden gebracht als Brazilië, Paraguay
en Argentinië. Een enorme waterval da-
vert naar beneden langs een steile rots-
wand. Bovenaan is een groep Indianen,
vrijwel naakt en primitief beschilderd,
bezig een man die op een kruis is vast-
gebonden, van de kant af te duwen. Een
gruwelijk en tegelijk fascinerend ge-
zicht: onafwendbaar dobbert de man
richting waterval, en even later zie je
hem als een stipje in de woeste stroom
naar beneden storten. De man was mis-
sionaris. Zijn opvolger, de jezuïet Fa-
ther Gabriel, besluit om naar boven te
klimmen en de taak van zijn vermoorde
broeder voort te zetten. Na een adembe-
nemende tocht over de spekgladde rot-
sen (hoe ze dat gefilmd hebben is me
een raadsel) bereikt hij de plek waar de
Indianen wonen. Hij weet hun vertrou-
wen te winnen. In datzelfde gebied ope-
reert de slavenhandelaar Mendoza. die,
zijn handelswaar verkoopt aan de
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Spaanse goeverneur. Mendoza is een
heethoofd. Wanneer hij ontdekt dal de
vrouw van zijn hart meer om zijn broer
geeft dan om hem. lokt hij een duel uit,
waarin de broer omkomt. Wanneer hij
de ernst van zijn misdaad inziet. sluit
Mendoza zich een half jaar op bij de
jezuïeten. Father Gabriel weet tot hem
door te dringen. Mendoza wordt zelf ook
jezuïet en legt zich, als boetedoening,
een soort Sisiphus-kwelling op. Samen
met Father Gabriel en nog een groep
priesters onderneemt hij de zware tocht
naar het gebied van de Indianen. met
achter zich aan een net vol loodzwaar
wapentuig. dat hij over rotsen en door
rivieren meetorst. Als een van de pries-
ters het gemartel niet langer kan aan-
zien en het touw kapt. bindt Mendoza
dat eigenhandig weer vast. Pas wan-
neer een jonge Indiaan (van dezelfde
stam waarvan Mendoza leden als slaaf
heeft verkocht) voor de tweede maal zijn
last loskapt. ziet hij dat als een teken
van verlossing, en barst hij in een be-
vrijd gelach uit, dat minuten duurt.
Mendoza en Father Gabriel maken van
de missiepost een bloeiend bedrijf. De

Indianen zijn er gelukkig. ze leren vio-
len bouwen en ze blijken schitterend te
kunnen zingen.

Maar dan komt de politiek om de hoek
kijken. Spanje en Portugal besluiten om
de grenzen van hun koloniën af te bake-
nen, en om in één moeite door de macht
van de jezuïeten te breken. Al komt een
hoge afgevaardigde van de Moeder-
kerk op verzoek van Father Gabriel een.
bezoek brengen aan zijn missiepost. en
is hij diep onder de indruk van de lieflij-
ke sfeer en de verrassende bescha-
vingsgraad van de Indianen, hij ver-
koopt toch zijn ziel aan de meest
biedende: zowel Spaanse als Portugese
soldaten worden ingezet om de mis-
sieposten te vernietigen. Dan blijkt dat
Mendoza geen echte jezuïet is gewor-
den: hij legt zijn kleed af en grijpt naar
de wàpens om de Indianen te verdedi-
gen waar hij kan. Father Gabriel ver-
trouwt volledig op zijn Heer: met een
crucifix in zijn hand, omstuwd door In-
diaanse vrouwen en kinderen, sterft hij.

'The mission' is het soort film waar je
met beschaamde kaken uit komt, al heb
je zelf nooit een Indiaan een haar ge-
krenkt. en al ben je diep verontwaar-
digd over de schandelijke houding van
zowel de kerkelijke als de wereldlijke
heersers. Je geneert je eenvoudigweg
voor het feit dat je een westerling bent,
een Europeaan. Want je bent weer eens
getuige geweest van de weerzinwek-
kende machtswellust die de Europea-
nen ten toon spreidden jegens onschul-
dige. vredelievende, kunstzinnige
mensen die nota bene in hun eigen land
woonden en die zonder meer werden
afgeslacht of verkocht door mensen die
daar van niemand toestemming voor
hadden gekregen! Persoonlijk ben ik al-
tijd nog het meest verontwaardigd door
de rol die de kerk bij dit soort praktijken
door de eeuwen heen altijd weer blijkt
te hebben gespeeld.
Jeremy Irons als Father Gabriel en Ro-
bert De Niro als Mendoza spelen memo-
rabele hoofdrollen, maar in feite ver-
dient iedereen die aan deze film op 10-
kalie heeft meegewerkt, een onder-
scheiding. De omstandigheden waren
bar: slangen. muskieten, ratten en zelfs
drugshandelaren die zich bedreigd
voelden door de aanwezigheid van de
filmploeg (Columbia!) bedreigden de
makers. Joffé heeft zich met deze twee-
de film definitief een plaats veroverd in
het rijtje grote regisseurs van onze tijd.

Leo van Opzeeland



Running scared

lsabelle Adjani en Christophe Lambert in
'Subway'

The falcon end the snowmcn. Schit-
terende film van John Schlesinger naar
waar gebeurd drama. Jonge Ameri-
kaan, teleurgesteld in met name de bui-
tenlandse politiek van zijn regering, be-
sluit informatie aan Russen door te spe-
len, daarbij geassisteerd door z'n voor-
malige schoolvriend, nu kleine hero-
inehandelaar. Ze vallen door de mand
en zitten momenteel een gevangenis-
straf van veertig jaar uit. Superieure
rollen van Sean Penn en Timothy
Hutton.

Videotip

L.v,O.

dat. tenslotte. Als je van Streep gechar-
meerd bent. en bovendien verslingerd
bent aan Jack Nicholson, zul je veel ple-
zier aan deze film beleven. Werkelijk
subliem werk in een pure acteursfilm,
geregisseerd door MikeNichols.

Subway

Kortgeleden werd er in Amsterdam een
Franse filmweek georganiseerd. Als
initiatief zeker toe te juichen, want zo-
veel opzienbarends komt er de laatste
jaren niet uit het land, dat toch ooit de
voedingsbodem van de nouvelle vague
was. Uit het aanbod van die week valt
helaas ook niet bar veel memorabels te
melden (er werden maar drie of vier
films aangekocht voor roulatie in ons
land) maar 'Subway' was als entertain-
ment toch best te genieten. Christophe
Lambert speelt een geflipte figuur die
een relatie heeft gehad met de rijke Isa-
belle Adjani. Hij heeft iets waardevols
van haar, dat ze terug wil hebben, en
dat is aanleiding voor een speurtocht
door de onderaardse gangen van de Pa-
rijse metro. Een aantal randfiguren
(o.a. een tasjesdief op rolschaatsen)
maakt de film nog iets kleurrijker, met
de door de wol geverfde politie.inspec-
teur als rots in de branding. Helemaal
van deze tijd, met Adjani op een ogen-
blik als chique punkster, en Lambert
met geblondeerd haar. Niet echt goed,
wel heel gek! Regie was van Luc Bes-
son.

, ,
~
I
l~\..,.;I

Meryl Streep en Jack Nicholson in 'Heart-
burn'

Meryl Streep heeft fans in alle leeftijds-
groepen. Die gaan ook naar al haar
films, zelfs als het om onderwerpen
gaat die hen eigenlijk niet interesseren.
In 'Heartburn' is Streep weer prachtig
op dreef. Ze speelt de culinaire journa-
liste Rachel Samstot. die met open ogen
het huwelijk met Mark Forman (Jack Ni-
cholson) instapt. al heeft ze meteen ge-
zien dat zijn ogen niet deugen. Zeheeft
dan ook wel heel erg lang geaarzeld
(een van de leukste scenes uit de film:
Rachel boven handenwringend ten
prooi aan diepe twijfeL terwijl de brui-
loftsgasten beneden alle stadia van on-
geduld en verveling tot en met berus-
ting en dronkenschap doormaken),
maar zedoet het toch. Zekrijgt een öaby
en waant zichde gelukkigste vrouw van
de wereld. Tot ze ontdekt dat Mark er
een andere vrouw op na houdt. ,Zogaat

Rollie Tyler, is de man van de special
effects. Hij wordt benaderd door de
overheid om via trucs waar hij door-
kneed in is, een beruchte gangster zo-
genaamd dood te schieten, zodat die in
werkelijkheid ongedeerd de rechtbank
kan bereiken om te getuigen. Natuurlijk
blijkt die overheidsdienaar ook niet he-
lemaal zuiver op de graat te zijn, en
Rollie zit voor hij het weet tot over zijn
oren in de moeilijkheden. Zijnvriendin
valt ten offer aan de schandelijke intri-

Bryan Brown (l)en CUff De Young in 'FIX'

ges, maar Rollie zelf wordt er uiteinde-
lijk, alweer via een pracht van een slot
stunt, toch wèl beter van. Goed ge-
speeld, heel verrassend door het ge-
bruik van alle geraffineerde trucs en
onderhoudend doordat het verhaal ner-
gens verslapt! Regie was van Robert
Mandel, hoofdrollen waren voor o.a.
Bryan Brownen Brian Dennehy.

Hearlburn

• •=6110 ••• •• •• •• korl •: 'I ••• •• •

•In

en Gregory Hines spelen twee poli-
tiemannen in Chicago die achter een
drugsdealer aanzitten. De film kent één
duidelijke breuk: het gedeelte waarin
de beide cops. vermoeid en gefrus-
treerd, met vakantie gaan naar een zon-
nig oord en overwegen om daar ook
maar een gezellige bar aan het strand
te openen. Veel ordinaire scènes. die
absoluut niet in de consequente stijl
van de rest van de film passen. Maar
enfin, over de hele linie is de film toch
geslaagd en Chrystal en Hines lijken
me een vondst voor een hele serie van
dergelijke produkies. Regie was van
Peter Hyams.

