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Ovnl1ame van artikelen en tekenin-
g,'n is ,1l1eentocgestaan met hronwr.
melding,

Redactie

De krijgsmacht verandert, Dat is zo langzamerhand voor iedereen die er
mee te maken heeft wel duidelijk. Regels worden aangehaald, opnieuw
ingesteld of ter plekke opgesteld. Verworvenheden blijken opeens minder
vaststaand dan op grond van redelijkheid verwacht zou mogen worden.
Onzekerheid wordt op onzekcrheid gestapeld. Maar militairen zijn ge. ,
keurd op stabiliteit, dus die kunnen dat wel aan?
Nu heb je, lijkt het, als militair ook maar \veinig keus. \Vanncer er in het
Haagse besloten wordt dat je aan een aantal fvsieke eisen moet voldoen,
moet je aan de sla~. Als je functie wordt opgeheven mnel je omzien naar
een andere werkplek en solliciteren. Is de vraa~: 'met uillending of met
oll1~lag' dan moet je op z'n minst thuis even overleggen, En zo zouden we
een lange lijst kunnen maken .
In al die zaken die militairen heel direct aangaan lijkt één componell1 ge-
ruisloos aangetast te worden. Je merkt het als je naar de tandarts gaat en
ontdekt dat die niet aanwezig is. 'Nee, 's middags is hij op een andere ka-
zerne' of'we zitten al een hele tijd op een nieuwe te wachten', Als je op
een bivak of oefening je enkel hebt geblesseerd en er alleen maar een 7.ie-
kenpa of hospik is om er naar te kijken. Of als je om twee uur even bij de
MGD binnenloopt en een lange rij patiënten ziet zitten. 'Er is maar één
arts en die is al sinds negen uur beZIg met het spreekuur'. Goede medi.
sche zorg \-'Oormilitairen lijkt te worden aangetast omdat er niet voldoen-
de geschoold medisch per~oneel is. En zeker in deze tijd heb je geschoold
medisch personeel nodig. Je kunt bijna op je vingers natellen dat artsen
naast hun puur medische taak op dit moment ook nog eens belast wor.
den met de effecten van de veranderingen in de krijgsmacht.
Beroepsmilitairen die hooguit eens in het jaar om een paracetamolletje
kwamen komen nu met andere problemen. Bijvoorbeeld: een kniebles-
sure omdat de conditie opgevijzeld moet worden. Spanningshoofdpijn
omdat maar niet duidelijk wordt of er een nieuwe baan is na opheffing
van de oude functie. Of problemen thuis omdat een uitzending op dit mo-
ment niet past in de thuissituatie.
Verder speelt nog altijd de discussie over het medisch geheim. I"tag je er
als militair vanuit gaan dat je medisch geheim jouw medisch geheim is en
blijft, of krijgt de organisatie daarin inzage?
Sommige artsen roeren zich, vragen aandacht voor deze zaken en maken
bezwaar tegen de aantasting van het medisch geheim.
Of ze gehoord worden? Of ze gesteund worden? Dat is niet duidelijk,
Wel is duidelijk dat, als militairen niet zelf, via hun helangenorganisaties,
aan de bel gaan trekken, de medische zorg binnen defensie wordt uitge.
hold.
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"NOG STEEDS EEN BEETJE GROEN"

Frank Yelthovcn (30) en zijn VTOUW Ingrid (28) wonen samen met hun 11
maanden oude dochtertje Danique in ecn leuke doorzoO\voning in het
Brabantse Rosmalen, vlakbij Den Bosch.
Frank verruilde het groen van de landmacht voor het blauw van ccn "peni-
tentiair" inrichtingswerker. Terwijl de hond aan zijn schoenen kloof, had
EGO-redakteur Jan 5u1man ccn gesprek met frank en Ingrid over kleurver-
schillen en het waarom van Franks overstap.

Eerst even vooraf: Frank, Ulat is eigen-
liik een "penitellfiair" inrichtingswer-
ker?
Het klinkt inderdaad nogal deftig en
misschien ook wel ingewikkeld. Vroeger
noemden ze her gewoon gevangenisbe-
waarder of cipier. Het werk in de gevan-
genis is echter nogal veranderd ten op-
zichte van vroeger en de oude terminolo-
gie gaf niet meer aan wat we er tegen-
•.•.:oordig onder verstaan. Vandaar deze
nieuwe naam.

Voor je in het gevangeniswezen terecht
kwam was je militair. Kan je daar;/1 het
kort iets meer over zeggen?
Ik hen in 1982, na een half afgemaakte
1-lTS-opleiding in het leger terecht geko-
men. '\fijn eerste voetstappen in Weert
waren fantastisch voor me. Eigenlijk
heb ik zelden iets liever gewild dan het
dragen van het groene landmachnllli-
form. ~fijn opleiding aan de KMS was
voor mij de realisatie van een jongens-
droom. l\.tijn vader is beroeps-militair
geweest. Hij was infantenst in hart en
nieren. Op die manier kreeg ik het onge-
veer met de paplepel ingegoten. Hoewel
ik al gauw in de gaten had dat de
infanterie mijn eer~te keuze niet
zou zijn. Om ie hele leven door
de hei te rollen om vervolgens in
een zandpur te eindigen, leek me
eerlijk gezegd niets.
Wat me aansprak was de AAT.
De logistieke aktivireiten van de
landmacht en vooral her trans-
port onder moeilijke omstandig-
heden spraken me enorm aan. Ik
was dan ook hl ij dat ik op de
\'('il1ern IJ kaurne in Tilburg
mijn eerste specia1i~tische oplei-
ding bij het OCAAT kreeg.
Gedurende 15 maanden met
voertuigen bezig zijn, taktisch rij-
den en onder moeilijke omstan-
digheden, zoals bij sneeuw of ge-
bieden me( mijnen, fantastisch,
wel geleerd daar!

• Militaire carriere
Toen terug naar Weert om de
KMS af te maken. Op mijn 20e
jaar werd ik sergeant-titulair.
Dat heetre toen zo en ik was er

geweldig trots op. Tilhurg werd even-
eens mijn eerste werkplek. Ik werd als
groepscommandant geplaatst bij de
toenmalige 52e lichte transport compag-
nie tot 1986. Toen n,ut Je rijschool
Bergen op Zoom, waar ik tot '89 ge-
plaatst hen gewt'esr bij het wegtrans-
porrbaraljon.
Daarna als pelotons-sergeant naar ~un-
speet. Daar kwam ik midden in de reor-
ganisarie-perikelen terecht. Ik voelde me
die tijd als een vis III het water en gelet
op het feit dat ik in die rijd een gratifica-
tie kreeg van /1000,00 vonden anderen
d:1t blijkbaar ook.

Als je het allemaal zo gcweldig 1lond,
waarom be/l je dan eigeulijk weggegaan
bij de landmacht?
Dat is eigenlijk allemaal heel snel ge-
gaan. Ingtid en ik zijn in juli 1992 ge-
trouwd. Het was het begin van de
Joegoslavië-crisis en ik zou, achteraf, ze-
ker snel zijn uitgezonden als ik niet over-
geplaatst zou zijn naar, opnieuw, Til.
hurg. In septemher ging ik daar aan de
slag als instrukteur bij de "ROEK,oplei-
ding", bedoeld voor reserve-officieren

en ander kader. Omstreeks die tijd
komt ook de prioriteitennota van minis-
ter Ter Beek uit en hegint de reorganisa-
tie van de landmachL In die tijd waren
er geregeld bijeenkomsten voor het be-
roepspersonecl. \Ve werden daar uitvoe-
rig geïnformeerd over de implicaties van
de genoemde nota. Echter, hetgeen de
ene dag werd beweerd, bleek de volgen-
de dag alweer achterhaald. Niemand
bleek her precies te weten. Eén ding
werd echter wel duidelijk voor mij: het
zag er allemaal ongunstig voor me uit.

• Buiten de poort
Ben je toen gaan deI/keil aan l'erande-
ring pan beroep?
De gedachte om massaal ontslagen te
worden was inderdaad het motief om
eens huiten de kazernepoort te kijken.
In eerste instantie wilde ik bij de politie.
Er was een korps hier in de regio, dat
mij graag wilde hebben dat beloofde me
naar de politieschool te sturen, met be-
houd van salaris. Dat leek me wel wat.
Toen puntje bij paaltje kwam, konden
ze het echter niet waar maken. Van het
salaris, bedoel ik. Omdat het niet in
mijn karakter ligt om lang af te wachten
of bij de pakken neer te gaan zitten, be-
sloot ik verder te gaan kijken. Uiteinde-
lijk heb je een gezin, moet er brood op
de plank komen. Ik wilde niet afwach-
ten met vertrekken tot de halve land-
macht op zou stappen.

\\las het enige motief om weg te
willen het feit dat je anderen 1lOor
wilde zijn of speddm er /log (/11-
dere zaken ook een rol?
Hoewel het wel degelijk de he-
langrijkste reden voor mij was,
sprak de mogelijkheid van een be-
roepsleger me bepaald ook niet
aan. De voorstelling die ik me
daarvan maakte, was hetgeen ik
van de Engelsen en bij het
Amerikaanse leger had gezien.
Wat me van her dienstplichtigen-
leger altijd zo goed is bevallen, is
de mondigheid van veel van die
jongens en her verschil tussen die
mannen in opleiding en afkomst.
Nederlandse militairen waren
juist door die gemêleerdheid in
staat creatief en inventief met pro-
hlemen om te gaan. Dar was ook
het leuke van her leger. Wie, denk
je, komt er nu voor twee jaar bij
het leger als BBTer solliciteren?
Volgens mil' gaat her om jongens
met 3 dans essen en een zwemdi-
ploma.
Ze zullen straks de dienstplichtige
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~ir" en ~drs~ nog missen. Let op mijn
woorden.

• Een nieuwe poort
b/ toen 1/a<lrhet gel'llllgeniswezell. De
ene poort l'erwissdell lIIet Je <lndere.
Hoe kom ie dJJr lIul!Îgell/ijk terecht?
Dat is eenvoudig een kwestie van perso-
neelsadvertenties lezen en solliciteren
om vervolgens te worden aan~enomen.

Gaat dat zo eenuolldig?
Valllelf niet. Op de advertentie waarop
ik schreef, bleken achteraf maar liefst
1200 belangstellenden te hebben gere.
ageerd, waaronder 35 heroepsmilitai-
ren. Het feit &u cr van die laatste maar
zes aangenomen werden en d:H alle
vacatures nog niet zijn vervuld, zegt ge-
lIoeg over de selectiecriteria. i'Ja een psy-
chologisch onderzoek, waar ze testten
op stresshestendigheid, consequent ge-
drag, flexihiliteit en communi("atieve
vaardigheden, \ve[(1 ik aangenomen.
Een opleIding van een half ja.lr volgde.
Strafrecht en strafvordering waren de
belangrijkste vakken. D,urnaast moes-
ten vanzelf prncedun:s en veiligheids-
voorschriften worden geleerd. Ook ele-
mentaire kennis van psychiatrie bleek
van belang.

4-EGO/,\1EI1994

\X'at is /lil het I'erschil tussen de hewaar-
der l'all I'weger {'II de inrichtingswerker
l'an nu?
Hoewel ~bewakell" nog stecds belang-
rijk is - mijn taak in de inrichting ligt
vooral op het gebicd van de ordeh,lnd-
having - is de gedachte stecds mccr rost
gaan vatten dat reso(Îalisatie in de maat-
schappij al in de ge\"angenis begint. Dc
hcjegening van de nwns als mens is daar-
bij de centrale ge(bchte, Een mens is dan
meer dan alleen delinquent, Deze bena-
denng vraagt van jt'zelf steeds een ktiti-
sche opstelling. Ook ma::mchappclijk
realisme, een dosis optimisme zonder
naïef te worden.

Hoe zijn jc lI'erkolllstim.iighe.ic/l?
Ik werk met een groep van 12 kort-
gestrafte jongeren tussen 18 en 23 jaar.
Zij zitten straffen uit van I S maanden of
korter. .\Ieestal gaat het om diefstal of
geweldsJelil:ten. Eerlijk gezegd, weet ik
lang met altijd waar de Jongens voor zit-
ten,
Om ,llleflei redenen wil ik dat ook niet
altijd weten. I let geva<lf bestaat dat je
bij kennis van feiten de mensen vanuit
een vooroordeel gaat ben,lcleren, Als ze
er ulf ovef beginnen. is het Hoeg ge-
noeg om het te weten.

• Begeleiden
\'(1atdoen mClIsell nu zoal in een inrich-
ting?
In mijn situatie zijn ze I'oor halve dagen
in de werkzaal. Ze doen dan eenvoudige
klussen, zoals het plakken van boeken
op de parierafdeling of werken met me-
taal, zoals het vefvaardigt'n van schroe-
ven e.d.
Daarnaast is er de mogelijkheid \"an re-
creatie in de sportza;ll of kan je creatief
aan de slag .. \lijn taak is daarbij vooral
hegeleiden. Dat wil zeggen: veel praten
met de mensen. want een conflict is
gauw gemaakt in een gevangenis.
En dan heb je het bewek: 3 mensen aan
een lange t,lfel met op elke hoek een me-
dewerker V.lIl de inrichtin~. Weinig pri-
val:v dus. I-klaas. het kan niet anders in
verband met de veiligheid en het moge~
lijk binnensmokkelen van drugs, i-:a elk
bewek uuk een visitatie. Dat hetekent
kleren uit en alles nakijken. Je begrijpt
dat je În een dergelijke situatie wel fee~
ling moet hebben met mensen,
Anders ga,lt het maar al te makkelijk
fout.

Iielpt straffelll'O/fC'ns JOIl?
Ik heb er niet vee vertrouwen in. Als je
ziet hoeveel mensen er steeds terugko-
men. liet zegt veel dat een taak-stelling
voor ons is: "de schade van detentie zo-
veel mogelijk te beperken". Het element
vergelding en maatschappelijke preven-
tie zijn dingen die \vaarschijnlijk meer
hout snijden dan de opvoedende kanten
van detentie.

