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Elke maandagochtend en elke woensdagavond komen groepen jonge militairen naar
het Coomherthuis voor een GV-conferentie.
GV: - even weg uit de kazerne,

- uit de sfeer van het moeten,
- uit de verveling,
- uil het uniform ...

Bijna altijd een positieve onderbreking ~'an de dagelijkse sleur.

Soms is het omschakelen moeilijk. Zelf je eigen programma inndlen, duidelijk maken
waar jij het over wilt hebben. Een bar in eigen beheer en het verzoek om je aan de regels
van hel huis aan te passen. Kortom, het weer lelf veranlwoorddijk zijn.
Sommigen schrikken bij de ontdekking dat ze soms al na zes weken dienst cr automa-
tisch vanuit gaan dat de ander het wel regeh. Anderen slaan door naar het andere uiter-
ste en weten niet om te gaan met de geboden mogelijkheden.

Veel vaker dan een aantal jaren geleden komt, soms in het programma, soms 's avonds
aan de bar, aan de orde waarom je eigenlijk in dienst zit. Zonder mensen te betichten
van argeloosheid of naïviteit komt toch de Haag op of jongeren anno 1992 wel stil.
staan bij wat de keuze die ze, al dan niet bewust, gemaakt hebben inhoudt:
Je moet toch ...
Als KVV-er verdien ik meer•..
Het is maar een jaar ...
Het staat goed in mijn curriculum ...
Maximaal drinken en stappen ...

Bij de vraag wat er nu eigenlijk als militair van je verwacht kan worden blijken weini-
gen, voordat ze in dienst gingen, te hebben stilgestaan en ook nu niet stil te (willen)
staan:
We hebben toch een gezellige groep .
Echte oorlog komt er toch niet meer .
Dienstplichtigen worden toch niet ingezet ...
Als beroeps kies je en'oor ...
Naar Noorwegen wil ik wel...

Je moet toch ...
De grote \Taag is echter hoe wij als samenleving hiermee om willen gaan. Is het eerlijk
le hlijven profiteren van het 'je moet toch', de avontuurzin of de hang naar kameraad-
schap ... Mogen we gebruik blijven maken van de naïviteit van jonge mensen, die niet
nadenken over de gevolgen van hun 'onbewuste' keuze en de kleine lettertjes van het
kontrakt? En... Wordt het niet eens tijd dat jongeren na gaan denken over datgene waar
ze mee bezig zijn en waar ze ~'oor worden ópgeleid als dienstplichtig~ of beroepsmili-
tair?
Kortom, wordt het niet eens tijd dat de samenleving zich bewust word!, is en blijft, van
haar verantwoordelijkheid ten opzichte van jonge mensen?
En wordt het ook niet eens tijd dat die jonge memen zélf zich bewust worden, zijn en
blij ••..en ••..an de veranrv.'oordelijkheid ten opzichte van zichzelf, dus bewuster keuzes
gaan maken?

Redaktie

De argeloosheid waarmee deze mensen denken dat zij niet degenen zullen zijn die wor-
den ingezel. En de argeloosheid waarmee ze er vanuit gaan dat hén niets zal gebeuren
als ze worden ingezet is beangstigend.
Minstens even vreemd is het dat de Nederlandse samenleving ogenschijnlijk weinig
aandacht heeft voor de mogelijke j.;e\'olgenvan het inzetten van mensen in oorlogssitu-
aties of bij vredesmissies.
En dat terwijl de geschiedenis had kunnen leren:
- talloze Indië-gangers, nu nog bezig met het verwerken van dat deel in hun geschiede-
nis;

- de ruim twee keer zo••..eel zelfdodingen na, dan gesneu ••..e1den in, de Vietnam-oorlog;
- de Libanongangers, waarvan verscheidenen psychiatrische hulp hebben gezocht;
- dan de verhalen die druppelsgewijs naar buiten komen over ontsporingen van
Engelse militairen die in de Golf zijn geweest en de ontkenning daarvan door de ho~
gere legerleiding en de politiek, terwijl juist zij na de traumatische ervaringen in de
Falklands daarop voorbereid hadden kunnen zijn.
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HET MORTIERPELOTON
'Ze noemden ons het wazigste peloton
dat er was'