Via een dijk van een 'inswinger' zit je
als toeschouwer bij 'FIX' meteen mid.
denin het verhaal! Een man komt met
een machinegeweer een restaurant
binnen en schiet in het wilde weg op
gasten. Die storten links en rechts neer,
een aquarium met kreeften gaat aan
scherven en de dieren glibberen met al
dat water tussen de zwaar gewonde be-
zoekers op de grond! Als je verstijfd van
schrik aan je stoel genageld zit, roept er
opeens iemand 'Cut' en blijkt dat je ge-
tuige bent geweest van een prachtige
filmstunt. En daar draait in de film ver-
der alles om, want de hoofdpersoon,

Ha, leuk! Eindelijk weer eens een poli-
tiefilm waar om te lachen valt, maar
dan niet vet! 'Running scared' houdt het
midden tussen BeverlyHills Cap en Hill
Streel blues: een tof duo dat zich staan-
de houdt door middel van snelle teksten
en grappen, maar dat z'n werk toch se-
rieus neemt en overtuigd is van de
noodzaak van wat ze doen. BillyCrystal

EGO. december 1986 11





Drank heeft nog nooit iemand geholpen. Stoppen met drinken wel.
Voor hulR en advies 020-267626. Voor informatie: 020-2J~5Q5; JELLINEK CENTRUM



Ande. ~.rolverdeling .leidt tot vrede

E. Kije
Gestel

~

~

E. Deel
Veit

De oplossing van de zandloper uit het
novembernummer luidt: redenaar, ra-
deren, aderen. deren, neer, eer, er, e,
en, den, deen, reden, aderen, raderen,
redenaar.
Hieronder volgen weer eens een viertal
visitekaartjes, waarbij door verplaat-
sing van de letters van naam en plaats
iemands beroep kan worden gevonden.

~

~

Itá.e Weeda is hoogleraar vrouweneman-
cil'atiezllken aan de universiteil vun Gro-
ningen en medewerkster van de vakgroep
wciologie Vatl de Landbouwuniversiteit
in W"gefllngen.

ding tussen moederschap en vaderschap
weggevaagd. Het mannelijke geslacht is
op zoek naar een ni~uwe identiteit.
Want als mannen en vrouwen voor het
eersl deze arbeidsdeling opgeven en sa.
men kinder~n gaan verzorgen, zulll:1l
toekomstige mensen meer opgevoed
worden tot mens en minder tot man of
vrouw. Via de socialisering zal dan een
.'nieuw mensentype ontstaan. Het schept
openingen voor samenwerken.

de arend zweeft vrij
zijn vleugels een vlieger licht
boven de bergtop

hij is weggegaan
bijlslagen tot ver hoorbaar
geen mens op de berg

het maanlicht zo stil
vult het bergmeer met zilver
geen golfje te zien

nu slaat de lijster
spijkers licht in de ochtend
zilveren licht zingt

deze berg is oud
bomen groeien er niet meer
gras kruipt langzaam weg

door Ileke Weella

want belden' zijn op dezelfde wijze
slachtoffer. Beiden hebben geen verweer
ertegen. Moed, kracht en volharding van
mannen .helpen niet meer. Hel gaal er
niet meer om een vechter te zijn, langs
deze weg valt voor mannen als collectivi-
teit geen prestige meer le verwerven. De
bescherm lOg van vrouwen en .kinderen,
die mannen aanzien gaf. is lege-n het
nucleaire gewdd niet meer mogelijk.
Daarmee slaan y.lC op een punt dat de
voorstelling van wal 'mannelijk' is zich
grondig wijzigt. Het is niet verwonderlijk
dat deze wijziging parallel loopt met een
nieuwe k.q~ 'np hel vaderschap; het was
immers Lil- complemenlariteit jagen ver:'
sus moeclnschap die, aan de qasis van de
verdeling lag. La~gzaam wordt in dt:
meeste ~estt:r::.~ janden de strikte scr~",:.

Ht:t menselijk soort kenmerkt zich door
het feil dat twee activileiten steeds heb-
ben bijgedragen aan de scheiding van de
geslachten. Het zijn het jagen en de oor-
log als het mannelijke en hel moeder-
schap als het vrouwelijke Wellicht is d~
diepste achtergrond van de wapenwed-
loop - er kan tenminste gesproken wor-
den van een symboolwaarde - niet de
strijd tussen twee machtige mogenheden.
maar de gezamenlijke 'strijd' het. vrou-
welijke geslacht te ton~n dat mannen als
collecliviteit van wezenlijk belang zijnoOp
deze aardboden.
De nucleaire dreiging heeft echter wel in
versneld tempo ertoe geleid dat in enkele
decennia de kijk op oorlog grondig ver-
andcrde. In deze zijn op grote schaal
manncn naast vrouwen komen te staan.

'Cirkelen in het licht' door Ben Bos werd uitge-
geven door De Beuk. Stichting voor literaire
publicaties. Amsterdam 1986. Prijs /17,50.

Van Ben Bos (geb. 1934, psycho5Yfithese-thera-
peut en o.a. eindredacteur van Vorming.
maandblad voor volwasseneneducatie) ver-
schenen eerder de verzenbundels Mldsland.
Terschellingse gedichten (1972). Hel ijzeren
wiel ('73). Lopen op gras ('75). De grens van het
licht ('81) en Zand zonder voetstap ('82), Hij is
sterk geboeid door de lichtmogelijkheden in de
mens. De berg is het symbool voor bewustwor-
ding. De haiku is voor hem de kor1ste vorm tot
volledigheid. De in 'Cirkelen in het Hcht' opge-
nomen berggedichten zijn geïnspireerd door
bergwandelingen in verschillende landen
vooral in Spanje (bij het groeicentrum EIBloque
in La Nucia. boven Benidorm).

Een haiku is een vasle dichtvorm van Japanse
oorsprong. Deze symbolische beschrijvings-
kunst bestaat uit drie versregels van respec-
tievelijk 5. 7 en 5 lettergrepen. Het is 'de kunst'
bij hel maken van een haiku om geen eigen
mening te verkondigen. maar louler een obser.
vatie weer te geven. Het verlenen van beteke-
Dia wordt aan de lezer(es) gelaten. alla er na-
tuurlijk wel sprake van suggesties door het
door de dichter gekozen materiaal,

De hiernaast afgedrukte haiku's zijn er enkele
van de 64 die Ben Bos samenbracht in zijn jong-
ste verzenbundel 'Cirkelen in hel licht'.

Uit Vrede. maandblad voor vredesvraagstukken. november 1986
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De dubbele algang van
Amsterdam

Een week nadat Amsterdam in Lausaune Olympisch was afgegaan. bood
ene Max Geldens zich royaal aan bij de stad Rollerdam. Bijuitnemendheid
was hij de figuur om topadviseur te worden. Was niet overal geschreven.
dat hij de Olympische campagne uiterst professioneel had geleid? Die
lullige vijf stemmen in Lausanne kwamen in ieder geval op zijn conto,
maar als hij niet zo veel amateurs in de organisatie had hoeven dulden.
waren het zeker vijftien stemmen geweest. En met de twaalf. die het
optreden van Saar Boerlage volgens burgemeester Van Thijn had gekost.
zat je al op 27 en dus in de tweede ronde. En had Geldens niet voortdurend
gezegd: .•Halen we in Lausanne de tweede ronde. dan zijn onze kansen
zeer groot".

Hans van Wissen

Slechte verliezers

o~

tot één laatste zin met uitroeptekens
verscheen: 'Amsterdam winner'.

Maar terug naar Lausanne, waar al
spoedig duidelijk werd, dat Amsterdam
slechts vijf stemmen had gekregen.
Misschien kunt u zich na het voorgaan.
de enigszins indenken, dat het werke-
lijk een zeer zware nederlaag was en
dat die ook als zodanig werd gevoeld.
De Top van Nederland ging af als een
gieter, wat zeg ik, als een compleet
tuinameublement. Wat echter niet
voorzien kon worden was, dat de Neder.
landse Top een slechtere verliezer was
dan de Nederlandse Sport ooit kende.
De Top putte zich uit in kinderachtige
en zelfs onware beschuldigingen aan
het adres van Saar Boerlage c.s. De Top
had het over verscherpte paspoortrege-
lingen en zou zich wel eens bezinnen op
de Nationale Orde. Een dubbele afgang
werd het. Jammer dat het tegen stichtin-
gen nogal lastig is een motie van wan-
trouwen en falen in te dienen.

Dit is geen grapje, dit is werkelijk ge.
beurd. De Top van Nederland barstte in
applaus los voor de computer. Ook dat
is een feit. Zoals het ook een feit is, dat
ex-staatssecretaris Van der Reijden in
Seoel tegen een Westduits IOC-lid zei:
"Nou, die Afrikaanse IOC-leden, die we
in Amsterdam kregen. zijn me ook een
mooi stelletje. De één vraagt een stu-
diebeurs voor zijn zoon, de ander geld
voor zijn verkiezingscampagne." Een
slordigheidje van Van der Reijden; hij
was dan ook niet in Lausanne. WVC
schijnt het al lang niet meer te hebben
zien zitten.

Wat echter nog nauwelijks is bena.
drukt. is dat werkelijk de gehele Top
van Nederland (of wat zich als zodanig
beschouwt) werd gemobiliseerd 'om
Amsterdam naar de zege te voeren en
dat dus uiteindelijk sprake was van een
gruwelijke nederlaag. McKinsey wordt
beschouwd als het summum in het Ne-
derlandse bedrijfsleven; we weten wel-
ke politici naar Lausanne kwamen: on-
der meer premier Lubbers en de ex-pre-
mier; Vonhoff, beschouwd als één van
Neerlands grootste liberale be-
stuurders was speciaal met het oog op
Lausanne voorzitter geworden van het
Nederlands Olympisch Comité. hoewel
hij van sport nauwelijks meer wist dan
dat zijn eigen buik er te dik voor is; Van
Thijn gold destijds in Den Haag zelfs bij
liberalen en CDA als een van de groot-
ste PvdA.politici.