Zijn er stJeciale pro/Jfemell die je tegell-
kOlllt?
De allochtonen waar tegenwoordig
iedereen het over heeft .
.\tet name Jan de ~larokkaanse jonge-
ren, Geen wonder als je ook maar iets
begrijpt van het cultuurverschil tussen
die jongeren en de I'ederlandse samen le-
v"ing.Wat dat betreft leer je in de gevan-
genis nuanl:efen. [e ziet wat kansloos-
heid concreet he.tekent, Tegelijkertijd
ook je eigen bcperkthl'den om aan dic
situatie wat te ver;lllderen.
Ik heb el:hter wel gezien dat eem'oudige
antwoorden te makkelijk worden ge-
geven op doorgaans erg ingewikkelde
vragen.

Tenslotte eell vraag nog /laar Je over-
galig uan "grof'n" /laar "1Jf,lIIW", Reil je
gcdurende ie Ollerst,lp geho/th'lI door
DPKL?
Zeker en goed ook. Door de interventie
van de sectie Herplaatsing werd ons een
aanvulling aangeboden op ons salaris en
ook in de sccundaire sfeer werd er \"an
alles gerq;e1J. Denk maar aan reiskos-
ten en geneeskundige emolumenten.
Allellla,ll dingen om dt. overgang mak-
kelijk te laten verlopen. Het kwam, naar
ik meen, allemaal uit dl' pot van heT
Sociaal HeleidsKader,

Hol' l'oe/ Ie jr> 11//?
Eigenlijk nog steeds een beetje groen, De
landmacht zal me wel altijd bezig blijven
houden!

j.m Su/mali



DE SCHIJN VAN SLAPERIGE
VRIENDELIJKHEID

De Zuidafrikaanse Karoo IS voor
Nederlanders een ontzagwekkend ge-
bied. Je kan er uren doorheen riiJen
zonder een mens te lieo. Behalve Jan die
enkele keer dat je een ezel kar tegen-
komt, zoals die ene morgen, toen we dat
vreselijke verhaal hoorden van de oude
knecht K. op die blanke boerderij van V.
"-lensen wonen er haast niet in de Karoo
- deze enorme halfwoestijn midden in
Zuid-Afrika. Dit prachtige dorre heuvel-
land is ettelijke honderdduizenden vief-
kante kilometers in oppervbkte. Er lo-
pen in deze droge Karoo miljoenen scha-
pen rond en slechts 800.000 mensen, De
dorpen liggen vaak meer dan honderd
kilometer van elkaar vandaan.

• Prachtig Landschap
De Karoo Îs schitterend, maar hard en
droog. De mensen, die hier kunnen
overleven, zijn sterk. Toeristische reisbe-
schrijvingen prijzen de rust en de vredig-
heid van de Karoo: in de slaperige dorp-
jes wonen vriendelijke mensen, die geen
haast hebben. Zo lijkt het ook inder-
daad, maar de ,verkelijkheid is minder
romantisch.
We hebben drie dagen rondgereisd mer
een groepje internationale waarnemers
voor de verkiezingen in dit deel van
Zuid-Afrika. We hebben inderdaad on-
z.e ogen uitgekeken naar de schoonheid
van de Karoo. Maar we hebben ook ~e-
zien hoe achter dat masker van slapenge
vriendelijkheid her lelijke gezicht schuil
gaat van onverbeterlijk racisme, van on-
veranderde apartheid en van onver-
bloemde baasschap.
Wij hoorden verhalen over de manier
waarop blanke scha pen hoeren hun ge-
kleurde knechten behandelen. De wet
verbiedr uitbuiting en mishandeling. De
wet geeft bescherming aan de rechten
van deze "plaaswerkers", zoals de land-

arbeiders hier heten, maar de boer trekt
zich daar meestal niets van aan. De
plaaswerker is analfabeet, de boer is
blank en heeft macht. Er is 80% werk-
loosheid in de Karoo, dus zit gt'en blan-
ke boer verlegen om werkwillig perso-
neel. En vandaar dat ze hun arbeiders
een hongerloon betalen. Vaak ook moe-
ten de pLlaswerkers op afgelegen boer-
derijen hun voedsel kopen van de boer,
die daarvoor hoge prijzen berekent en
die aftrekr van hun magere loon. En zo
wordt de p];uswerker totaal afhankelijk
van de blanke boer, die er geen been in
ziet om een arbeider op staande voet te
ontslaan. Dit alles volslagen in strijd met
de wet, maar geen haan die er naar
kraait.

• De werkelijkheid
Die verhalen waren ons al verteld door
allerlei hulporganisaties, maar toen
hoorden we het onderweg uit de eerste
hand van die oude man K. op die volge-
laden ezelkar. Hij, zijn vrouwen enkele
kinderen waren kennelijk aan het ver-
huizen: ze hadden al hun bezittingen
hoog opgeladen op het kleine karretje.
De man K. had 30 jaar voor deze blanke
boer V. gewerkt. K's zoon was invalide
geraakt en kwam in aanmerking voor
een staatsuitkering van zo'n fl. ISO,'" in
de maand. De blanke boer V. \vas de
enige die met lijn auto regelm:1tig in het
naburige dorp kwam, dus die haalde
dan bij her postkantoor de uitkering van
K's zoon af. Uitbetalen deed V. pas als
het hem uitkwam, eerder niet. Dat had
K. allang dwars gezeten, dus had hij zich
daarover beklaagd. De blanke boer V.
haJ hem toen "de keus" gegeven om te
vertrekken.
Hij wist ook wel, Jat hij met zijn 61 jaar
en zijn nieuwe repuratie van koppigheid
nooit meer aan de slag zou kunnen ko-

men op een andere boerderij, maar K.
gaf er toch de voorkeur aan om weg te
gaan en vertrok me[ alles wat hij had.
Toen we hem van het zandpad van de
boerderij de grote weg op zagen draaien,
hebben we met hem staan praten (in het
Afrikaans, de taal van de Karoo). K.
weet dat hij terecht komt in het krotten-
wijkje van Carnarvon. Hij weet dat het
nog maar de vraag is of hij de uitkering
uit de vingers van boer V. zal weten los
te krijgen . .'vlaar K. koos niet voor de ze-
kerheid van het schamele loon en g:1f de
vuorkeur aan het behoud van lijn waar-
digheid.

.Nog erger
\X'e keken daarna niet vreemd meer op
toen we hoorden, dat plaaswerkers
soms zelfs op de boerderij gedood en be.
graven worden, zonder dat de politie
een onderzoek instelt. De analfabete ar-
beiders leven geïsoleerd van de buiten-
wereld, genegeerd, verwaarloosd, over-
gelaten aan hun eigen ellende.
En [Oen dan ook die ene blanke boere-
vrouw op een vergadering er over klaag-
de dat de partij van president De Klerk
last had van intimidatie door zwarte kie-
zers, was ik bijna in lachen uitgebarsten,
als ik niet zo kwaad was ~eworden. Wie
intimideert wie eigenlijk. In de Karoo
zijn het de blanke boeren, die hun arbei-
ders dagelijks intimideren en hen met ge-
weld 'op hUil plaats' houden. De
\1iddeleeuwen zijn Zuid-Afrika nog niet
uit, maar in de slaperige Karoo-dorpjes
staan overal vriendelijke gereformeerde
kerkjes, waar zondags de blanke boeren
met hun gezinnen beloven een chrisrelijk
leven te leiden, want zij willen na hun
dood ook in de strakblauwe hemel te-
rechtkomen.

Karel Roskam
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RT SPIEGELMAN'S EIGENTIJDSE KIJK OP DE TWEEDE WERELDOORLOG

EXPOSITIE EN STRIPBOEK
OVER HOLOCAUST

zoon moeilil'k overweg kan met zijn va-
der's onheb lelijkheden.

zijn slimme onderhandelen, als ook zijn
dooTl.eningsvermogen, zuinigheid en
flinke dosis geluk weet hij te overleven.
Ook Anja overleeft de hel v;ln het con-
centratiekamp, hun zoon Richiell niet.
Na ue oorlog gaan Vladek en Anja, via
Stcxkholm, naar (te Verenigde St;lten.
Î'\a het overlijden van Anja hertrouwt
Vbdek met .\lala. ook een overlevende
van Auschwitz. De eigenschappen waar-
mee Vladek de oorlog wist te overleven
lll;lken hem nu tot een voortdurend kif-
tende nllde m,lIl èn wrzuren het leven

van :-"Iala. Op een veehll geestige
wijze laat Art Spiegclm,m

zien hoe hij als
tweede, nog

levende,

••K.:l1I dat a!lemJJI ook IluK dis strip?'.

Art .\{liew:1mdll

• Expositie
De soher m;lllf smaakvol ingerichte ex-
positie geeft een goed inzicht in de werk-
wijze v.an Spiegdman: de uitgeschreven
teksten van de opgenomen gesprekken,
het eruit lichten van de sleutdmomen-

:-"1allSwerkte de kunstenaJ.r (zo zou je
hem toch het best kunnen noemen) in
totaal derri('n jaar: ongeven acht jaar
a;ln deel 1 (I 97S.19R6) en rond vijf jaar
aan deel 1 (19S6-1991 j.

huwelijk in 1937 van Vladek met An;;l.
Ze krijgen een zoon, Richieu. Vladek
heeft ue leiding m'er de textielfabTlek
van zijn schoonvader. NieT bng daarna
hezetten de n,lzi's Polen. D;larmee ver-
andert ;liles. Het deel eindigr met ue mis-
lukte poging naar Hungarije te Ontsn,lp-
pen.

• Inhoud
Deel 1 van .\laus st;lrt met het gelukkige
leven dat Vlauek Spiegelmlln leidt en het

In deel 1 wordt Vbdek naM Auschwitz
{in hn boek .\!auschwitz genoemd)
overgebracht. Door zijn vindingrijkheid,

.Vorm
De vele lange gesprekken die Art ma
zijn vader Vladek voerde over diens lot-
gevallen vóór, tijdens en na de Tweede
Wereldoorlog werden op de band vast-
gelegd (in totaal zo'n slurdige veertig
uur). Uit deze veelheid aan informatie
heeft Spiegelman zijn verhaal opge-
bouwd.
Als vorm koos Art Spiegelman de strip
waarbij hij nazi-Duitsland transfor-
meerde rot een menselijke muizenval
met de opgejaagde joden als muizen, de
Duitsers als besnorde katten, de Polen
(vanwege hun anti-semitisme) als ûch
volvretende varkens en de Amerikanen
als honden.
De Holocaust persen in een stripverh,ul
neigt na,lr een op bestseller.effekt bere-
kend produkt. \Vie evenwel beide boe-
ken heeft gelezen en bekeken zal deze ge-
dJ.chte terstond verwerpen. De dialogen
en tekeningen gaan door hun eenvoud
tilt het uiterste, waarbij Spiegclllll\ll
enerzijds zorgt voor de nodige afstand
tot dit 70 gevoelige onderwerp en hij ;ln-
derzijds steeds kans ziet op de juiste mo-
menten een verfijnd soort cynisme te
etaleren. Spiegdman heeft zeI! aal17ien~
lijk minder woorden nodig om ueze kri-
tiek te pMt.ren : 'Tm a cartoonist. \'(,'hllt
do you want? Ballet?"
Aan het voltooien van beide delen V.lT1

De schrijverltckcnaar/uitgevcr Art Spie-
gelman werd, als zoon \'an i'ool.Jjoodsc
ouders, in 1948 in Stockholm ~eboren.
Na enkele jaren verhuist het gezin naar
de Verenigde Staten. Als veertienprige
jongen verkoopt Art reeds illustraties en
tekeningen aan diverse bladen. In 1972
publiceert hij ~Prisoner on the Heli
Planet", een stripverh,\al waarin hij de
zelfmoord van zijn moeder Anja (1968)
verbeeldt. Dit verhaal, uat integraal
staat afgedrukt in Maus deel 1, is op te
vatten als de ,lanzet tot het inurukwek-
kende biogrJ.fische familie-epos o\"er de
,un den lijve ondervonden verschrikkin-
gen van zijn joodse ouders in Polen en
Duitsland tijdens de Tweede Wereld-
oorlog èn zijn eigen "tweede-genera tie-
probkem".

Is het mogelijk de huiveringwekkende geschiedenis van de jodenvervolging
in het Europa van Hitlcr in ccn stripverhaal gestalte te geven?
Deze vraag werd 17 maan j.1. met ccn ondubbelzinnig ja beantwoord. Op
die dag werd namelijk in het Joods Historisch ,\-luscurn in Amsterdam de
vertaling gepresenteerd van het tweede deel vall het stripverhaal van de
Amerikaanse tekenaar Art Spiegclman (Maus 2.En hier begon mijn ellende
pas). Tegelijkertijd werd in dit museum ccn expositie geopend met originele
tekeningen, schetsen, historische documenten en foto's waarop de Maus-
strips zijn gebaseerd.
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•.We werken hard, mailr een uur I,lter..

Schets en Jlilf{el'''erdetekening.

ten, schetsen van een eerste opzet, het
~indikken ~ van de teksten totdat deze
binnen de balonnen passen, enz.
Aan panelen worden 74 originele pagi-
na's uit .\bus tentoongesteld met daar-
boven 46 lijsten met Vootstudies, histo-
rische documenten (waaronder tekenin-
gen van gevangenen) en notities die Art
Spiegelman maakte van lijn bezoek aan
Auschwitz in 1980. Ook worden het
Poolse paspoon van Anja Spiegel man
alsmede de Amerikaanse naturalisatie-
p,lpieren getound. Tenslotte is op de ex-
positie, via koptelefuuns, een selectie
van onge\'eer 40 minuten te horen van
de gesprekken die Art met Vladek voer-
de en die de basis vormen voor de tek-
sten in .\bus.
Door het inzichtelijk maken van
Spiegelmans werkwijze voegt del.e infor-
matieve tentoonstelling heel veel toe aan
zijn reeds 7.0 veelzeggende boeken. De
expositie, die al eerder in het .\'Iuseum of
!\1odern Art in Ncw Vork was te zien,
gaat in augustus weer terug naar de
Verenigde staten om daar een rondreis
te heginnen.

