


Humanistisch Verbond dringt aan op
spoedige regeling geestelijke verzorging
bij de krijgsmacht

Het Humanistisch Verbond is bereid mee te werken aan een (tijdelijke) over-
gangsregeling voor de verdeling van de aantallen geestelijke verzorgers bij de
krijgsmacht, zoals de Commissie-Olivier heeft voorgesteld.
Het Verbond stemt ermee in dat deze overgangsregeling is gebaseerd op de
behoefte aan geestelijke verzorging onder dienstplichtigen en de omvang van
de geestelijke stroming zoals deze uit onderzoek blijkt. De organisatiegraad van
het 'zendende genootschap' - de derde pilaar waarop volgens de Commissie-
Olivier zo'n regeling moet steunen - is in de ogen van het HV echter geen goede
maatstaf om het aantal geestelijk verzorgers (mede) op te baseren. Maar de
noodzaak om op korte termijn tot een eerlijke verdeling van het aantal geestelijk
verzorgers over de verschillende geestelijke genootschappen te komen dringt.
Daarom wil het HV deze derde pilaar tijdelijk aanvaarden. Zij het dat deze dan
aanmerkelijk minder zwaar mag wegen dan de twee andere 'pilaren'. Het
Humanistisch Verbond heeft dit standpunt door middel van een brief aan
staatssecretaris Van Houwelingen van Defensie medegedeeld.

Volgens het HV moet een praktische overgangsregeling rekening houden met
historisch gegroeide verhoudingen en recht doen aan de gebleken behoefte aan
geestelijke verzorging in deze tijd. Dat is precies het bezwaar van het HV tegen
de voorstellen van de Commissie-Olivier. Het laten meewegen van de organi-
satiegraad van de 'zendende genootschappen' voor de vaststelling van het
aantal geestelijke verzorgers is volgens het HV in strijd met de adviezen van de
Commissie.Hirsch Ballin (over de criteria voor steunverlening aan kerkgenoot-
schappen en andere genootschappen op geestelijke grondslag). Het is boven-
dien niet relevant voor de doelgroepen van de geestelijke verzorging.
In zijn brief aan de staatssecretaris trekt het HV een vergelijking met medische
verzorging. De gelden voor medische verzorging worden toch ook niet toege-
deeld naar rato van de organisatiegraad van de voor zulke verzorging in aan-
merking komende patiënten? In plaats daarvan stelt het Humanistisch Verbond
voor om de bij de penitentiaire inrichtingen geldende, door de minister van
Justitie als juist erkende, norm van.:!:: 26%humanislische geestelijkevenorging
ook door te voeren voor de geestelijke verzorging bij de krijgsmacht. Dit aantal
stemt overeen met het kwart van de Nederlandse bevolking dat zich blijkens
onderzoek in sterke mate kan herkennen in de uitgangspunten van het Huma-
nistisch Verbond.

HV-standpunten
Onlangs verscheen bij het Humanis-
tisch Verbond de brochure 'Tien jaar
standpunten en uitspraken van het HV
1979-1989'. De samenstelling en eindre-
daktie was in honden van HV-publici-
teilscoördinator Ingrid Cramer. Zij
bracht in een zeer informatief boekje (64
pagina's in een handzaam formaat) ve-
Ie actuele onderwerpen en hete hang-
ijzers samen. waarover het HV in dit
decennium zijn humanistisch licht liet
schijnen. Om enkele van de tientallen
thema's te noemen: kernwapens. mi-
lieu. leefbare toekomst. scheiding kerk
en staat. fascisme. financiële zeHstan-
digheid, abortus, euthanasie, aids.tes-
ten, burgerlijke ongehoorzaamheid,
sekse-diskriminatie. wet gelijke behan.
deling. rapport Hirsch Ballin en huma-
nistische raadslieden in het leger.
Het boekje kost f 2,50 en is te bestellen
bij het Humanistisch Verbond. Postbus
114. 3500 AC Utrecht. tel. 030-318145.

(HV-persbericht 9 oktober 1989)
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Verdediger mr. Van den Broek voor de rechtszitting in gesprek met de aangeklaagden

hoe je uil onmachllol aklie koml!

krijgsmacht zich ergens bevindende
waar geen onmiddellijke hulp te ver-
krijgen is, wordt de schuldige gestraft
met de dood, levenslange gevangenis-
straf of tijdelijke van ten hoogste twin-
tig jaren.'
Een niet mis te verstane beschuldiging:
militair oproer,
HetHoofdvan het Gewestelijk Kantoor
MDD,Carib. Ltz.P.Korssen maakte ge-
spreksnotities die aan het procesver-
baal zijn toegevoegd. Het geelt een
goed inzicht in de achtergronden. Een
samenvalling daarvan volgt hieronder.

Klachten
'Al geruime tijd rommelde het op Hr.
Ms. Woerden. Het schip werd niet al-
leen meer ingezet voor zaken op de Be-
nedenwindse eilanden. maar ook bij
grote oefeningen, tochten naar de Bo-
venwinden en oefeningen van het
KorpsMariniers.
Op zich een ontwikkeling waar de be-
manning blij mee was. Varen, daarvoor
waren ze immers bij de marine ge-
komen.
Regelmatige plotselinge wijzigingen in
het vaarschema zorgden echter vooron-
rust. Vooral bij het thuisfron\. Privé-af-
spraken moesten onder voorbehoud ge-
maakt of afgezegd worden. De gebrek-
kige en niet gelijkluidende informatie
over die wijzigingen zorgde voor nog
meer onzekerheid. De bemanning vond
verder dot er geen waardering voor de
geleverde werkprestaties was. Als er
bijvoorbeeld tot diep in de nacht werd
overgewerkt in een dokperiode. don
werd er een uitslaapregeling afgekon-
digd. De verontwaardigde reakties
daarop hadden als resultaat, één vrije
dog. Die werd loter afgeschreven van
de verlofdagen. Ook bestond de indruk
dot er spelletjes werden gespeeld. Stel-
de een van de bemanningsleden iets
voor, dan werd dat afgedaan met niet
goed, Later kwamen de leidinggeven-
den daarop terug en presenteerden het
als eigen idee.
Een tdw-er (technische dienst werktuig.
kundige), die vies en bezweet even uil
de pul (machinekamer) kwam om iets te
drinken, een luchtje te scheppen of om
even bij te komen, werd direct gekon-
fronteerd met een waslijst van werk-
Zaamheden die logen te wachten. Of
met de vraag wat hij buiten de pul
kwam doen.
De aanwezigheid van de commandant
bij het overwerk was bepaald niet sti-
mulerend. Zijn gedrag dan riep alleen
maar irritaties op. Om de oefenpro-
gramma's te kunnen uitvoeren is Hr.
Ms. Woerden volgens de bemanning
onderbezet. Op een schip met vergelijk-
bare taken loopt een veel uitgebreidere
bemanning.
Verder ontstonden er de nodige misver-
standen door tegenstrijdige opdrachten
van twee sergeanten TDW.Opdrachten
meteen na elkaar gegeven en beide niet
juist riepen onnodige irritatie op.
De leef- en werkomstandigheden aan
boord veroorzaakten de nodige span-
ningen. In de slaapverblijven is een te
hoge temperatuur. Er zijn onvoorstel.

woordelijkheid voor de bijzondere door
hem bedreven feiten, als schuldig aan
militair oproer, gestraft met gevange-
nisstraf van ten hoogste twaalf jaren.
Indien dit feit is gepleegd in tijd van
oorlog of aan boord van een oorlogs-
vaartuig of luchtvaartuig der krijgs-
macht zich ergens bevindende waar
geen onmiddellijke hulp te verkrijgen
is, worden de schuldigen gestraft met
levenslange gevangenisstraf of tijde-
lijk van ten hoogste twintig jaren.'
Een aantal mensen was in de veronder-
stelling dot ze mogelîjk als belhamel
genoemd zouden worden:
'De belhamels onder de deelnemers
aan militair oproer worden gestraft met
gevangenisstraf van ten hoogste vijf-
tien jaren. Indien het feit is gepleegd in
tijd van oorlog of aan boord van een
oorlogsvaartuig of luchtvaartuig der

Dagvaarding
Dedagvaarding spreekt alleen over ar-
tikel 124:
'Wanneer vijfofmeer militairen samen.
rollen om in vereniging hun plicht te
verzaken, worden zij, indien het tot eni-
ge feitelijkheid ofbedreiging daarmede
gekomen is, behoudens ieders verant-

Op vrijdag 29 september jl. speelde voor de krijgsraad in Willemstad.
Curaçao, de zaak die in de wandelgangen 'de muiterij op de Woerden'
wordt genoemd. Als verdediger in die zaak trad het Hoofd Buro Militaire
Strafzaken. Lt.-kol. H. L. van den Broek, op.
De zaak: 'Een negental bemanningsleden van Hr. Ms. Woerden verlieten
op 7 juni 1989 het schip. gingen naar het buro von de MDD (Maatschappe-
lijke Dienst Defensie) en wilden vóór de varende inspektie (de oefening
High Quality) een gesprek met de hogere marine leiding. Een gesprek over
de onrust. wantoestanden en spanningen aan boord. Na lang beraad
besluit men op aanraden van de VBZ(Vereniging Belangenbehartiging
Zeemacht) en de Kroar, weer aan boord te gaan. Er wordt die dag toch
uitgevaren.

In de stukken die daarna worden opge-
maakt doet de toenmalige commandant
van Hr. Ms.Woerden aangifte: 'Hierbij
doe ik aangifte van militair oproer, ge-
pleegd door negen bemanningsleden
van Hr.Ms.Woerden (... l.'
Het proces verbaal spreekt van: 'allen
verdacht van overtreding van de artike-
len 114. 124cq 126of 134van het Wet-
boek van Militair Strafrecht. gepleegd
op woensdag 7 juni 1989te Curaçao.'

'Militair oproer' ol ...
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baar veel kakkerlakken aan boord en
voor een aantal bemanningsleden zijn
de bedden veelte kort. Zowelde afvoer-
gassen als de extreem hoge tempera-
tuur in de machinekamer zijn niet be-
paald goed voor de gezondheid. Debe-
manning heeft voorstellen tot verbete-
ring gedaan.
De leiding van de Woerden gaf de be-
manning de indruk dat ze er model bij
moest lopen. Het wisselen van tenue bij
wachtlopen en controlerondjes werd
als ondoenlijk ervaren. Als bij tenue-
inspektie de boel niet in orde werd beo
vonden moest er nieuwe aangeschaft.
Ookvan spullen die veelal niet aanwe-
zig waren. De aan boord vuil en vettig
geworden kleding is niet schoon te krij-
gen. toch werd dat verwacht.
De ergernis en frustratie werden nog
groter toen in het Cafetaria van de ba-
sis Parera werd gezegd dat 'de Woer-
den' in het vervolg apart moest zitten,
omdat ze er zo goor uitzagen.
Het compenseren van overwerk via de
VROB-regelingwerd vertaald naar uit-
betaling. En dat terwijl plaatsing in de
West door de meeste mensen wordt ge-
zien als rustplaatsing, met veel tijd voor
het gezin. Verder was er kritiek op de
besluiteloosheid en inconsequent ge-
drag van het hogere kader.
Als zeer belangrijk punt van kritiek
werd het haperen van de kommunika-
Iielijnen genoemd. Het corrigerend op-
treden van de commandant naar het ho-
gere kader had tot gevolg dat er bij de
bemanningsleden zondebokken wer-
den gezocht en aangewezen.

De maat vol
Eind mei, begin juni werd het de be-
manningsleden allemaal te veel. Via
de gebruikelijke kommunikatielijnen
was er blijkbaar niets te regelen. Men
besluit via de MDDkontakt te zoeken
met de staf. Blijkbaar moeten zaken op
een hoger niveau geregeld.
Op 3 juni vindt er een gesprek plaats
tussen het HGK-MDDICariben een
tiental bemanningsleden. De beman-
ningsleden geven dan aan dat ze voor
aanvang HighQualily een gesprek wil-
len met iemand van de staf.

Blik zeewaarts van Curaçao
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Karssen konstateerde toen: "Zomet de
Woerden varen, is varen op een tijd-
bom." Op 2 juni informeerde hij reeds
de Chef Staf en de commandant
Woerden.
Sjuni vindt er een gesprek plaats tussen
Karssen en de commandant. oudste of.
ficier, chefd'equipage, HTDende twee-
de sergeant. Al diskussiërende komen
de punten van herkenning op tafel. On-
duidelijkheden in de kommunikatielij-
nen, in de informatielijnen en de ondui-
delijke organisatiestruktuur .
Het voorstel van de Ltz. Karssen om te
komen tot een organisatie-onderzoek
wordt niet overgenomen.
DeChef Staf voelt er op6 juni niets voor
om met de groep bemanningsleden te
gaan praten. Later verandert hij van
mening en geelt aan 's middags na vast
werken te willen praten.
De bemanning weigert dit, omdat er
dan weer beslag op hu.nvrije lijd wordt
gelegd.

7 juni
Dan is het zeven juni. Hr. Ms.Woerden
dient om9.00uur te vertrekken. Een ne-
gental bemanningsleden besluit om
naar de MDDte gaan. (Volledigheids-
halve, de andere drie waren om medio
sche redenen niet aan boord).
Bijde MDDeisen ze een gesprek met de
Chef Staf. Deze weigert dat: "Er dient
eerst gevaren, dan gepraat."
De bemanningsleden zijn dan tot het
uiterste getergd en kunnen volgens hun
eigen zeggen geen kant meer op.
DeVBZen de Kmar adviseren hun aan
boord terug te gaan. Als de generaal
via de Chef Staf laat weten dat ze nog
een kans krijgen besluiten zeaan boord
te gaan.
Diezelfde dag wordt er nog uitgevaren
en in het procesverbaal wordt gezegd
dat: 'Op 7 juni 1989omstreeks IUlO uur
voer Hr.Ms.Woerden uit met voltallige
bemanning, althans voor zover mij be-
kend. De'Sail safety inspection' is daar-
na op zeer bevredigende wijze uitge-
voerd.'
Acht juni vindt er een gesprek plaats
tussen de Chef Staf, Ltz. Karssen. de
commandant, enkele stafleden en de
bemanning.
Naderhand zeggen de bemanningsle-
den daarvan dat het geen gesprek was,
maar meer een eenrichtingsverkeer. Zij
verwachtten dan ookweinig van die ge.
beurtenis.
Na een week of drie komt de Kmarpro-
cesverbaal opmaken. De indruk be-
staat dat de zaak in de doofpot gaat.
Met name ook omdat de generaal had
laten weten dat zenogeen kans kregen.

Begin september neemt een van de ge-
repatrieerde bemanningsleden contact
op met de humanistisch geestelijke ver-
zorging in de persoon van ondergete-
kende en vraagt steun bij een mogelijke
rechtszaak. Wij leggen diezelfde mid-
dag nog contact met het hoofd BMS
overste Van den Broeken die verklaar-
de zich bereid als raadsman in deze
zaak op te willen treden. Zonodig ook
voor de mensen in de West.

Enige tijd later doen de bemanningsle-
den in de West ook een beroep op Van
den Broek en deze stelt zich beschik-
baar als raadsman.
Bijde KMCARIBlijkt men niet blij met
deze ontwikkeling. Op allerlei manie-
ren tracht men Van den Broek tegen te
houden. Gelukkig reageert men op
hoog ministerieel nivo zoals het hoort.
De verdachten kiezen een raadsman.
deze stelt zich voor een zaak en het pro-
ces kan beginnen.
Ookgaat men er daar blijkbaar wel van
uil dat iedere verdachte recht heelt op
die verdediger die hij zelf wil.
Na veel telefoontjes landde Van den
Broek op zondag 24 september op het
vliegveld van Curaçao. Een week van
voorbereiding, met veel gesprekken op
verschillende nivo's volgde.

De rechtszaak
De negenentwintigste september was
het dan zover. De bemanningsleden.
waarvan er nog zeven op Curaçao ver-
bleven. stonden in voorgeschreven te.
nue voorde Krijgsraad. Depublieke tri.
bune zat vol. Naast echtgenotes en kol-
lega's was er ook interesse van stafle-
den en officieren van de basis. AIbij het
voorlezen, door de president van de
Krijgsraad. van de dagvaarding en het
procesverbaal blijken een aantal on-
zorgvuldigheden. Een verkeerde ge-
boortedatum of een verkeerde dienst-
vakaanduiding. De fiscaal (bijde ande-
re krijgsmachtdelen de auditeur mili.
tair) leest de dagvaarding nog eens
voor. De bemanningsleden worden be-
vraagd. Overste Van den Broek laat z'n
getuige komen. De huidige comman-
dant van Hr. Ms. Woerden wordt als
getuige en getuige deskundige ge-
hoord. Met name ten aanzien van het
woon- en leefklimaat, de onderbezet-
ting. de overbelasting en de sfeer aan
boord bevestigt hij de waarneming van
de beklaagden. Hijtrekt de vergelijking
tussen een zusterschip met soortgelijke
taken. Dan komt de fiscaal met zijn eis:
Drie weken militaire detentie voor.
woordelijk, zes maanden proeftijd en
een geldboete van vierhonderd gulden.