Eén van de achtergronden van het opti.
mis me was een computerberekening.
Enkele technologen hadden het stem.
gedrag van de IOC-leden zeer nauw.
keurig in kaart gebracht. een program.
maatje was ontworpen en derhalve
werden de notabelen op een goede dag
naar Den Haag genood om daar de com-
putervoorspelling in levende lijve mee
te maken. Ronde voor ronde van de ver-
kiezing verscheen op het beeldscherm,

Top van Nederland

van tevoren, dat Amsterdam geen kans
maakte. En dat gold trouwens ook voor
Brisbane, Belgrado, Birmingham en Pa-
rijs.
Die hele verkiezing in Lausanne was
een cérémonie protocollaire. een groot
toneelstuk met IOC-voorzitter Sama-
ranch in de hoofdrol en een hele rij
hoogwaardigheidsbekleders als nede-
rige dienaars. Maar enfin, dat hoeft al.
lemaal niet herhaald te worden. Zelfs
bij de Telegraaf ging er een licht op,
nadat de zes verslaggevers ter plaatse
de uitslag hadden verwerkt.

Het is een fraaie geschiedenis geweest
met die Olympische Spelen. Sinds 18
oktober zwijgt iedereen er verbeten
over en dat is precies hetgeen de ex-
Stichting. die drie jaar lang zo voortva-
rend geld verzamelde en uitgaf, wilde.
Waarom zijn nog steeds de boeken niet
geopend? Dat hoeft weliswaar niet bij
een Stichting. maar omdat in totaal
toch zo'n zes miljoen gulden gemeen-
schapsgeld in de promotie van Amster-
dam werd gestoken. leek het toch niet
meer dan logisch. dat één of ander kri-
tisch politicus in Kamer of Gemeente-
raad naar de exacte feiten had geïnfor-
meerd.
Daar zouden zonder twijfel aardige fei.
ten zijn uitgerold. Zoals de salarissen
van Stichtingsdirecteur Reitsma en ad-
viseur Dirk Jan Meijel. De laatste zou
per hall jaar ruim twee Ion hebben ver-
diend. De man verklaarde zelf, dat hij
bij de Stichting voor een habbekrats
had gewerkt. in ieder geval lang niet
tegen het salaris. dat hij over dezelfde
periode in het bedrijfsleven had kunnen
krijgen. Opening van zaken had dus op
zijn minst een aardig licht kunnen wer-
pen op hetgeen nu precies in het be-
drijfsleven financieel loos is.

Onder meer de 75.000 stakkers. die van
hun armoedje f 19.92 stortten op de re.
kening van de Stichting. hebben niets
anders gedaan dan salarissen betalen
van mensen met weliswaar zakelijk,
doch met geen enkel Olympisch benul.
Wie een beetje was ingevoerd in het
spel om de kandidaturen voor 1992wist

De boeken openen

Hoe het in Rotterdam is afgelopen. valt
nog niet te zeggen. Maar het meest voor
de hand liggende is niet tegen de vroe-
gere McKinsey-directeur gezegd: "Wat
haal je je nu in je hoofd? Eerst Amster-
dam een zeper van jewelste bezorgen
en dan doen alsof Rotterdam slechts
één figuur nodig heeft: Geldens."
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Isabel
Allende

Liefde
cn
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Liefde en schaduw

••Dit is een verhaal van een vrouwen een man. die elkaar onmetelijk
liefhebben en zo konden ontsnappen aan de alledaagsheid van het
bestaan. Ik heb het in mijn geheugen gegrift en gekoesterd zodat de lijd hef
niet zou uitwissen en pas nu. in de sprakeloze nachten van deze plaats.
kan ik het eindelijk vertellen. Dat doe ik voor hen en voor anderen die mij
hun levensgeschiedenissen hebben toevertrouwd en tegen mij zeiden:
hier schrijf op. opdat ze niet vervliegen in de tijd."

I' j F I~

Isobel Allende leidt met bovenstaande
woorden haar roman 'Liefde en scha-
duw' in. Zijwerd in 1942in de Chileense
hoofdstad Santiago geboren. In haar
vaderland werkte zij voor een radicaal
vrouwenblad. publiceerde talrijke arti-
kelen. kinderboeken en toneelstukken
en verzorgde verschillende televi-
sieprogramma's. Nade militaire staats.
greep. waarbij haar oom, president Sal-
vador Allende, werd vermoord. vestig-
de zij zich met haar gezin in Venezuela.
Naast haar beroep als schrijfster is zijin
haar huidige woonplaats, Caracas,
werkzaam als journaliste. Haar eerste
roman 'Het huis met de geesten' werd
een wereldwijd succes.

Levensecht
Ook haar nieuwste roman 'Liefde en
schaduw' is schitterend geschreven.
Het boek is minder omvangrijk dan
haar eerste roman en ze gaat minder
ver terug in de tijd. Het voordeel hier-
van is, dat zij wat rustiger stil staat bij
verschillende relaties en gebeurtenis-
sen. Zijmaakt niet bekend in welk land
het zich afspeelt, maar het is toch over-
duidelijk dat het gaat om Chili, haar
geboorteland.
De liefde voor haar vaderland en vooral
voor de mensen die daar wonen is op
iedere bladzijde van haar roman ont-
roerend aanwezig. Haar personages
zijn allemaal levensecht. De nuchtere
waarheid van het militaire regime sij-
pelt langzaam en onverbiddelijk in het
leven van de hoofdpersonen. De grote
schaduw die valt over de zon en de
liefde,

Het hele verhaal is een liefdevol eerbe-
toon aan al die mensen, die zich on-
danks het grote verdriet. niet laten ver-
bitteren door de militairen van de Chi-
leense junta. Vastberaden zoeken velen
een weg om ieder op eigen wijze verzet
te bieden en slachtoffers te helpen.
Daarbij komt vaak het beste in de men-
sen naar boven en daarom is het on-
danks de schaduw een optimistisch
boek over menselijke warmte en solida-
riteit.
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Een Lente
Hetboek is in drie delen onderverdeeld.
In het eerste deel. 'Een Lente' getiteld,
worden alle personen die verder in het
verhaal een rol spelen voorgesteld. De
korte levensgeschiedenissen geven al
direkt weer hoe bont het gezelschap is
en hoe verschillend de achtergronden.
Irene, journaliste, jong, knap en leven-
dig. Zeheeft een makkeijk leven, is een
tikkeltje verwend, en ze maakt zich
liever geen zorgen om de dag van mor-
gen. Haar moeder Beatrix geniet van
haar welvaart en is niet van plan de
werkelijkheid van de armoede en on-
derdrukking tot zich door te laten
dringen.
Van de boerenfamilie Ranquileo werkt
de vader bij een rondreizend circus. De
moeder bestiert de familie, het huis~
houden en het land. Dedochter Evange-
lina is een teer schepseltje. Op haar
vijftiende jaar blijkt zij raadselachtige
aanvallen te krijgen. Dehele omgeving
bemoeit zich ermee. Volgens de een is
ze heilig en volgens de ander alleen
maar hysterisch. De dorpsbewoners
houden het erop dat zij wonderen kan
verrichten. De oudste zoon des huizes
werkt bij de politie en doet daar trouw
zijn plichten.
De anarchistische professor LeaI. die
samen met zijn vrouw de Spaanse dik-
tatuur van Franco is ontvlucht. Het zijn
inmiddels oudere mensen met volwas-
sen zoons. De professor pleegt verzet
tegen de diktatuur van zijn nieuwe va-
derland door pamfletten rond te strooi-
en en zijn vrouw heeft een heel origine-
le manier om de generaal dwars te
zitten.
Hun zoon losé is een priester in arbei-
derskleren en hun jongste zoonFrancis-
co heeft psychologie gestudeerd, maar
kan nergens een baan vinden. Volgens
hem komt dat omdat de rijken nergens
over nadenken en daardoor geen pro-
blemen kennen. Dearmen daarentegen
hebben zoveel rampspoed in dit land te
verdragen, dat de hulp van een psycho-
loog niets kan verhelpen aan hun per-
soonlijke nood. Grove sociale onrecht-
vaardigheid maakt een lachertje van

zijn beroep. Uiteindelijk vindt hij een
baan als fotograaf bij hetzelfde tijd-
schrift waar Irene journaliste is.

Kleurrijk
Doorzoveel verschillende personen ten
tonele te voeren, heeft Isabel Allende
een prachtig hulpmiddel in handen om
veel buitenissigheden uit allerlei ran-
gen en standen te beschrijven. Vooral
door de boerenfamilie Ranquileo ko-
men kleurrijke taferelen en situaties
van de plattelandsbevolking naar vo-
ren. Tradities. geloof en bijgeloof laten
de lezer van de ene verbazing in de an-
dere vallen. Daarnaast dwingen hun
moed en doorzettingsvermogen een
groot respekt af.
In deze lente worden de draden tussen
de personen gesponnen. Zij krijgen on-
ontkomelijk met elkaar te maken. met
de dreiging van de diktatuur op de ach-
tergrond.
In het tweede deel 'De Schaduwen'
komt die dreiging steeds meer op de
voorgrond en vindt zijn dramatisch
hoogtepunt in de ontdekking van een
massagraf.
In het derde deel 'Lief Vaderland' ko-
men de gevolgen van die ontdekking
naar voren. Gevolgen voor het volk in
zijn geheel en voor de hoofdpersonen
Irene en Francisco. in het bijzonder.
Isobel Allende heeft opnieuw een
prachtige roman geschreven.

Ellen Broshuis

Isabel Allende, Liefde en schaduw werd uit.
gegeven door de Wereldbibliotheek, Am.
sterdam 1986.296blz. Prijs f 29.90.