Art Spiegelman heeft indringend in
beeld gebracht wat lijn vader tijdens Je
Tweede Wereldoorlog heeft meege-
maakt. Door zijn keuze voor de strip-
vorm heeft hij het drama van de
lIolocaust moeten "indikken~ tot het
meest wezenlijke. Het resultaat is een
aangrijpend beeldverhaal over een hui-
veringwekkende episode uit de recente
geschiedenis.

\Vim Ileii

De expositie Kat en muis. Spiegelma,,'s
Maus is te zien tlm 14 augustus 1994 in
het joods Historisch ,'villseum, jOf/as
Daniël Meijerpleill 2-4 te Amsterdam.
Dagelijks geopend vall 11.17 lIur.
Entree f7,OO.
Art Spiegelman: Maus 1. Vertelling van
eell uverlet'emle. 8nma, Utrecht. J 987.
160 blz. Prijs (ill J987) f22,SO
Art Spiegelmall: MailS 2. En hier bego"
mijn ellende pas. Oog 1'11 Blik, Amster-
dam. 1994. 134 blz. Prijs f29,50.
Uitgeverij Oog en Blik bereidt een hUll-
del I'oor met ander werk van Spiegel-
man (dat well'erhalld houdt met Atal/s)
onder de titel MailS tracks.

Op 5 jllni a.s. zal Art SIJiegciman voor
het julm Admus lnstitute te Amsterdam,
in het kader I'an de lezingellserie
American Literature Today, eell lezing
hOl/dell m'er zijn werk. Inlichtingen :
020-6247280.
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ZAPMAMA
POTPOURRI VAN
CULTURELE INVLOEDEN
Tweede cd Sabsylma mogelijk doorbraak naar het grote publiek
J\1aric Daulnc, Sally Nyolo. Marie Afonso, Sabinc Kabongo en Salvic
Nawasadio vormen samen Zap Mama. Ze zijn van over de hele wereld af.
komsti~ cn hun zang is dan ook een potpourri van verschillende muzikale
invloeden. Het vocale kwintet heeft sinds 1991 cen nieuwe multi-culturclc
dimensie aan de popmuziek toegevoegd. Onlangs verscheen de tweede cd
Sahsylma van het vijftal en die staat opnieuw \.01 met een wonderbaarlijke
verzameling Arabische melodieën, Afro-Cubaanse ritmes, een beetje gospel,
reggae cn zelfs middeleeuwse muziek. En dat allemaal acapclla gezongen
met licht ritmische instrumentale begeleiding.

Zelf spreekt de ~roep van een ml.'rT vol-
wassen album met een meer grootstt'de-
lijk geluid dan de voorganger 'Zap
:\lama' had. Die plaat, die in Amerika
onder de titel" AdventUfes in Afropea"
werd uitgehracht, was in 1993 wereld-
wijd de hest verkochte wereldmuziek cd.
Nummers als De la Vil' à la "1ort,
Citoyen 120, Sabsylma en For No anc
geven een beeld van de t'n'aringen die
Zap 1-13ma opdeed tijdens het toeren
rond de wereld.

De vijf dames zijn politiek geëngageerd,
lIlaar naast serieuze nummers houden ze
ook wel van een luchtig deuntje. Dat le-
vert een prettig he1uisterhare en vrij
complete mix van sferen op. Verder zijn

sommige nummers, voor zo,-er de tek-
sten te ontcijferen vallen, complete reIs-
gidsen. Fi Dunia verhaalt over een reis
naar .\Iarokko, India refereert vam.e1f-
sprekend aan cen hClOek aan dat land
en Awakening In Australia is een aange-
past lied uit een Aboriginal-ceremonie.
Zap "-lama houdt van reÎ7.en. :"Jaar
overal en nergens, zoals ze in .'\'l3is
qu'cst-ce? laten weten.

HOMMAGE
Behalve door wereldlllUliek zijn groeps-
oprichtster :\larie Daulne en haar mede-
:\1ama's ook geïnspireerd door de soul
en funk van James Brown en daarom

brengen ze hem op Sabsylma een hom-
mage. Tot slot lijken sterke familiehan-
den erg belangrijk. Dalllnes mueder,
oma en tantes zingen ecn eigell lied The
Mamas OfThe Mamas en worden daar-
in vanzelfsprekend hin~estaan door de
voltallige hezetting van Zap !vbma.
~1arie Daulne hield wat betreft de pro-
duktie de tou\vtjes zelf strak in handen.
Vonr het creëren van de juiste sound
werd geen duurhetaaIde knoppendraai.
cr ingehuurd, maar nam Daulne 7,elf
plaats achter het mengpaneel. En het re-
sultaat mag cr zijn.

De b;"lJldleidster werd gehoren in Zaïre
en heeft een Belgische vader. Ze heeft
haar roots ontdekt door een tijd
Centraal Afrika te doorkruisen cn ecn
periode hij de Pygmeeën te gaan wonen.
Uit dt. traditionele muziek van dat volk
PUt ze ook inspiratie voor de nummers
van Zap :\tama.

Tegdijkertijd met de nieuwe cd van het
kwintet komt cr een documentaire (de
tweede) uver de groep. Daarin vallen de
zangeressen te hewonderen tijdens hun
reizen, tournées en opnamesessies voor
beide alhums.

8-fGO/MEl1994

COMMERCIALS
Inmiddels heeft Zap ~lama uok een COIl-
tract afgesloten met Coca Cola vuor een
grootschet'pse commercial-campagne
",'aarbij de gruep in het middelpunt
staat. Dat hetekent dat ze over de hele
wereld een immens puhliek zullen herei-
ken, waarmee de naamshekendheid gi-
gantisch toeneemt. Het in zee gaan met
een multinational valt misschien niet he-
lemaal te rijmen met hun geëngageerde
image, maar het is wel hij uitstek de ma-
nier om een enorm breed puhliek kennis
te laten maken met Zap ~1ama en \ve-
rddmu1.iek in het algemeen.

Ter promotie van Sahsylma geen Zap
,\lama ook weer een aantal concerten in
Nederland. Tijdens deze tuurnée zijn dat
er drie. Het eerste is 12 mei in de Stads-
schouwhurg in Groningen, daarna zin-
gen ze 16 mei in de Stadsschouwhllrg in
.'vlaastricht om tenslotte op 27 mei af te
sluiten in het Utrechtse \.luziekcentrum
Vredenburg.

Marco van Nek



Het verhaal van de "Praagse Lente"
(voorjaar 1968) is alom bekend. Begin
januari 1968 zette het ceorrale comité
van de communistische partij in
Tsjechoslowakije partijleider Novomy
af en verving deze door de hervormer
Dubeek. In snel tempo voltrokken zich
daarop gr()[c veranderingen op het vlak
van binnenlandse en partijpolitieke la-
ken. De druk was van de ketel en de ene
na de andere hervorming werd doorge-
voerd. Een half jaar lang leek het erop
dat Dubeek de rl\Îmte werd gelaten daar
onbeperkt mee door te gaan. Tot op 21
augustus 1968 Russische, Oustduitsc,
Poolse, Hongaarse en Bulgaarse troepen
Tsjechoslowakije binnenvielen. Met als
uiteindelijk resultaat de afzetting van de
liberaal Dubeek en de terugkeer van het
oude stalinistische bewind.

Jan Palach

Op 16 januari 1969 stak de 21-jarige
student Jan Palach zich up het Wen-
tseslasplein in Praag in brand. Een wel-
bewuste daad. Een groep van 14 vrijwil-
ligers, uit alle lagen \'an de bevolking,
had namelijk besl()[en zelfmoord te ple-
gen door zelfverbranding uit protest te-
gen het herstel van het oude regime. Jan
Palaeh trok lut nummer één.
Ter herinnering aan deze daad (25 jaar
geleden) hundelde de bekende dichteres
Jana Beranová in Hommage aan Jan
Palach gedichten van 34 auteurs uit 15
landen. Wij kozen uit deze indringende
hundel het gt"dicht "Vuursignaal" van
de Zwitserse dichteres Irma I lilde-
brandt.
Jana Beranová: Hommage aan Jan
Palach. De Geus. Breda. 1994. 77 blz.r 22,50. (WHj.

VUURSIGNAAL
voor Jan Palach

Vuursigll,lal
op die jal/uaridag
vall het jaar 1969
de adem van de Pragers
stokt

Kunllen alleelI
mensen(akkels nog
de wereld schokkm

Op bet beeldscherm
llall grauw plaveisel
bezaaid met bloemelI
een zee uan k,wrsell
tegen woede en onmacht

Toeristm vras.en
lIaar het offer
naar het graf

Em schouderophalen
val/ militiesoldaten
aal/blik op tanks
in de zijstraten
het zwi;gen

Ze willen geen
martelaren
ze zijn bang

lrma Hildehrandt

Jana Beranová

Hommtlgr ilall

JAN PALACH
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INHEI------------
VIZIER VRIENDEN

EN VIJANDEN
voor de Russen in de wedstrijd met de
VS om de \Tcdescup in Bosnië. Natuur-
lijk hebben de \'':lestersc landen en met
n,lme de NAVO tm.t een daadkrachtign
houding hijgedragen tot dit succes, maar
zo,lls hek end wordt vooral de scorende
spits vermeld cn pas in latere instantie
het hele elftal. Inmiddels heeft de Ame-
rikaanse lllltlister van Buitenlandse
Zaken, \X'arren Christophcr, ztJn lJlZl.t
ook heloond gezien en z.i/.ndl' oorspron-
kelijke \Tienden, ven'l) gèns vijanden,
nu weer vrienden geworden en blijken

de ~loslillls en de Kroaten in
Büsnii.~het eens te zijn over ecn
r.umwerk dat hij invulling tot
èen Bosnische fedt'r,ltie leidt
die weer op h;l;lr heurt deel
zou kunnen uitmaken van een
confnkratie met het huidige
Kroatië. Het hlijkt lllogelijk
d.1t vijanden op kort termijn
toch tot samenwerking kunnen
komen. Zou de h,ut dan niet
zo dicp zijn? Kun je wel na el-
kanders vaders cn zoons ver-
momd re hebben en elkanders
moeders en dochters verkracht
tot samell\wrking komen?
Nog onlangs hleek dat een
;s.loslltn5oldaat tijdens cen
schietpau1.l' hij de vijand ecn
doosj.: sigaretten kon gaan ha-
len: soldaten haten doorga,lllS
elkaar minder dan de lciders
lid is. Ook ltl de Eerste
\X'ereldomlog kon mcn tijdens
kerstmis alth,ms één keer in el-
kanders loopgraven de kerst
vinen tot hct hevel tot de aan-
val weer gegeven werd.
Toch is er hoop als de in meer
en mindere lll,lte verknipte en
verhlimk leiding v,ln de strij-
dende partijen een groter be-
lang; hij vrede dan bij oorlog
heett. :\-ltssehien dat dl' need-
zame cOIlcurrenrie tussen de
Verenigde St;Hen en Rusbmj
nog \Trder kan worden opge-
voerd, waardoor ook de Ser-
viërs over de streep gaan: zij
hehhen :w\'eel gl.bied veroverd
dat ze bij voof[zening van dè
oorlog straks alken maar te
verliezen hebben. Een rationele
analrse schrijft in hun eigen
bebng stopzetten van de vijan-
delijkheden voor, maar inzake
oorlog en vrede is helaas niet
het gezonde verstand, maar
veelal het ongezonde verstand
dc doorslaggevende factor.

LerJII \Vecke

?

;'\a Je Koude Oorlog hlijken Rusland en
de Verenigde Staten met elkaar Tl' C(ltl-
currerell me[ name als her j!.aat om vrc-
dcshc\'ordcring. In Bosnli.' zijn dl' Rus-
sen recentelijk dl' Amerikanen voor ge-
weest. Dankzij het Russisch optreden
heeft het NAVO~ultinutllm voorshands
nil,t tot meer oorlogsgeweld geleid, maar
tm een démilitarislTing v,m Sarajevo ell
vervolgens hebhen IC de Hosnische
Serviërs lOver gekregen dat hct vliegveld
van Tuzla voor humanitair diegvcrkeer
wordt opengesteld. Twee doclpuntcn

KUNNEN At..L..EPAFlïIJf;N
~I"R VREpE MoE HoBBoN

vJE $T5.t..t.-5N t>e-\/OI..GéNPE' V6.RPEt.-/NG VOoR""

2.

Het is sncu dat 7-()"cd gellleenteraadsle-
den van CDA en P.\'.d.A. hun tnn'[ op
gebied van grocmrrukcl1 en 11Ondcpol'P
en ook l'ell beetje op dat van huisvesting
en minimabeleid beloond zagen met h<.'t
n::rJwijnen v:m hun zetel. Tragisch is
het niet, noch voor de dcmoaaril' in
:"Jt'derbnd, noch VOOf het plaatselijk be-
stuur. Ook het meegevallen percentage
thuishlijvcrs is geen ramp, als ze maar
lllr:t dl' Kamerverkiezingen wél acre de
presénct' gevcn. Er njn helangrijker za-
ken in de wereld.
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WENDING
Bij alle mI/IOcr l'oorafga;mde aan de
verkiezingen, is er weinig te horen uver
defensie. De kOl/de oorlog is ('(Jorl}i, ril

een directe dreiging vanuit de voormali-
ge Sovjet Unie is grotendeels ('e,dwellen.
Het /ijkt wel of er in ht't /)()/itieke veld,
van rechts II,lilT links, in grote fijnen
geen llcrsehi/ ~Iallmenillg meer is over de
krijgsmacht.

OueT de inzet van OIIS leger voor VN-ta-
ken zijn de opvattingcn zelfs umgekeerd.
Toe minister Ter Beek daadwerkelijk
besloot de Luchtmobiele Brigade naar
Bosnië-HerzegowinJ te stilTen, kwal/Wil
regelmatig wrschiflende generaals h.d.
;n de medi.1 vertel/en tlat het niet wrall!-
umord was.