De verdediging
In het pleidooi van overste Van den
Broek komt onder meer een beschou.
wing van de gepleegde feiten aan de
orde:
L Alle moeilijkheden tezamen waren
voor de bemanning een onoverkomelij_
ke hindernis geworden om te varen, im-
mers
a. de aanslag op het uithoudingsvermo-
gen van de bemanning. zowel in men-
taal als fysiek opzicht. had hun incasse-
ringsvermogen geruïneerd
b. er dreigden door de gespannen ver-
houdingen zelfs handtastelijkheden
c. er dreigden niet langer te accepteren
bedrijfsveiligheidsrisiko' s
d. kortom, in alle opzichten waren de
limieten overschreden.
2. De bemanning kon maar een ding
doen. namelijk zich begeven naar het
HGK-MDD.



Van den Broek's pleidooi wordt aandachtig gevolgd vanaf de publieke tribune.

I

Indien de bemanning zich. bijvoorbeeld
als gevolg van een plotseling opkomen-
de heftige ziekte. in vereniging naar de
MGDhad begeven omdat ze zich door
ziekte niet in staat voelde uit te varen.
was dat kollektief bezoek zonder twijfel
normaal gevonden.
Het blijft in nevelen gehuld, waarom
het bezoek aan het HGK-MDDtezamen
met hel nemen van het besluit daartoe,
als een misdrijf wordt opgevat.
3. Op 7 juni 1989is aan boord van Hr.
Ms. Woerden niet tegen de beklaagden
gezegd: "Eerst varen, dan komt er een
gesprek." Zij hadden namelijk nog
steeds gehoopt dal er vóór de varende
inspektie met hen zou worden gespro-
ken. Indien tegen de beklaagden op 7
juni bij aanvang van de dienst zou zijn
gezegd. eerst varen, dan komt de Chef
Staf om te praten, dan waren ze aan
boord gebleven.

Pleidooi vrijspraak
Verderop tijdens het pleidooi pleitte de
raadsman voor vrijspraak op een
drietal punten. die ik beknopt weer-
geef;
L De vorige Commandant Zeemachl
Caraibisch Gebied heeft gezegd: ,,Ik
heb considiratie als je om tien uur aan
boord bent en verder werkt, ongeachl
de gepleegde feiten. De beklaagden
hebben aan deze voorwaarden vol-
daan. Ze hebben er dan ook op gere-
kend en vertrouwd dat zijniel meer voor
de krijgsraad zouden behoeven Ie ver.
schijnen.
Opmerkelijk is dan ook. zegt Van den
Broek in zijn pleidooi, dat de huidige
commandant in het Caraibisch gebied.
toch verwijsi. Door de toezegging van
de vorige Commandant Zeemacht Ca-
raibisch Gebied. mist de huidige de be-
voegdheid beklaagden naar de Krijgs-
raad te verwijzen.
Als tweede punt noemde hij:
In de dagvaarding moet het strafbare
feit exacl volgens de bestanddelen van
de wet worden beschreven.
In de dagvaarding stond dat iedere in-
dividuele beklaagde het misdrijf met
vijfof meer anderen had gepleegd.
In de wel slaat dat hel met militairen
moet zijn gepleegd. niet met anderen.
Overste Van den Broekverklaarde na-
derhand dat deze Iwee verweren ook
gevoerd kunnen worden als de be-
klaagden een echt misdrijf hebben ge-
pleegd. Er moet dan vrijspraak volgen.
In de derde plaats ging hij uilvoerig in
op de ontwikkeling van het slrafrecht
van de laalste vijftien jaar.

Geen valse opzet
- vijf of meer anderen
- samenrotten
-om
bestanddelen van de dagvaarding die
uitvoerig in beschouwing werden geno-
men. Hij konstaleert dan: "Debeklaag-
den hadden het oogmerk het belang
van de marine te dienen. Van opzet ge-
richt op militair oproer was geen spra-
ke. Ook van sabotage is geen sprake.
De beklaagden zijn verbitterd dat hun
commandant daaraan heeft gedacht.
De commandant en ook de verdere lei-
ding bij de KoninklijkeMarine moeten
toch welen dal de beklaagden. indien
zij werkelijk sabotage zouden beogen,
dit zo slim aanpakken. dat ze daarbij
geen enkel strafbaar feit zullen plegen.
Zodra zeertoe overgaan precies te doen
wat hun meerderen hun bevelen en op-
drag.?n, komthel schip niel meer van de
waL en:
"Indien (nogsteeds) twijfelaan de opzet
van de beklaagden mochtbestaan. dan
wijzenzijer voortsnog op dat zijeerslop
7 juni 1989ten kantore van het HGK-
MDDvernamen, dat de Commandant
Zeemacht in het Caraibisch Gebied,
kennis had genomen van de proble-
men. Tevens werd hen eerst op dat mo-
ment toegezegd dal er die dag in
scheepstijd een gesprek met de Chef
Staf zouplaats vinden. Datde Chef Staf
eerst wilde varen en daarna pas spre-
ken. werd uiteraard door de beklaag-
den geaccepteerd. Zij hebben de op-
dracht tot voren perfect uitgevoerd. Zij
waren daartoe in staat omdat de druk
wat van de ketel was, als gevolg van de
gedane toezeggingen. Overigens, de
beklaagden hebben nooit om een ge-
sprek met de Chef Staf persoonlijk ge.
vraagd. doch met iemand van de Staf.
Een gesprek met (iemand van) de Slof
was noodzakelijk. omdat gesprekken
met de toenmalige commandant Hr.
Ms. Woerden geen enkele oplossing
bracht."

Aan hel eind van zijn pleidooi gaat de
Raadsman in op de essentie van de
zaak: "In essentie betreft de hele pro-
blematiek een arbeidskonllikt waar-
voor het wetboek van militair strafrecht
niet is geschreven. De manier waarop
er lot heden op is gereageerd. leidt al-
leen bij een organisatie die geen winst
behoeft te maken, niet tot een finan-
cieel faillissement. Echter en helaas is
in deze zaak het emotionele faillisse-
ment nog lang niet afgewend. Ik schot
in dot het nog niet te laat is, maar veel

tijd is er niet meer over."
Over de straf zegt hij:
"Debeklaagden behoren Ie worden vrij-
gesproken omdat
a. het recht om hen naar de Krijgsraad
te verwijzen door de toezegging van de
Commandant Zeemacht in het Carai-
bisch Gebied. niet meer bestond.
en/of
b. Het ten laste gelegde handelen niet
is te kwalificeren op enig strafbaar feit.
en/of
c. De ten laste gelegde feiten niet door
de beklaagden zijn gepleegd.
Aan de vereisten van één of meer be-
standdelen is niet voldaan, dan wel dat
er sprake is van een straf- enlof schuld-
uitingsgrond.

Uitspraak opgeschort
De fiscaal kreeg daarna de gelegen-
heid tot reaktie. Hij gaf in feite toe dat
de generaal de opmerkingen wel had
gedaan. maar dat daar wat anders mee
bedoeld werd dan: niet vervolgen.
Daarop trokde Krijgsraad zich lerug om
te beraden over de verdere gang van
zaken.
Een spannend moment, waarin de be-
manning de ene sigaret na de andere
rookte.
Toen de Krijgsraad terug kwam vroeg
zijals eerste omde studieboeken, waar-
uit de door Overste Van den Broekge-
bruikte argumentatie bleek. Desecreta-
ris van de Krijgsraad zou deze dan kun-
nen kopiëren en daarna zou de Krijgs-
raad dit kunnen bestuderen.
Verder werd meegedeeld dat de uit-
spraak derhalve pas op vrijdagochtend
13oktober zou plaatsvinden.
Teleurstelling, bij de beklaagden en op
de tribune. Men had immers vurig ge-
hoopt dat er nu een einde aan een onze-
kere periode zoukomen. Naeen drankje
aan boord van Hr. Ms. Woerden wasde
teleurstelling grotendeels verdwenen
en had plaats gemaakt voor een gevoel
van: we worden 5erieU5genomen. De
Krijgsraad wil de zaak nog eens goed
bestuderen. Natuurlijk. het levert nog
twee weken spanning op. maar het is in
het belang van een eerlijke rechtsgang.

Klazien van Brondwijk Wiltjer

Naschrift: Het vonnis luidde vrijspraak, om-
dot fonneeljurldisch het betrellende artikel
124niel bewezen werd geacht. Uiteraard kan
de fiscaal in hoger beroep gaan. Mocht dit
het geval zijn. dan houdt EGO zijn lezers op
de hoogte.
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De HNC-zook Sewgobind

en de losse flodders van de advocaat-fiscaal
Mahesh Sewgobind

Wegens het niet opvolgen van dienstbevelen eiste de advocaat-fiscaal
(aanklager) bij het Hoog Militair Gerechtshof (HMG),mr. P. Bos. 400gulden
boete tegen de 21-jarige ex-militair Mahesh Sewgobind uit Eindhoven.
Sewgobind had gedurende zijn diensttijd verscheidene keren geweigerd
aan oefeningen deel te nemen omdat. zo was hem daarvoor gebleken. de
krijgsmacht niet in staat was hem het, door zijn godsdienst (Hindoe),
voorgeschreven eten voor te schotelen.
De krijgsraad verklaarde op 7 december 1988Mahesh weliswaar schuldig
aan het niet opvolgen van dienstbevelen. maar er werd hem geen straf
opgelegd. omdat 'de krijgsmacht bij herhaling gefaald had met het ver-
strekken van het juiste voed ser.

Ondersteunende aktie voor het HMG-gebouw op 27 september 1989

De genoemde HMG-zaak diende op 27
september j1.,omdat zowel de auditeur-
militair (aanklager) als Sewgobind te-
gen het vonnis van de Arnhemse krijgs-
raad beroep hadden aangetekend. De
auditeur-militair omdat de beklaagde
geen straf had gekregen en Sewgobind
omdat hij schuldig was verklaard.

Voorgeschiedenis
De uit Suriname afkomstige Mahesh
Sewgobind had reeds voor z'n opkomst
bij Dienstplichtzaken in Kerkrade geïn-
formeerd naar de mogelijkheden van
aangepast eten voorHindoes (zijngods-
dienst verhindert hem het eten van zo-
wel rund- als varkensvlees). Volgens
'Kerkrade' zou dit geen enkel probleem
op hoeven te leveren. Depraktijk inOir-
schot liet al direkt anders zien. Na drie
dagen hield Mahesh het kazerne-eten
voor gezien en fietste hij dagelijks (zo'n
30 km) naar huis om zelf z'n potje te
koken. Tijdens de oefeningen, geduren-
de de eerste vier maanden, ging er
steeds iets mis met zijn eten. Hiervan

deed hij officieel zijn beklag bij zijn ka-
zernekommandanl. Wanneer hij nèt pa-
raat is geworden, januari 1988,moet hij
voor tien dagen op oefening Duitsland.
Van tevoren pleegt Mahesh uitgebreid
overleg en het onmogelijke blijkt toch te
kunnen; iedere dag is er eten voorhem.
Een toevalstreffer? Je zouhet haast zeg-
gen. want daarna ging het -Iijdens oe-
feningen - aan de lopende band weer
fout (ham en kaas in één lunchpakket,
tuinbonen met spek, enz.l. In april '88is
zijn geduld op en weigert hij nog langer
aan oefeningen deel te nemen. Dither-
haalt zich in mei en september van het-
zelfde jaar nog twee keer. Tegen Ma-
hesh wordt proces-verbaal opgemaakt,
hij zit in voorlopig-arrest. komt in de
kanalen van de hulpverlening, belandt
in Nieuwersluis en verlaat tenslotte -
op normale wijze - de militaire dienst.
Alleen , .. met nog een krijgsraadzaak
in het vooruitzicht.
(Vooreen verslag van deze krijgsraad-
zitting verwijzen wij kortheidshalve
naar het EGO-nummervan februari van
dit jaar; red.).

ti
V[GETARisCJ
PARM,
HAPJE

Advocaat-fiscaal
Nadat de president van het HMGde ten-
lastelegging heelt voorgelezen en de
zaak met Mahesh in sneltreinvaart is
langsgelopen is het woord aan de advo-
caat-fiscaal. mI. P. Bos.Dezebegint zijn
requisitoir met de volgende konstate-
ring: 'Het is merkwaardig dat vele van
die Oosterse geloven zo absoluut zijn'.
Een opmerking die, zelfs als hel waar
zou zijn, volslrekt niet ter zake doende
is.
Er is immers vrijheid van godsdienst!
levensovertuiging, ook voormilitairen.
Indien de Staat in principe een ieder
kan oproepen. dus ongeacht levensbe-
schouwelijke of godsdienstige achter-
grond, dan heelt diezelfde Staat, en
daarvan afgeleid de krijgsmacht, die
overtuiging maar te respekteren.
Mensen mei zulke absolute opvattingen
leveren problemen op voor een organi-
satie, zo vervolgde mI. Boszijn betoog,
zeker wanneer binnen één en dezelfde
denominatie nog weer grote verschillen
zijn waar Ie nemen (doelend op hel ge-
geven dat niel alle Hindoes tegen hel
eten van zowel varkens- en rundvlees
zijn).'Het is niet aan mijomoplossingen
te bedenken' gaf mr. Bos loe, maar kon
vervolgens toch niet nalaten een twee-
de losse flodder af te vuren. Hijdeed de
onvoorstelbare suggestie om al die
lieden, zoals Sewgobind, maar in één
en dezelfde eenheid te plaatsen. Een
regelrecht pleidooi voor getto-vorming
in de Nederlandse krijgsmacht!
Omdat de advocaat-fiscaal nadrukke-
lijk van mening was dat Mahesh de op-
drachten gewoon aan zijn laars had ge-
lapt, achtte hij een voorwaardelijke
straf op zijn plaats en eiste dan ookeen
boete van f 400,-.

Verdediging
De verdediger van Mahesh, mr. H. Pe-
ters, begint met te stellen dat de 'Rege-
ling faciliteiten voor joodse. moslim en
hindoe militairen' in de praktijk nog
steeds te wensen overlaat; een feit dat
de Minister van Defensie, in antwoord
op Kamervragen op 21okt. 1988,ook al
erkende. De minister verwacht dat be-
trokkene in die situatie met de krijgs-
machtleiding naar oplossingen zoekt,
iets dat Sewgobind steeds nadrukkelijk

~ getracht heeft te bewerkstelligen. 'Juri-
disch gezien', stelde mL Peters, 'doet

~ beklaagde niets anders dan een beroep
-Ë op zijn vrijheid van godsdienst die is
.:; vastgelegd in art. 6 van de Grondwet.'
'Het heeft immers geen zin', zo vervolg- ~
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4 de hij, 'om de vrijheid van godsdienst te
aanvaarden, wanneer men de mens
ook niet in de gelegenheid stelt om die
godsdienst nadrukkelijk te belijden.
HetMoslim.en Hindoegeloof uit zich nu
eenmaal ook in specifieke voedings-
voorschriften en rituelen.'
Hij beëindigde zijn betoog met te be-
klemtonen dat de krijgsmacht 'van de
Hindoe niet mag verwachten dat hij zijn
geloofsovertuiging, opvoedingsachter-
grond en kultuur opzij zet.
Beklaagde handelde in overmacht, ge-
legen in de dreigende belemmering
van de praktische uitoefening van zijn
geloofsovertuiging.'
En verzoekt het HMGMahesh Sewgo-
bind vrij te spreken.

Wim Heij

Nètvoorhet ter perse gaan van dit num-
mer deed het HMGuitspraak: schuldig
zonder oplegging van straf; een beves-
tiging dus van het vonnis van de krijgs-
raad.

Terwijl iedereen mocht gaan eten
moest hij de wacht houden bij de wa-
pens.
Na twintig minuten werd hij afgelost.
In looppas naar de eetzaal.
Snel eten op het bord geladen, zitten en
happen.
Noggeen vier happen had hij binnen of
z'n buddy stond al naast hem: "Gelijk
meekomen, de wapenles begint over
twee minuten."
Met het bord in z'n handen begeeft hij
zich al etend naar de klas, die in de
voorligsteun op hem wacht.
"Om op te warmen", zegt de korporaaL

die bijna uit z'n vel springt als hij ont-
dekt dat er iemand etend het hoofdge-
bouw uitkomt.
Iedereen ligt krom, behalve de korpo-
raal.
Die begint van achter uit z'n keel. slaat
hem het bord uit de handen, beticht
hem van het vernielen van rijkseigen-
dom en geeft hem vijftig.
Deklas is solidair en pakt er vijftigmee.
De sergeant komt aanlopen en vraagt
wat er aan de hand is.
Hij legt uit dat hij de wacht had bij de
wapens, werd afgelost. zat te eten,
werd opgehaald, stikte van de honger
en z'n bord dus mee naar buiten nam.
De opleiding is zwaar en vorige week
had de korporaal op het bivak zelf ge-
zegd dat je moest zorgen dat je eten
binnen kreeg, hoe dan ook.
Vandaar dus, normaal toch?
De klas beweegt nauwelijks en houdt
de adem in.
De korporaal begint over de krijgstucht
en de sergeant?
Die fronst z'n wenkbrauwen en loopt
weg.