Een afscheidsgesprek met Joost de Vries

"Het individuele geweten is
onze enige hoop"

Joost de Vries. oud 37 jaar. sinds 2 jaar direkteur/vormingswerker van het
Coornherthuis. verliet per I november 1986de Humanistisch Geestelijke
Verzorging na 10jaar tot de dienst behoord te hebben. Joost wordt direkteur
van het vormingscentrum Den Alerdinck per gelijke datum. In het kader
van zijn afscheid van onze dienst volgt hier een gesprek met EGO-redak.
teur en kollega-vormingswerker Jan den Boer.
Het gesprek vond plaats aan de hand van een artikel 'Helen of delen' van
Voigt/Korteweg uit KAOS nr. 4. zomer 1986.

Als kind waren we zelf nog in staat in
associatieve taal van beelden en patro-
nen (symbolentaal) te spreken. Dat leer-

Zodra iemand zo keuzes maakt wordt hij
daar toch weer op aangesproken? En
inmiddels is het toch wel bekend, dat
veel mensen die funkties bekleden met
gezag (dominees, ouderlingen, be-
stuurders, enz.) hun gezag dikwijls uit-
sluitend ontleenden aan hun 'iets' zijn
en niet aan hun 'iemand' zijn.
Voor mij was vroeger een ouderling
iemand met gezag. Toen ik me in een
concrete situatie ging richten op wat hij
zei, en dat was niet veel. bleek dat hij
die uitstraling niet meer had. Naar mijn
ouders toe heeft dat anders gewerkt,
omdat die relatie altijd goed is geble-
ven. Ze vielen niet van een voetstuk.
Wat oorspronkelijk een nogal autoritai-
re verhouding was, is geleidelijk aan
een goede, gelijkwaardige verhouding
geworden. En dat, terwijl voor mij het
geloof weg viel.

Je zou kunnen zeggen dat je leven bete-
kenis krijgt voor de samenleving en
voorjezelf als je het algemeen menselij-
ke een persoonlijke vorm weet te geven.
Ik denk dat een grote portie achterdocht
hier op zijn plaats is. Omdat je vaak het
idee hebt van jezelf dat je heel origineel
bezig bent met dingen. Terwijl je. als je
goed om je heen kijkt (en naar jezelf),
ziet dat de ene standaard-oplossing
wordt ingeruild tegen de andere, met
het idee dat we nu iets heel nieuws aan
het doen zijn. bijv. de dogmatische ka.
tholiek die dogmatisch marxist wordt of
omgekeerd.
In je zoeken naar oplossingen voor le-
vensvragen heb je voortdurend te ma-
ken met behoefte aan veiligheid, zeker-
heid, inbedding in een gemeenschap
en dit relativeert de keuzes die je maakt
behoorlijk. Het past altijd wel weer in
een of andere traditie. Ondanks dit
moet je wel zoveel mogelijk blijven pro.
beren bij jou passende oplossingen te
zoeken en zoveel mogelijk van jezelf tot
z'n recht te laten komen.
Dat is altijd mijn huivering geweest in
de richting van de humanistische be-
weging. Ik voel me er bij thuis. maar ik
wil niet op één lijn gezet worden met
alle andere humanisten of het Huma-
nistisch Verbond.
Ik wil niet van de ene kudde (kerk) naar
de andere kudde overstappen.

Alle dingen die tot dan toe vanzelfspre-
kend waren geweest kwamen op losse
schroeven te staan. Dat levert wel een
gevoel van onveiligheid op. Uiteinde-
lijk naar de kunstakademie, maar om-
dat het toekomstperspektief daar niet
zo gunstig was ben ik theologie gaan
studeren en zo kwamen de vraagstuk-
ken waar ik mijn hele leven mee bezig
was geweest, terug in een studiekeuze.
Ik wilde wel eens precies weten hoe het
nu zat met die kwesties die thuis aange-
dragen werden. Dan beland je in een
vacuüm. Oude waarden en normen ko-
men ter diskussie. 'Wat vind je zelf?' Je
verliest een stukje vanzelfsprekend
kontakt met je familie en daar komt
niets voor in de plaats. Op sommige
dingen ben je niet meer aanspreek-
baar. Mensen begrijpen je niet meer en
omgekeerd. Je moet gaan zoeken naar
iets nieuws.

Zoals ik zei, tegen het eind van de mid-
delbare schoolperiode kwam ik in een
worsteling terecht, toen begon ik te
denken: 'wat stelt het voor mij voor, wat
moet ik ermee?' Toen begon ook het we-
kelijks naar de kerk gaan en de catechi-
satie in zijn betekenis twijfelachtig te
worden.

een knellende band ervaren, dat is niet
het geval. omdat ons gezin toch wel op
een prettige manier met dit soort zaken
omging.

In het artikel wordt onder meer gesteld,
dat een mens deel is van vele kringen.
Hij gaat deel uitmaken van een gezin,
een werkkring, een geloofskring, mis-
schien een politieke kring. In die krin-
gen kan hij zich geestelijk en lichame-
lijk ontwikkelen. tot dat hij letterlijk en
figuurlijk op eigen benen kan staan. De
kringen lijken per definitie groeibevor-
derend, maar in werkelijkheid ontwik-
kelen ze haar eigen waarden en normen
en op een bepaald moment wordt de
kring een knellende band. De groeimo-
gelijkheden houden op en na enige tijd
ontstaat een vervreemding van de
mens t.O.v. de meest direkte omgeving.
Hoe kijk jij daar tegen aan?
Natuurlijk denk ik als eerste aan ons
gezin. Mijn vader is predikant en omdat
hij predikant is word je voortdurend ge-
konfronteerd met de achtergronden van
een godsdienstig bestaan, terwijl veel.
al anderen dat slechts op zondag mer-
ken. Dat betekent ook dat je omgeving
van jou als kind van een dominee een
bepaald voorbeeldgedrag verwacht,
meer dan van bijv. andere kinderen. Je
wordt ook daardoor meer gedwongen je
standpunt te bepalen. Nog even voor de
goede orde: het gezin in zo'n gods-
dienstige wereld betekent bijv. ook dat
je hele vrijetijdsbesteding daar binnen
valt, zoals een kerkelijke figuurzaag-
club, een kerkelijk jongerenkamp e.d.
Ook de jongerensociëteit. waar je zater-
dagavond naar toe ging om achter de
meiden aan te gaan, was een sociëteit
van de kerk (die meiden dus ook). Kort-
om, een wereldje dat zichzelf voortdu-
rend bevestigde.

Een andere belangrijke kring van dat
moment was de middelbare school. Zo
tegen het eind van die schoolperiode ga
je je echt vragen stellen; je moet naden-
ken over wat je met de rest van je leven
wilt, bijv. wat je later wilt gaan doen,
studiekeuze, enz.
Je loopt tegen grenzen aan als je merkt
dat je vader het niet op prijs stelt dat je
met een katholiek meisje omgaat of dat
je op een bepaald moment thuis moet
zijn of dat je een bepaald soort gedrag
dient te vertonen. Maar het gezin als
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Afscheid van Joost de Vries
Per 1 november heeft onze colle-
ga-raadsman Joost de Vries de
dienst Humanistische GV verla-
ten. Hij is op hetzelfde tijdstip di-
recteur geworden van het vor-
mingscentrum 'Den Alerdinck' in
Laag-Zuthem bij Zwolle. Op de
kop af tien jaar was hij bij onze
dienst werkzaam: vanaf 1 novem-
ber 1976tot Ilebruari 1981als vor-
mingswerker in het Coornhert-
huis (toen nog in Driebergen),
daarna als raadsman in 't Harde
tot 1 januari 1985 en van dat mo-
ment af als directeur/vormings-
werker van het Coornherthuis in
Zeist. Inmiddels heeft de dienst
van Joost afscheid genomen. Hoe-
wel op deze pagina's ook een ge-
sprek met hem is opgenomen. wil
ik nog enkele opmerkingen bij
zijn vertrek plaatsen.
Zijn vertrek betekent een groot
verlies voor ons werk en voor onze
dienst. In de drie functies die

Joost bij onze dienst vervulde,
viel hij vooral op door grote intel-
ligentie, doorzettingsvermogen,
organisatietalent en kritische in-
breng. Door deze eigenschappen
was zijn bijdrage aan ons werk

bijzonder waardevol. Om enkele
feiten te noemen:
- hij hielp de basis te leggen voor
een aanmerkelijk vergroot en ver-
beterd Coornherthuis in de tijd
dat hij vormingswerker was;
- als raadsman in 't Harde hielp
hij een samenwerkingsproject
met de confessionele GV-ers op-
zetten dat uniek was in zijn soort;
- als directeur van ons vormings-
centrum ontpopte hij zich snel als
een bekwaam manager die kun-
dig en zorgvuldig met mensen en
middelen omging;
- op diverse momenten leverde
hij nota's die het denken over on.
ze onderlinge samenwerking, de
organisatie-structuur van onze
dienst alsmede de inhoud en me.
thodiek van het humanistisch
vormingswerk sterk hebben beïn.
vloed. Een bekwaam collega is
vertrokken. Aan zijn opvolging
wordt hard gewerkt.