HebbelI we jarenlang gedacht dat deze
10llge115 van die vechtjassen waren, nu
het erop aankomt blijkt dus het tegen-
deel. ll1tltSseil vindt er een t'olkeren-
moord plaats en ;û;n zij tegen het inut-
ten van Nederlandse militairen. Op de
vraag of er dan maar een hek omheen
moet en men het L'erder maar moet IMen
uitwoeden, gm'ell de geller,w/s b.d. geen
alltwoord.

Hun opuattillgen zijn gebaseerd op wat
ze ooit als kadet op de KMA 1lebben ge-
leerd. Dat waren grote ueldslagen, wals
te verwachten was als de SovJet Unie de-
ze kallt zou zijn opgekomen. Dat draai-
boek zat er goed in, el/ geen mom/:'II
werd door hen onbenut gelaten 011/ de
politiek erop te wijzen dat er daarvoor
l'eel meer geld op fle begroting !-'<11/ de-
fensie moesl komen. Maar voor een oor-
log in de situatie IJan Bosnië gaat die
strategie niet op. Dat had Hitier met zijn
machtige leger al ervaren tegen de parti-
St/11f!lluall Tito.

De linkse politiek ell de vredesorganisa-
ties werden altijd beschouwd als een
groot gemar. IJe H VlJ was toen een be-
langri,ke organisatie 0111 dat in de gaten
te hOllden. Aten kan wel slJreken L'a'l eell
wending toen een Iierontwaardigde
Alient jal/ Faher, I'a/l de vredesbewe-
ging, als eerste /laar voren bracht het
kwali;k te L,jnden dat we liassief MeL'C1/
toekijken bij wat er in het t'oorl11alige
Yoegoslavië geheurde.

Nu duidelijk wordt dat het VN-leger
dJadwerkelijk em hijdragc kan felleren
aan de L'rede, worden de generaJls b.d.

stil. De here/l ZUl/etl het ongetwijfeld
volgen. Mogelijk uertellen ze straks in de
media dat door de inzet /Jan de
Nederlandse militairen hun opvatting
o/lderhet'ig is gewcest aan eell wending.

Cor Ollt

Conferentie over
Spiritualiteit
Op het Coornherthuis in Zeist, het vor-
mingscentrum van Je humanistisch
geestelijke verzorging, worden conferen-
ties me[ uireenlopende rhema's gehou-
den. Dit keer een aankondiging van een
conferentie over spiritualircir, het niet-
materiële. Hoc wordt dM ervaren? En
wat Joe je met je ervaringen? Wat Joe je
met paranormale t:fvaringen?
liet gaat vooral om de visie en bdeving
van de deelnemers. Als begin van het
programma zal informatie over spiritu+
aliteit worden aangehoden. Denken de
deelnemers er ook zo over of zijn er an-
dere standpunten?
Wanneer je interesse heht en deel wilt
nenlt'n, kun Je je opgeven bij het secreta-
riaat van het Coornherthuis, Oranje
Nassaulaan 71, 3708 GC Zeist, 03404.
14060.
De conferentie vindt plaats van 30 mei
tlm 1 juni; de sluitingsdatum voor opga-
ven is 16 mei. Aan de deelnemers zal na
16 mei een programmaoverzicht worden
toegesTUurd.
De hegeleiding is in handen van Joost
van Langen.
De conferentie is bedoeld voor militai-
ren. Elke dienstplichtige militair heeft
recht op 2,5 dag Buitengewoon Verlof
ten behoeve van een G.V.-conferentie
(punt 49 lid Iq, A1IAR). Voor vrijwillig
dienenden is de B.V. geregeld in artikel
85 pt. R. van hel A~tAR. Deelnemers
betalen een eigen bijdrage van [10,-.

Rectificatie
De auteur van het artikel "Verveling en
Vandalisme~ (EGO, april 1994) had
geenszins de hedoeling buro sport ge-
brek aan creativiteit te verwijten.

EGO
"PUZZEL

Ie
De oplossing van de puzzel in het april-
nummer luidt als volgt: I-hok hier; 1-
krantje; 3-intochr; 4-roesten.

Hierhoven een zandloper, waarvan elk
woord bestaat uit dezelfde letters als her
voorgaande, eerst min één en later plus
één letter.
De omschrijvingen luiden als volgt: 1-
mopperen; l-~'astleggen; 3-iemand die
het weet; 4-wenden; 5-maal; 6-hert; 7-
noot; 8-klinker; 9-voegwourd; 10-
boom; l1-europeaan; ll-oorzaak; 13-
hloedvaten; 14-in aantocht zijn; 15-
dichterbij komend.
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GESCHREVEN
GENOT
Plaatjes met blote mannen c%f
vrouwen worden in sommige krin-
gen gezien als verderfelijk voor de
geest, weer anderen vinden het ver-
derfelijk voor het seksuele verlangen
of voor de seksuele om~ang tussen
mensen. \Veer anderen zIen het zelfs
als een belediging voor de schep-
ping!? En dan zijn cr ook nog de no-
dige romans die het onderwerp sck.
sualitcit behandelen. Omstreden, be-
ledigend en tegelijkertijd ook ge-
liefd. Een goed vcrhaal heeft altijd
wel iets beledigends voor bepaalde
bevolkingsgroepen. Ze daarom
voor de rechter te willen slepen is
niet alleen een absurd maar ook een
barbaars verlangen. Een modern
sprookje.

Tor zijn zesde kon het Brabantse jonge-
tje g:micrcn van de speelmogelijkheden
die het Frit'se dijkdorpje hem bood. Zijn
ouders wart'n het beklemmende katho-
lieke zuiden ontvlucht en hadden een
rustige plek in het mooie, wijdse
Friesland gnondell. Een kleuterschool
kende dat dorp gelukkig niet. Zil'n ou-
ders hadden blijkbaar zin noch be lOefte
hun won naar een christelijke kleuter-
school in het nabijgelegen dorp te stu-
ren. Gelukkig maar, dacht de knaap.
Door die voortreHeiiJke ouderlijke 'na-
latigheid' heeft hij nu als volwassen man
wel een aantal gebreken: hij kan name-
lijk niet zo goed knippen en plakken.
Zakdockjes leggen is ook nier zijn sterk-
ste kam . :\Iaar ach, met zo'n klein ge-
brek zegt hij te kunnen leven.

• Ot cn Sien
Op zijn zesde moest 'ie d'r toch aan ge-
lon"n. l'iet echt Illet tegenzin overigens.
De school was, net zoals de kerk, een ge-
bouw dat hij nog niet \'an hinnen kende.
De kerk is nooit betreden, de grote
sdlUol, gelegen naast die dorpskerk,
werd voor zt's jaar een soort {\~'eede huis
voor hem. f let platte Lmd, dus ook dat
dorp aan de dijk, liep destijds keg om-
dat volwasscnen in het hegin van de ja-
ren zestig, vooral in steden wildl,tl wo-
nen. De dorspssl.:hool werd dan ook
steeds kleiner, Vanaf de vierde klas ver-
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toefde 1\1atthijs dan ook met alle andere
schoolkinderen in één lokaal. In het lo-
kaal van de hoofdmeester. Van hqn en
op die school heeft 1\1atthijs, naast de
gebruikelijke dingen. ook geleerd zelf-
stamlig te \verkell en zijn eigen weg te
zoeken in de wereld die kennis en cul-
tuur heet.
Het eerste woord dat de drie eerste klas-
sertjes (groter was zijn klas namelijk
niet) buiten de leesplankwoorden leer-
den lezen was 'neus'. De sensatie die
toen door hem heen gmg! W'at was 'ic
trots. In gepaste opwinding, je moest
wen voor bijna alles je vinger opsteken,
lieten zij (Ulie, Tiitte en Matthijs) dat
toen blijken. Die tinteling, die sensatie
voor lezen is Matthijs nooit meer kwijt-
geraakt.
Na tic Aap-Noot-Mies leesboekjes kwa-
men dit, van Ot en Sien. Die twee
maakten nog eens leuke dingen mee.
Matthijs was geboeid door hun avontu-
ren. Het verhaal waarin Ot en Sien in
een ton schuilen tegen de regen vond hij
wel heel erg spannend. Ze kleedden
zich, omdat ze nat waren geworden, na-
mcliik tot op het ondergoed uit. Dat
vond hij als 8.jarige jongen toch wel
heel erg opwindend. Hij vond het zo
spannend d,lt zIJn pbsser er zelfs een
beetje van groeide. Het waren deze ge-
voelens en fantasieën waarvan :\Iatthijs
vermoedde d,lt ze niet geoorloofd wa-
ren . .\Iisschien was hij wel de enige die
I-t' had? Er over zwijgen leek hem maar
het beste. Ot en Sien zijn om dit porno-
grafische gehalte gelukkig nooit verbo-
den.

• Rode boekje
De seksuele revolutie, flowerpower en
jongerenverzet kwamen d,mkzij de me-
dia ook dat kleine dorp aan de dijk bin-
nendruppelen. De dorpsjeugd, w'n 30
tot 40 zielen, werd massaal en luid-
ruchtig hip. Ze wilden hun haren laten
groeien (de dorpskapper verdween) en
luisterden in het vervolg naar muziek die
hun ouders als ht'rrie bestempelden. Ze
luisterden het liefst naar de radiopiraten
op de, op Persilzegels verkregen, hlauwe
transistorradio's. "lIoe kunnen jullie in
vredesnaam luisteren naar muziek van
mensen die zich7Clf kever noemen ?" De
dominee moest uitzien naar een andere
gemeente,
Ondanks al deze grote geheurrenisst'n
moet onze held :\Iatthijs wachten tot hij
naar de middelhare school gaat om echt
deelgenuut te worden van al dat jeugd-
plezier. Het was een goede burgerschool
waar, zo werd tot vervelens toe her-
haald, ook Simon Vestdijk en Liesbeth
List hadden gezeten. Wat dan nog,
dachten ~htthijs en zijn klasgenoten.
Opstand moest cr zijn, Îa toch?
Op die goede hurgerschool leerde hij
steeds beter te ruiken aan die \vercld die
hip en spannend was. Een wereld waar
hij de eerste twee jaren, als puber van
12/13, nog niet echt hij hoorde. Tot hij
op 15 j,lrige leeftijd het "Rode boekje
voor scholieren~ aanschafte. Een ver-
zameling adviezen van kritische docen-
ten aan upstandige en revolutionaire
scholieren. Die werden opgeroepen zich

te verzetten tegen de macht van docen-
ten en directies. Al vrij snel viel het
boekje uit zichzelf steeds in het midden
open, Daar begim namelijk het nveede
deel, met de titel: "nog meer aktie~.
Daar wordt niet gerept over school be-
zettingen, maar over seks. Ihar wordt
geschreven over 's()loseks', 'homo-hete-
ro-bi', 'm.ugdenvlies' , 'voorhuid',
'zaadlm.ing' en nog meer belangwek-
kende zaken.
Daar moet hij de woorden homo-hete-
ro-bi voor het eerst bewust op schrift
zijn tegengekomen. Daar las hij dat je
mensen. op basis van hun vrijen, niet in
drie groepen kunt verdelen omdat cr
veel tussenvormen zijn. Ook las hij dat
geen enkele vorm van verliefdheid of
vrijen beter is dan de andere. :\1atthijs
kleurde cr van,
Maar wat een belediging ook voor de
gevestigde orde, 7.0 open en bloot schrij-
ven over revolte en seks. Daarom ver-
schijnt na enige tijd van een aantal but-
gerlijke docenten een anti-rood boekje.
Dit groene boekje was, begrijpelijk,
lang zo pupulair niet.

• Mourir d' Aimer
De docent Nnlerlands was geboeid door
de hoeken en liefdesdrama's van Simon
Vestdijk. Vooral hl~t liefdesdrama rond
Ina Damman had zijn helangstelling.
.\Iatthijs en zil'n klas luisterden braaf
om hem voora niet teleur te stelkn. De
man deed zo goed zijn best! Maar uit-
eindelijk was ~1atthijs toch meer geïnte-
resseerd in de echte. niet zo literaire en
bij voorkeur verboden liefdes. Die vond
hij in het bock 'Leven is Liefhehhen',
dat in het originele franse nog veel dra-
matischer klonk: ~l()urir d'Aimer. Wij
schrijven inmiddels 1971/72. Het kapot
gelezen hoek beschrijft het waar gebeur-
de verhaal (jaweL) van de verhoden lief-
de van een scholierlstudelH voor zijn Ie.
rares. Het verschopte l'n verguisde
tweetal probt't'rde tot het bittere einde te
vechten voor hun onbegrepen en ver-
guisde liefde. Uiteinddijk valt de dode
die in de franse titel al was beloofd!
Kijk, dat was nog eens drama! Dat was
nog eens liefde! Dat vond onze puber-
held spannend. En vcc!meisjes uit ziin
klas ook.
Omdat hun liefde beledigde was het ook
fascinerend en in potentie geschikt voor
een literaire vertolking, Pas vele jaren
later leert Matthijs begrijpen dat dit
voor hem ook belangrijke elementen
van literatuur zijn: Passie en Drama!
:\1anhijs kan zich namelijk geen opwin-
dend hoek voorstellen dat een gelukkige
liefde of een weltevreden doorzonwo-



Klaas Soesbeek

(Vrij naar een gelezen
column uit 1989)

daarover

• Moraal
~Neus". Als :\lanhijs dàt woord nooit
had leren lezen, dan had hij nooit kennis
kunnen nemen van al dat mooie, lelijke,
hartstochtelijke, geile en fascÎnerende
wat over dat aangename deel van het
menselijk leven is geschreven. Het zijn
de boeken, de woorden, de werelden en
fantasieën van auteurs als Gerard Reve,
Boudwijn Büch, James Purdy, David
Lcavitt, James Baldwin en vele, vele an-
deren die juist die extra vreugde en aro-

ma aan zijn leven heb-
ben gegeven.
Zij openden voor
f."latthijs nieuwe werel-
den. Werelden die hij
nog nooit had hereisd of
ervaren. Bekende werel-
den werden III een
nieuw daglicht gesteld.
Boeken kunnen helpen
oogkleppen af te zetten.
liet (willen) verbieden
van boeken, hoe ver-
werpelijk en beledigend
de inhoud ook mag zijn
voor hepaalde mensen,
is dan ook fundamen-
teel reactionair en ver-
werpelijk.

dacht hij, dat die psychiater
een hoekje open heeft ged.un.