Van verveling hebben ze geen last gehad in hun mortierpeloton. Vele weken
waren gevuld met eerst het veld in en daarna de rest van de week onderhoud
plegen. Ze deden vaak hetzelfde tijdens die oefeningen, maar dat vonden ze
leuker dan de dagen op de kazerne.
Erno Michielsen en Jan Albers, allebei 20 jaar, zijn in maart vorig jaar opge-
komen in Assen en ondertussen al weer thuis. Erno in Rotterdam waar hij
verkoper is in een groot warenhuis; Jan in Zwolle waar hij timmerman is en
vechtsport-instrukteur.
Raadsman Wim Reinders praatte met hen over hun indrukken van een jaar
dienstplicht bij cen pantserondersteunings(paost)compagnie.

Vat eens in een paar woorden samen wat
juffie van je diensttijd vonden.
Jan: AIdraagt een aap een gouden ring...

Leg dat eens uit.
Jan: He[ ziet er aan de buitenkant mooier
uit dan het is. Voor ik in dienst ging dacht
ik dat het leger mooi was. En dat viel dus
tegen.

En jouw indrukken, Erna?
Erna: Ik had slechte momenten en goeie
momenten en de slechte zijn bij mij dit jaar
vaker voorgekomen dan de goeie. Ook ik

kwam positief het leger in, net als Jan. 't
leek me ook heel leuk.

Zo te horen staat Erna positiever tegen.
over dit jaar dan jii, Jan.
Jan: Twee mensen zijn nooit hetzelfde;
mijn manier van denken is anders, die is
korter. Ik heb één vast punt: het klopt niet,
uit! Anderen denken: aan deze kant klopt
het niet, aan de andere kant wel. Mijn eer-
ste indruk was negatief en daar hebben an-
dere indrukken niets meer aan kunnen ver-
anderen.

.De dreigende douw
Hoe ontstond die eerste negatieve indruk?
Jan: Door het gecommandeer.
Erno: De eerste dag is het gelijk al alsof je
tegen een muur aanloopt. Je weet dan met-
een dat iedereen die wat op z'n !>chouders
heeft hangen met u aangesproken moet
worden. Je wordt met de hele groep door
één of twee man gecommandeerd; je bed
mOe[zo opgemaakt zijn, je sokken moeten
weer zó opgerold worden, alles in de kast
mOe[mesbreed gevouwen zijn. Ik snap wel
dat het puur om de di!>Ciplinegaat, maar ik
denk dat je die beter leert in de praktiik,
hoe je met elkaar omgaat en werkt.
Jan: In het begin word je meteen al voor
een gedeelte uitgeschakeld; je voelt je hul-
peloos. Je kunt daar wel tegen ingaan,
maar eigenlijk kun je dat ook weer niet.
Want je kunt een douw krijgen, boetes die
steeds hoger worden en daar heb ie ge-
woon geen zin in. En bovendien is het ook
zo dat je weinig verteld wordt als je op-
komt; je weet niet wat mag en wat niet
mag. Je wordt afgebekt en dat heb je wel
eens vaker meegemaakt, maar niet zo vaak
achter elkaar.
Erno: Op 3 maart ben je nog in vrijheid en
op 4 maart ben je compleet van je vrijheid
of.
jan: Een deel van je leven, van je gedachten
wordt weggeslagen.

En deze ervaringen zorgen ervoor dat de
positieve houding waar je mee binnen
kwam, ineens is verdwenen?
jan: jazeker, en mijn gedachte daarbij is
dat je met commanderen niet zoveel be-
reikt. Als je iemand normaal iets vraagt,
dan bereik je veelmeer.
Erna: Hier valt ook niet te praten over hoe
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Ernu (Ij 1"1 Jan voor dt'
'gom/en rif/K' van Jal/, ..
etl achter de koffie

BELVOOR EEN BAAN 085-515155.
OF VRAAG JECOMMANDANT.

je de din~cn doet; dat kun je op je werk
wèl. Ik ben wcl gewend aan een chef boven
me, maar hier moet alles op de manier VJn

de chef. Alles moet zoals hij het wil.