WIKLA
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RMT Seedorl officieel geopend

Staatssecretaris J. v. Houwelingen opende vrijdag 8 september jl. het
nieuwe RMT in Seedorf. Hij deed dit met veel genoegen 'omdat dit tehuis in
zijn opzet heel goed aansluit bij enige zeer belangrijke aspecten van mijn
personeelsbeleid' .
'Dit tehuis'. zo beklemtoonde hij. 'beantwoordt in zijn opzet aan de ver.
wachtingen die ik van een goed militair tehuis heb. Het nodigt militairen
uit er hun vrije uren te komen doorbrengen. want zijn inrichting is een
alternatief voor de huiskamer. het heeft een flink aantal goede ontspan.
ningsmogelijkheden en stimuleert het informele samenzijn',
Voor bestuur en medewerkers van de Stichting Militaire Tehuizen van het
Humanistisch Thuisfront en de in Seedorf gelegerde militairen was die
achtste september een heuglijke dag Op de plek van het oude, grotendeels
houten, gebouw staat nu een fonkelnieuw. werkelijk wonderschoon, HMT,
Reden genoeg voor EGO om aan deze officiële opening de nodige aan-
dacht te besteden.

Zoals gebruikelijk is bij dit soort ge,
beurtenissen, namen alle sprekers, die
bij deze opening het woord voerden, de
gelegenheid te baat om naast geluk-
wensen ookenkele andere zaken aan te
stippen. De belangrijkste thema's die
werden aangevoerd laten we in dit arti-
kel de revue passeren.

Staatssecretaris
Militaire tehuizen zijn een ontmoe-
tingsplaats voor leeftijdgenoten die in
dezelfde situatie verkeren. In het mili-
tair tehuis kunnen de - meest jonge -
militairen in een ontspannen sfeer met
elkaar verkeren',
Naast de aanwezigheid van ontspan-
ningsmogelijkheden en het in de gele-
genheid stellen tot informeel samenzijn
is 'het vormende aspect van de militaire
tehuizen' voor staatssecretaris Van
Houwelingen minstens zo belangrijk:
'De diensttijd mag door de militair im-
mers niet als verloren tijd worden er-
varen'.

Dat de verantwoordelijkheid voor een
zinvolle diensttijd primair bij Defensie
ligt is de bewindsman zich terdege be-
wust, maar de krijgsmacht als organi-
salie zal dit alleen maar gestalte kun-
nen geven in samenwerking meto.a. de
tehuisorganisaties. 'Vooral op dit ge-
bied zijn er dus raakvlakken met enige
belangrijke delen van het personeels-
beleid, Eén daarvan is het alcoholmati-
gingsbeleid bij Defensie'.
Het verheugde de staatssecretaris
daarom bijzonder dat ook in het nieuwe
HMTSeedorf een restrictief alcoholbe-
leid zal worden gevoerd. Persoonlijk
achtte Van Houwelingen 'het spelen
aan geld-uitkerende gokautomaten een
bedenkelijke vorm van recreatie',
Hijsprak dan ookzijnblijdschap uit dat
het bestuur van de Stichting Humanis-
tisch Thuisfront het voornemen heeft
het aantal gokautomaten stapsgewijze
te willen afbouwen. Aan het eind van
zijn toespraak maakte hij melding van
de 'sterk verbeterde' onderlinge verhou-
ding tussen de verschillende diensten

geestelijke verzorging, waardoor 'de
verdeelsleutel binnen handbereik' ligt,
(Detoekomst zal moeten uitwijzen ofde
bewindsman niet een wat al te optimis-
tische inschatting maakte. Zie ook het
HV-persbericht op pag. 2 van dit num-
mer.J Met het laten binnenmarcheren
van het fanfarekorps der Limburgse Ja-
gers verklaarde de staatssecretaris ver-
volgens het HMTSeedorf officieel voor
geopend.

Voorzittel van de stichting Humanistisch
Thuisfront. mI. C. Sjenilzer

Voorzitter Humanistisch
Thuisfront
Devoorzittervan de Stichting Humanis-
tisch Thuisfront, mI. C, Sjenitzer, begon
zijn toespraak met de staatssecretaris
te bedanken voor het verrichten van de
officiële opening en vooral voor diens
bemoeiingen met de bouw van het
nieuwe tehuis: 'Op het cruciale moment
mochten wij de deur naar uw werkka-
mer open vinden en zonder dat was dit
mooiegebouw er nu niet geweest.' •

8 EGO. november 1989

van HouweIingen -Het fanfarekorps der Limburgse Jagers.



Welkom inhet HMT

1, Voowon:ticht b2 Deba van et nieuwe RMTS ed. r en deel van de keuk e orf
3. De f'ntreemetbar en
4. De ruime binnenplaats
5. De glunderende RMT-heh6. De huisstudio eeTderRob Disveld
7. Collega-beheerders uil.Nederland

EGO. november1989 9

2



•. Het exploiteren van militaire tehuizen
zal altijd wel een moeizame zaak blij-
ven, aldus Sjenitzer, maar met dit
nieuwe gebouw heeft het Humanistisch
Thuisfront haar exploitatiemogelijkhe-
den zeker versterkt. Een aantal van vier
HMT's, bijna 7% van het totaal aantal
militaire tehuizen, betekent evenwel
ookdat er nog steeds een achterstand in
HMT'sbestaat.
Na het specifieke vaneen humanistisch
militiar tehuis te hebben aangestîptwil
Sjenitzer geen misverstanden laten be-
staat over het naast elkaar blijven be-
staan van drietehuisorganisaties: 'Ont-
zuiling van de militaire tehuis-organi-
saties zou een goede zaak zijn, mits
daarin blijvend voldoende ruimte ge-
waarborgd is voor ook onze visies.' Om
zijn toespraak af te ronden met de kant.
tekening 'zolang geen oplossing is ge-
vonden die leidt tot een verantwoorde
ontzuiling van militaire tehuizen, hu-
manisten in onvoldoende mate in de ge-
legenheid zijn zich middels militaire te-
huizen bij de kazernepoort te manifes-
teren.'

Voorz.itter Humanistisch
Verbond
Devoorzitter van het Humanistisch Ver-
bond, prof. mI. J. F. Glastra van Loon,
vatte de betekenis van dit nieuwe HMT
kort en bondig samen: 'Waar dit ge-
bouw voor staat zijn de beginselen van
het humanistisch denken, ook al zou er

Algemeen voorzitter van het HumanistiS{;h
Verbond, prof. mr. /. F. Glas/ra van Loon

nooit een lid van het Humanistisch Ver-
bond een voet over de drempel zetten.'
Een centraal element in dit denken is,
volgens spreker, 'de waardigheid ieder
mens tot zijn recht te laten komen.'
'Het is het met respect tegemoet treden
van de ander dat de bezoekers hier, als
het ware onderhuids, zullen ervaren.
Dat nu juist maakt dit tehuis tot een
typisch humanistisch militair tehuis',
hield hij zijn gehoor voor.

Hoofdraadsman
Hoofdraadsman, drs. K.S. Roza, begon

10 EGO. november 1989

•Hoofdraadsman dienst HGV. drs. K. S. Roza

zijn toespraak met uitvoerig in te gaan
op de relatie tussen de Stichting Huma-
nistisch Thuisfront en de dienst Huma-
nistisch Geestelijke Verzorging bij de
krijgsmacht. Voorwat betrelt de struc-
turele tekorten aan formatieplaatsen
bij de dienst HGVbepleitte hij een ver-
deling, zoals bij Justitie, waardehuma-
nistisch geestelijke verzorging een aan-
deel heelt van 26%van het totaal. Ver-
volgens zette hij uiteen waar het bij de
HGVwerkelijk om gaat: 'De mens sti-
muleren om ernst te maken met zich-
zelf, d.W.z.de mogelijkheid om in vrij-
heid en zelfstandigheid een eigen le-
venskeuze te doen niet te verwaarlo-
zen,' Hijmeende dal er. ook inhoudelijk,
nauwe verwantschap bestaat tussen
HGVen HMTs 'omdat binnen het HMT,
vanuit eenzelfde, humanistische, visie
ruimte wordt geschapen voor jonge
mensen, waarbinnen ze voor zichzelf
orde op zaken kunnen stellen.'
'Wij hebben met het HMTSeedorf een
goede relatie' stelde Roza en sprak de
hoop uit 'dat dit ook in de toekomst zo
zal blijven.'

Brigadecommandant
Ook de Commandant Nederlandse
Troepen in Duitsland, brigade-general
P. Huysman, sprak zijntevredenheid uit
over de totstandkoming van dit nieuwe
HMT:'De huiskamer die de jongens op
de kazerne node moeten missen is te
vinden in dit schitterende HMT.'
Vervolgens haakte hij in op de opmer-
kingen van de staatssecretaris met beo
trekking tot het alcoholmatigingsbeleid
en memoreerde een teruggang in het
alcoholverbruik in Seedorf met meer
dan 10%.Ook hij deed een dringend
beroep op het bestuur van het Humanis-
tisch Thuisfront om te komen totafbouw
van de geld-uitkerende gokautomaten.
Van de aanwezigheid van de bewinds-
man maakte de generaal handig ge-
bruik om nogmaals de wens van de on-
geveer 8000militairen en gezinsleden
met betrekking tot de ontvangst van Ne-

derlandse TV-programma's aan te
kaarten.

Na de toespraken werden de genodig-
den in de gelegenheid gesteld nader
kennis te maken met het nieuwe HMT
Seedorf, een videoproduktie van de
bouw te bekijken en een lunch te ge.
bruiken.

Voorde in Seedorf gelegerde militairen

Commandant Nederlandse troepen in Duits-
land. brigade.generaal P. Huysman

werd de opening van het nieuwe HMT,
de andere dag, gevierd in een grote
feesttent, die voor deze gelegenheid
tegenover het HMTwas opgezet. Indeze
tent werd, tot groot enthousiasme van
de vele aanwezigen, een optreden van
'Veronica's drive in show' gepresen-
teerd.

Bestuur, beheerders en medewerkers
van het HMTSeedorf kunnen terugkij-
ken op een zeer geslaagde dag.

Wim Hejj
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Wim Heij

drukking waren gebracht. Letterlijk
staat er in het jury-rapport: 'De bekende
poppetjes van het Humanisme die we
ook in de bewegwijzering in het HMT
tegenkomen, zijn heel goed toegepast.
Het zal ook de toevallige passant direkt
opvallen dal hier een gebouw staat dat
voor iets heel anders dienst doel dan de
gebouwen op het kazernelerrein. De
wijze waorop hij de mannetjes (ol zijn
het vrouwtjes?) heelt gerangschikt is
speels, harmonieus en kunstzinning.
Als de juiste kleurencombinatie wordt
gevonden, don zol dit werk ongetwij-
feld een blijvende blikvanger zijn: De
jury, bestaande uit de heren Cor de
Ronde (bestuurslid van de Stichting Hu-
monistisch Thuisfront), Rob Disveld
(beheerder HMT SeedorfJ en Bert Jansen
(stafmedewerker Humanistisch Thuis-
front), sprak tenslotte de wens uit dot
het winnende ontwerp spoedig aan de
blinde muur van het HMT Seedor/ zaf
worden aangebracht.

De jury had, mei betrekking tot dit ont-
werp, vooral ook waardering voor de
wijze waarop V.d. Berg de inzending
had gepresenteerd:
'Duidelijk, fraai van vorm en vinding-
rijk:

Bleef over de inzending van H. Bouw.
meester, Zijn ontwerp kreeg van de jury
de eerste prijs, omdat in dit ontwerp de
drie criteria het meest duidelijk tot uit-

Eerste prijs: H. /. Bouwmeester uit UtrechtCriteria

Uitslag prijsvraag
blinde muur RMT Seedorl

Ter opluistering van de feestelijke
opening van het HMT-Seedorf
schreef de Stichting Militaire Te-
huizen van het Humanistisch Thuis-
front dit voorjaar een prijsvraag uit,
waarbij iedereen ideeën kon inzen-
den voor de aankleding van de blin-
de muur (enicf de tuin voor de muur)
naast de ingang van hel HMT. Tij-
dens de officiële opening. 8 septem-
ber il.. werden de bekroonde ont-
werpen bekend gemaakt.

In ogenschouw nemend dot de moge-
lijkheid tot deelname aan deze prijs-
vraag in een beperkt aantal bladen was
aangekondigd (Appèl. Twintig, Griffi-
oen en EGO) en de tijdsduur bepaald
niet grool was te noemen bleek de res-
pons, volgens de jury. alleszins bevre-
digend. Elf personen hadden aan de op-
roep gehoor gegeven en een goed uitge-
werkt idee of ontwerp ingeleverd.

De jury beoordeelde alle inzendingen
op drie criteria, te weten:
- kunstzinnigheid
- aanspreekbaarheid
- uitvoerbaarheid.
Op basis von deze criteria liet de jury
telkens een inzending a/vollen, omdat
het totaalbeeld van de overige werk-
stukken noor haar mening net iets meer
uitgebalanceerd bleek te zijn. Aldus
werkend bleven er uiteindelijk drie in-
zendingen over die voor één van de drie
prijzen in aanmerking kwamen.

Prijswinnaars
Tweede prijs: B. v.d. Berg uit Hilversum

De derde prijs was het ontwerp van
Steel van Megen. Het motto van zijn in-
zending wos kort samen te volten met:
'Hier is het HMT; voor soldaten; al meer
dan veertig jaar een vaste stop: Met
zo'n ontwerp aan de muur zou niemand
twijfelen aan het doel van het gebouw,
Het ontwerp zou ongetwijfeld velen
aanspreken en zou ook zeker uitte voe-
ren zijn, Voor wat betreft kunstzinnig-
heid scoorden de beide andere ontwer-
pen, volgens de jury, hoger.

De tweede prijs was voor de inzending
van B. V.d. Berg. De symboliek die indit
ontwerp was verwerkt sprak de jury
zeer aan. Het doorbreken van de blinde
muur, het leggen van een relotie tussen
binnen (de uitnodiging) en buiten (de
behoefte). werd in dil ontwerp op bij-
zondere wijze tot uitdrukking gebracht.

•

Derde prijs: 1. M. van Megen uit Seedorf
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Politiek drama spaart de kijkers niet

A dry white season

Zuid.Afrika blijft een bron van inspiratie voor Jilmmakers. De afgelopen
periode hebben we kennis kunnen nemen van 'ery Jreedom'. waarin de
blanke Donaid Woods op zoek ging naar de omstandigheden waaronder
Steve Biko werd vermoord. We zagen' Aworld apart'. waarin de jeugd van
Shown Slovo als kind van actieve blanke verzetsstrijders centraal stond.
Beide waren kalme. beschaafde films voor het publiek. vergeleken bij wat
er gebeurt in 'A dry white season' waar producente Paula Weinstein en
regisseuse Euzhan Palcy de handen voor in elkaar sloegen. De film is een
regelrechte vuistslag. In het gezicht van het Zuidafrikaanse regime. Maar
ook in het gezicht van de buitenwereld. die erbij staat en ernaar kijkt. Wij
dus!

Hoofdpersoon van het verhaal ~ dat is
gebaseerd op de roman van André
Brink, een politiek actieve blanke Zuid-
Afrikaan - is Ben dunToit, een blanke
leraar. Hij woont met zijn vrouw Susan
en z'nzoon Johan in een prachtig huis in
een chique wijk van Johannesburg. Hij
heeft een prima verstandhouding met
z'n tuinman Gordon Ngube. Hun zoons
spelen graag met elkaar. Zezijnallebei
twaalf.

Wanneer Gordons zoon Jonathan bij
een vreedzame demonstratie (Soweto
1976)voor het recht op Engelstalig on-
derwijs tot bloedens toe wordt afgeran-
seld, komt Gordon bij Ben om hulp.
Maar Ben is voorzichtig. Hij raadt Gor-
don aan om zich kalm te houden en
denkt dat Jonathan best aanleiding zal
hebben gegeven voor die afstralling.
Gordon laat het er niet bij zillen. Kort
daarna wordt Jonathan bij een nieuwe
rel gearresteerd en twee dagen later be-

reikt z'n ouders het bericht, dat hij dood
is.
Gordon klopt opnieuw bij Ben aan.
want hij wil het lichaam van zijn zoon
opeisen. Ben begint te beseffen dat er
iets gaande is waarvon hij de draag-
wijdte niet beseft. Hijzet de eerste stap-
pen omGordon te helpen: hij informeert
bij een blanke overheidsdienaar naar
de mogelijkheid omhet lichaam van Jo-
nathan te mogen begraven. Het ant-
woord is kort en duidelijk: Gordon
wordt gearresteerd.