• De stad behoort de nacht
lets meer ervaren jongens wisten hem
enige maanden later te vertellen dat er
veel spannendere boeken, romans na-
tuurlijk, over homoseksualiteit waren
geschreven. Zij sprak over auteurs en
boeken waarvan .\1atthijs tot dan toe
nog nooit had gehoord. "De stad be-
hoort de nacht" van de Amerikaanse
schrijver John Rechy vond ~latthijs een
erg geil boek! Daar las 'ie dat je seks
met een man niet alleen in huis maar op
elk denkbare plek en op elk denkbare
manier kon hebben. En je had ze ook
nog in soorten en maten die homo's. Er
bleken veel meer en vec!leukere types te
bestaan dan hij op hasis van Sengers
had durven hopen. Het homo-leven dat
Rechy beschreef was bovenal spannen-
der en opwindender dan dat van de
hulpzoekende klagers. Er ging een nieu-
we wereld voor .\1anhijs open. Een we-
reld die homo-leven heette.
Zijn t\veede roman was "Giovanni's
Room", van de inmiddels overleden
schrijver James Baldwin. Een hoogte-
punt, 1.0 vond hij. De Amerikaan David,
zijn vriendin achterna reizend, ontmoet
in het nachtleven van Parijs de wonder-
schone Giovanni. Hij wordt verliefd en
raakt verstrikt in zijn gevoelens, voor
Giovanni en voor zijn vriendin. Wat een
drama; wat een passie. Dat was nog
eens 'J\-1ourÎr d'aimer!' Wat een harts-
tochtelijke ervaring! Wat een leed! .\iaar
vooral ook: hoe mooi!

Wat een afknapper! Wat een ellende!
Hij is maar iets totaal anders gaan stu-
deren. En romans over seks werden
voor een tijdje vervangen door studies
over seks. Je was student, niet waat?
Pas als, student is hij op zoek gegaan
naar kennis over seksualiteit en d:lO in
het bijzonder over homoseksualiteit.
Zijn verwoede pogingen iets seksueel in-
tiems met meisjes/vrouwen op te hou-
wen liepen, wat hem betrof, namelijk
steeds weer op teleurstellingen uit. En
de hoodschap van dat rode boekje was
hij nog niet helemaal vergeten. 't .\leest
moderne Nederlandse hoek dat hij in
1976 in de Universiteitsbibliotheek over
homoseksualiteit tegenkwam was een
proefschrift uit 1969 van \Xlijnand
Sengers. De titel was niet echt bt'moedi-
gend: .. Homoseksualiteit als klacht, een
psychiatrische studie". Toch heeft hij
het bock geleend, en gedeeltelijk ook
gelezen. Onvoorstelbaar dat er zoveel
gezegd en geleden kon worden over zo'n
onderwerp. En het was ook nu weer het
tweede deC! dat 't spannendste \vas. Dat
bevane namelijk allemaal levensverha-
len van mannen die meenden of voelden
homoseksueel te zijn. \Xlat een drama's,
wat een leed maakten die mannen mee.
\'i/at leden deze mannen onder de verbo-
den! f."tatthijs was tevreden gesteld, wat
dat betreft. Hij kon gewoon gelukki~
verder leven.
Die psychiatris<:he studie over verhoden
en, volgens sommigen, beledigende seks
is voor .\tlanhijs minstens zo belangrijk
geweest als het aktivistische rode hoekje
voor scholieren. Niet in de laatste pl,lats
(JIndat de psychiater ook een boodschap
verkondigde: de homofiel lOU cr goed
aan doen zijn seksuele voorkeur te aan-
vaarden. Daarnaast moest de homofiel
het ook aan een aantal, hem vertrouwde
personen, vertellen. Zo, en alleen zó,
kon hij namelijk voorkomen in een af-
grond te geraken. Een .lfgrond waarin
veel van zijn clii.;nten wèl waren gedon-
derd. 1-latthijs was overtuigd: het leven
van die cliënten was echt een ramp. Hun
leven zag hij in het vervolg als een aan-
klacht tegen de wijze waarop de samen-
leving omging met homoseksualiteit.
Beledigend gewoon! ~taar goed, lO

• Studie
Aangezien boeken en
lezen een belangrijke
rol in zijn leven speel-
den en hij niet naar de
Toneel Academie durf-
de, ging ~1anhijs maar
Nederlands studeren.

~ •••.y

fantasie over Wolkers het van de doce-
rende docent Nederlands. '\lanhijs
meende en hoopte dat veel volwassenen
toch wel een beetje geschokt waren door
de boeken van Wolkets. Volgens hem
zouden zij, die zich beledigd voelden. de
boeken van Wolkers zelfs stiekem op het
toilet van de bibliotheek lezen. Waar hij
die kennis vandaan fantaseerde ....
En wat te denken van de hoeken van
Emile Zola? Die hoeken werden door
zijn moeder als 'fel re-
alistisch' omschreven.
Hetgeen zoiets hete-
kende als: er komt nog-
al veel seks in voor.
"Nana" was zo'n
spannende, realistische
roman. Het verhaalt
van het leven van een
prostituée. Dat h,td wel
zijn belangstelling. Zn
stak je ook nog wat op
over de zelfkant van de
maatschappij .

AL:> DRT 8!:lD€ VQGWDE.
WA:lBl;URT lUl;E.R GE:.B~URT.
DAn sRtE..K IK'm

mngsgczm als onderwerp heeft. Niet
VOOf mets begint Anna Karenina van
Tolsto)' met de prachtige openingszin;
"Alle gelukkige gezinnen lijken op el-
kaar, elk ongelukkig gezin is ongelukkig
op zijn eigen wijze".
Niet alleen het beledigende leven en het
veelsoortige leiden van de verliefde stu-
dent en zijn docente was populair. Ook
de met seks en dierenmishandeling
doorspekte hoeken van Jan Wolkcrs
werden verslonden. Vooral "Turks
Fruit" was heel erg geliefd hik' :\1atthiis
en zijn klasgenoten. "De sc's in het
werk van Walkers is functioneel" wist
de docent Nederlands zijn scholieren
\Ioor te houden. Walkers verloor daar-
door toch iets van zijn onaantasthare
aantrekkelijkheid. :\1aar toch won de
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SHADOWLANDS
Meesterproef van laatbloeier
Anthony Hopkins
'Amhony Hopkins heeft het begrip acteren verheven tot ccn andere orde.
Hij speelt in Sbadowla"ds ccn absoluut vlekkeloze rol', aldus Barry
Norma" van de BBC, toch niet de eerste de beste. en zeker niet iemand die
zich door zoiets verwerpelijks als chauvinisme laat beïnvloeden. Ik hch hem
in de loop der jaren leren kennen als ccn kritisch en absoluut objectief recen-
sent (behalve als het om l\ilichellc Pfeiffer gaat, maar dat is begrijpelijk ... ),
dus zn'n uitspraak over landgenoot Hopkins legt wcl iets. Inderdaad is de
nu SS-jarige Anthony Hopkins bezig aan ccn indrukwekkende inhaal-
manoeuvre, en staat hij zowel in Engeland als in het lllekka van de commer-
ciële film, Hollywood. aan de absolute top.

.De zoon
Behalve de ragfiJlle malller w;1arop re-
gisseur Richard Attenborough deze vol-
wassen t'moties met hoofdrolspelers
Anthon)" Hopkins en Debra Winger (die
ook uitstekend speelt) uitwerkt, kent het
verhaal nog een tweede lijn: die V;1nde
zoon van Gresh;1lll. Lewis hedt zelf zijn
moeder verloren toen hij negen raar oud
was. en nu dt. zoon van zijn vrouw pre-
cies hetzelfde overkonu, blijkt hij voor
de jongen, na de aanvankelijke onhandi-
ge toenaderingspogingen, pre..:ies de
juiste woorden te kunnen vinden.
Vooral de la<ltste scènes waarin de rela-
rie russen Lewis en ziin stiefzoon tot ui-
ting komen, gaan tot op het hot: uw re-
censente h;1d aan een kussensloop nog
niet genoeg \<oor de tranen, bij wijze van
spreken ...
;\1a;1k nu echter niet de fout om te
denken dat ShadoU'lmtds alleen een
film is voor middelbare sentimentele
dames want niets is minder waar: de
film zit stampvol herkenningspunten die
in elke denkb;1Te situatie toepasbaar
zijn, en juist daarom durf ik hem van
harte aall iedereen a;1n te bevelen! De
schitterende lokaties op Oxford 1ll;1;1T
ook op het Engelse plaTTeland, geven de
film een meem'a;1tde die eigenlijk niet
eens nodig is.

LCOI/ore Fan Opzccla/ld

nism;1king, waarbij de vrouw, wanhopig
geworden doordat de oher haar geen en-
kek h;1ndreiking biedt, op een ogenblik
eenvoudigweg 'Heet er hier iemand
Lewis?' door de lounge galmt, is rekc-
nend voor het verschil tussen die twee
werelden. Iedereen verstart hij zoveel
vriimocdigheid, maar effectief is het wel:
Jack Lewis wcnkt haar voorzichtig zijn
kant uit, en ze kijken elkaar voor het
eerst in de ogen. W;1t volgt is ecn ge-
sprekje wa;1rin die verschdlen in levens-
houding nog cens extta worden bt'na-
drukt. "bar tegelijk voel je dat de al wat
oudere man op een heel aangen;1me ma-
nier verrast is door het optreden van die
intelligente, aardige vrouw die dc dingen
gewoon zegt zoals z.ezijn. \X'ant dar was
in Engeland in de j;1ren vijftig ahsoluut
niet gehruikelijk, zeker niet in universi-
taire knngen!
Vervolgens zijn wc getuige van de voor-
zichtige ontdekkingsreis van LC\vis in de
wereIJ van de liefde. Hij kent het ver-
schijnsel niet, heeft het rot dJn toe nooit
gemist en staat ook niet te trappelen om
zich over te geven aan emoties wa;1r een
mens geen greep op heeft. Als Gresham
hem dan ook op een d;1g \"raagt om met
haar te rrOlm'en zoJJt ze een verblijfs-
vergunning kan krijgen, stemt hij toe en
handelt de affaire af als een puur zJkelij-
ke aangelegenheid. Ze hlijft gewoon in
haar flat in Londen wonen. Pas als hlijkt
d<tt ze ziek is. ontdekt Lewis hoeveel hij
van haar is gaan bouJen. In het zicht
V;1nhet naderend afscheid (ze heeft hot-
kanker) durft hij zich te laten gaan, en
heleeft hij misschien wel een mooiere
tijd dan heel veel andere stervelingen die
hUlI gouden bruilofr samen mogen ha-
len!• Frisse wind

Als we eenmaal goed doordrenkt zijn
van de puur Engdse sfeer van dat afge-
schl'Tmde mannen leven (l.ewis woonde
samen mer zijn broer), doet opeens, als
een zilte hries van over de oceaan, Jo}'
Gresham h;1;1r intrede. Ze is een
Amerikaanse dichteres die 111 eigen land
redelijke erkenning had ~evonden, maar
die v;1J1wegt.C('nge~tral1d huwelijk naar
Engeland i, uitgeweken. I laar zoon (in
her echr had ze er twee, in de film stedHs
één) \"Crslindt Lewi~' boeken, en
Gresharn wil met de auteur in contact
komen. Ze ma,lkr t'en afspraak om hem
in Oxford te ontmoeren. Die eerste ken-

moeder als zijn stiefvader waren naar
huiten toe altijd zeer gesloten j.;eweest
over hun privé. leven.
We worden als publiek eerst wlllrgesteld
aan J.c. Lewis via zijn werk, en via de
plaats die hij inneemt tussm zijn colle-
gae, ook zeer erudiete heren, ~.erh(Jnden
a;1n datzelfde a..:htenswaardige instituut,
Oxford. Lewis was hehalve lector, ook
schrijver van vooral kinderboeken en re-
ligieuze essays. Zijn lezingen over ge-
loofsz;1ken trokken altijd veel, vooral
vrouwdijk, publiek.

1"-:adeze inleiding; zal het u duidelijk zijn
dat Shadol(Jl,mds een film I~ die een
beetje einefiel bovenaan zijn of haar
lijstje van prioriteiten moer zenen!
De rol die Hopkins in deze film speelt,
vertoont veel paralellell met die andere
rul in die andl'Te prachrfilm die ook nog
in on~ land ruu leert, Remains of the
Da}'. In dar verhaal speelt Hopkins l'en
hutIer van her klassieke soort, die w;h-
zelf wegcijfert voor zijn broodheer, en
zelfs de liefde van zijn kven geen kans
geeft uit l'en al te star plichtshesef. In
Sh,uiow!ands is Hopkins de schrijn'r
allnex lector Clin' Sr.lplt,s {roepnaam
Jack) Lewis aan de universiteit \"all
Oxford. Deze Jack Lewis heeft overigens
echt hesraan: dl' film is gehaseerd op de
relatie tussen deze erudiete Britse auteur
en Je Amerikaanse dichteres Jov
Gresham. Volgens de makers wd de llirn
geen uitgespoken documentair verslag
zijn, maar l'en romantische film met
stukken van dl' werkelijke gebeurtenis-
sen daarin verwerkt. Douglas Gresham,
de stiefzoon van Jack Lewis. was ver-
baasd over het feir dar dl' film in zijn uit-
einddijke versie toch de werkelijkheid
w dicht henaderde. want zowd zijn

Ant/JUIl}' /-lupl.:.ins
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Uit China komt deze maand een verras-
sende film die nu eens geen zware poli-
tieke vraagstukken aansnijdt (hoe
prachtig dat de laatste paar jaar ook
door diverse regisseurs is gedaan), maar
waarin gewoon een ouwe bemoeial cen-
traal staat die met zijn ziel onder zijn
arm loopt na zijn pensionering. Han is
altijd manusje-van-alles bij een opera-
gezelschap in Peking geweest. Behalve
dat hij geen vertrouwen heeft in de jon-
gere jongens die 7.Îjn stoel bezetten als
hij t'enmaal weg is, heeft hij nog hele-
maal geen zin om met zijn armen over
elkaar te gaan zÎtten. Als hij op een dag
in het park dan ook een groepje mannen
tegenkolIlt die opera-liederen staan te
zingen, regelt hij binnen de kortste keren
via de gemeellTe een ruimte waar ze kun-
nen repeteren, en pakt als het ware zijn
oude beroep weer op. Zijn eerste doel is

de plaatselijke talentenjacht. ,\.faar lang
niet iedereen van her gezelschap is ge-
diend van de bemoeienissen van Han:
hij is een chagrijnige regelneef en kan
niet begrijpen dat er ook mensen zijn die
alleen maar voor hun eigen plezier een
beetje staan te 7.Îngen...