.De druk erop houden
Beiden hebhen ze veel ongenoegen OVCT de
manier VJn leiding gCllt"n. Toch kwam her
nauwelijh voor dar een opdracht niet
werd uirgr\'oerd. Ze herinneren ziçh eens
ren voertuig nier te hebben schoonge-
maakt, omdat daar gren rijd meer voor
was. Ze kregen die opdracht van de serge-
ant; wezen hem erop dat cr gecn tijd meer
voor was, maar hii bIed volhouden dat het
gebeuren moest. Ze hebben het gewoon
niet gedaan en 7.C zijn niet beschuldigd van
'weigering dieostopdracht', De sergeant
wist zelf dus ook wel dat zijn opdracht niet
redelijk was. Door dat suort opdrachten
probeerden de kaderleden de druk op het
peloton te houden.
Jan: Zodra een kaderlid ziin druk zou ver-
he7_en, 7.OU hij z'n peloton kwijt zijn. Ze
noemden ons peloton het wazigste peloton
dat cr was. Iedereen wa, erg verschillend
en kwam sterk voor z'n eigen mening op.
En dat kunnen ze niet hebhen.
Erno: Wij zijn inderdaad et."n ver,chrikke-
lijk moeilijk peloton, maar wat oefeningen
en wedstrijden betreft hebben we altijd ook
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verschrikkelijk hard gewerkt en eruit ge-
haaId wat eruit te halen viel. :\-bar t(}("h
klagen ze altijd over ons.

111 welk opzicht Wo.lren;ullie dan l1loeili;k?
Erno: In de omgang. Wij willen gewoon
voor onze eigen mening uitkomen en daar
zijn 7.ij het niet mee eens. Wij moeten hun
mening accepteren.
Jan: Het leger is een woordenboek, alleen
ht.t woord 're'pekt' staat op de verkeerdl'
plaats. \"(Ie hebben het hele jaar goed ons
ht"st gedaan, we zijn in novemher het beste
mortierpc!otun van Nederland geworden
duur de ~Ienno van Coehoornbekt."r te
winnen. Maar van de overste krijg je niets
positiefs te horen.

£" ~'atl ;J/llie eigen kader?
Jan: Onze pelotonscommandant sprak z'n
tevredenheid wel uit, maar de hogete men-
sen kwamen ook kijken. Waarom krijg je
van hen dan niks te horen?
Erno: En toen dt."overste tenslotte toch nog
kwam, had hij het over een faktor van ge-
luk bij ons resultaat. Bamm, dan is ineens
alle motivatie verdwent."n. Het woordje 'ge-
feliciteerd' hebben we niet eens gehoord,
terwijl hij twee meter bij ons vandaan
stond.
Jan: Binnen de eigen compagnie is er wel
aardig wat respekt voor onze prestaties, tot
en met de kapitein, maar als je hoger komt
i, het er niet meer.

Als ;ullie eigell kader/edel! genoeg waarde-
ring t'oor jullie uptreden hebben, waarom
is die waardering van hogerhand dan lIog
belangriik?
Jan: Bij de prijsuitreiking wu prins Clau,
zelfs komen. We moeten dus aan die hoge-
ren laten zien dar we go~d zijn. Laat h~n
dan ook eens mt."t iets komen. Het mes
,nijdt toch niet maar aan rrn kam?
Erno: \'Viemoesren ook een, C"endémootje
gC"venwaar een Spaanse generaal bij was.
\'{'e waren nog niet kla,u toen ze alweer
wegrC"den. D,lll sta je echt H)Or paal. En dar
is niet alleen de lllC"ning van ons tweeën,

maar van het hele peloton.
(p.s. Drie dagen voor hun afzwaaien kwam
er toch nog een beloning van hogerhand hij
monde van de overste. Hun peloton werd
uitgeroepen tot het beste van Je Charlie
lichting 91-2. Ze kregen een tevredenheids~
betuiging en samen een bedrag van 400
gulden.)