Joos Sinke
Hoofdraadsman

den we zeer snel af. We gaan snel over
op het logisch spreken van oorzaak en
gevolg. In het maatschappelijk verkeer
hebben lange tijd geestelijken, domi-
nees, priesters en rabbi's, de filosofen
en de kunstenaars het alleenrecht ge-
had op het vertalen van algemeen men-
selijke thema's vanuit de symbolentaal
in een min of meer logische taal. En
daar kun je in deze eeuw nog de beoefe.
naars van de menswetenschappen aan
toevoegen.
Ik vind dat ik ontzettend rationalistisch
ben. De manier waarop ik los ben geko-
men van godsdienst en kerk heeft heel
veel te maken met het rationeel overwe-
gen 'wat betekent het precies wat daar
gezegd wordt en wat heeft dat met de
werkelijkheid zoals ik die zie te maken?'
Daar wordt heel veel mystificerend
taalgebruik gehanteerd en doet men of
het heel normaal is wat er gezegd
wordt. Bijv. wordt er tegen je gezegd:
'Maar gelukkig leven we uit de genade
van Jezus Christus'. Iemand die gods-
dienstig is kan hierdoor opgemonterd
worden. Ga je kijken naar wat er nu
precies gezegd wordt en ga je daar echt
mee aan de slag, dan kom je tot de ont.
dekking dat het een heleboel vrij bete-
kenisloze teksten zijn. Dit ben ik voor
mezelf nader gaan onderzoeken. Ik pro-
beerde de diepere betekenis van wat
daar onder zit te achterhalen. Ik kon
daar niet verder in komen dan vast te
stellen dat je daar geen harde beteke-
nissen aan kon hechten. Van daar uit
ben ik agnost geworden. Ik kan uit de
voeten met de werkelijkheid zoals ik die
zie en met de betekenissen die ik daar
aan kan geven. Later heb ik ook wat
meer geleerd om te gaan met dingen
die wat minder zichtbaar zijn, maar
even betekenisvol. zeg maar de emotio-
nele kant van het bestaan.

Elk mens heeft de wens in zich om deel
te zijn van de massa, om niet meer ge-

kweld te worden door zijn verantwoor-
delijkheden, de eeuwige keuzes, de
verplichtingen. In de massa hoef je niet
meer op je eigen benen te staan; je
wordt gedragen in de richting die de
massa gaat - en waarheen je ook gaat,
het is goed, want alle anderen doen het
ook. Als je dat zo leest, wat gaat er dan
doorje heen?
Je ziet dat in groepen deelnemers op het
Coornherthuis bijv. Dan praten ze niet
meer in termen van ... ik vind zus of
zo ... maar het is zus of zo. De werkelijk-
heid wordt daarin verwoord als een
vast gegeven, terwijl er sprake is van
de werkelijkheid van een bepaalde
groep, een bepaalde visie. Op het mo-
ment dat je dat niet ziet, stel je je onvol.
doende relativerend op naar je eigen
funktioneren< en dat van je groep en
wordt het gevaarlijk, omdat het dan in
feite alle kanten op zou kunnen gaan.

De massa denkt niet. Ze voelt ook niet.
Ze beweegt alleen, ze golft. Iemand die
is ondergedompeld in de massa, be.
weegt mee op de golfslag die daar
gaande is. De kleuren van de golven
worden gevoelens en gedachten ge-
noemd. Maar het zijn geen gedachten.
Een echte gedachte komt steeds weer
verder, verbindt zich met andere ge-
dachten en komt dan tot een nieuwe
slotsom. Eigen aan de massa is dat dit
nooit gebeurt. De beweging is het enige
dat felt.
Het meest sprekende voorbeeld daar-
van vind ik de bewapeningswedloop.
Het feit dat de opeenstapeling van ver-
nietigingswapens die er in de wereld is
als dagelijks gegeven wordt aanvaard.
Dat is doodeng.

Het enige dat je hoeft te doen om bij de
massa te horen, is net zo te bewegen als
de anderen, de afwijkenden - de zonde-
bokken - te bestraffen en de idolen te
bejubelen. Vooraldat laatste.

Het beeld van die massa als zee geeft
aan hoe moeilijk het is er tegenin te
roeien. Je ziet dat aan de pogingen van
het l.K.V.. bijv. die echt èn vrij groot-
schalig aktiviteiten tegen de kernbewa-
pening op gang weet te brengen. Dit
leek te gaan resulteren in fundamente-
le wijzigingen in de politiek. De tegen-
kracht van de internationale massa is
dusdanig dat zelfs zo'n krachtige bewe-
ging als het LK.V. het niet redt. Wat
natuurlijk ook waar is is het feit dat we
in een heel moeilijke wereld leven. Je
wordt gekonfronteerd met de ellende in
Afrika, met de kernwapens, enz. Je kunt
niet overal iets aan doen, wat er toe
leidt dat je om geestelijk gezond te blij-
ven, jezelf moet afschermen voor delen
van die werkelijkheid. Het risiko daar-
van is dat je je geheel gaat afsluiten en
dat je je nergens meer op richt. Dat je
jezelf met de moderne pijnstillers van
deze tijd (televisie, dagbladen, drank,
kalmeringsmiddelen, enz.) in slaap
sust.

Wanneer men probeert om voortdurend
zichzelf en de persoonlijke levensvra-
gen te vergeten door deel van de massa
te blijven, treedt na enige tijd een sleur
in, die geen bevrediging meer geeft ..
Dan kan het gebeuren dat iemand be-
gint te merken dat hij meer wil. Na ver-
loop van tijd identificeert hij zich meer
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met een kleinere kollektiviteit van een
bepaalde signatuur. Noem het maar de
kudde.
Zoals de massa zich richt op idolen, zo
richt de kudde zich op idealen. Erkomt
een moraal en er komen bepaalde nor~
men. Demassa kent geen moraliteit; ze
wordt bewogen door blinde impulsen.
De kudde heeft een bepaalde eigen-
heid; er zijn persoonlijke antwoorden
mogelijk; men is gericht op de toekomst;
men heeft zich een bepaalde taak ge-
steld.
Aan de ene kant is het ideaal voor het
individu om zoveel mogelijk vanuit je-
zelf kritisch naar je omgeving te kijken
en zelf je antwoorden te vinden. Aan de
andere kant is het wel zo dat je daar niet
voortdurend mee bezig kunt zijn. Je
moet ook gewoon leven, eten. enz. Ook
heb je een zekere stabiliteit nodig in je
bestaan. Je moet kunnen steunen op de
kennis en ervaring van je omgeving.
Net zo goed als je lopen vrij automatisch
doet, dus niet meer bij elke stap na-
denkt. zo heb je een aantal dingen in de
samenleving waar je als vanzelfspre~
kend in mee gaat. Je hebt als mens
slechts de mogelijkheid sommige din-
gen er uit te pikken om iets extra's mee
te doen. Ik denk dat je de omgeving
daarbij altijd nodig hebt. Het woord
'kudde' klinkt daarbij verschrikkelijk
negatief. maar het heeft ook positieve
elementen.

De laatste halve eeuw begint het kud~
debewustzijn aan kracht in te boeten.
Steeds meer mensen worden zich be-
wust van de gevaren van het louter
hiërarchisch denken. Het 'bevel is be-
ver, dat de uiterste konsekwentie is van
dit denken, leidt tot een totaal verlies
van de individualiteit. Een toenemend
aantal mensen zoekt dan ook niet meer
zijn heil in het kiezen vóórde ene kudde
en tegen. de andere. Velen zijn aan het
denken gezet door de gruwelijke uit-
wassen van het kuddebewustzijn zoals
het nazisme en het stalinisme waarmee
we in deze eeuw zijn gekonfronteerd.
Steeds meer mensen worden tot partij-
lozen, die bij geen kudde horen en geen
leider volgen. Zij wensen het leider-
schap over hun eigen leven op zich te
nemen.
Het leerzame van de situaties waarin
het 'bevel is bevel' aan de orde was, is
dat als je goed kijkt hoe dat funktio-
neert, dat je daar veel van kan leren
voor die kleine gewone dagelijkse si-
tuaties waarin zich in principe hetzelf-
de voordoet. En ik denk dat dat ook het
aardige is in ons werk, dat wij te maken
hebben met jongeren die al met iets van
dergelijke problemen gekonfronteerd
zijn. Die net als ik zich aanvankelijk
uitsluitend bezig hielden met hoe ze
hun diploma moesten halen en dan ko-
men ze in militaire dienst en stuiten ze
op problemen. Daarop kun je ze dan
aanspreken.
Daar ligt ook die uiteindelijke konse-
kwentie van 'bevel is bevel'.

Vroegof laat zal ieder lid van de kudde
ervaren dat hij er niet helemaal bij
hoort.Hij voelt zich als een toeschouwer
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bij zijn eigen leven. Hij kent zijn rol,
maar gelooft er niet meer in.
Op het moment dat je het gevoel krijgt
dat die kudde niet meer biedt wat jij
nodig hebt. dan wordt het probleem hoe
zelf vorm te geven aan je bestaan. Als je
daar in vast loopt. dan ben je afhanke-
lijk van goede hulp. Dan ben je toch
weer afhankelijk van je omgeving. Het
is toch ook bekend dat sommigen zelf-
moord plegen, omdat ze het goede ant-
woord niet meer kunnen geven.
Het probleem bij die hulp is echter dat je
de kwaliteit van die hulp meestal niet
kunt beoordelen. Ook daar zie je dus
weer een afhankelijkheid van naar wie
je toevallig verwezen wordt.
Het is te hopen dat die deskundige dan
ook inderdaad een man of een vrouw
van de geest is, dat wil zeggen iemand
die zichzelf niet identificeert met een
kudde en die dus ook niet met kuddeop-
lossingen aankomt.

Ik ben, toen ik ontzettend in twijfel zat
over hoe ik over de werkelijkheid en het
bestaan van god moest denken aan het
eind van mijn tienerperiode, in aanra-
king gekomen met een ouderling die
mij de standaardoplossingen gaf. waar
ik niets mee kon. Later ontmoette ik een
prof. in de theologie die zei: ..Je moet je
eigen denken durven te volgen en jezelf
serieus durven nemen".
Dat soort mensen zijn er ook in je omge-
ving. Ze stimuleren je je eigen weg te
zoeken, zelfs als ze het totaal oneens
met je zijn, je toch helpen je richting te
vinden.