Regisseuse Ning Ying,
Jie in 1978 afstudeerde
aan de Film-academie
van Peking, maakte met
For Flln een film waar je
best een heleboel para-
lellen met de Chinese
maatschappij lil kuilt
herkennen, maar die
zich ook uitstekend laat
genieten als een klein-
schalig, vermakelijk ver-
ha.ll over een heel ge-
woon groepje oude man-
nen ergens in een wijk
van een grote stad.

L.v.D.

voor de bevrijdingsbeweging. Als bij een
bomaanslag waar zij verantwoordelijk
voor is, een zwarre vrouw hlijkt te zijn
omgekomen heeft ze zoveel wroeging,
d,lt ze zichzelf aangeeft en in dl.'gevange-
nis helanJt. Maar de vriendschap over-
leeft alle stormen, en uiteindelijk vinden
de drie elkaar terug. liet verhaal wordt
sober en uiteflllate effectief verreld, en
door de drie meiden voorbeeldig ge-
speeld.

FORFUN

uit For FUlI

Damhissa Kellte (r) CII Kern}' Fox in Fricllds

In Friellds van regisseuse Elaine Pronor
7.Îenwe hoe de politieke situatie in Zuid-
Afrika in het jaar 1985 drie gezworen
vriendinnen bijna uit elkaar drijft. De
één, een zwarte lerares van wie je in eer-
ste instantie activiteiten voor het Ai\C
zou verwachten, wil in geen geval ge-
weld gebruiken. De tweeJe, een blank
meisje van rijke hoeren-afkomst, wil
zich üherhaupt niet met politiek hezig-
houden en ducht in een veilig huwelijk
met een oudere man. De derde, ook
hlank, zet zich echter met hart en ziel in

FRIENDS

Hamhurg, hesloot hij de hand vaanvel
te zeggen. Vooral Lennon h.ld ht.t daar
verschrikkelijk moeilijk mee. Kurt na
hun afscheid overleed Sutcliffe aan een
hersenbloeding. waarschijnlijk nog het
ge\"olg van een knokpartij in Liverpool,
een paar maanden voor Je Duitse
touroée van de beginnende band. De
film is melancholiek van sfeer, en con-
centreert zich vooral op de explosieve
driehoek Smdiffe-Lcnnon-Kircherr.
Stephen Dorff is uitstekend als Surcliffe,
ma.lt lan Hart in de rol van Lennon is,
vooral Joor z'n manier van praten, min-
stens zo overtuigend. Sheryl Lee die
Kircherr speelt, kennen we nog als
Laura Palmer uit Twin Peaks. lets bij-
zonders.

SlcpJU!II Dor!! ill Hackbcal

BACKBEAT

z.ijn dak natuurlijk. en terecht want zo'n
beauty zie je niet elke dag. Zij van haar
kam is bepaald ook niet ongenegen om
zijn yoorzlchrigc avances te bcant\voor-
den. ~1aar het duurt toch nog jaren
voordat hij duidelijk durft te maken wat
precies de bedoeling is, al loopt hij haar
zo nu en dan wel tegen het lijf. De film
moet het helemaal hebben van de sfeer-
tekening en van de imt'ractie [Ussen de
hoofdrolspelers plus de super. Britse am-
biance. Nou, dat wil hest lukken alle-
maal, dus heel veel Anglofielen gaan de-
ze maand plezierige uren tegemoet!

HllgIJGrant ell A/die McIJoweil in rour
W'eddillgs and a FWlera1

We blijven nog even in Engeland VOOT

de romantische cotncdie FOItT \Veddings
and a Funeral. waarin het opnieuw de
Britse aanpak is die voor de nodige
verborgen emoties verantwoordelijk is.
Die leuke Hugh Gram, die u eerder aan
het werk heht kunnen zien in "Biner
Mono" van Polanski waar hij ook al
zo'n En~else klungel was, komt op
ecn bruiloft de Amerikaanse Andie
l\lacDowell tegen. Meteen gaar hij uit

In de eveneens Engelse produktie
Backbeat draait alles om die ene gitarist
die The Beatles verliet vlak voordat ze
doorbraken en de sensatie van de jaren
zestig werden: Smart Sutcliffe. Sutcliffe
was de boezemvriend van John Lennun.
Hij was nog bij de band toen ze naar
Hamburg reisden, in gore striptemen
optraden en drugs gebruikten. Staar al
speelde Sutcliffe prima gitaar, in zijn
hart was hij veel meer kunstschilder.
Toen hij bovendien de Duitse fotografe
Astrid Kircherr ontmoette en werd aan-
genomen aan de Kunstacademie in

FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL
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OP WEG MET BURO HERPLAATSING

Sergeant-majoor Andela uit Oostenvolde heeft cr al ruim 25 dienstjaren op-
7.ittcn. Hij is ooit als technisch specialist begonnen en later overgegaan tot
beroers onbepaalde tijd. Sinds I januari staat hij op hascodc 7. Hij is niet bij
de pa ken neer gaan zitten. Via huro herplaatsing is hij vol goede moed be-
gonnen aan een 10 maanden durende opleiding tot sociaal rechercheur. Een
baangarantie is cr echter niet.

Kali ie iets over ie militaire carrière en
het I'Cr/OO/J daarvan i'atdlen?
Jawel. ik ben in 1968 als Technisch spe-
cialist begollllen en in Appingctbm op-
geleid tor monteur motorvoertuigen.
Daarna ben ik geplaatsT hij 41 Herstel-
compagnie in Assen. Toen hct contract
ren einde liep heb ik mij in 1972 aange-
meld voor Jc K~15.Daarna heb ik no~
bij het OCTD gezeten. Vervolgens heh
ik fUIKties gehad als hergingscomman-
dant, commandant onderhoudsgroep,
plv, werkplaatscommandant en op het
bl'drijfshuro. Na de 1-1005 gedaan te
hebben ben ik tenslotte als plv. pelo-
ton scom man dan [/we rk p Iaa tscomm all-
dam bij een rupspeloTOn terechtgeko-
men, weer bij 42 Herstel in Assen tot 1
januari 1994,

Dm is zo'n beetje het uer/oop,wat waren
je idealen en I!erwachtillgell aan het he-
gin van je carrière?
Ten eerste wilde ik vooral diploma's ha-
len om m'n toekomstperspectief te ver-
heteren, Toen ik de kans kreeg over te
gaan van beroeps hepaalde tijd naar be-

roeps onbepaalde tijd. deed ik dat met
de verwachting dat het een haan voor
het leven was. Daam.last had I'c toch
ook als onderofficier een hepaa de sta-
tus, lOWel in de burger- als in de militai-
re m.l,ltsch,lppij, Je was iemand. Ook fi-
nancieclzat je niet slecht.

Op een lwxel'ell momellt kwam die be-
ruchte f'rioriteitemlOt<1. Waren juf/ie ge-
lijk op de hoogte Uull eventuele conse-
quenties voor het onderdeel?
Toen de prio-nora op 12 januari 1993
uitkwam,was het gelijk dUIdelijk dat ons
onderdeel opgeheven zou worden. Je
wist alleen niet hoc het opgeheven zou
worden. ;\1.a,w, wat ga:lt cr met het per-
som'e1 geheuren en wat gaat er met het
materieel gebeuren? Het was een onze-
kere tijd. Afwachten en maar afwachtl'n.
Het opheffen van 42 Herstel comp.lgnie
betekendt' automatisch het einde van
mijn functie, In eerste instantie had ik
nog wel hoop op een zelfde functie er-
gens anders in de landmacht. Al vanaf
januari keek ik rond in het VMS (vaca-
ture melding sysre-em), In mei hegon her

me, na vele voorlichtingen, duidelijk te
worden d<lt het zcer moeilijk zou wor-
den om bij de landmacht te blijven.

Hoe zag het toekol1lstplaatje er l'en'o/-
geus uit?
Er zou misschien nog wel cell plaats ge-
weest zijn in de KL, maar dan waren de
moeilijkheden in 97/98 opnieuw begon-
nen. Ecn vervolgfunctie zat er dan zeker
niet in. Trouwens ik zou dan bij leven en
welzijn 47 of 4S jaar zijn en wie wil je
dan nog hebben in de burgermaatschap-
pij? 1':u met m'n 43 jaar heb ik nog wel
mogelijkheden in de hurgermaatschap-
pij. Ik heh me hierover laten voorlichten
en ben me vervolgens zelf op die burger
arbeidsmarkt g,lan orii.'nteren.
Daarnaast heh ik alles zoveel mogdijk
uitgeplozen: waar heh ik nog recht op
(wachtgeldregeling), hal' werkt huro
herplaarsing en wat doet buru overgang
burgermaatschappij?

Wat Il/as de impact I'an dit alles op /Jet
thllisfnmt?
Het afgelopen jaar is de toekomst erg
onzeker geweest, niet in de laatste plaats
voor het thuisfront, Ik bof met een sterk
thuisfront. Ik heb diverse malen alles
met m'n vrouw doorgesproken, alle
consequentÎes afgcwogen en uiteindelijk
besloten het heft in eige-n h,lIlden te ne-
mcn door me vrijwillig <lIs herplaat-
singskandidaat aan te melden nog voor-
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dat Je hascodc 7 situatie inging.
Dergelijke keuzes maken oetekent dat je
bewust omgaat met je onzekerheden.
Her thuisfront moet ook weten waar u..
aan roe zijn. Alles is beter dan maar zit-
ten afwachten.

Je hebt ie bij buro herplaatsing als vrij-
willig herplaatsings-kalldidaat aange-
meld. Wat voor mogelijkheden bodm
tij en hoe verliep dat traject?
Hcgin october heb ik zelf contact ge-
zocht met buro herplaatsing om te kij-
ken wat de mogelijkheden waren.
Hoewel ik pas in januari bascuul,' 7 gc-
steld zou worden, kon ik wel gedeelte-
lijk gebruik maken van hun faciliteiten.
Zo kon ik beginnen met ('en sollicitatie-
training. Doel van dele training is in-
zicht re krijgen in vragen als: wat wil ik,
wat kan ik en hoc breng ik dat aan Je
man? Op grond van de verkregen resul.
taten ben ik gericht gaan solliciteren als
onderdeel van de sollicitatietraining met
als doel marktverkenning. Je leert jezelf
als product zien en daarmee de boer op
te gaan.

Op wat voor functies f}eb je xcsoflici-
teerd?
Ik richt me hoofdzakelijk op de sociaal-
maatschapclijke hoek. Dat komt cr bij
zo'n sollicitatietraining ook wel uit. Ik
heb bijvoorbeeld ges..:hreven op functies
als I:l<lnenpoolbegeleider, milieu-inspec-
teu~ en inrichtingswerker bij het gevan-
genIswezen.

Heeft buro herplaatsillg nog meer xe-
daan?
Ja,ze hebben een aantal projecten opge-
let. Een drietalopleidingstrajecten: voor
milieu-inpecteur, logistiek manager en
sociaal recherchenr. Ik heb me hierover
laten voorlichten en uiteindelijk gekozen
voor het opleidingstraject sociaal re.
chercheur.

Wat houdt zo'n opleiding precies ill eli
hoeveel tijd is er mee gemoeid?
Voordat je de opleiding ingaat, heb je
eerst een gespn'k met het opleidingsin-
stituut en maak je een denkstijlanaly-
setest. Als dat allemaal in orde is, ga je
de opleiding in. In totaal duurt de op-
leiding 10 maanden. Het theoretische
gedeelte beslaat 5 maanden met 1 à 2
stagedagen per weck. De resterende 5
maanden loop ie stage bij een sociale
dienst of een bedrijfsvereniging.
Overigens moet je zelf een stagepiaars
zien te vinden. Natuurlijk heeft het op-
leidingsinstituut wel contacten, maar je
moet er zelf op af. Dus ook hier weer een
appèl op het eigen initiatief.

• Nieuwe vakken
Inhoudelijk heb je te maken met vakken
als inleiding tot bet recht, strafrecht en
strafvordering, kennis van de bijstands-
wet en overige sociale wetgeving, pro-
cesverbaal- en verhoortechnieken, he-
roepsvaaruigheidstraining en een sollici-
tatietraining. De hele opleidinl;speriode
wordt met een toets afgesloten. Als de
toets positief afgesloten wordt, kriig je
ops pori ngsbevoegd heid.

Wat is de a<1/1trekkeliike kallt tJall dit
werk?
Het collta..:t met mensen. Uiteraard kun-
nen dat uit hoofde \'an de functie wel
eens vervelende contacten zijn. Daarom
wordt er op het gebied van sociale en
communicatieve vaardigheden \'eel van
je verwacht. Maar de opleiding is daar
op afgestemd. Daarnaast heb ik bij de-
fensie de nodige ervaring op dit gebied
opgedaan. Denk maar aan het omgaan
met en motiveren van groepen diellst-
plichtigen.

Zit er een baanxaramie aall lIast?
Nee, er is geen baangarantie. Het is dus
zaak zelf contacten te leggen of je 7.oda.
nig te profileren op de stageplaats dat ze
je graag willen hebben. ;\har er is werk
I;enoeg. 1994 is het jaar van de frauue.
Door mijn markroriëntatie weet ik nu al
ongeveer waar de vacatures zijn. Ik heb
zelfs al een plaats op het oog.
.\todu ik onverhoopt eerder ,tfhaken
om war voor reden dan ook, dan 7.0U
dat jammer zijn wallt ue bascode 7 tijd
tikt door. Financieel is er dan nog geen
man overboord. Defensie bl,taalt dl' vol-
ledige opleiding en mijn sdlaris gaar

door tot de bascode 7 tijd voorbij is of
tot ik ander werk gevonden heb.