Ben kon niet meer terug en langzamer-
hand wil hij ook niet meer terug. Hij
begint in te zien dot hij al die jaren
ziende blind is geweest. Maar zijn
vrouwen zijn getrouwde dochter zijn
allesbehalve gelukkig met de gang van
zaken. Zij willen hun status van rijke
blanken niet kwijt en nemen het Ben
kwalijk dot hij zich voor hun zwarte be-
diende inzet. Vooral uil de rol van de

twee vrouwen wordt duidelijk dot zwar-
ten in Zuid-Afrikaongeveer op één lijn
worden gesteld met dieren. Je moet er
wel goed voor zorgen, maar je maakt je
niet dik als er eens eentje overlijdt.
Gordon wordt op een afgrijselijke ma-
nier gemorteld door de politie, iets dot
bij toeval wordt gezien door een zwarte
jongen die in het gerechtsgebouw
werkt. Benschakelt de blanke advocaat
McKenziein. die inmiddels allang weet
dat er voor zwarten in dil land geen
recht te krijgen is, maar die de chef van
de politie toch wil loten voelen dat er
regels zijn waar ook hij zich aan te hou-
den heeft. VoorBen is de zaak niet meer
Ie redden. Zijn vrouw verlaat hem, zijn
dochter verraadt hem. Alleen zijn zoon
Johan denkt op dezelfde manier als zijn
vader. Wanneer Ben aan het slot door
de chef van de politie wordt doodgere+
den, zal Johan zijn vaders gedachten-
goed verder uitdragen.

Het knappe van 'A dry white season',
waardoor je er als kijker met kromme
tenen en zweet in je handen toch gefas-
cineerd naar blijft kijken, is het feit dat
de film als een thriller is opgebouwd.
Hetontrafelen van de misdaden, de ver-
anderende rol van de betrokkenen, het
verrassende slot, het is allemaal knap
verpakt omde aandacht vast te houden
van die kijkers die allemaal doordron-
gen moeten roken van het leit dat het
niet kán wat door gebeurt. Donaid Su-
therland als Ben, die langzaam vaneen
zwakke, wat karakterloze lieverd ver-
andert in een strijdbaar politiek mens.
is magnifiek op dreef. Hij krijgt perfect
tegenspel van o.a. Jurgen Prochnov als
de kille politiechef. Marlon Brando (!)
als de door de wol geverfde blanke ad-
vocaat, en Janet Suzman als Suson, z'n
deloyale vrouw. Zells voor deze vrouw
kun je als kijker begrip opbrengen en
dat is het knappe en genuanceerde van
deze film. Niet missen!

Leo van Opzeeland
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afkeer van regels, haar armoedige
smoeltje en haar onverschillige hou-
ding positief kan benutten. Het aanbod
is niet groot, maar zo eenzijdig hoeft zij
natuurlijk ook niet te blijven. Onder
sterke regie kan ze groeien tot een na-
tuurlijke, zeer persoonlijke actrice. Alle
materiaal is aanwezig. Inmiddels heeft
ze ook 'In country' gemaakt, waarin ze
samen met Bruce Willis te zien is en
waarin ze de dochter van een gesneu-
velde Vietnam-veteraan speelt. Onthou
die naam!

Leedvermaak

Alwordt er steen en been geklaagd over
het magere aanbod. op het gebied van
nationale lilmprocluktie. soms maakt
één film een heel jaar goed. Zo'n film is
'Leedvermaak', die tijdens de Filmda-
gen in Utrecht drie gouden kalveren in
de wacht sleepte: één voor Pierre Bok-
ma, eén voor Anne! Nieuwenhuyzen. en
één voor de enige echt grote regisseur
die ons land kent: Frans Weisz. 'Leed-
vermaak' werd op film vastgelegd na-
dat het verhaal als toneelstuk al grote
triomfen had gevierd en zells bekroond
was met de ééns in de vijf joar uit te
reiken Chorlotte Köhler-prijs. Judith
Herzberg. die het schreef, werkte eerder
met Frans Weisz samen aan de al even
schitterende film 'Charlotte'.

" - ~.
Kitty Couroois en Sjgrjd Koe/se in 'Leedver-
maak'

In 'Leedvermaak' begint het allemaal
heel vrolijk en onschuldig: Lea en Nico
staan op het punt te trouwen. Op geld
hoefden Lea's ouders niet te kijken: de
bruiloft is overdadig, er is zelfs een tent
in de tuin neergezet voor de gasten. Al-
leen al de bruidstaart, waarmee de
film, in close-up, begint is veelzeg-
gend. Maar naarmate het feest vordert,
en het publiek met alle betrokkenen
wat nader kennismaakt, komen er bar-
sten in het ogenschijnlijke geluk van
bruid en bruidegom. Leaheeft inde oor-
log ondergedoken gezeten bij moeder
Riet, die ook op de bruiloft is gevraagd.
Riet had in stilte gehoopt dat Anna en
Simon, Lea's ouders, nooit uit Ausch-
witz waren teruggekomen, zodat zij het
kind had kunnen houden. Anna voelt
dat haarscherp aan. Lea van haar kant
voelt zich door haar ouders in de steek
gelaten en kan ze dat niet vergeven. Ze
blijft moeite houden met relaties: dit is
al haar derde huwelijk. OokNicobrengt
een voorgeschiedenis mee: zijn moeder
overleelde de oorlog niet en zijn vader
hertrouwde met de ordinaire Duifje.

Aan het slot van de film is het demas-
qué compleet: wat begon als een schit-
terend leest, eindigt alweer bijna in een
scheiding, want bruid en bruidegom
verlaten apart het huis. De breekbare
sleer tussen al die nauw met elkaar ver-
wante, bezeerde mensen, en de schim
van het oorlogsverleden die hen alle-
maal beroert, het is allemaal met intel-
ligente fijnzinnigheid weergegeven. De
film dingt mee naar de Europese film.
prijs, de Felix, en van mijmag hij in éér
moeite worden doorgezonden naar Hol-
lywood om te worden genomineerd als
Nederlandse inzending voor een Oscar!

Cookie

Op het filmfestival van Cannes bracht
de Britse Emily Lloyd in 1987de pers in
verrukking met haar rol in 'Wish you
were here', waarin ze een eigenzinnig
Engels meisje speelt dat in opstand
komt tegen haar heerszuchtige vader
en haar benepen omgeving. Inmiddels
is Emily Lloydovergestoken naar Ame-
rika, waar ze ook wel raad weten met
zo'n weerbarstig natuurtalent. Susan
Seidelman maakte optimaal gebruik
van Lloyds' gaven in 'Cookie', waarin
ze haar de dochter van een kleine maffi-
oso, Peter Folk, laat spelen. De man
komtna vijftien jaar vrij uit degevange-

Peter FaJk en Emily Lloyd in 'Cookie'

nis en treft een rijzige, brutale meid aan
waar hij een peutertje van drie achter-
liet. Aanvankelijk botert het absoluut
niet tussen de twee, tot groot verdriet
van moeder Dianne Wiest. Maar als
paps probeert van de grote bazen geld
terug te krijgen dat ze hem tijdens z'n
detentie op een heel doortrapte manier
afhandig hebben gemaakt, blijkt de
wereldwijze, uitgekookte Cookie een
welkome hulp. Uiteindelijk sluiten va-
der en dochter elkaar toch in de armen.
EmilyLloydis geknipt voordit soort rol-
len, waarin ze haar negatieve hoeda.
nigheden zoals haar brutaliteit, haar

Scène uit 7he summerof Avyja'

The summer of Avyia
In het land van herkomst, Israël. werd
'The summer ofAvyia' al overladen met
onderscheidingen, o.a. voor de twaalf-
jarige hoofdrolspeelster Kaipo Gohen.
Ook in Berlijn kreeg deze lilm een prijs,
de Zilveren Beer. Hoofdpersoon is Avy-
ia. die er het beste van probeert te ma-
ken met een moeder die getekend is
door haar kamp-ervaringen, tussen een
dorps bevolking die uitgesproken
vijandig reageert op deze twee out-
casts. Treurig, maar toch ook hoopge-
vend door de dappere manier waarop
het kind zich door het leven slaat. Regie
was van Eli Cohen.

The dream team
Sympathieke, Amerikaanse film over
vier mannen uit een psychiatrische in-
richting die een dagje op stap gaan, en
in NewYorkhun begeleider kwijtraken.
Behalve dat er zeer geestig in wordt ge-
acteerd, is de grote verdienste van de
film dat hij de vier labiele mannen in
hun waarde laat. Het publiek kan om ze
lachen zonder dat het 'gekken-kijken'
wordt. De psychiatrie wordt ook even

Stephen Furst. Peter Boy/e, Mjchae/ Ke<Jlon
en Chris Lloyd in The dream team'

kritisch tegen het licht gehouden. Regie
van Howard Zieff.

L.v.O
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Chris Isaak-Heart Shaped World
Uit de hoesfoto van de nieuwe Chris
Isaak elpee wordt het al duidelijk: dit is
geen muziek om tijdens een feestje te
draaien. Meer een plaat die je opzet als
iedereen is weggegaan, je neerploft op
de bank terwijl je om je heen volle as-
bakken ziet, wijnvlekken in het tapijt,
ceedeetjes gebruikt als onderzetter en

je vriendin zegt dat ze de hond uit gaat
laten omvervolgens nooit meer terug te
komen.
De eerste twee platen van deze Elvis
look'a-like met de stem en thematiek
van RoyOrbison maakten soortgelijke
gevoelens bij menigeen los. Zoook op
'Heart shaped world' en hiermee be-
wijst de rock 'n roller zichzelfgeen goe-
de daad. Deprachtige debuutelpee 'SiI.
vertone' werd gevolgd door een consis.
tente titelloze tweede plaat en dan leek
nu de tijd rijp voor iets nieuws. Chris
Isaak heeft nog steeds een warme stem,
de snaren van zijn gitaar huilen als
nooit tevoren en hij is nog steeds in
staat goede songs te spelen waarin je
het spaans benauwd krijgt van al het
leed dat hem nu weer is overkomen. Dit
alles is echler niet genoeg om ons te
verrassen en 'Heart shaped world' is
dan ook niet een musl voor iedereen.
Wie eens een plaat van Chris Isaak wil
kopen, kan beter naar de winkel gaan
voor 'Silvelone', dan blijlt je lenminste
ook de kakaionische afsluiter 'In the
heat of the jungle' bespaard.

Les Negresses Vertes-Mlah
Denkend aan de Franse popmuziek ge-
raakt menigeen in een grote leegte.
Slechts sporadisch verscheen er in het
op lal van gebieden zo vooraanstaande
land iets fatsoenlijks op het zwarte vi-
nyl in de catagorie pop. Hier lijktechter
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langzamerhand verandering in te ko-
men. Helduo LesRita Mitsoukoverras-
te al eerder en onlangs traden twee
nieuwe Franse bands op in ons land;
Mono Negra en les Négresses vertes.
Deze laatstgenoemde acht-mans for-
matie (de groene negerinnen) heelt in-
middels haar debuutelpee uitgebracht,
met de smakelijke titel 'Mlah'.
LesNëgresses vertes worden vaak ver-
geleken mei de Ierse negen-mans for-
matie The Pogues en wat het vermeen-
de drankgebruik betreft zal dat wel
kloppen. Ook muzikaal gezien liggen
de bands in elkaars verlengde, al sla-
gen de Fransen er niet in de (te)folklo-
ristisch getinte muziek dat sprankelen-
de en spetterende mee te geven wat The
Pogues zo uniek maakt. Bovendien is
zanger Heino (qua stem nogal lijkend
op Arno Hintjes van wijlen TC Maticl
nog niet half zo gek als Pogues-voor-
man Shane McGowen, maar dal valt
eerstgenoemde nauwelijks Ie verwij-
len. Weljammer is dat ookhet schrijven
van goede popsongs bij Ihe Pogues in
betere handen is, zodat we wat betrelt
de Fronse inbreng in de Nederlandse
platenkast met Les Négresses vertes
weltevreden kunnen zijn, maar dat ju-
belen niel op zijn plaats is.

Malcolm Mclaren and The
BootziJla Orchestro- Woltz
darIing
Malcolm Mclaren, wie kent hem niet?
Hijwas de man die de Sex Pistols be-
dacht, hun manager werd, ze groot
maakte en ze uiteindelijk ook weer op-
doekte, Inmiddels hangt hij al weer een
tiidje de popmuzikant uit en met 'Waltz
darling' heeft hij zijn derde plaat ge-
maakt. Innavolging van de eerste twee
elpees. waarop verrassende muzikale
lusies zijnte horen, wordtop 'Waltzdar-
ling' rock-muziekgecombineerd met de
Weense wals, zoals wij deze kennen
van de nieuwjaarsconcerten en de he-
ren Strauss. Dit levert intrigerende
songs op als 'Shall we dance' en het
grappige 'Algernon's simply awfully
goodat algebra', waarin de wals afwis-
selend de boventoon voorten de onder-
grond vormt voor dansbare rock-mu-
ziek.
Wat de rol van de heer Mclaren in hel
geheel is, is onduidelijk. Zijn voor.

naamste taak lijkt er in te zijn gelegen
de muzikanten te vinden die zijnbizarre
ideeën in muziek om weten te zetten.
Op de terechte hit 'Something's jum-
ping in your shirt' is de fantastische
zangeres Lisa Marie te horen en er is
nog meer onbekend talent aangeboord
om samen met Malcolm te walsen. Ik
denk dat ik ook maar eens op dansles
ga.

Zucchero Sugar Fornaiari -Oro
incenso Be bina
'Solo uno sana e consapevolle libidine
salve il giovane della stress e dali' azi-
one caltolica' zongde Italiaans Zucche-
ro Fornaciari op zijn vorige elpee 'Hlu-
e's', Dit betekent zoveel als dat slechts
een gezonde dosis lust de jongeren kan
bevrijden van de Rooms-Katholiekemo-
raal. Ol deze raadgeving aan de itali-
aanse jeugd was besteed weet ik niet,
maar Zucchero's populariteit onder het
katholieke volksdeel werd er in ieder
geval niet door vergroot. Ditgold echter
niet voor de plaatverkoop en zells Ne-
derland maakte met het Italiaanse fe-
nomeen kennis, middels de prachtige
ballad 'Senza uno donna'.
Nu, twee jaar laler, is de koosnaam Su-
gor in de artieslennaam opgenomen en
is de nieuwe langspeler 'Dra incenso &
birra' verschenen. Op deze plaat zijn
dezellde ingrediënten te vinden als op
de vorige albums: een stevige rhythm"n
blues basis, een vleugje soul en genoeg
ruimte voor gloedvolle ballads, In de
begeleidingssfeer zijn de zaken op 'Orc
incenso & birra' groots aangpakt. Eric
Clapton speelt mee op een van de uit-

schieters 'Wonderlul world'. EnnioMor-
ricone schreef en arrangeerde 'Libero l'
amore' en zo'n twintig andere meer of
minder bekende goden zijn Ie horen in
de overige zeven nummers, waarvan
een groot deel in '11mare impetuoso al
tramonto sali sulla lima e dielro uno
tendina di stelle, .. Dit nummer zal ook
wel niel in goede aarde vallen bij het
katholieke volksdeel aangezien de .,.
slaan op een daad die in dit geval ach-
ter hel gordijn wordt uitgevoerd en die
wordl geacht alleen voor voortplan-
tingsdoeleinden geschikt te zijn. Maar
tochookdeze criticasters moeten toege.
ven dat Zucchero Sugar Fornaciari een
heerlijke plaat heeft afgeleverd.

Evert van Dijk
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Werving
Het wordt steeds moeilijker voor de
krijgsmacht voldoende vrijwilligers te
werven. De aktjes in de vorm van adver-
tenties en STER-spotjes op de TV slaan
niet aan. Vooronze vrouwelijke militai.
ren wordt zelfs baby-oppas verzorgd. Zij
kunnen dan na het zwangerschapsver-
lof hun nakomelingen meenemen naar
het werk. Om het zo aantrekkelijk mo-
gelijk te doen lijken wordt in de voor-
lichting voor de werving de nadruk ge-
legd op de funktie. Die wordt dan op de
meest spectaculaire wijze in beeld ge-
bracht. Het militair zijn wordt daarme-
de bewust onderbelicht. Dal beroep
heeft te maken met vechten en daar
hebben weinig mensen zin in. Dat heb-
ben de Teclamemensen die de wel-
vingsaktie ondersteunen goed be-
grepen.