Dan kom je tot de ervaring dat je echt
alleen bent. Datje tegen jezelf kan zeg-
gen: 'Ik zal het alleen met jou moeten
doen, wat raad jij me aan om te doen?'
Tegelijkertijd word je je ervan bewust
hoezeer je anderen nodig hebt.
Wanneer je wordt teruggeworpen op je
eigen geweten, op je zelf, dan is het
probleem vaak dat mensen zich daarbij
realiseren dat ze alleen staan en met
gevoelens van machteloosheid in aan-
raking komen ten opzichte van het ver-
anderen van die werkelijkheid. Iets wat
je heel vaak bij onze deelnemers hoort.
Toch is het goed dat je je bewust wordt
van de mogelijkheden die je als indivi-
dueel mens hebt om invloed uit te oefe-
nen op die omgeving, hoe minimaal dat
ook mag zijn. Je moet ook leren tevreden
te zijn met dat minimale dat je doen
kunt. in plaats van 'dan maar inde mas-
saliteit van het nihilisme en de apa-
th ie'. Ieder klein stapje in de goede rich-
ting is beter dan helemaal niets doen.
Ik heb wel eens gezegd: "Mocht de we-
reld aan kernbewapening te gronde
gaan, laat dat dan in ieder geval met
mijn volledige tegenwerking ge-
beuren".
Het individuele geweten is de enige ga-
rantie die de mensheid heeft dat daar
ooit iets van tegenkracht kan komen.
Onze enige hoop, hoe minimaal die in
sommige opzichten ook is.

Jan den Boer

Jazz: de muzie
en de heroïek

Toen onlangs de popgroep Wham
werd opgeheven. konden we via de
diverse media kennis nemen van de
grote droefheid. verbijstering. ja
zelfs wanhoop, die zich meester
maakten van de talloze fans. Ze
voelden zich in de steek gelaten en
wisten niet hoe het nu verder moest.
Je kunt zoiets natuurlijk afdoen met
kreten als: belachelijk. overdreven.
enz .• maar dan doe je vele mensen
toch onrecht. Ieder mens heeft nl.
idolen. op welkigebied dan ook en
je hoeft er beslist niet jong voor te
zijn! I
Ik heb al meerdere malen geschreven
over de parallel,len die er zijn tussen
pop- en jazzmuziek. Die overeen-
komsten strekken zich ook uit tot de fans
en de critici. Of je nu pop- of jazzliefheb-
ber bent. je wilt van je favoriete groep of
musicus alle platen horen en zoveel mo-
gelijk informatie hebben.
We hebben allemaal wel eens meege-
maakt dat een cri ticus een concert de
grond in schrijft, dat je zelf net zo goed
vond.
Bij een echte fan is het zelfs zo, dat zijn
lievelingsmuziek een grote invloed
heeft op zijn dagelijks leven.

Oude liefhebber
Ook de oudere jazzliefhebbers waartoe
ik dus behoor, kenden en kennen de
gevoelens die je bekruipen, wanneer je
je favoriete muziek hoort of er over leest
en wanneer je je al meer dan dertig jaar
intensief met jazz bezighoudt. dan kan
het niet anders of deze muziek is een
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e kritiek

deel van je leven geworden.
Die gevoelens van verbijstering waar ik
zojuist over sprak kende ik in de jaren
zestig toen de jazz een richting insloeg.
die ik met de beste wil van de wereld
niet meer kon volgen. En reken maar.
dat ik het geprobeerd heb. want ik was
toen 20 jaar jonger en ik wilde er nog
steeds bij horen, wilde meegaan met
die nieuwe muziek. wilde het persé
mooi vinden.
Maar dan komt er toch een moment dat
je jezelf een spiegel voorhoudt en je af.
vraagt: waar hen ik mee bezig. ben ik
wel eerlijk tegenover mezelf en ande-
ren? Bij mij draaide het erop uit dat ik
een conservatieve jazzliefhebber werd
die vond en ook nog steeds vindt. dat de
jazz na de bopperiode nooit meer we-
zenlijk is vernieuwd en die alle pogin-
gen tot vernieuwing uiterst en ook wel
onredelijk kritisch volgde. De afgelo~
pen twintig jaar heb ik mij dan ook heel
vaak geërgerd, wanneer bepaalde mu-
sici als grote vernieuwers werden ge-
presenteerd, terwijl ik vond dat deze
mensen helemaal geen jazz speelden.
Ik kon absoluut niet begrijpen dat 'som~
mige jazzcritici zo lyrisch konden schrij-
ven over muziek waaraan soms iedere
vorm van swing ontbrak.

Aktuele diskussie
Deze diskussie tussen vernieuwers en
conservatieven is momenteel weer ak-
tueel. omdat men elkaar nl. in de haren
vliegt over de subsidies die overwe~
gend naar de geïmproviseerde (lees
avant-garde) muziek gaan. Natuurlijk
is het zo, dat goede jazzmuziek voor het
grootste gedeelte geïmproviseerd moet
zijn, maar omgekeerd valt geïmprovi-
seerde muziek lang niet altijd onder de
noemer jazz.
Denk maar eens aan het orgelconcours
in Haarlem. Je kunt moeilijk zeggen dat
de organisten, die daar improviseren
over opgegeven thema's, jazzmuzikan-
ten zijn.
Jazz moet swingen en daar hebben som-
mige avant-gardemusici nogal eens
moeite mee, hoewel ik niet zal ontken-
nen dat er onder hen voortreffelijke in-
strumentalisten zijn zoals bv. Ab Baars
en Ernst Reijseger.
De lezer zal zich misschien afvragen
wat mij zo aan het filosoferen heeft ge-
zet en tot deze stellingname heeft ge~
bracht.

Nieuwe boeken
Wel nu, de uitgeverij Van Gennep te

Amsterdam deed de redaktie van EGO
twee nieuwe jazzboeken ter recensie
toekomen en het waren deze nieuwe
uitgaven die mij inspireerden tot bo-
venstaande ontboezemingen.
Het gaat om 'Lost Heroes' van Fred van
Doorn en het 'Jazz jaarboek 5' van Erik
van den Berg en Frank van Dixhoorn en
de zojuist genoemde tegenstelling con~
servatief-progressief treffen we ook
hier aan, hetgeen alleen al blijkt uit de
foto's van de twee muzikanten op de
omslagen.
Bij 'Lost Heroes' is dat de dit jaar overle-
den onvergetelijke Honk Mobley, een
van de grote boptenoristen, en bij het
'Jazz jaarboek 5' is dat Triston Honsin-
ger, een cellist, die momenteel geen
noot jazz speelt. maar zich wel bezig
houdt met geïmproviseerde muziek (als
instrument is de cello in de jazz trou-
wens zeer ongebruikelijk).
Het gezegde: de vlag dekt de lading
gaat hier dus volgens mij alleen op voor
'Lost Heroes'.
Laten we beide boeken echter eens af-
zonderlijk onder de loep nemen.

Vergeten helden
Fred van Doorn beschrijft in zijn boek,
dat als Nederlandse titel. 'De vergeten
helden in de jazz' heeft meegekregen,
de levens van een aantal muzikanten,
die allen tot de bopgeneratie behoor-
den of nog steeds behoren.
Hij volgt daarbij een vast stramien van
inleiding èn levensloop met gemaakte
platen in chronologische volgorde. Je
zou denken dat dit tot saaiheid zou moe~
ten leiden, maar dat is geenszins het
geval.
Fred van Doorn schrijft met veel liefde
en kennis van zaken en ik heb het boek
dan ook in één adem uitgelezen.
De overeenkomsten in levensloop bij
muzikanten als Tina Brooks, Tony Frus-
cello en Brew Moore is treffend. Allen
hadden te maken met de bekende pro-
blemen van drank, drugs en misken-
ning en het is dan ook geen toeval dat
van de twaalf besproken muzikanten er
inmiddels al zeven op betrekkelijk jon-
ge leeftijd zijn overleden.
Op .sommige muzikanten uit dit boek is
de Nederlandse titel eigenlijk niet van
toepassing.
Mensen als Chet Baker, Lee Morgan en
Art Pepper zijn absoluut geen vergeten
helden en hebben, zij het soms laat, ook
wel erkenning gekregen. Maar dat doet
niets af aan het feit dat dit boek beslist
een aanrader is.

Jazz jaarboek
Iets minder enthousiast ben ik over het
'Jazz jaarboek 5', hoewel er natuurlijk
prima artikelen in staan. Ik noem de
bijdragen van Frank van Dixhoorn over
Charles Mingus en de jazz van 1981 tot
1986 ..
Het verhaal van Randy Weston op zoek
naar zijn 'roots' in Afrika is voortreffe~
lijk, terwijl ook het artikel over Willem
Breuker van de hand van de fameuze
Gary Giddins zeer de moeite waard is.
Mijn voorganger bij EGO, Jeroen de
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Charles Mingus

Valk, laat zijn licht schijnen op de situa-
tie aan de Nederlandse conservatoria,
met hun diverse jazzopleidingen. Hij
doet dat opvallend eerlijk, want alle
richtingen en meningen komen aan
bod.
Maar de artikelen waarin mensen als
Triston Honsinger en Maarten Altena
aan het woord komen spreken mij totaal
niet aan.
Ik kan het echt niet interessant vinden
om te lezen, hoe in het stuk van Altena
ene John Zorn pluisjes over een bord
schuift, waarbij het publiek de adem
moet inhouden om de hoofdrolspelers,
de pluisjes dus, niet van het bord te
blazen. Dat hij aan het eind van het
'stuk' dan nog een liedje op zijn altsax
blaast is leuk meegenomen.
Sorry lezers, ik word duidelijk oud, con-
servatief was ik al!
Verder viel mij in dit boek op, dat trom-
bonist Willem van Manen zichzelf dui-
delijk zeer belangrijk vindt, wat al uit
de titel van het interview blijkt: Ik ver-
beeld me, dat ik de trombone in Neder-
land heb geëmancipeerd. (Dág Ruud,
Cees en Bart!)
Overigens heb ik niets tegen de musi-
cus Willem van Manen, want onlangs
hoorde ik in Rotterdam nog een voor-
treffelijk optreden van zijn Contraband.
Bij de Nederlandse platenprodukties
tenslotte overheerst het aanbod van de
geïmproviseerde muziek.
Het Criss Crosslabel van Gerry Tee-
kens zorgt tenminste nog voor wat even-
wicht.