Hoe f]eeft buro herplaatsillg tot nu toe
geopereerd?
Zeer persoonsgerichr. Als /'e zelf wil,kan
ie heel veel mer buro herp aatsing, maar
het moet wel van de persoon zelf uit-
gaan.

Hoe ki,k je terug op je periode IJiidefen-
sie?
l':ooir had ik gedacht weg te gaan bij de-
fensie. Helaas zijn de omstandigheden er
nu naar. Maar als het slecht gaat met
een bepaalde werkgever, wil dat nog
niet zeggen dat het ook een slechte werk-
gever zou zijn. Nee, ik heh al die jaren
met plezier bij defensie gezeten. Ic zal
van mij nooit horen dat het een s echte
werkgever is.

Tot slot, hoe zie je de toekomst t/tl, per-
geleken met eell iaar terug?
Vorig jaar was ik nog over alles pessi-
mistisch. Nu zie ik de toekomst roos-
kleurig in. Ja ik bm er erg positief over.

tJart }letebrij
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LEVENSBESCHOUWELIJK ONDERWIJS

En dan noemen ze mij een kleurling!!

Freek Pol

Het 11:1'1.'11moet bo-
ven alles vooral
simpel gehouden
/Vorden 1.'11 alles
/Vat die simpele we-

reld en het daarhi; hehorende mensbeeld
l'erstoort, wordt uitermate uijandig be-
;egend. Dat ze, undanks dat, zeer gemo.
tilieerd zijn om de samenleuing te liie-
tien, m,lakt 1'1'11 heleboel goed, maar ze-
ker niet alles!
Of wel?

mijn b/'urt is, liraag ik naar hlln eigen
persoonlijke ervaringen cu olltllloetin-
gen met lsl,u/lieten. Het is dan weer el'en
l'oors/Je/haar als f'erbijsterend, dat ze
die eigen en'<1ringell niet hebben, noch
die fllltnlOetillgclI. Het is dmz tuel'allig
weer iem,md uit hUil directe omgel'illg

die iets derge/ijks
heeft meegemaakt.
W/allfleer ik ze dan
iets probeer lIit te
h'Kgen OIier de
Nederlandse Imis-
l'estillgsprolJlema-
tiek, de el/urme
IIMcIJtlijsten die er
bestaan l'oor deel-
lI,lme aan het !<lul-
ol/deT/vijs, uver fu-
milietmdities, en
als afsluiting op-
merk dut /2% l'iJlI
de Nederlandse
mannen en 10%
Fall de Nederlandse
vrolllven niet kun-
111'1/lezell of schrij-
f'ell, kijkelI ze je
aall alsof ie werke-
lijk l1<lrdopstaat te
liegen. Ze kunnen
en willen de feiten
niet aJ/memen,
omdat die in strijd
zijn met hlln eigen
zelfbeeld en hun
beeldvorming /'an
Islamieten. De
vuurdelen hieruan
zijn natllllriijk
groot: je hoeft niet
na te denken, je op-
vattingen over de
ander hoeven niet
te worden bijge-
steld en je kali in el-
ke sitllatie een an-
der de schuld l'an
ALLES gevelI.
Kortom, kleine ra-
cisten in wording?

naar beneden stroomt, over de ~'()onang
die Islamitische gezinnen kri;gell bij het
verkrijgen vall woonruimte, terwijl zij
met hun 18-21 j,tren ook staaJl /(' sprin-
gen om zelfstandig te Raan wonen. Om
nog maar niet te slJreken ol'er de grll-
welpraktijkell lian gedwongen IJI/welij-

Nadut zo de meest vijandige uitlatingen
Ol'er Islamieten geda'l1l zijn 1'11 het weer

ken en de daarhij behorende u11fvuerin-
geil. Eli natllurlijk, hoc kan het ook an-
ders, dat ze het t'enekkell om fatsoenlijk
l••••'ederlands te leren stJreken en schrij-
l'en.

Als jij in de zon ligt ben je bruin.
Als jij kwaad bent ben je rood.
Als jij ziek bent ben je geel.
Als jij het koud hebt ben je blaow.
Als jij het warm hebt ben je rood.
Als jij dood bent ben je wit.

Als ik in de zon lig ben ik zwart.
Als ik kwaad ben ben ik zwart.
Als ik ziek ben ben ik zwart.
Als ik het koud heb ben ik zwart.
Als ik het warm heb ben ik zwart.
Als ik dood ben ben ik zwart.

De kleurling:

Het gellen van lessen /cuensbesciJotlU'e.
liik onderwijsltmrminK aan jOfIKcrcn is
een van mijn taken als geestelijk {'CrZOT-
ger. [Joe! Vall deze lessen is fm/geren
kennis te laten makel! met de diverse le-
vensheschouwelijke stromingen en het
nut daaruiln. Daarnaast is het zil/uol 0111

heli Revoe/ig te ma-
ken //Oor het (eit
dat eell mens meer
is dan iemand die
gewassen, gevoed
en l'erzorgd moet
worden. Dat een
mens ook geestelijk
gevoed wil wor-
den: door te COnl-

municeren met ge-
li,kgestemden ol'er
het wezen van zij/l
bestl1an ('11 de vele,
vele vragen die hier
uervolgens /fit
voorW/oeien, 1n
deze lessen komen
ook andere zaken
aan de orde: hoe
om te gaan met
ziekte. !i;den, l'er-
driet, eenzaamheid
en met mensen die
er een andere over-
tuiging op na hOIl-
den dan iijzelf?

Eén l'an de fesse/l
die ik Kaf, ginK
OI'er .fe Islam. Eli
dat doe ik niet
graag /log een keer.
Eerdere fessCII die
ik gaf joegen mij
ook al de gordijnen
in, als de Islam toe-
l"lflig ter sprake
kwam. Het gaat in
het hier IWl1olgen.fe
Ilatulirlijk niet om
dlle jongeren of 18-
2 I jarigen. Guede
uitzonderingen zij"
er - gelukkig - al-
tijd.

Voor de geschiede-
nis l'an de Islam
was er nog een re-
delijke interesse. /IIaar op het l)/mt aan-
gekomell om te praten ouer Is anlltische
wa,lTden en normen brak er al bijna een
oproer uit. Zoals altijd komen de wifd-
west uerhalen weer aan de orde, over ge-
slachte schapen in flats van zeuel/ hoog
/t'(1<1rbijhet bloed {Jijde huren I'an drie
I!erdiepingen lager 1I0g langs de ramen
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Identiteit
Van Je Turbe schrijfster Aysel
Ozakin Inghazn verscheen begin
dit jaar opnieuw een rnman in
vl."rtaling: De taal \'an de hCfll:en.
Een subtiel ges.::hreven roman
over een jonge vrouw op zoek
naar haar identiteit tu"en tradi-
til."en moderniteit.
Bii tl."rugken naar haar vader-
land ontmoet de T urk,e studen.
te Lcyla op hct vliegveld van
New York een jonge mijnbouw-
ingenieur uit Kosovo, Seiko.
Gedurende de vliegrl."istot
Zagreb groeit er een kortswndi-
ge maar diepe genegenheid !\lS-
Sl'n heiden. Bij hct afscheid be-
looft Sl."ikodat hij Leyla ogen-
blikkelijk zal komen 0pzot"ken
••••'anncer deze hem daartoe zal
uitnooigen. Terug in Instanbul
raakt zij betrokkt"n bij het stu-
dentenprotest. Een verzet dat, na
de tweede militaire staatsgrl'ep
van 1971, eindigt mct grimmige
klopjachten op alles wat maar
enigszins links is. Na haar afstu-
deren wordt Leyla min of meer
vt"rbannen naar een uithoek van
Turkijl' om cr dc bevolking van
een dorpje de engdsl' taal bij tl'
brengen. Na twee maanden
kel'rt ze gedesillusioneerd terug
naar Instanbul. \"?annen de re-
pressie van het bewind haar tt'
m.lÇhtig dreigt tc worden, roept
ze de hulp in van Seiko. OeH'

Aysd ÖZak1n
lngham
Ik taal "an

de hngell

neemt haar mcc naar Kosovo.
Ze vt'ronderstdt in n'n socialis-
tisch land terecht te komt"n maar
loopt al snel tegen een muur op
van conservatieve zt'den t'IJ ge-
woonten. IJl." rebtie tusst'n l.eyla
en Seiko komt er in toenemende
mate door onder druk te staan.
Het verstikkende klimaat waar-
voor ze Turkije had verlaten is
in Kosovo anders maar niet min-
der ernstig. ~1et pijn in het hart
neemt 7.e afscheid van wat t'Vl."n
een Vl."dbelovende tOl'komst
leek.
Aysel Ozakin Ingham: De la;11
\'an de bcrF;en. Ambo, Baarn I

Novib, Den Haag. 1994. 132
blz. f 27,50. (WH).

Crusoc's in Siberië
In 1982 mdddl' de Russische
~Kumsomolskaja I'ravda~ een
'vondst' door t:en groepje geolo-
gen: in dc bijna onduordringba-
rt: Sibaische taiga, 250 km van
het 'batste' bewuonde dorp,
leefde een gezin al bijna 40 jaar
totaal gelsolcad van de rest \'an
de wereld. Aangespoord door
vele nieuwsgierige lezers gaat
Vasili Peskov op onderzock uit
naar de/_e Rohinson Crusue's
van de twintigste eeuw. Zijn na-
speuringen kwren op dat van

het gl'lin Lykov (ouders, 2 zo-
nen, 2 dochters), dat behoorde
tot de zeer strenge secte der
'Oudgclovigen', moeder
Akoulina in 1961 van de honger
is omgekomen. De jongste zoun
Dimitri (40) ,tierE in oktober
'81, ondanks zijn enorme ge-
hardheid (hij liep's wintt'rs
blootsvocts door de sneeuwen
overnachtte in de taiga bij meer
dan 40 graden vorst!). Nog de-
I_dfde herfst overleden ook
Savin (56) en ~atalj,1 (46).
Bleven over vader Karp
Osipovitsj (81) en zijn jongste
dochter Agafja (37).
Sinds 1982 zoekt I'eskov vanuit
,\loskou de hl'ide Lykovs af en
lOc op en publiceert hij zijn be-
vindingen in de "Komsumul-
skaya Pravda ~. Die reisverslagen
bundelde hij in 1992 tot een
boek, dat bl'gin dit jaar in t'en
Kederlandse vertaling (van
Jacqueline Gudfried) verschl'en
onder de titel Kluilenaars in de
taiga (met 18 foto's). Ook na d,.
dood van de oude Karp (87) bl'-
gin '88 bleef hij Agafja hcwckcn
en corresponderen met dl"ze be-
wonderenswaardig sterke
HOUW, dil' lezen en schrijven
leerde van haar moeder en dil'
tot haar 35ste nooit andere men-
sen dan haar 5 familideden had
gezien.
Een onvoorstelbaar t'n uitermate.
hoeiend overlt'vin!:,sverhaal,
waarvan natuurlijk een film
wordt gemaakt, door Jean-
Jacques Annaud (van 'De beet'
en 'The Quest for fire').
Vasili Peslmv: Kluizenaars in de
tai!:a. Van Holkema &
\Varen{lorflUniehoek, Houten
1993. 171 hll. geill. /24,90.(J-'S)

Schelmenroman
In De onHijwillige rl'is beschrijft
de bekende Duitse (anti-fascisti.
schel schrijver Bernt Engclmann
het le\'ensverhaal van ziin vriend
Putti Eichdbaum voor en tijdens
de Tweede Wereldoorlog.Putti
groeit op in het Berlijnse
W'ilmersdorf, waar vader
Eichelbaum l'en goedlopende
advocatenpraktijk heeft en er,
bij hun thuis. iedere wndag een
koud buffet wordt georgani-
sead voor \'erwanten.
Wanneer de nazi's in 1933 aan
de macht komen lnoeten de
Ei,.helbaums vluchten. Via
Zwitserland komen Zl."in Rome
terecht. I'uni leert er in korte
tijd vloeiend Italiaans spreken
en weet zich aardig staande te
houden in dit vreemde land. De
rust is evenwel van korte duur,
wam de joden wordt het, door
dt' Italiaanse fascisten van
Mussolini, stl."l."dsmot'ilijker ge-
maakt. Opnieuw moeten de
Eichelbaums hun biezen pakken.
Via Zwitserland, J-'rankrijk en
Cuba weten ze uiteindelijk, na
zeven jaar ballings.::hap, de
Verenigde Staten te bereiken, In
New York verandert l'uni zijn
naam in Richard Essl"x, net'mt
dienst in het Amerikaanse leger
en landt, drie dagen na D-day, in
Normandii-'. Na precies twaalf
jaar zwerven keert Putti terug
naar de, in een ruindandschap
veranderde, Duitse hoofdstad
Berlijn: Een u/'erwinnddr WIJS te-
ruKKekeerd.
Engclmann zelf noemt zijn boek

een .'joodse schelmenroman ,. en
dat lijkt mij terecht. Immers deze
door de schrijvf't opgevoerde
Putti Eichelbaum is niet zozeer
een slachtoffer van het natio-
naal-socialisme als wel eenJ'ood-
se jongen dit' de nazi.s stee s te
slim at is geweest.
Berm En!:elmann: Ue onvrijwil-
lige reis. HZZTûH, Den Haag.
1993.302 blz. f 34,50. ("'H).