Als we middels de TV zien hoe in Iran
jonge mensen zich vrijwjJ1ig beschik-
baar stellen voor het leger. heb je de
indruk dat je naar een andere planeet
zit Ie kijken. Zoiets lijkt in onze samen-
leving niet mogelijk. SleI je voor dat
iemand uit ons midden opstaat en zon-
der reclamebureau de problemen voor
de personeelswerving voor het defen-
sieapparaat oplost. Mogelijk is er wat
te bereiken met een verdubbeling van
het salaris, maar andere middelen op
succes lijken mij uitgesloten.

Toch zijn die middelen nog niet zo lang
geleden en niet zo ver van ons bed ook
mogelijk geweest. Bij de aanvang van
de tweede wereldoorlog namen honder-
den Vlamingen van zeer jonge leeftijd
vrijwjJ1igdienst bij de SS. Dat was het
legeronderdeel die de leiders van Hit-
Iers 'nieuwe Europa' had moeten leve-
ren. Ook in andere landen die bezet
werden doorde nazi's deden jonge men-
sen dat, maar niet in zulke grote getale
als in België. De oorzaak daarvan lag
voor een belangrijk deel in het feit dat
de opvoeding en scholing in autoritaire
katholieke handen was. Toen Hitler
Rusland binnenviel was de motivatie
compleet want het communisme be-
strijden was een doel dat alle middelen
heiligde. Samen met de Duitse troepen
naar het oostfront, als christenen onder
elkaar tegen een goddeloze vijand.
Reeds tijdens de oorlog kwamen de ker.
kelijke autoriteiten daarop terug. De

biSschoppen geven nu nog de lagere
kerkelijke overheid de schuld van de
succesvolle werving van de SS onder de
jonge Vlaamse mannen. Ze zagen snel
tijdens de oorlog de wijze waarop 'de
nieuwe orde' in de praktijk functioneer-
de. Kerkelijke erediensten werden zelfs
aan geiiniformeerde SSers onthouden.
Intussen sneuvelden vele jonge man-
nen aan het oostfront en degenen die
terugkeerden werden beschouwd als
zondaars in plaats van helden zoals ze
verwacht hadden bij hun thuiskomst.
Ze hadden toch gevochten tegen het
communisme dat de kerk wilde ver-
nietigen.
Velen hebben sindsdien dan ook geen
stap meer in die kerk gezet.

Nu dus de werving middels adverten-
ties, STER-spotjes en baby-oppas. Net
als wasmiddelenreclame, laten zien
hoe heerlijk het is om met een F.lS door
het luchtruim te vliegen. of met een
tank door de vrije natuur te crossen en
dat er een wereld voor je open gaat bij
de marine.
Het reclamebureau is in de plaats geko-
men van de ayatolla en de bisschop,
weliswaar met minder succes.

Cor Out
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Wie is er bang voor Janmaat?

Dat was even schrikken bij de verkiezingen van 6 september. Want drs.
Hans Janmaat had genoeg stemmen om weer in het Nederlandse parle-
ment terug te komen. De andere politieke partijen toonden zich ontdaan.
En sommigen televisie-journalisten spraken ook duidelijk hun afkeuring
uit over de rentree van deze racist in de Tweede Kamer.
Prompt begonnen de politieke partijen weer te roepen dat we meer begrip
moeten hebben voor de 'voedingsbodem' van het racistisch ongenoegen.
En dat de politici Janmaat geen hand moeten geven; dat ze hem alleen
zakelijk van repliek moeten dienen als het werkelijk niet anders kan endat
ze hem overigens straal moeten negeren.

Karel Roskam

3/

Westen niet genoeg politieke partijen
die een onmiddellijk eind willen maken
aan het blanke racisme in Zuid-Afrika.
Zij willen blijven praten met De Klerk;
ze gunnen hem tijd. Terwijl er al jaren-
lang geen tijd meer is. En de Zuidafri-
kaanse meerderheid roept dat het Wes-
ten met twee maten meet. Dat het Wes-
ten nu eindelijk eens wat moet gaan
ondernemen tegen het blanke racisme.
Maar het Westen blijft daar doof voor.
Van Janmaat in de Kamer zijn we ons
lam geschrokken. Want die vertegen-
woordigt racisme. Fatsoenlijke mensen
verafschuwen racisme. En de meeste
mensen in Nederland vinden zichzelf
hoogstfatsoenlijk.

De oplossing van de beroepen op de
visitekaartjes in het oktobernummer
luidt als volgt: I-anatoom: 2-porlier: 3-
planter: 4-koelsier.
Hieronder een puzzel waarin de drie te
vinden woorden zowel horizontaal als
vertikaal dienen te worden ingevuld.
De omschrijvingen luiden als volgt I.
vogel; 2-vogels; 3-tiran.

Fatsoenlijk
Ga maar na: alle fatsoenlijke Neder-
landse politieke partijen reageren ver-
ontwaardigd, als er in een Afrikaans
land een blanke meerderheid van de
bevolking gruwelîjk wordt onderdrukt
door een zwarte dictatuur; als blanke
mannen en vrouwen omhun democrati-
sche opvattingen worden gemarteld en
gevangen gezet; als blanke schoolkin-
deren worden doodgeschoten door de
zwarte politie.
Alle fatsoenlijke Nederlandse politieke
partijen zouden in zo'n geval onmiddel.
lijk afdoende maatregelen eisen. Want
alle fatsoenlijke Nederlandse politieke
partijen zouden eisen dot er een eind
wordt gemaakt aan dat zwarte racisme,
waar zoveel blanken mannen, vrouwen
en kinderen het slachtoffer van worden.
Weverwachten natuurlijk ook niets an-
ders van fatsoenlijke politieke partijen.
Ten aanzien van Zuid.Afrika eisen en-
kele grote fatsoenlijke Nederlandse po-
litieke partijen helemaal geen maatre-
gelen. Diewillen blijven praten met het
regime. Terwijlhet arresteren en marte-
len doorgaat. terwijl schoolkinde-
ren ... , enfin, we lezen het vaak genoeg
in de krant.

Geen tijd meer
Er zijn in Nederland, in Europa, in het

praten. De blanke rossensuperioriteit
was bovendien nodig om de Europese
koloniale bezetting te rechtvaardigen.
Aan die slavenhandel is een eind geko-
men en de kolonies zijn zelfstandig ge-
worden; maar de rassenwaan en de
blanke superioriteits-gevoelens zijn
nog lang niet uit de Westerse cultuur
verdwenen.
Rassenwaan komt niet alleen voor bij
Schonhuber, Le Pen en Janmaat. Ras-
senwaan zit diep geworteld in de Wes-
terse samenleving en speelt zeker ook
een rol in het politieke denken buiten de
partijtjes die door ons als racistisch ver-
afschuwd worden.

Ik begrijp die opwinding wel. maar ik
ben het er niet mee eens. Begrijp me
goed: ikben persoonlîjk van mening dat
racistische partijen verboden moeten
worden. En dot Janmaat dus nooit een
kans had mogen krijgen om stemmen te
werven. Maar die discussie wordt in
Nederland afgehouden. 'Dedemocratie
is sterk genoeg', wordt er dan gezegd:
'je moet rocisten niet ondergronds du-
wen, want don heb je er geen controle
meer over'.
Stel nou eens, dat er in Nederland een
vereniging wordt opgericht met het
doel omvrouwen te verkrachten. Is onze
democratie dan sterk genoeg om zo'n
vereniging toe te laten? Moet zo'n ver-
eniging dan recht van bestaan krijgen,
omdat je anders geen controle kan uit.
oefenen over verkrachters? 'Nee', wordt
er dan gezegd, 'maar zo'n vereniging
streeft een misdadig doel na en die
roept op tot misdaad! Dat kon de rechts-
staat natuurlijk niet tolereren.'
Precies!Endat doet een racistische par-
tij ook:die sheeft een misdadig doel na
en roept op tot discriminatie.

Schijnheilig
Die opwinding over Janmaat en het ra-
cisme vind ik een beetje schijnheilig.
De andere politieke partijen doen het
nu opnieuw voorkomenalsof zij'natuur-
lijk wel fatsoenlijk' zijn. Zij zijn het sa-
men eens dat zij onderling ideologisch
van mening mogen verschillen, maar
dat zij eensgezind altijd iedere uiting
van 'racisme' verontwaardigd van de
hand zullen wijzen. Deze 'fatsoenlijke'
politieke partijen gaan er van uit dat zij
vanzelfsprekend geen last hebben van
rassenwaan. Zij zijn kennelijk van me-
ning dal racisme wezensvreemd is aan
de Nederlandse samenleving. Endat de
overgrote meerderheid van de Neder-
landse bevolking ver verheven is boven
racistische gedachten,
Ik ben daar niet zozeker van, Hetblan-
ke racisme is ontstaan in het Westen om
de slavernij in de Nieuwe Wereld en de
transatlantische slavenhandel goed te
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Lucratieve handel in tweedehands schulden

Ontwikkelingshulp
in andere vorm

De schulden van de ontwikkelingslanden zijn tot astronomische hoogten
gestegen. Hoewel verschillende pleisters op de wonden worden geplakt.
blijft het dweilen met de kraan open. Weinigen geloven dat de in totaal
meer dan een biljoen dollar ooit nog wordt terugbetaald.
Intussen wordt een methode om toch iets aan het immense probleem te
doen nu met succes beproefd: de handel in tweedehands schulden. Daar-
mee worden buitenlandse investeringen in de ontwikkelingslanden gesti.
muleerd. Een druppel op de gloeiende plaat. die echter wel voor blijde
gezichten zorgt. Het lijkt ook een nieuwe manier om ontwikkelingshulp te
bedrijven.

Blijde gezichten
Waar het spel om draait, is dat de met
kortingen van 20 tot 90 percent verkre-
gen (dollarlschulden eerst voor bijna
het hele bedrag worden ingewisseld te-
gen lokale valuta en vervolgens wor-
den aangewend voor investeringen in
de betrokken landen. Het principe is be-
trekkelijk simpeL Een bank wil van zijn
vordering op bijvoorbeeld Brazilië af en
verkoopt die tegen een korting van zes-
tig percent aan een bedrijf. Dat bedrijf
goot met die vordering naar de Brazili-
aanse cenlrale bank en laat zich de no-
minale waarde van de lening uitbeta-
len in lokale munt. Overigens krijgt
men dan niet de volle mep. Ergaat eerst
wel een likse provisie aan de centrale
bank af. maar 70 percent houdt het be-
drijf wel over. Met dat geld wordt dan
een investering in Brazilië gelinan-
cieerd. Het bedrijf heelt zo legen beta-
ling van 40 dollar 70 dollar aan lokale
valuta ontvangen: een besparing van
43 percent.
Op dat moment zien we nog slechts blij-
de gezichten. De bank, die zich jaren
geleden bij het verstrekken van de le-
ning zo lors in de vingers sneed, schiet
er weliswaar fikse bedragen bij in,
maar is in ieder geval de dubieuze le-
ning kwijt en heeft daar legen alle ver-
wachtingen in toch nog wat voor terug
gehad. Het bedrijf. dot de lening heeft
gekocht, kan investeren tegen zeer gun-
stige financiële voorwaarden en hel
ontwikkelingsland ziet niet alleen zijn
schuld afnemen, maar krijgt een deel
van de schuld van de buitenlandse in-
vesteerder cadeau via de provisie aan
de centrale bank en ziet erook nog eens
een produktieve investering voor in de
plaats komen. En tenslotte strijken de
banken, die bemiddelen een aantrek.
kelijke commissie op.

Logische ontwikkeling
"Eigenlijk is het een logische ontwikke-
ling", zegt drs. Van Loon. senior mana-
ger buitenland van de NMB. "Met het
scherper worden van de schuldencrisis
werd de externe schuld een dominant
gegeven voor de begroting van een
land. Alles ging daarom draaien. Alle

Terwijl naarstig naaI oplossingen werd
gezocht om de verschillende landen
toch weer aan het afbetalen te krijgen,
begonnen allerlei banken voorzichtig
in de schulden te handelen. Dat gebeur.
de onder het motto; "weg met die rom-
mel. alles wat we ervoor terugkrijgen is
meegenomen." Het was een gat in de
markt, waar in ons land de Nederland-
se Middenstands Bank meteen in-
sprong. Onder leiding van de vice-voor-
zitter van de Haad van Bestuur, mr. G.}.
Tammes, ontwikkelde de NMBzich lot
een hoofdrolspeler op dit gebied in de
wereld. In 1987maakte de NMBeenbru.
lo-omzet van 3,5 miljard dollar mei deze
leningen. vorig jaar steeg die naar vijf
mîljord dollar en dit jaar nadert men de
tien miljard. Alles bij elkaar gaal dil
jaar in de hele wereld zo'n 40 miljard
dollar in deze handel om.

Schuldencrisis
Deze nieuwe manier van bankieren
kwam op gang, toen Mexico in 1982de
betaling van zijn schulden staakte en
de internationale schuldencrisis ont.
stond. Vijfhonderd, voornamelijk Ame-
rikaanse, banken die in de betere tijden
meer dan honderd miljard dollar aan
het land hadden geleend, moesten in-
eens hun stroppenpotten wijd open
zeilen.
De Mexicaanse actie werkte als een
olievlek. Het was het sein voor vele ont-
wikkelingslanden om de hond ook met-
een moor op de knip te houden: Brazilië
(met ruim 100miljard dollar schuld). Bo-
livia. Gosta Rica, Cuba, Ecuador, Hon-
duras, Nicaragua, Peru en wie ol niet.
In de hele wereld stond meer dan 1.200
miljard dollar op het spel. Vele duizen-
den banken dreigden voor kolossale be-
dragen het schip in te gaan en het was
don ook geen wonder. dat op de statige
jaarvergaderingen van het Internatio-
nale Monetaire Fonds en de Wereld-
bank het geweeklaag van de verzamel-
de krijtjespakken boven het ontkurken
van de champagneflessen begon uit te
stijgen.

maar met deze commerciële transacties
kan het ook."

Mjnister Ruding op persconferentie tijdens
IMF-vergadering: ..Dat is de olljciële weg,
maar er zijn ook neatieve oplossingen mo.
gelijk"

Toen landskampioen PSVvorig jaar de
Braziliaanse voetballer Romario inlijf-
de, was dat niet alleen voetbaltech-
nisch een opvallende stunl. Vooral fi-
nancieel was er sprake van een unieke
transactie. Hoofdsponsor Philips kocht
de speler namelijk via het systeem van
schuldconversie, waardoor er in plaats
van achl miljoen dollar niet meer dan
vier miljoen voor hem op lafel gelegd
hoefde te worden. De deal werd ge-
maakt door de Philips-vesliging in Bra-
zilië na bemiddeling van de NMB-vesti-
ging in 500 Paulo.

Financieel spel
Voor het eerst werd toen een groter pu-
bliek don een seleete groep ingewijden
duidelijk, dot er in onze wereld een han-
del in tweedehands schulden van ont-
wikkelingslanden bestaat: een steeds
populairder gezelschapsspeL dat sinds
enkele jaren in de internationale finan-
ciële wereld wordt beoefend en dat ei-
genlijk alleen moor winnaars kent.
Tientallen miljarden dollars gaan er nu
jaarlijks in om.
In de aanbieding zijn de (dollar)lenin-
gen aan derde wereldlanden, die ban-
ken met fikse kortingen van de hand
beginnen Ie doen, omdat ze de hoop
hebben opgegeven anders ooil nog iets
terug te krijgen. Ze worden gekocht
door bedrijven, die de leningen in die
landen tegen vrijwel de oorspronkelijke
waarde kunnen omwisselen in lokale
valuta en dat geld gebruiken voor direc-
te investeringen ter plekke. Daartus-
sendoor bewegen zich verschillende
bemiddelaars, die tegen een aangena-
me vergoeding deze schuldwinkel
draaiende houden. "Een fascinerend
onderwerp", aldus NMB.manager drs.
F. D. van Loon, die zich er dagelijks mee
bezig houdt. "Als je de goede financiële
technieken gebruikt, kun je de schulden
van de ontwikkelingslanden laten af-
nemen met geld van buitenlandse in-
vesteerders. Actiegroepen zien mis-
schien liever, dat de banken die schul-
den meteen moor geheel afschrijven,
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financiële technieken werden erdoor
beheerst. Bijhet zoeken naar oplossin-
gen zag je toen twee richtingen ont-
staan. De officiële weg, ofwel: de
schuld herstructureren, nieuwe IMF-fa-
ci1iteiten krijgen, aanpassingen via de
Wereldbank, lagere marges, uitstel
enz. Dat proces loopt. maar heelt zijn
beperkingen en is een algemeen mo-
del. Daarnaast doet de markt nu prakti-
sche zaken tussen individuele partijen.
Op die manier kocht Vendex bijvoor-
beeld voorde helft van de prijs een win-
kelketen in Braziliëop. kwam American
Express goedkoop aan hotels in Mexico
en wist Volkswagen vooreen prikje vas-
te voet aan wal te krijgen inZuid-Ameri-
ka. En wie doet het niet? Binnen een
paar jaar is de praktijk geworden. dat
geen buitenlandse onderneming nog
zonder fikse kortingen in een Derde We-
reldland investeert. Van Loon: "De ge-
wone prijs wordt inderdaad nergens
meer betaald. Dat is ook niet ver-
standig." Derde Wereld: alles stagneert door schuldencrisis

Desondanks is de handel in tweede-
hands-schulden nog steeds een drup-
pel op de gloeiende plaat: de 40miljard
dollar (berekend naar de nominale
waarde van de schulden) op een totaal
van 1.200miljard dollar in de hele we-
reld en ongeveer 460miljard dollar in
Latijns Amerika is gering, terwijl aan
de andere kant de schulden doorde ren-
te blijven stijgen. Zo nam de staats-
schuld in Mexicotussen 1982en 1987toe
van 87.6miljard naar 105,6miljard dol-
lar. Die van Brazilië steeg in dezelfde
tijd van 91,3naar 116.9,die van Argenti-
nië van 43,6 naar 54,5 miljard dollar.
Maar ook in de kleinere schuldenlan-
den als Peru, Panama, Columbia of
Uruguay stegen de lasten met zo'n der-
tig tot vijftig percent. Een absoluut uit-
zichtloze situatie, die hetlevensniveau
van de bewoners van die landen steeds
verder zal aantasten.
"Natuurlijk is het bedrag, dat met de
handel en conversie is gemoeid, rela-
tief klein", geeft Van Loontoe. "Maar op
micro-niveau is het toch belangrijk. In

-
-

;;itoit -
Straatbeeld in New fork

plaats van op die schulden Ie gaan zit-
ten gaan de banken oplossingen zoe-
ken: ruilen, inkopen, verkopen. Er zit.
kortom. leven in."