Vlag en lading
Resumerend zou ik willen stellen, dat er
in het 'jazz jaarboek' ondanks mijn strikt
persoonlijke op~ en aanmerkingen veel
lezenswaardigs staat. maar dat ik de
samenstellers zou willen aanraden hun
geesteskind voortaan 'Jaarboek voor
Jazz èn geïmproviseerde muziek' te noe-
men, want dan dekt de vlag de lading
veel beter.
Tot de lezers van EGO zou ik willen zeg-
gen: heb je geld genoeg, koop dan bei-
de boeken, maar is het budget beperkt,
dan zou ik 'Lost Heroes' van Fred. van
Doorn willen aanraden, omdat dit boek
echt volledig over jazz gaat.

Theo Carree
'Lost Heraes' door Fred van Doom en 'Jazz.
jaarboek 5' door Erik van den Berg en Frank:
van Dixhoorn verschenen bij uitgeverij Van
Gennep te Amsterdam.
De prijzen zijn resp. f 24,50 en f 28,50
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Nobelprijswinnaar
'De Vertolkers' is een van de
twee in het Nederlands vertaal-
de werken van de kersverse Ni.
geriaanse Nobelprijswinnaar
Wale Soyinka. Deze lijvige ro-
man gaat over zeven mannen.
vrienden van elkaar. uit de bo-
venlaag van de Nigeriaanse sa.
menleving. Bijna allen hebben

in Europa of Amerika een oplei-
ding gevolgd en zijn daardoor
losgeraakt van hun eigen ach.
tergrond. Onmacht om keuzes Ie
doen is kenmerkend voor nage-
noeg alle hoofdpersonen. Mis-
schien wel mede daardoor wordt
hun verlangen. een synthese te
bewerkstelligen tussen droom
en werkelijkheid, alleen nog
maar groter. Met uitzondering
van de schilder Kola slaagt ech-
ter geen van deze figuren er in
dit te bereiken. In die zin is 'De
Vertolkers' een tragische roman.
Door zijn kompleksiteit is deze,
uit 1965 daterende, roman wei-
nig toegankelijk. De liefhebbers
zullen zich daardoor zeker niet
laten ontmoedigen. Het toeken-
nen van de Nobelprijs voor lite-
ratuur aan Soyinka zal de be-
langstelling voor de Afrikaanse
Bibliotheek terecht een lekkere
opsteker bezorgen.
'De Vertolkers' door Wole Soyin-
ka verscheen bij In de Knip-
scheer te Haarlem. Prijs f 39,50.

Kernwapens
Met welk recht wordt 'op geloof-
waardige wijze' door het bezit
van kernwapens gedreigd met
totale vernietiging? Met welk
recht worden miljarden besteed
aan bewapening, terwijl de Der-
de Wereld geteisterd wordt door
honger en ellende? Over deze en
andere vragen boog zich, in sep-
tember 1985 in Rotterdam, het
'Tribunaal voor de Vrede'. Een
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kollege van voornamelijk rechts-
geleerden oordeelde op grond
van verklaringen van deskundi-
gen en ooggetuigen over de
rechtmatigheid van het kern wa-
penbeleid. Zowel aan het natio-
nale en internationale recht als
aan algemene beginselen van
rechtsvorming en ethiek werd de
nukleaire afschrikkingspolitiek
getoetst.
In 'Kernwapens met welk recht?'
zijn de belangrijkste bijdragen
gebundeld. Aan de rechtskundi-
ge beschouwingen gaan analy-
ses van het kernwapen vraag-
stuk vooraf. Zo wordt ook inge-
gaan op de ontwikkeling van de
kernwapenstrategie, de relatie
tussen bewapening en onder-
ontwikkeling en de gevolgen
van een kernoorlog.
Dat zoveel verschillende disci-
plines aan bod komen maakt de-
ze bundel ekstra interessant.
'Kernwapens met welk recht?'
door Bob de Ruiter(red.) is een
uitgave van Jan Mets te Amster-
dam. Prijs f 25,-.

SlarWars
De topontmoeting tussen Rea-
gen en Gorbatsjow in Reykjavik
(oktober jl.) is een (volledige?)
mislukking geworden. Het ono-
verbrugbare meningsverschil
was het SDI, ook wel Star Wars-
projekt genoemd (een raketaf-
weersysteem in de ruimte).
Op 25 en 26 april van dit jaar
werd in Utrecht twee dagen ge-
konfereerd over het thema 'Vre-
de met Star Wars?' aan de hand
van een tiental inleidingen.
Centrale punten van bespreking
waren: Is SDI een stap in de rich-
ting van een veiliger, vreedza-
mer en stabieler evenwicht tus-
sen de supermachten? Of is het
een poging tot herstel van mili-
taire superioriteit, een poging
om nukleaire macht opnieuw in
politieke macht te vertalen? An-
derzijds wierp de konferentie

ook de vraag op in hoeverre we-
tenschappers, vredesbeweging
en politieke partijen lijdzaam
moeten (blijven) toezien hoe de
bewapening zich verder ver-
fijnd.
Juist nu het Star Wars-projekt
meer dan ooit wereldwijde be-
langstelling heeft gekregen is
het een goede zaak dat deze kon-
gresinleidingen plus de forum-
diskussie gebundeld zijn. 'Vrede
met Star WarsT door Jan van
Bentum(redJ verscheen bij het
Studiecentrum voor Vredes-
vraagstukken te Nijmegen. Prijs
f 17.80.

Politiek wapen
Waarom er in augustus 1945
atoombommen werden afgewor-
pen op Japan houdt de gemoede-
ren nog steeds bezig. Nog altijd
kan men hierover de meest uit-
eenlopende opvattingen horen.
Deze variëren van 'oorlogsmis-
daden en massamoord' via 'het
bespoedigde het einde van de
oorlog' tot 'dankzij de atoom-
bommen kon Japan tot kapitula-
tie worden gedwongen'.
In zijn studie 'De atoombom als
politiek wapen' konkludeert de,
in Nederland woonachtige en
werkende, Hongaar Miklos
Racz: Militaire overwegingen
hebben nauwelijks een rol ge-
speeld bij het inzetten van deze
wapens tegen Japan. Het was de
regering van de V.S, er m,n. om
te doen de wereld te demonstre-
ren wie de machtigste was. De
eerste atoombommen waren
duidelijk bedoeld als eerste stap
in de koude oorlog tegen de Sow-
jet Unie. In een overtuigende
analyse draagt de auteur het be-
nodigde bewijsmateriaal voor
deze konklusies ook aan.
Wanneer Racz in het nawoord
echter stelt: ..Van de socialisti-
sche staten gaat geen militaire
dreiging uit naar de westerse
landen", maakt hij zich er wel
erg simpel van af. Uitsluitend de
V.S. verantwoordelijk stellen
voor de gruwelijke ontwikkelin-
gen van na 1945 is toch op z'n
zachtst gezegd twijfelachtig.
'De atoombom als politiek wa-
pen' door Miklos Racz is een uit-
gave van Onze Tijd, Haarleml
Brussel. Prijs f 10,- (distributie:
In de Knipscheer te Haarlem).

Gorbalsjow
In maart 1985 werd Michail Gor-
batsjow gekozen tot algemeen
sekretaris van het Centraal Co-
mité van de Communistische
Partij van de Sowjet-Unie. Ter-
stond na zijn benoeming begon-
nen de spekulaties omtrent ver-
anderingen in het (buitenlands)
beleid van deze supermacht. Die
spekulaties duren tot op de dag
van vandaag onverminderd
voort. Een belangrijke grond
voor die veronderstellingen is
zeker te vinden in de openbare
toespraken, die Gorbatsjow
sinds zijn ambtsaanvaarding bij
diverse gelegenheden heeft ge-
houden. De voorstellen en
ideeën die hij in deze toespraken
lanceerde hebben ook in ons
land de nodige aandacht getrok-

ken. Het is dan ook nuttig dat de
belangrijkste van deze toespra-
ken (aangevuld met ver klarin-
gen en perskonferenties) nu in
Nederlandse vertaling zijn ver-
schenen. Titel van deze bunde-
ling is 'Naar een wereld zonder
kerwapens'. De bundel wordt af-
gesloten met de televisierede
van Gorbatsjow, waarin hij op
indringende wijze het Russische
volk toespreekt n.a.v. het ernsti-
ge ongeluk in de kerncentrale
van Tsjernobyl. 'Naar een we-
reld zonder kernwapens' door
Michail Gorbatsjow verscheen
bij uitg. C en 0, Postbus 47,1000
AA Amsterdam. Prijs f 19,50.