Dramatisch leven
Lorian Hemingwav groeidt" op
in het zuiden van Je VS en
woont thans in Seanie. Ze
schrijft als free-lance journalist
voor o.a. Rolling Stone en i'ew
York Times. Van ll1nl'derskallt
is cr stam\'erwantschap met
Chl'rokee-indianen. Haar gwot-

vader van vaderskant was Ernest
Hemingwar (Nobdprijs litera-
tuur 1954; doodde zichzelf met
een gl"wel'r in 1961, zoals eerder
ook zijn vadl."rh'ld gl."daan).
Lorian Hemingwa(s romande-
buut "Walking into the water"

(1992) verscheen eind '93, in de
vertaling van Aok van
W'eingaardl'n, hij Agathon onder
de titel Het wondere waler .
Drank, waanzin en geweld zijn
de belangrijkste thema's in dit
zich als ccn natuurramp ontwik-
kdeml •..levensdrama van het
vroeg wijze kind Eva. Als doch-
ter van de aan alcohol en sex
verslaafde Rira en een labiele,
grotendeels afwezige vader,
loopt z,eal jong mei planoen
rond om haar gehate stiefvader,
Rita.s minnaar John Earl, te ver-
llloordell. Vaak zoeklze een toe-
vlucht bij haar moeders zusIer,
de mooie tante Frt'da, schilderes
l'dn griizc, zwarte, rode geesten-
gezichten, die afs Edllard
MI/neh 's schreellwende man de
lijsten !'l1lden. Freda maakt ook
studie van Jung's diepTepsycho-
logie, is een feilloos scherpschut-
ter èn een wijze heks. AI ha3r in"
zicht en goede raad kunnen ech-
ter niet voorkomell dat Eva
stecds verder weAAlijdt in een
tragische spiraal van zelfh;ut:
onbeheerste agressie, psychiatri-
sche opname l"nelectwshocks,
omsnapping en moord (uit zelf-
verdediging) op haar
liftgever/aanrander, drank versla-
ving na haar vluchthuwclijk met
Eddie in Seattle. Haar dochtertje
Olivia lijkt alles te gaan meema-
ken wat Eva lIlet haar moeder
Rita heeft doorstaan. Als Freda
stervend is, keert Eva naar haar
en 'het wondere water' van dl'
Arkansas-rivier terug en zet ten-
slolle el'n ommekeer in haar le-
ven in. Een dramatische roman
~'ol actie, waarin ik helaas echte
diepgang heh gemis!.
Lorian Hemingway: Het wonde-
re walcr. Agathon/Unicboek,
Houten 199.\.272 hlz.
/39,90.(FS)

Aforismen •
Aforismen zijn te omschrijven
als kernachtige gezegden met de
nodige diepgang in een verras-
sende formulering. Daar waar
spreekwoorden een uiting zijn
van volkswijsheid, zijn aforis-
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men dal veelal van een intellec-
tuele hovenlaa" en Jus mindct
populair.
In de slcrk gt'wijl-igdc. nieuwe
druk \'3n Prisma \'an de citaten
zijn 3001 moJnnc aforismen
samcngchra<.:ht. Of alle ,itarcn
cdll ook ;Iforislllcn (volgens ho-
venstJandc definii.'ring) zijn is
leer de vra,tg maar bdlOdr cl •.•
prt'( van dil hock verder niet in
de WI.'1~cc staan. Alle gehundelde
citaten zijn uitgesproken in de
negentiende of twintigste ecuw
t"ll ••fkolTIsrig \",m auteurs die in
1900 nog leefden (reden waar-
om hijvoorbcdd Ncdcrl;lllds be-
langrijkste aforisllll."n-schrijvl."T
.\Iu]tatuli ontbreekt). Daardoor
is het accent van deze hl'fdruk
op dl." hedendaagse {-juten ko-
lllen tC liggen.
Enkele voorheelden.
Allereerst een twcct,]l httl fraaic
van de Pool"c <.chrijver
Stanislaw kny Lee: Dikke mell.
setllel'ell korter. Afaar ze zith'lI
lillIKt'raall III(d 1'11/ ket het
l'ourultga'lg walIneer 1'1'11kil/mi-
IJ<lII/met mes en t'ork eets. De ci-
taten zijn gerubricecrd naar on-
derwerp, hetgeen het mogelijk
rn,lakt er snel, over een hepaald
thema, enkele op tI' ZOCkCll.
O"l'r oorlog en \'rede: Als I'ed

Prisma
van de
citaten
3001 moderne aforismen

P JU SM.~;;OPIOE KilO E I(

mll'mell hij elkllar komen, heet
het meesul oorlog en SommiKt'
stilatsliedell humJell zo I',m ,ie
t'rede d,tt ze er gra,lg eell OOr10K
I'oor ot'er hebbelI. Over nationa-
lisme; NlltÜJllûlismt'ls eell ,11//'1-
u /]1.1,111die op zijn eigell mest-
malt k"wit en Nationalisme is
een killderziekte, ht,t is dt' mau-
len da mellsheid. O"cr sport:
Als je in de topspnrt op iem.md
wilt rekelIelI, koop dali t't"1 houd
en Zeilers zi;1ImenselI die {/Iuft,-

ft' schoten prc(t'ft'rel1 1J(!I'ende
sd](wt l'atl Illm eigen l'rO/lIl',
Tenslulle een laatstl" ter bl'n1(>\.'-
diging van wlcn in dl' militaire
dienst: Verl'eling, op de juiste
ogenblik keil get'urld, IS eell tc-
kelll'an mtel1ig"lItie.
Hert Eden<;e.a.: I'ri<;ma ~.an de
citaten, Het Spectrum, Utrecht.
1994.387 bil. f 19,90, (\\'H),

Gedicht
De Turkse irnmigranr-sehrijver
Halil Gür debuteerde in
1984 ml.! zijn verhalenhundel
"Gekke ,\lustata en andere ver-
halen", Een bundel die stond als
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een huis en in 19~6 tenx:ht
werd bekroond met de Ed, du
I'erronprijs. Sindsdien versche-
nen nog el'n \"l'rhall'nhllIuiei
(~Dl' hcmd bleek grauw~) en
twce jeugdhoeken (":>'Iijn dap.
pere moeder' en ~Een kind
vliegt duur de na~.ht") van zijn
hand. Begin dit jaM kwam zijn
eerste dichtbundel uit: Wakker
het vuur niet aan.
Halil Gür (1951) groeide Ol' in
Zuidoost-Turkije. Na de middel-

bare school studeerde hij enkde
j'Hl'n architektuur :1<1Jl de uni-
"ersileit van lnstanbul, maM hij
moeq deze sludie afbreken we-
gens geldgebrek, Om in zijn on-
derhoud te voorzien werkte hij
",nige jaren als gids voor buiten-
land" toerislen en bleef, in
1974, na een vakantie in
:"<ederland hangen. Als ilieg'lle
arheider werkte hij o.a. als
schoonmaker en kelner I<>tJ'1!
hij in 1981, na het "generaal
pardon.' werd gelegaliwercl.:-':a
tien jaar bij een bank IChl'bben
gl'Werkt huudt hij zich IJll
uitsluitcnd belig me! schrijven.
EI.enals in zijn \"Crhalenbundeb
gunt Gür in \'I/akker het ~'uur
niet aan Je Ieler l'en blik in {Ie
grimmige wereld van het immi-
grantenbestaan. El'n wereld van
weemoed, el'nzaarnhcid, berus-
ting en hoop. Een wereld waarin
hij heen en weer wordt geslin-
gerd tussen zijn geboorwland
(/ûal t'!iegen, 1<I<lthaar vliegen I
de witte sluier /lil!! blalfll'e kraai-
tjes / '1.:I<lr hrt luchtruim r'l/1/
mijll geliefd /1I1,l/olië) en liln
nieuwe vaderland (niet de {lladls
waar je gehoren 'Jenll maar de
plaats lVllar jt' te /'ten IJ"bt I d,lt
is je r-'aderland), Wie eerder zijn
verhalen heefl gelezen en nu
zijn gcdichtcn lal ml.t mij l"llll-
duden'n dat J-tllil Giir een ",ven
indringend dichter als schrilv.er
IS.
Uit deze prachtige bund",l hel
I.el'l/egj;ende gedichl "in de
snackhar",

""~Ijong('IJl/it TrIlb~on I','rtelde
"'11:
hroer, vrOl'gcr cHl'nwij ml't de
hele familie
één kom yoghurt en één brood

wij ::aten op dl' grond om het ta-
(elh/dJ gesch.lilrd

ik droeg""l/ rer'o/t.'er in mijn
gordel
net als mifll v<1dad,/Cht ik dat
wi; heldelr w<lren

nlJdr heldendom zil niel ill de
rt'l'o1t'er
dat iH.Xrep('1Iwi,P,Js l;lter

1111sllij ik lIIi;1I gcd,JcIJtell
in pldkjl's elJ reepjes

.lis tomalell ell lIlelI
dllmlt'r en dl/lma

1I1 dc~e !Jol1dehd;ln,
illegda/ illlÎmsterdam

J-fJ.lilGür: Wakker het v'uur niet
aan, De Geus, Breda. 1994.
6~ blz, f 23,50, (\VH),

Oostblok
De ht:kende journalht Peter Flik
(o.a. VPRO-radio) hereisde in de
loop v.an de jaren talloze keren
diverse Oos!blok-landcn, In Het
ml'isje in Je ~chroC\.edraaicr ziln
een flink aantal van deze -reis-
ver~lagen" gdlundeld, De verha-
len gaan heel \.aak over lil' huro-
cralis,:he lOe<;t;)nden in deze
I'oormalig eommunisti,che lau-
dcn, in het hijzondl'r owr hoe
ml'n,en daar mee omgaan en
hoe I.e lieh in een dergelijke
kranbinnige mallemolen ,taan~
dl' weten tl' houdl'll.
Alleen al her tilelV't'rh,ul i, het
aanschaffcn V,l1ldel.e bundel
meer dan waard. Bil l'en lx'z(lCk
aan dl' vroegere DDR (Omt-
Ikrlijn] moet hij /-ijn koffer
openmaken. De douane-bl'amb-
te doortol'kt uitgebrl'id zijn ha-
gage (pruil"ert t'C1I$/'I'1/Il/"e/je
lami("lstallitj en vindt ... een
schroel'edraaier. Dat op zich is,
in dl' ogl'n I'an dele gewichtig
doende amblcnaar, al/,oiet~ ah
een habmisdrijf. Wanneer deze
eV'enwel ontdl'kl dat in hl.t hand-
vat van deze schroevcdraaier
I.ich een plaatje beV'indl van een
meisjc in hadpak (een klo:ding-

stuk dat afz'lkt wanneer je de
schroevedraaier omkeert) zijn de
ra~n helo:maal gaat,
Tegen inlevering van vijftig
DDR-marken en vier uur later
kan dl' aUleur eindelijk zijn reis
\.oortzellen,
Verbluffend schnpc waafJll'min-
gen!
Peter Flik: Het mei~jc in de
schroevcdraaicr, Reilen door de
OO,lbluk-landen. BZZTóll.
(kn Ha;lg, 1994, 127 hlz,
f 24,'iO. (\VJ-H,

Beminde vampier
"Op ecn dag, afgelopell malmd
1I00'cm"er, ollll'illg ik "md twee
uur 's midd'lgs het volgcllde tele-
Kram: 'Diego g,'stort'clI. Kom
unmiddt'!/ijk. Pdh/O,'"
Zo hcgint de mysterieuze roman
De logica ~'an Je \'ampier I'an
Adelaida Garl.ia :>'Iorales
(Badajl'l, 1945 j, onlangs in vn.
laling (uit het Spaans door
Hanny Berkdmans) uitgekomen
bij De GeuslEI'O. AI eerder v.er-
schenen hier haar no,.elle 'I-Iet
Zuiden' (verfilmd als 'El Sur'
dour ViV'tur Eriee) en de roman
'Hel l\vijgl'n der Sirenen', Het li.
teraire werk ven .\Iorales - die fi-
lmofie en letteren studl'ccde in

:>.Iadrid en werkte als lerares,
vertaalsIn en toneel- en film,l<.:-
lrice - is duurt rokken van een
magisch-realistische sfeer. Dat
blijkt ook Ult de/.e roman, die
een motto meekreeg uit Bram
Stoh'r\ 'Dracula': Wat was hi,?
Dier, meliS o( t'ampierf'
De 'hij' is in dit geval Alfonsu,
dui,tere hoofdfiguur op de
achtergrond in dit geheimlinnig
"p'1l1nende verhaal. (\I;'ant is
Diego eigenlijk wd dood?) Aan
het slm zegt de vertebter Eh.ira,
lerares uit /l-Iadrid die na om-
v.angst van het overlijdens-
Ielegram van haar brot:f Diego
,pour,lag, naar Scvilla is ge-
reisd, legen diens vriendin Mara;
"AlfrJlls(J is eelll'illl/pia, En ji;
11.//'1'1d,lt. l\"ltllllrlijk ~lIigl !Jij
gt'l'1Ih/oed, 111darhi; drillkt ,1all
de wortel V.J"IIhellewn ul(, hil
siorpI bewllst al;e ('lIaKie 0(1, je
l'llale sto(, ik II/el't niet hoe Ik
ddl moet noemen, hlaar ik merk
met absolllte ukerheid wa/meer
hij J,lt .10,,'1.~
En Eh.ira kan het weten, want
zij wordt (net als .\Iara, I'ahlo,
Tere,a, S"nia, Oiego e,a,l on-
wt'er,t'lanbaar aangetrokken
door de sensuele en hehulpzame,
maar ook koele en afstanddi;ke
Alfon,o. :>'lissehien spiegelt hij
slechts de schaduwkanten in de
karakters van dk van zijn
'slacluoffers'? Hoc dan ook: ttn
psychologisch meesterwerkje
v.an :'lorale,!
Adc1aida Garcia J\lurale,:
De lo~iea ~'an de v.ampier. De
Gl'u<;/EI'O, Breda 1993, 156
hlz. f 29.90,(rS)

Wim Heij
h,mk SW>t'ISlrll



~Ergensstrijdt
/

eenge~eten
~ Ergens,
/Jerscholen !lIssen
Ultimata en Embargo,
liggen Mostar, Tttzla en Sarajewo

Daar,
begraven onder
blokkades en bestanden,
rotten menselijke misl'erstanden.

Hier,
versluierd door
demonstratie ell engagement,
verloedert het argument.

Overal,
belaagd met
moord en doodslag naar
eer gemeten,
strijdt een geweten.

Raadsman JooP Floks/ra
a/b H.M.van Kinsbergm
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