Uitverkoop
Aan de kortingspercentages, die voor
de leningen van de verschillende lan-
den worden verleend, is aardig al te
lezen, hoe het met hel internationale
vertrouwen in die landen is gesteld.
Aanvankelijk waren de Mexicaanse le-
ningen te koop tegen tachtig percent
van de nominale waarden, maar in 1987
zakte dat percentage tot 57en nu is het
naar 40 percent gedoken. Datzelfde
gold voor Brazilië, dat vorig jaar nog
boven de zeventig percent schommel-
de, maar nu op 31percent staat. Argen-
tinië kelderde al evenzeer: van 65per-
cent in 1987tot 15percent nu. Maar wat
te denken van landen als Peru (vierper-
cent) of Nicaragua (drie percent). Aan
de andere kant van de wereld wordt met
50percent korting uitverkoop gehouden
van de Philippijnse schulden. nadat die
in 1987nog voor75percent van de waar-
de konden worden gesleten. De schul-
den van vele Afrikaanse landen zijn
waarlijk voor een prikje te krijgen.

Met het toenemen van volume en popu-
lariteit van deze schuldenconversie
neemt overigens ook de discussie er
over toe. Gezaghebbende financiële ex-
perts wijzen streng op de risico's, die
aan deze manier van zaken doen kle-
ven. Zo bestaat het gevaar dal door de
omwisseling van de schuld in lokale
munt de geldhoeveelheid ter plekke zo-
danig toeneemt. dat dit de inflatie om-
hoog jaagt. Verder kunnen vraagtekens
gezel worden bij de aard van de inves-
tering, die zonder de reducties waar-
schijnlijk toch wel zou hebben plaats-
gevonden.
Op NMB-managerVan Loon maken de
verschillende bezwaren echter niet al te
grote indruk; "In de praktijk blijkt het
betrokken land er zeker mee op te
schieten. Het krijgt allereerst al een

grote fee bij een conversie. Verder geeft
het land de voorwaarden aan, waaron-
der alles mag gebeuren. Iedere conver-
sie moet worden goedgekeurd. Er ge-
beuren geen conversies die voor het
land niet interessant zijn, al hangt bij
de beoordeling daarvan uiteraard veel
af van de kwaliteit van het overheids.
apparaat."

Ontwikkelingshulp
Erzit nog een aardige kant aan de han-
del in tweedehands schulden. Aarze-
lend beginnen de mogelijkheden nu
ook ontdekt te worden door ideëlere or-
ganisaties dan de multinationals. die
er de laatste jaren van hebben geprofi-
teerd. Zo kocht bijvoorbeeld een paar
maanden geleden het Wereldnatuur-
fonds een schuld in Afrikavooreen-zes-
de van de prijs om een natuurgebied te
redden. En het ministerie van Ontwik-
kelingssamenwerking begint nu de
voordelen van deze" gouden deals" (het
Wereldnatuurfonds) ook in te zien. Een
jaar geleden werden bij wijzevan expe.
riment schulden opgekocht ten behoeve
van projecten in Zambia en Bolivia. In
het geval van Zambia ging het om een
schuld van 22miljoen gulden, waarvoor
Nederland vijf miljoen betaalde. Voor
de Boliviaanse schuld von 40 miljoen
gulden betaalde Nederland negen mil-
joen. De manier van werken is uitste-
kend bevallen: het ministerie gaat nu
verschillende projecten op deze monier
in gang zetten.

"Menbegint zich op dil vlak echt van de
mogelijkheden bewust te worden", al-
dus Von Loon. "Er is soms nog wat
drempelvrees. De eerste indruk is dat
hel een ordinaire truc is. Het duurt even
voordat men inziet dat het bonafide is.
Het is natuurlijk geen panecee. maar er
is sprake van bijzonder interessante
toepassingen. Op het gebied van ont-
wikkelingssamenwerking kun je Ne-
derland nu zelfs gerust een koploper op
dit gebied noemen."

Rien Robijns
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Van de regen in de drup, tenzij ...

De toekomst van Polen

Dagelijks is er nieuws op de t.V. en in de krant uit het Oostblok. het lijkt te
wankelen. is althans in grote beroering. Het feil dat velen zich losmaken
van het communisme en haar leer. wordt hier in het westen beschouwd als
een bewijs van het falen van dit systeem. En in grote lijnen is dat ookwel
zo, maar te veel wordt vergeten dat er iets in de plaats moet komen voordat
wat verdwijnt. We leven niet in het luchtledige.
Een land dat momenteel in het middelpunt van de belangstelling stoot is
Polen. Grote sympathie voor de vrijheidlievende bewoners van dit land.
die het gehate juk afschudden. Een mooi beeld. maar enige terughoudend-
heid is in deze wel gewenst.

Het vooroorlogse Polen was christelijk
fascistisch, anti-semitisch en anti-Rus-
sisch. De historie van het anti-semitis-
me is in Polen al heel lang. De bede-
vaarten naar het Mariaoord Czestocho-
wa werden vaak tevens gebruikt om de
zegen af te smeken voor het slagen van
een nieuwe pogrom tegen de joden 'die
de Heer gekruisigd hadden'.
Als Hitler aan het eind van de dertiger
jaren delen van Tsjecho Slowakije be-
zet, zijn de Polen er als de kippen bijom
ook hun deel van de buit in te pikken.
Hitler en Polen samen als agressor te-
gen een officieel erkend land in Europa.

Anti-semitisme
Ennog steeds is het niet duidelijk waar-
om de Polen in 1939niet aan de verzoe.
ken van Hitler hebben voldaan, die hen
immers na de door hem te voeren oorlog
tegen de Sovjetunie grote delen van dat
land beloofde. Gevoel voor recht en or-
de in Europa kan het niet geweest zijn.
Wellicht meer een overschatting van ei-
gen mogelijkheden en die van hun ge-
allieerden. Niemand kan overigens ont-
kennen dat Polen tijdens de oorlog
zwaar heeft geleden en dat miljoenen
Polen beestachtig zijnvermoord, Dital-
les verhinderde niet dat het anti-semi-
tisme lustig doorwoekerde en duizen-
den Joden zijn door Polen aan Duitsers
overgeleverd ol wel eigenhandig door
hen vermoord. Zelfs na de oorlog wor-
den duizenden Joden, aan de vernieti-
ging van Hitler ontkomen, alsnog om-
gebracht.
Discriminatie, en daartoe behoort anti-
semitisme, is een bewijs van achterlijk-
heid en Polen was een achterlijk land,
een kleine top van goed ontwikkelden
met een grote doodarme achtergeble-
ven plattelandsbevolking, het geheel
overhuifd door de R.-K.kerk.
Na de oorlog wordt Polen een commu-
nistisch land en moet de kerk een paar
stappen terug doen.
En nu doet de partij een paO! stoppen
terug en wat komtdaarvoor in de plaats
en hoe ziet Polen's toekomst er nu uit?
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Solidariteit of de kerk
Een zeer grote rol wordt momenteel ge-
speeld door de vakvereniging Solidari-
teit. De essentie van deze beweging is
dot ze anti-communistisch is en op deze
smalle basis verenigt zij boeren, arbei-
ders, intellectuelen, gematigden en ra-
dicalen. Maar zoals gesteld: voor het
communisme moet iets in de plaats
komen.
Degrote vraag daarbij is of Solidariteit
echt een vrije vakvereniging c.q. poli-
tieke partij is, don wel ol ze in wezen
aan de hand van de Kerk loopt. In het
laatste geval, en het heeft er wel zeer de
schijn van, zijnWalensa en veel van de
zijnen slechts pionnen op het bord met
het doel om alles 180"te draaien. Zozal
de Kerkhaar oude rol weer kunnen spe-
len met alle gevolgen van dien. Devrij.
heid blijft beperkt.

Wie het gechicaneer in Polen tegen bij-
voorbeeld de protestantse kerken be-
ziet, hoeft op dat gebied weinig fiducie
meer te hebben. De vrije abortus, het
recht van de vrouw op eigen ontplooi-
ing en werk, een persoonlijk liefdesle-
ven met eigen verantwoordelijkheden
in deze, meer opleiding voormeisjes om
buitenshuis voor redelijk loon te kun.
nen werken, andere leefvormen als het
traditionele gezin, een andere seksuele
geaardheid als de heteroseksuele, het
zal allemaal niet getolereerd worden.
Het leven in Polen zal zich weer langs
de oude, reeds lang achterhaalde re-
gels moeten gaan ontwikkelen. Wel-
licht dat de levensstandaard iets om-
hoog gaat, maar het gros van de Polen
zal niet de kans krijgen om een vrij
mens te worden met recht en mogelijk-
heid tot zelfontplooiing.

Joden weer zondebok
En weer worden de Joden gebruikt als
zondebok. De toespraak van de aarts-
bisschop in Czestochowa over de foden
en hun macht, de opstelling van de
aartsbisschop inzake het nonnenkloos-

ter te Auschwitz, laten er geen twijfel
over bestaan dat we weer hard op weg
zijn naar de oude tijden. Weer zal de
Joodse medemens beschuldigd worden
dat de Poolzoarm is. Het oude bekende
trucje. Wat kunnen we en wat moeten
we doen om er aan mee te werken dat
het Poolse volk eindelijk ook geestelijk
vrij wordt?
Het westen zal er niet omheen kunnen
ombrede en horde hulp te geven, welis-
waar zal een deel daarvan aangewend
worden door de conservatieve krochten
om hun eigen belangen en macht te
consolideren, maar het is onvermijde-
lijk dat de levensstandaard van velen
omhoog zal gaan. Men zal meer vrije
tijd krijgen en deze tijd voor een deel
willen besteden aan meer willen we-
ten. Meer weten leidt tot eigen verant-
woorde beslissingen. Binnen afzienba-
re tijd zal zich buiten Solidariteit een
nieuwe groep manifesteren, bestaande
uit mensen die er ernstig bezwaar tegen
hebben de communistische mocht te
ruilen voordie van de Kerk,die de mens
willen zien als zelfstandig wezen, dot
zelfbeslist over zijn/haar eigen leven en
het invullen daarvan.

Het moet een humanistisch ideaal zijn
om deze groepering te steunen met al-
les wat we hebben. Zij moeten het ge-
reedschap en de middelen krijgen om
tijdig te kunnen zaaien en oogsten op
het land van de economische vooruit-
gang. Zijmoelen de pioniers worden om
te zorgen dat Polen echt vrij wordt. be-
woond door zelfstandig denkende zich-
zelf ontplooiiende mensen.

Adrjaan Bijl

ADVUITENT1E

NEDERLAND OP OORLOGSPAD?!
Laagvliegoefeningen hier niet, ner-
gens, dus ook niet boven delnnu (india-
nen) in Labrador en Quebec, Canada.
Wij roepen het parlement. de Neder-
landse regering en de NAVOop te zor-
gen dat er geen NAVO-trainingscen-
trum gevestigd wordt op het grondge-
bied van de Innu, maar ook niet in Ko-
nya, Turkije. Op 28-29november neemt
de NAVO-ministerraadsvergadering
een besluit over de vestigingsplaats.
De vestiging van het trainingscentrum
betekent een uitbreiding van 8000naar
40.000vluchten. Voorhet Innu-volk, één
van de laatste Noordamerikaanse no-
madisch levende jagersvolken, bete-
kent dit de ondergang. Al sinds 1986
vliegt de Koninklijke Luchtmacht met
haar f-16's op de extreem lage hoogte
van 30 meter. Ook deze oefeningen
moeten gestaakt worden. Nederland
schendt hiermee de land. en mensen-
rechten van de Innu.

STEUN DE INNU

p/a Stichting Werkgroep Inheemse Vol-
ken Giro 4057800,Amsterdam, o.v.v.
Innu.



Nevenslaanda gadichlen zijn afkomstig uit de
bundel .•••a" mij I. niel. Ie 2ien'. het vorige
maand varschenen debuul van Chawwa Wijn.
berg (Dordrechl. 1942). Zij werkt ook als
beeldhouwar en had diversa exposities. Zepu.
bliceerde eerder in de beide veIUlmelbundels
van DeNieuwe WJlden,eendichterassengroep
waarvan zedeel uitmaakt. alsook proza in 'Vre-
de en kunst"(Sjaloom, Ulrecht 1985).

Haar bundel vormt een drieluik; in hel eerste
deellramt helonderduikverleden van de dich_
leres lol uiting in hel verslild schreeuwen van
een oveflevende; het tweede d""l gaal over hel
zel/vervreemdende bestaan als huisvrouw; in
hel derde deel verovert ze haar greep op het
levan in een aarzelend en uitbundig liefhebben
van een minnares. Een verslag van een per_
soonlijk ontwikkelingsproces. wamin de over.
lavingsstrijd langzaam plaals maakt voo' hel
zoeken nam de kwaliteil van het beslaan.

Mal haa, voordracht van hel hier afgadrukle
'A1.manoen 'o",d&nblood&n'oogstte Chowwa
Wijnberg veel bijvol tijdens bet 'wereldoptre-
den' van DeNieuwe Wilden en DeMOJ(;moJen
(een groep monnelijke dichlers) op 30 septem'
ber jl. in het Ulrecht"" Vredenburg.

Sobere. heldere en krachtiga ",*"ial

Chawwa Wijnberg, Aan mij I. niets Ie zien.
F",rie,1" de Knipscheer. "'msterdam 1989. 79
blz. f 29. 5l). (rs)

Vieze dingen

als mannen zouden bloeden
hoe groot en imposant he! maandverband
in de toiletten extra ruimte
en stickers op de autoramen
niet passeren - kramp

als mannen kinderen zouden baren
dan was de pil verguld
baby's huilden door de intercom van directeuren
en secretaressen, die luiers moesten wassen,
werden geselecteerd op het criterium geduld

als mannen kinderen moesten zogen
hadden ze dan tijd voor oorlog en geweld
zouden ze nog zoveel vergaderen en zeuren
ja zeuren blijft hetzelfde, ze zouden zeggen
nee mens geen oorlog nu - ik ben ongesteld

schrijf een gedicht
zeI ZIJ
alsof dat gaat
gaan zitten - een gedicht te maken
een slager werkt niet zonder vlees
alsof de woorden werkbaar zaten
in de zakjes van de geest
mag ik een kilo dure woorden
ik moet mijn moeder weer vermoorden

Toenik een kind was, werden mij aller-
lei dingen verboden die ik moest afle-
ren, anders werd het een gewoonte. Ik
mocht bijvoorbeeld niet in mijn neus of
orenpeuteren, niet nagelbijten of duim-
zuigen of winden laten. Kinderen die dit
niet op tijd afleerden, bleven deze din-
gen doen als ze groot waren.
Wat mijzelf betreft is dit allemaal goed
gekomen. Ik heb geen vieze gewoontes
overgehouden van vroeger. Maar wel
ben ik altijd nieuwsgierig geb/even of
er echt volwassenen zouden bestaan
die peuteren ol zuigen, Nou, die be-
staan zeker!