Necrologieen
In levensbeschrijvingen van
overledenen worden doorgaans
de minder aardige kanten van
iemand nu niet direkt uitbundig
geëtaleerd.' Over de doden niets
dan goeds' luidt immers een
aloude levenswijsheid. Toch is
het beslist niet zo dat over be-
langrijke en belangwekkende
mensen na hun dood alleen
maar kritiekloos geschreven
wordt.
De door Martin van Amerongen
samengestelde bundel 'Over de
doden niets dan goeds' bevat

daar enkele aardige voorbeel-
den van. Bij het overlijden van
prins Hendrik stelde de toenma-
lige hoofdredakteur van het
Utrechtsch Dagblad in zijn her-
denkingsartikel vast, dat het de
prins niet gegeven was ..krach-
tens zijn persoonlijkheid en wij-
ze van leven, om eerbied af te
dwingen". Een openhartige ont-
boezeming die deze journalist
met een ontslag op staande voet
moest bekopen.
Toch worden in deze bundel ne-
crologieën van politici. politieke
randfiguren en leden van het ko-
ninklijk huis ook dingen niet ge-
zegd. Bijvoorbeeld in het artikel
over Troelstra geen woord over
de mislukte revolutie en in dat
over Oud zoekt men vergeefs
naar iets over zijn burgemees-
terschap in oorlogstijd. De in-
memoriam-stukken geschreven
door politieke tegenstanders
doen de waarheid vaak nog het
minst geweld aan (het stuk over
Kuyper is daar een goed voor-
beeld van). Een interessante
bundel. 'Over de doden niets
dan goeds' door Martin van
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Brigilte Peskine
De buikspreker

Wim Heij
Frank SpoeJstra

leeftijd door de toeriste RuthBar-
nes wordt meegenomen naar
haar Amerikaanse provin-
ciestadje. Op de hoogvlakte
'thuis' had Armando zijn buik-
sprekend vermogen ontdekt: "De
duivel zit voor altijd gevangen,
Hij spreekt van binnen uit Ar-
mando met de stem van een
blanke en aan zijn lippen mag
niets te zien zijn." De dorpsbe-
woners zijn bang voorde jongen
en als hij voorbijkomt blaffen de
honden niet. Dat wordt later in
de V.S. nauwelijks anders. Echt
contact heeft hij alleen met de
ongeneeslijk zieke Paul. leraar
op de kleinkunstschooL met wie
hij een buikspreek-act opbouwt.
waarin ze Armando's beide cul-
turen laten botsen. Metzijnwoe-
de en heimwee slaat hij zijn pu-
bliek om de oren. Dit vindt het
echter geweldig en spoedig
staat Armando de Indiaan op
Broadway. Maar dan worden
zijn wanhoop en woede hem de
baas.
Brigitte Peskine schreef een
prachtige, soms tedere, soms
bijtende roman over eenzaam-
heid en emotioneel isolement,
die verlangend doet uitzien naar
haar volgende boek.
'De buikspreker' door Brigitte
Peskine verscheen bij Van Gen-
nep, Amsterdam 1986, 122 blz.
Prijs f 19,50.

De buikspreker
" ... hij beukt met zijn hoofd op
de grond, en dan gaat hij weer
aan het buikspreken, hij wil lij-
den, want als hij pijn heeft be-
staat hij." Er is heel wat - geeste-
lijke en emotionele - pijn in 'De
buikspreker', de eerste roman
van de Franse Brigitte Peskine
(geb. 1951).
Het is het verhaal van Armando,
een Indiaanse jongen uit een
dorp in Ecuador, die op IQ-jarige

weten hoe de vlag er bij hangt
m.b. t. het in gebruik nemen van
de kosmische ruimte voor mili-
tair gebruik.
'Countdown tot de ruimte-oor-
log' door Bhupendra Jasani en
Christopher Lee verscheen als
Prisma-pocket nr. 2567bij uitg.
Het Spectrum te Utrecht. Prijs
f 12.90.

Ruimte-oorlog

m.o.m. zijn werk te maken; hij
werd secretaris-generaal van de
internationale Teilhard de Char-
din-stichting in Londen. Over de
Franse jezuïet Pierre Teilhard de
Chardin 0881-1955, paleonto-
loog en filosoof.vele jaren werk-
zaam in China en schrijver van
o.a. Het verschijnsel mens en
Het goddelijk milieu) schreef
Stikker al vanaf 1968in Brese.a.
bladen. In dit eerste boek zegt hij
"ervan overtuigd (te zijn)dat de
mensheid op het punt staat een
nieuwe, belangrijke sprong in
het evolutieproces te gaan
maken.
Eengrondig begrip van de bood.
schappen van de tooisten (Chi-
nese filiosofen van ruim 2000
jaar geleden: F, S.) en van Teil-
hard de Chardin, en van de
meest recente inzichten in de na-
tuurkunde, de psychologie en de
ecologie kunnen zeer dienstig
zijn bij de bewustwording van
dit proces."
Kort en helder geeft Stikker de
theorieën weer van geleerden
als Capra, Sheldrake, Davies,
Prigogine e.a. en sluit hij aan bij
Marilyn Ferguson's DeAquarius
Samenzwering en Peter Rus-
sel1'sWereldbrein (zieEGO van
september '86. blz. 27),Stikker's
boek biedt. behalve een (op fei-
ten gebaseerde) optimistische
toekomstvisie, tot slot mogelijk-
heden tot actie aan. Daarbij richt
hij zich vooral tot onderwijskun-
digen, politici en de media, die
tot nu toe in het bewustmakings-
proces van het grote publiek
schromelijk achterblijven bij de
nieuwe denkers uit de weten-
schap.
'Tao, Teilhard en Westers Den-
ken' door Allerd Stikker ver-
scheen bij Bres, Amsterdam
1985. 181 blz. Prijs f 29.50.

"Wij zouden alweer een gele-
genheid voorbij laten gaan als
een grotere beheersing over de
militarisering van de ruimte niet
thans tot stand wordt gebracht."
Aldus besluiten Jasani (mede-
werker van het Sipril en Lee(kor-
respondent van de BBC) hun
boekje 'Countdown tot de
ruimte-oorlog'.
In dit boek zetten zij, in eenvou-
dige taal. alles nog eens op een
rijtje. Vanaf de eerste Russische
Spoetnik(4-IQ-1957ltot en met
door Reagan gelanceerde Star-
Wars plannen (23-3-1983)passe-
ren de revue. Een periode waar-
in 2114 satellieten gelanceerd
werden met een militaire bete-
kenis. Stap voor stap laten zij
zien hoe de wapenwedloop op
het punt staat zich uit te breiden
naar de kosmische ruimte. Een
uitbreiding die nieuwe eisen
stelt aan de wapenbeheersing.
Demeeste boeken over (anti-)sa-
tellietwapens en ruimtesyste-
men zijn naar vorm en taalge-
bruik slechts voor ingewijden
toegankelijk. De grote ver.
dienste van de schrijvers van dit
boekje is. dat ze deze moeilijke
materie voor een ruimer publiek
open hebben gesteld. Zeer aan-
bevolen voor een ieder die wil

Nieuwe lijd.denken
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Tao, Teilhard
en Westers Denken

Aan de wassende stroom van
NewAge-boeken werd eerder dit
jaar weer eens een Nederlandse
uitgave toegevoegd. Bijuitgeve-
rij Bres verscheen 'Tao, Teilhard
en Westers Denken' van Allerd
Stikker. Enwiedie naam bekend
voorkomt: inderdaad, het betreft
hier ir. A. Stikker. die in 1983op
SS-jarige leeftijd als RSV-presi-
dent met een gouden handdruk
van het ondernemerstoneel ver-
dween. Nu lijkt Stikker van zijn
jarenlange hobby (filosofie)

Allerd Stikker

ze via een uit de hand gelopen
picknick tijdens een onweer in
elkaars armen werden gedreven
en die dat gebeuren elk meer of
minder of helemaal niet hebben
verwerkt.
Het boek eindigt als volgt:
"WeL ze zei dat het tamelijk
koud was en dat we beter naar
binnen konden gaan. En ik zei:
Ja, laten we maar naar binnen
gaan. Dus gingen we naar bin-
nen. Zodat dus hij. ik, deze
hoofdpersoon, naar binnen
ging. De deur viel in het slot. En
het begon te sneeuwen."
In de realiteit is hier dus sprake
van kou en een gesloten deur,
maar er wordt tevens weer een
deur geopend voor de (hetere?)
fantasieën van hoofdpersoon en
lezer. Dat is vormtechnisch
knap, en tegelijk 'hels' span-
nend!
'Een romance' door Dirk Ayelt
Kooiman verscheen bij de Har-
monie te Amsterdam. Prijs
f 14.90.

In het boek 'Chemische wapens'
van Frans Jongen worden met
name de medische gevolgen van
een chemische oorlog beschre-
ven. Het begint met een algeme-
ne inleiding over het politieke
belang van de chemische wa-
pens en de aktuele ontwikkelin-
gen op dit gebied. Vervolgens
beschrijft de auteur de verschil-
lende soorten chemische strijd-
middelen, de werkingsmeeha-
nismen, hun direkte gevolgen.
de gevaren op de langere ter-
mijn en mogelijkheden tot be-
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Een romance

Chemische wapens

scherming tegen blootstelling
aan deze stoffen, alsmede be-
handeling van slachtoffers. De
nadruk ligt steeds op de uiterst
giftige zenuwgassen, maar ook
traangas en enkele tijdens de
Eerste Wereldoorlog gebruikte
gassen (o.a. mosterdgas) komen
aan de orde. Jongen komt tot
weinig opwekkende konklusies:
Nietalleen staan artsen machte-
loos als het gaat om een onver-
hoopte kernoorlog. Ook als het
gaat om het gebruik van chemi-
sche wapens, zal de gezond-
heidszorg vrijwel volledig ver-
stek moeten laten gaan.
Voor artsen en 'genezerikken'
verplichte kost.
'Chemische wapens' door Frans
Jongen is een gezamenlijke uit-
gave van het Studiecentrum
voor Vredesvraagstukken en de
Ned. Ver. voor Med. Polemolo-
gie. Prijs f 7,50.

Uitgeverij De Harmonie bracht
onlangs een goedkope herdruk
uit van de debuutroman van Dirk
Ayelt Kooiman: 'Een romance'.
Bijde verschijning in 1973spra-
ken recensenten van: een bijna
onmogelijke prestatie ... ronduit
een meesterwerk... spannend
als een detective. Nu, spanning
weet Kooiman inderdaad op te
bouwen. En dat terwijl er eigen-
lijknauwelijks iets gebeurt in dit
boek. Maar doordat er vrijwel
niets écht gebeurt, kan er tege-
lijkálles gebeuren in het denken
van de 'hoofd'persoon. Zo heeft
deze b.v. de wildste fantasieën
over vrijpartijen met een ge-
liefde, die maar niet (willen)
plaatsvinden.
Heel kort gezegd gaat 'Een ro-
mance' over twee mannen en
twee vrouwen, die elkaar voor
het eerst terugzien, jaren nadat

Amerongen(red.) is een uitgave
van Thomas Rap te Amsterdam.
Prijs f 30.-.
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