Laatst zat ik bij een vergadering waar
een beroemd politicus zou spreken,
maar omdat hij nog niet aan de beurt
was zat hij tijdelijk naast mij, op de
tweede rij. Hijpeuterde iets uit zijn neus
en legde dat met zijn duim en wijsvin-
ger op de nagel van zijn rechter middel-
vinger. Daarna keek hij er een tijdje
aandachtig naar. Hij tilde zelfs zijn
hand een ietsje op om er meer licht op te
laten vallen. Toenpakte hij het dingetje
voorzichtig tussen duim en wijsvinger
om er een balletje van te draaien. Ik

keek ernaar uit mijn ooghoek, je mag
namelijk nooit rechtstreeks kijken naar
iets dat uit een neus komt.

Ik ken ook een andere beroemde man.
een hooldredacteur van een krant, die
tijdens ieder gesprek een paar keer
snorkend zijn neus ophaalt. Daarna
slikt hij iets door.Datis heel duidelijk te
zien en te horen. Maar niemand maakt
daar ooit een opmerking over. 1n onze
regering zat een staatssecretaris die
bijna geen nagels meer had van het bij-
ten, maar niemand viel hem daarover
lastig.

Gedeeltelijk hadden mijn ouders dus
gelijk: wie als kind de vieze dingen niet
afleert, komt er nooit meer vanaf. Maar
ze zeiden er niet bij, dat er massa's vol-
wassen mensen zijn die bijten, zuigen
ol peuteren en dat ze er tegen elkaar
haast nooit iets over zeggen. Eigenlijk
vinden mensen alleen dingen vies van
elkaar als ze elkaar niet mogen.

Ik zal nog een één voorbeeld geven. Een
tijdje geleden zat ik 's morgens vroeg in
een vergaderlokaal waar nog twee on-

dere mensen binnen moesten komen.
De ene was Jan, een vriend van mij, en
de andere was Adrie, géén vriend van
mij. Ik zat aan een talel met mijn rug
naar de ingang en las een krant. De
deur ging open er klonken voetstappen,
en toen knetterhard het geluid van een
wind die werd gelaten. Opeens wilde ik
dringend weten wie er binnen was ge-
komen, maar ik kon mij natuurlijk niet
met een ruk omdraaien als iemand net
een wind heelt gelaten. Ik moest dus
wachten en toen, eindelijk, eindelijk,
klonk de stem van mijn vriend Jan, die
mij goedemorgen wenste. "Hallo," riep
ik opgewekt. Ik wist nu ook wat mijn
mening was over de wind die gelaten
was, niks erg, gewoon een windje.
Maar als het mijn vijand was geweest,
dan zou ik gedacht hebben: bah wat een
smeerlap, wat een viezerd, wat een on-
opgevoed idividu, wie laat er nou een
scheet om hall tien in de morgen!
Zo zit dat dus met vieze dingen.
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Steven

OPROEP

Indien u anoniem wilt blijven,kan het gesprek ook 'na vastwerken' - op een
in nader overleg te bepalen plaats - worden gevoerd.

Lastig
Raar eigenlijk, dat heel veel mensen
afstand nemen van hun gevoelsleven
en er daarmee min of meer voorkiezen
om een stukje minder mens te zijn. Zo
sprak ik laatst met iemand. die mij niet
begreep toen ik het over verdriet had.
Dat begreep ik dus weer niet. Maar na
een moeizaam gesprek bleek dat deze
jongen niet wist wat verdriet was en
hoe dat voelde. Ook dat vond ik moeilijk
te begrijpen en ik vertelde hem dat ook.
Want als je geen verdriet kent, ken je
ook geen vreugde en zullen andere
menselijke emoties of belevingen wel-
licht ook niet ervaren worden. Voormij
betekent het dat je voor een deel geen
kontakt hebt met wat er van binnen in je
omgaat. Wat volgens hem helemaal
niet nodig was als je een verstandig
rationeel denkend mens bent. Want
wat moet je met al die lastige en ver-
warrende emoties?

Dat mensen niet met hun emoties over-
weg kunnen en vaak ook niet weten
waar die emoties vandaan komen. is
dikwijls een probleem. Dat kan zo ver-
warrend, beangstigend of lastig zijn.
dat ze er toe komen om die gevoelens te
negeren, te ontkennen. Die jongen gaf
daar overigens zelf een aardig voor-
beeld van. Doordit gesprek gebeurde er
van alles bij hem, hij werd kwaad. En
achter die kwaadheid moest ik vooral
niets zoeken. Hij was gewoon kwaad,
omdat ik hem gevoelens toeschreef die
hij niet had. Datmoest ik tochsnappen?
Ja. dat snapte ik ook wel, maar ik snap-
te het niet. Kortom, soms worden ge-
sprekken onmogelijk, omdat er geen
kommunikatie meer mogelijk is. Nu
was de kommunikatie van dien aard
dat ik het ook niet meer kon uitleggen,
wat op zichzelf genomen geen ramp
was, maar wel jammer. Datgebeurt wel
vaker onder mensen, ondanks alle goe-
de bedoelingen.

Freek Pol

Het is vooral jammer, vind ik, omdat je
een stukje van jezelf niet kent of wilt
leren kennen, terwijl dat wel mogelijk
is. Misschien zelJs wel gewenst, van-
wege een optimale menselijke ont-
plooiing. Het is vooral de beleving die
niet herkend wordt. terwijl die juist de
emotie veroorzaakt. Dat betekent dat je
voor een deel niet eens meer weet, wat
en waarom je soms dingen zegt, doet of
nalaat. Het is voor mij wel de vaststel-
ling dat het leven zo ontzettend gekom-
pliceerd is geworden en zulke hoge ei-
sen aan ons feilbare mensen stelt, dat
mensen hun leven inrichten en opbou-
wen op hoofdzakelijk rationele vermo-
gens. lk moet er niet aan denken wat er
met die mensen gebeuren zal wanneer
ook die vermogens het laten afweten.

DPKMlSWO
drs. C. J. Thuijsman
Postbus 20702
2500ES DENHAAG
tel: 070-1627669
070-162878(secretariaat SWO)

SVBO
LTZSDIS. J. H. Benistant
marinekazerne Erfprins
Postbus 1000
1780CA DENHELDER
02230-56699

Om tot een beter inzicht te komen zijn gesprekken met meerdere personen
nodig. Homosexuele KM-functionarissen of hun collega's die willen reage-
ren kunnen dat doen door te bellen of Ie schrijven naar:

Ontstaat er een nieuw revolutionair élan?
Ideeën die nieuwe idealen voortbreIlgen?
Levenskracht om te overleven?

De oude ideeën, de oude idealen,
zijn ze versleten?
Geven ze onvoldoende handvatten?

De Directie Personeel KMbesteedt aandacht aan de positie van homosexu-
ele mannen en vrouwen binnen de KM-organisatie. Om een beier inzicht te
krijgen in de wijze waarop homosexuele mannen en vrouwen binnen de KM
werken en leven, voeren dhr. drs. C. J. Thuijsman (afdeling Sociaal Weten-
schappelijk Onderzoek DPKM)en LTZSDIS. J. H. Benistant (SVBO),momen-
teel vertrouwelijke gesprekken met personen die ervaringen hebben met dit
onderwerp (schepelingen, officieren en burgermedewerkers). Deze gesprek-
ken duren :t één uur.

Met spanning volg ik ontwikkelingen in
Amerika, Duitsland. Zwitserland, Nederland ...
Vrijheid. gelijkheid, broederschap, oprechte idealen,
de Franse revolutie
heeft niet die nieuwe mens én
de ideale maatschappij doen onstaan.
Democratie, vrije economie, zelfontplooiing, vrije arbeid, doen wat je wilt.
Sluipwegen die leiden naar macht en geld,
grote ongelijkheid, meer armoede,
moordende concurrentie, 'n dramatisch vervuild milieu,
n plat geslagen mens, de moed verloren ... ?

Met spanning volg ik de ontwikkelingen in
China, Polen, Rusland, Hongarije ...
Marxistische ideeën, oprechte idealen,
de grote revolutie
heeft niet die nieuwe mens én
de ideale maatschappij doen ontstaan.
Dictatuur, planeconomie, opgedragen arbeid en produktie.
Sluipwegen die leiden naar macht en geld,
armoede, ongelijkheid. onderdrukking,
'n plat geslagen mens, de moed verloren... ?

DIRECTIEPERSONEELKM
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Het voetbalpubliek

In Barcelona zitten 100.000mensen op de tribune Real Madrid te haten.
maar er wordt nog geen brandende lucifer op het veld geworpen. Ajax
heeft nog geen kwart van dat aantal toeschouwers. maar het strafschopge-
bied van Austria Wien gaat allengs meer op een stortplaats van afval
lijken en tenslotte werpt een onverlaat zelfs een ijzeren staaf. Waarom
daar niet en hier wel? Waarom bedienen Engelse en Nederlandse hooli.
gans zich van zo veel grovere middelen dan Zuideuropese vandalen die
immers doorgaan voor veel heetgebakerder.

De Engelse professor Dunning is van
alle kanlen bespot, loen hij tijdens een
KNVB-symposiumover de 'Maatschap-
pelijke betekenis van de voetbalsport'
opperde om meer vrouwen op de tribu-
ne te laten plaatsnemen. Vrouwen zou-
den - zeg maar - kalmerend werken op
de driften der vandalen. Het ligt inder.
daad voor de hand deze suggestie van
Dunning te ridiculiseren.

Vrouwen op de tribune
Jan Mulder deed dat bijvoorbeeld. Hij
sprak van een 'te ver doorgevoerde
grap, vele malen gevaarlijker dan die
betrekkelijk onschuldige taal van Freek
de Jonge bij Ajax.Austria Wien': 'Het zou
me niet verbazen als vandaag de eerste
advertenties al bij de kleine annonces
in de krant staan: 200 vrijwilligsters ge-
vraagd voor Ajax-MVV.Oudere flink uit
de kluiten gewassen, tevens lieve vrou.
wen. het liefst met schort voor en de
handen voortdurend in appeltaart.
deegkneedhouding naar voren ge.
strekt, kunnen zich bij de kantoren van
het Ajax-stadion melden om zich als
vrouw op te geven voor deze belang-
rijke competitiewedstrijd. Bezitsters

van boezem 0 90 krijgen voorrang.'
Prachtige ver doorgevoerde grap van
Mulder. Die Ounning zal best de half-
zachte kwezel zijn waarvoor hij na het
symposium allerwegen werd versleten
en het is natuurlijk onzin vrouwen te
recruteren om rustgevend te werken op
vandalen, maar een feit is dat in landen
met meer vrouwen op de tribune minder
ernstige incidenten voorkomen.

Amerika en Canada
Het voorbeeld bij uitstek is de Verenig.
de Staten. We kunnen niet stellen dat
Americon Football een veel zachtaardi.
ger sport is dan soccer, Europees voet.
bal dus. Er is geen enkele reden omaan
te nemen, dat American Football min.
der agressie zou opwekken bij de toe.
schouwers. Toch doet zich bij Ameri.
kaanse footballwedstrijden nauwelijks
vandalisme voor. Erzijn tussen voetbal.
en footballwedstrijden twee grote ver.
schillen. De Amerikaanse stadions zijn
beter en de wedstrijden zelf worden in
gezinsverband bezocht.

In de Verenigde Staten ofCanada sta je
met open mond gade te slaan, hoe men.

sen week in week uit, soms dag in dag
uit. urenlang naar een in onze ogen vol-
komen oninteressant spektakel kunnen
kijken. Het Skydome in Toronto, het sta-
dion met het grootste uitschuifbare dak
ter wereld, is elke avond afgeladen
voor een honkbalwedstrijd. Een man
gooit een bal, een andere man slaat
soms een bal en nog meer mannen
staan in het veld meestal niets te doen.
Daar genieten de Torontoonse inwo-
ners van. Ze hebben allemaal een zit-
plaats, er worden ontzagwekkende
hoeveelheden hamburgers gegeten en
cola's gedronken. Er wordt waarschijn-
lijk meer gekeuveld dan naar de wed-
strijd gekeken. Het is een sociaal ge-
beuren, hét uitje van de week.

Verloedering
Zelfs de architectonische vorm van
Amerikaanse en Canadese stations is
daarme dikwijls in overeenstemming.
De ronde vormen suggereren een soort
knusheid. De tralieachtige hekken van
de Nederlandse stadions zijn er volko-
men onbekend. De sfeer die een Ameri.
kaanse football- of honkbal wedstrijd
ademt is niet te vergelijken met de ver.
loedering die je in Nederlandse stadi.
ons bijna letterlijk proeft.
Vreemd genoeg ging je twintig jaar ge-
leden nog wel met het hele gezin naar
een voetbalwedstrijd. Ofpa nam op zijn
minst zoon mee. Thans lijken het alleen
nog mannen die de tribunes bevolken.
De hele ambiance ademt iets van vul-
gariteit. De hele week zit je in een
keurslijf en zondag mag je even onge-
breideld vloeken, schreeuwen en zelfs
staven gooien. Misschien dat Ajax met
gast-spreekmeester Freek de Jonge iets
aan die banaliteit wilde doen. Maar in
plaats dat het publiek zich aan Freek
optrok, verlaagde Freek zich tot het pu-
bliek, althans het wraaklustigste deel
daarvan. Het lijkt me onzin om Dun-
ning's opmerking over vrouwen als ge-
vaarlijker te betitelen dan Freeks 'Hen
Waldheim, Sie sollen Hen Wiesenthai
anrufen'.

Hans van Wissen
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Schuldenkrisis
'In Nederland staan berichten
over de schuldenkrisis meestal
op pagina twee van de krant. In
het zuiden is het voorpagina.
nieuws,
Zo opent het voorwoord van
'Wiens schuld is het? De derde
wereld en haar schuldenlast.' In
dit, ronduit verhelderende, boek
zetten negen journalisten in een.
voudige bewoordingen dit moei.
lijke vraagstuk uiteen, Eerst
wordt een algemene inleiding
gegeven hoe de schuldenlast is
ontstaan en welke gevolgen dit
nu heelt voor de Derde Wereld
en voor de 'donorlanden', Ver-
volgens worden voor zes landen
(Tanzania, Fillippijnen, Ghana,
Maleisië, Senegal en Brazilië)de
gevolgen van de schuldenkrisis
en de bemoeienis van het Inter"
nationale Monetaire fonds (IMf)
geanalyseerd. In het laatste
hoofdstuk wordt aandacht be-
steed aan de rol van Nederland,
waarbij zowel het regeringsbe.
leid als de Nederlandse ontwik.
kelingsorganisaties nader wor.
den beschouwd.
Hoewel de kritiek op het IMF.be.
leid en de 'Westerse koers' over.
heerst. worden ook de positieve
kanten, indien aanweûg, ge-
noemd. Een 'must' voor iedereen
die geïnteresseerd is in de ont-
wikkelingsproblematiek.
Div. auteurs: 'Wiens schuld is
hetT Novib/Mets,DenHaag/Am-
sterdam 1989. 128 blz, geïll.
f 25,-{GH)

Strijdlied
Met veel enthousiasme vertelt
(oud EGO-medewerker) Jan
Kooijman in 'De Internationale',
de geschiedenis van 's werelds
bekendsle strijdlied. De tekst
van het lied werd geschreven
door de Parijse arbeider/dichter
Eugène Pottier. Deze strijdlusti-
ge saçialist was in het voorjaar
van 1871als afgevaardigde van
het 2e arrondissement nauw beo
trokken bij de kommune.op-
stand van Parijs. Nadat de kom-
mune in een afschuwelijk bloed-
bad ten onder was gegaan wist
Pottier, die bij verstek ter dood
was veroordeeld, zich te verber-
gen en vervolgens met vrouwen
kind naar België te ontvluchten.
Tijdens deze tocht schreef hij de
tekst die hem onstedelijk zou
maken.
Demelodie werd vele jaren later
(18juni 1888)gekomponeerd door
de in Lille woonachtige, muzi-
kaal begaafde. arbeider Pierre
Degeyter. Vijl dagen later zong
de arheiderszangvereniging
van Lille, waar Degeyter diri-
gent van was, het lied reeds op

26 EGO. november 1989

een feestvergadering. Het lied
verspreidde zich nadien snel
over de hele wereld.
Jan Kooijmanschreef niet alleen
een vlot lezend, maar ook een
zeer informatief boekje over het
meest bewogen strijdlied van de
arbeidersklasse. En de uitgever
maakte er een echt feestelijk
werkje van.

Jan Kooijman: De Internationa_
le, Nivon, fed, ROllerdam, 1989.
82blz., geill. f 10,-, Te bestellen
door overmaking van f 12,50
(incl. porto)op giro 520383t.n.v.
Nivon Fed. Rotterdam o.v.v. In.
ternationale. (WH)

Chili
'Vrijdagen met Bach' zijn zeven
verhalen van evenzovele Chi-
leense schrijvers in balling-
schap (o.o. Isabel Allende).
Het schitterende titelverhaal be-
gint met de konstatering van de
hoofdpersoon, een jongen met
een absurd gebit, dat'. vol-
wassenen liegen. Of zwijgen,
maar dat is gewoon een andere
manier van liegen: Dezejongen
gaat iedere vrijdag metzijnmoe.
der Barbara naar Benjamin, de
tandarts. Tijdens de behande-
ling zet Benjamin een plaat op
met klassieke muziek. No een
aantal vrijdagen begint de jon-
gen een verband te ontdekken
tussen de muzieken de soort be-
handeling: met Honegger 'vulde
hij de grote injectiespuit'. Dia.
belli of Buxtehude betekent 'een
vrijdag met boor' en Debussy
'een vulling of een behandeling
met van die roze gipspap'. Wan-
neer Bach wordt opgezet over-
komt hem niets. Steeds vaker
worden de bezoeken Bachvrijda-
gen, vermaakt zijn moeder zich
met de tandarts en de jongen
met diens verzameling zeester.
ren. Wanneer Benjamin op een
gegeven moment is gearres.
teerd, simuleert de jongen ge-
weldige kiespijn om zijn vader
(die een uni/orm draagt) tedwin-
gen zijn invloed aan te wenden
de tandarts los te laten om hem
te kunnen 'behandelen'.
Uitstekende bundel!
Div. auteurs: Vrijdagen met
Bach. Pegasus, Amsterdam
1989.93blz. f 22,50.(WH)

Nieuwmanifest
Marx en Engels beëindigden
hun alom bekende Communis.

tich Mani/est in 1848met een op-
roep aan het proletariaat om
zich te verenigen. Op overeen-
komstige wijzedoet Patrick flo-
rizoone 'Het ecologisch mani_
fest' uitmonden in 'Bewoners
van deze planeet. verenigt u'.
Deauteur schetst. in eenvoudige
bewoordingen, hoe alle leven op
aarde met vernietiging wordt
bedreigd. Een bedreiging die
evenzeer het kapitalistische
Westen als het staats-socialisti-
sche Oosten in de schoenen kon
worden geschoven, omdat beide
zich in gelijke mate hebben in-
gespannen 'hun produktieappa-
raat te optimaliseren en de pro-
duktiekracht tot ongekende
hoogten op te voeren:
Achtereenvolgens ontzenuwt de
auteur de vooroordelen (o.a. uto-
pisch, naiel. reaktionair en anti-
technologisch) die de ecologis-
ten wordt aangewreven. Vervol-
gens wordt een strategie en een
antwoord ontwikkeld op de
vraag nam veranderingen. Dot
dat revolutionaire veranderin-
gen moeten zijn leidt voorde au-
teur geen twijfel: 'Het is niet vijf
voor twaalf maar volop midder-
nacht:
Een helder en uitdagend boekje
over de milieuproblematiek,
Patrick F1orizoone:Het ecologi_
sche manifest. EPO, Berchem
1989(verspreiding voor Neder-
land: De Geus, Breda). 64 blz.
f 13,95.(WH)

Derde Agnes-boek
Met de twee eerder verschenen
bundels Agnes-verhalen beo
wees tekenaar Peter van Straat_
en onomstotelijk dot hij ook een
uitstekend schrijver is. Zowel
pers als lezers ontvingen beide
boeken met veel enthousiasme.
Ondertussen bleef de feuilleton,
op de achterkant van VrijNeder.
land, gewoon doorlopen. Het lag
don ook in de lijn van de ver-
wachting dat er een derde bun-
deling 'Scènes uit een slordig le-
ven' op de markt zou verschij-
nen. Titel: 'Lukthet Agne••?',
Ook in dit boek tekent Van
Straaten weer op luchtige wijze
het zwaarmoedige leven van Ag.
nes, die haar draai nog maar
steeds niet hjktte hebben gevon-
den. Natuurlijk komen we weer
bekende Hguren uit de eerste
twee boeken tegen: haar zoontje
Daniël. haar moeder, haar ex-
man Doan en Beohaar vriendin.
Arthur, met wie ze longe tijd een
los-voste relatie had, heeft haar
definitief de rug toegekeerd. Ag-

nes heeft nog steeds ham baan-
tje in de galerie van Aart Holle-
man, ze ziet het soms wel zitten
en dan weer totaal niet, zedrinkt
een enkele keer weinig, maar
vaker veeL ze heelt of en toe een
verhouding, maar wordt steeds
weer op zichzelf teruggeworpen.
Haar enige houvast in het be-
staan is en blijft haar zoontjeDo.
niëL Eigenlijk is de meest
'schokkende' gebeurtenis in dit
deel het noor de middelbare
school gaan van Daniël.
Het blijven kostelijke verhalen,
al is het nieuwtje er wel een
beetje af.
Peter van Stroaten: Lukthet Ag_
nes? De Harmonie, Amsterdam
1989.ISOblz. f 19,90.(WH)

Verkrachting
'Hoe vaak moet je vollen' is hel
uitstekende debuut van de jonge
Westberlijnse schrijfster Anja
Tuckermann.
Na opgewelddadige wijzete zijn
verkracht goot angst in toene-
mende mate het bestaan van
Rinka p, domineren. Haar we-
reld wordt steeds kleiner. Metde
metro durft ze niet meer te reizen
'omdat bij alle mannen die bult
tussen de benen te zien Is. Alle
mannen hebben een wapen in
de broek en hun ogen zijn
messen.'
's Avonds is ze tot niets meer in
staat: 'zit onbeweeglijk op haar
kamer en bestudeert het tapijt:

Ze beseft dat ze deze traumati.
sche ervaring pas goed kan ver-
werken wanneer ze het stilzwij-
gen over de gebeurtenis kan ver-
breken. Lange tijd is w niel in
staat om te praten, uiteindelijk
lukt het haar toch. Eerst met
haar moeder rMoeder zette Rin-
ka's lichaam op de wereld. Zij
moet de eerste zijndie hoort wat
er gebeurd is'). dan met haar
vriendinnen. Op aangrijpende
wijze beschrijft Tuckermann het
leven na een verkrachting.
Anja Tuckerrnann: Hoe vaak
moel je vollen. SarQlVanGen.
nep, Amsterdam 1989. 120blz.
f 24,50.(WH)

Roemenie
De Roemeense schrijfster Herta
Müller vestigde zich, in februari
1987, in West-Berlijn nadat de
Westduitse regering haar, als
lid van de onderdrukte Duitse
minderheid in Roemenië, had
vrijgekaçhl.
In hoOI, vorig jaar in vertaling
uitgekomen, eerste roman rOe
mens is een grote fazant') be-
schreef ze op beklemmende wij-
ze het lot van de in Roemeniè
woonachtige Duitse minder_



heid: aanpassen of vertrekken.
In de dit jaar uitgekomen verha-
lenbundel 'Barrevoets in fe-
bruari' staat vooral het 101van
de in de knel zittende enkeling
centraal: 'Afgelopen jaar was de
belasting zo hoog dal Karls pen-
sioen niel voldoende was. Twin-
tig jaar schroeven snijden was
niel voldoende voor een vakan-
He: Direkt en indirekt valt er ook
veel kritiek in haar verhalen te
lezen op de onderdrukking van
het gehele Roemeense volk:
'Wat is dat voor een land, dat
aan je vingers rukl als je je kof-
Jers optilt: In het eerste en laat-
ste verhaal beschrijlt Herta Mül-
Ier het ambivalente emigranten-
gevoel: enerzijds de opluchting
over de bereikte vrijheid. ander-
zijds de twijfels over datgene
wat is achtergelaten ['Aangeko-
men en er niet zijnl
Door haar uiterst zakelijke
schrijlstijl en vele gedachten-
sprongen laat deze verhalen-
bundel zich niet gemakkelijk le-
zen. Wie toch de moeite neemt
'lal zeker niel teleurgesteld wor-
den, want Herta Müller weet op
vaak geniale wijze stemmingen
en gemoedstoestanden om te
'letten in pakkende beelden.
Herta Müller: Barrevoets in fe-
bruari. De Geus, Breda 1989.111
blz. f 24,50. (WH)

Eerste Wereldoorlog
'Met het hoold Ilnnr de brug vnn
Schoorbakkl" bevat de brieven
die dienstplichtig soldaat Mar-
cel Loncke (uit het Belgische
Kortrijk) naar zijn lamilie schreel
gedurende de eersle maanden
van de Eerste Wereldoorlog.
De eerste brieven, direkt na zijn
mobilisa1ie {30-7-1914l, ademen
de sleer van vaderlandsliefde,
avonturisme, 'ZOrgeloosheid en
stoerdoenerij. Alles is dik in or-
de: de diens! is gemakkelijk. van

alle kanten wordt hem eten too-
gestopt en van enig gevaar is to-
taal geen sprake. Op 2.8-1914,
twee dagen voor de Duitsers de
Belgische grens 'lullen over-
schrijden, schrijll Marcel, ter ge-
rustslelling van zijn lamilil':
'men zingt en speell hier dal ho-
ren en zien vergaan', Enkele we-
ken later is dat beeld rigoreus
veranderd en is hij niet in staat
te beschrijven hoe hij 'uit die vre-
selijke slachting is gered', De
sloorheid van de eerste weken
heeft plaats gemaakt voor
angs!. angst en nog eens angst:
'wij boorden gaten in den grond
om ons hoold erin te steken, wij
geleken geen mensen meer.' En-
kele dagen later: 'Treurige, droe-
vige nacht, Niets dan de klaarle
van hel vernielende vuur en hel
geklaag der gekwetsten'. Aan
zijn verhaal koml op 19 oktober
1914, na dagen afgezien Ie heb-
ben, abrupl een einde, Bij de eer-
ste slag fOnd leper sneuvelt Mar-
cel Loncke, 24 jaar oud, in de
loopgraal bij de brug van
Schoorbakkl'.
Een 'document humain' dat, 75
jaar na dato, nog steeds boeit.
r, Delen en M, Loncke: Met het
hoold naar de brug van Schoor-
bakke, Hadewych, Antwerpen-
Boom 1989. 135 blz., geïl\.
f 24,90. (WH)

Djuna Barnes
Echte lîelhebbers weten het: de
Amerikaanse Djuna Bames
(1892-1982) schreef zich met
'Nightwood' {1936; Parijse perio-
de) voor de rest van deze eeuw
naar de hoogste toppen van de
wereldliteratuur. Van haar klei-
ne, maar veelzijdige oouvre ver-
scheen _ naast Nachtwoud - ook
de verhalenbundel Spillway
(Overloop) uit 1962 in Nederland-
se vertaling, En bij Furie ver-
schijnt nu haar Lodies Alma-
nack (I928). Enkele van die ver-
halen werden in dealgelopen ja-
ren door de toneelgroepen Bon-
heur en Ellips in het Nederlands
op de planken gebracht. Eén van
de actrices, Francis Wijsmuller,
schreel daarover (in Homologie,
oktober '88) o.o.: 'Als theaterma-
ker beschouw ik de homoseksu-
eeL en daarmee ook mezelf, als
iemand die door de mazen van
de schepping valt, en in die zin
vogelvrij verklaard, Dat vogel-
vrij zijn vind ik een voorrecht en
ik vind het een noodlot. Dit dua-
lisme is voor mij de essentie van
het werk van Djuna Barnes:
De franse vertaalster van Bar-
nes, Michèle Causse, kreeg ge-
daan wat niemand meer voor
mogelijk had gehouden: 13 Ie-
bruari 1981. werd ze toegelaten
tot Djuna Barnes, die toen 88 was
en sinds 1940 als een kluizenaar
leelde in haar New Yorkse ap-
partement. Causse's weerslag
van die ontmoeting is een heel
bijzonder document geworden,
geen gewoon interview, nauwe-
lijks een gesprek zells ('Zo'n le-
lijke man als Sarlre bad zelf-
moord moeten plegen", zegt Bar-
nes plotseling). maar een prach-
tige porltetschildering, waarin
de hand van de schilderes even

aanwezig is als het geschilderde
model zeil. Een juweellje dat fu-
rie uitbracht t.g.v. haar eerste
lustrum als uitgeverij.
Miehèle Causse: Ontmoeting
met Djuna Dames, furie/In de
Knipscheer, Amsterdam 1989, 49
blz. f 16,50. (fS)

Incest
'FrauDresden, onze Duitse buis-
houdster, bood me na de begra-
fenis een appel aan. Ik kon de
geur van de cox-orange niet ver-
dragen, want juist boven op de
zolder waar de appels voor de
win/er opgeslagen waren, bad
mijn vader zichzelf doodgescho-
len. Ik was veertien en bij bad
he/om mij gedaan.'
Zo begint 'Ik huilde nietloen va-
der slierf' van Iris Galey, Het is
het autobiografische verhaal
van een meisje, Olivia ge-
noemd, dat negen jaar is als
haar vader haar sexueel begint
te misbruiken. Ze kent hem am-
per, want het is 1945 en deze
Zwitserse induslrieel heelt de
oorlogsjaren in Engeland door.
gebracht, terwijl zijn vrouwen
kinderen in Basel bleven. Als ze
na vijf jaar 'doorslaat' pleegl de
man twee dagen later zelfmoord
en wordt Olivia al gauw door
haar moeder in een meisjes in-
lemaat gestopt. Hoe haar verde-
re leven, studie, werk, en vooral
relaties worden beïnvloed door
die getekende jeugd, maakt Iris
Galey duidelijk in dit aangrij-
pende persoonlijke relaas. En.
kele elementen daaruit: haar
lielde voor de docent Ivo, later

voor Tobias, een abortus, huwe-
lijk, dochter Arlelle en scheiding
van Tobias, keihard werken als
sport- en gymnastieklerarps
naast toneel- en muziekopvoe-
ringen, lielde voor Ashley en
tenslotte blijvend voor d:. loto-
graaf Sam Schmied. ME"de laat.
ste vertrekt ze naar l"leuw Zee.
land en schrijft na hjna veertig
jaren zwijgen in vier jaar dit ver.
leden van zich al, Ze zet zich we-
reldwijd in vor. de Incest.Survi-
vors-Movemr nt. Haar boek werd
een bestsel:er in het hele gebied
rond de •.iiJle Zuidzee en stond
dit jaar _Ir. I in de Zwitserse top-
tien. Lan indrukwekkend en ta-
boedoorbrekend ego-document.
Iris Goley: Ik huilde nietloen va-
der slier!, Servire, Katwijk aan
Zee, 1989, 2ll>blz. f 29,- (FSJ.

Roemrijke literatuur
Eerder dit jaar kwam bij Ambo
een bundel essays uil over een
aantal beroemde epen (helden-
dichten) uit diverse wereldde-
len, getiteld 'Onsterfelijke roem,
Hel epos in verschillende cultu-
ren', De samenstelster, prol. dr.
Mineke Schipper, nam de inlei-
ding voor haar rekening en het
laatste essay over 'De levende
traditie van het epos in Ahika'
(zij was zelJ acht jaar verbonden
aan de nationale universiteit
van Zaïre), Eén van de bekendste
Westalrikaanse epen, die nog
steeds mondeling worden over-
gedragen en be'ZOngen, handeh

over de legendarische held Sun-
jota en diens historische over-
winning op 'lijn aartsvijand Su-
manguru in 1235 in Mali. Schip.
per maakt ook duidelijk dat het
epos hier veel meer is dan een
lang heldendicht uit vervlogen
tijden, dat we nu in een boek le-
zen. Het is in leite een complexe
kunstvorm met slerk visuele en
muzikale aspecten bij de drama-
tische uitvoering, waarbij ritue-
len een rol spelen en de inbreng
van het publiek onmisbaar is: 'al
die aspecten samen maken de
performance pas tot een geheel.'
Niet minder boeiend is het Ie le-
zen over het 100 eeuwse Pariaca.
ca-epos van de Andes-Indianen
in Peru en over de veel oudere en
de hedendaagse Chinese epen.
Verdel in deze bundel essays
over het Sumerische Gilgamesj-
epos (ca. 2000 v. Chr.), het oud-
Indische MahBbh('frala, de Ger-
maanse en de vroeg-Ierse epiek,
het Franse Chanson de Rolond
en natuurlijk de Ilias van Home-
rus. Jammer genoeg missen we
de oudnoorse Edda, de Popol
Vuh van de Maya's uit Guatama-
la en nog wel een paar, maar het
boek moest betaalbaar blijven
aldus het voorwoord, Jammer
ook dat de korte, nogal saaie in-
leiding slechts wat vorm-aspec-
ten behandelt (evenals in enkele
bijdragen) en niet veel meer ver-
gelijkend op die epische cullu-
ren is ingegaan. De betekenis
van die epen voor hun samenle-
vingen toen, maar ook voor de
aordbewoners nu zou een nog
boeiender boek opleveren lijkt
me.
Mineke Schipper (red): Onsterfe-
lijke roem. Ambo, Boom 1989.
168 blz. f 29,50. {FS}

Git/e en Wim Heij
Frank Speelstra
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