.Niet meedraaien
\l?at was ~!()()rj/lllie het vewelelldste ~!anje
diensttijd?
Erno: Zes maanden ,mev (vrij van sport,
marsen, exercitie, velddienst), waardoor ik
heel veel oefeningen heh gemist. Tegeno\'er
m'n collega's vind ik dat jammer, wam ik
zit hij de verwarming terv.-'ijl zij bij -14 gra-
den in Duitsland oefenen. En hovendien zit
ik dan in m'n uppie, terwijl ik het liefst hij
mijn maten ben. De sfeer op de oefeningen
mis ik dan.
Jan: De sfeer op oefeningen is gewoon te
gek.
Erno: Tijdens oefeningen ben je één grote
groep en moet je het met z'n allen doen. Op
de kazerne gaat iedt."reen z'n eigen gang of
verdwijnt men in kleine groepjes.
Jan: Op oefening leer je je vrienden kennen
en leer je om ze te helpen.Je hebt de grol'P
ook nodig, want in je eentje rooi je het niet.

Wat vond jij het meest l'crvelcnde van her
afgelopen jaar, Jan?
Jan: Ik heb in het ziekenhuis gelegen en hen
daarna twee maanden thuis geweest. Toen
heb ik heel weinig gehoord van het kader:
alleen wanneer ik zelf belde. Niemand
vroeg hoe het ging. Van de jong~ns kwam
er wcl bezoek, maar van de leiding dus
niet. Daar werd ik erg agressief van.
Binnen de poort ben je een nummer en zo-
dra je huiten de poort bent zijn 7,e je verge-
ten.

\Vat dl'cd ;e met die axressie toen je teTllX-
kwam?
Jan: Kiks.
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Helemaal niets?
Jan: Nee. Als ik werkelilk wat grdaan had,
hadden we inmiddels een begrafenis gehad.
.:\laar je kunt gewoon niks doen, anders
krijg je douwen.

Maar je kunt toch of.! z'n minst :::eggendat
jij je geà};erd hebt aall de manier waarop
je lJehandeld hent?
jan: Dat heb ik ook wel gedaan . .\laar zo-
dra ik het buro weer uitloop zijn ze dat ver-
geten.

Dllt weet je niet.
jan: Het gaat me daarbij niet alleen om mr-
zelf, maar ook om wat er na mij komt. Ze
7.ullen heus nog wd meer pelotons oplei-
den, waarbij ook mensen in ziekrnhuizrn
rerecht komen. En als die dan ook niks te
horen krijgen ...
Daar maak ik me kwaad over.

In elk geval heb je iets met die boosheid ge-
daan. Hoe ging het daarna?
.Jan: Weken nadat ik weer terug was, vroe-
gen sommigen: Hl', je hebt lO,h in het zie-
kenhuis gelegen? Hoe is het nu met je?
Kijk, dan hodt het niet meer.

Vroegen ze dat toen ie al weer volop mee-
draaide?
Jan: Ik draai niet meer volop mee. Ik kan
volop meedraaien, maar ik vertik 't ge-
woon. Ik heb tegen de dokter gezegd dat ik
het wel kon, maar niet meer wilde door de
manier waarop ik behandeld was. Toen
heb ik een mutatie gekregen tot einde
diensttijd, voor de laatste I\.','eemaanden.
Ik heb me goed ingezet in her begin en als
daar niets voor terugkomt dan denk ik:
Barst maar.

Het leukst was de tijd dat ze dus als pelo-
ton bij elkaar waren. DMgebeurde voorna.
melijk tijdens oefeningen, want op de ka.
zerne werd het pdoton opgedeeld in kleine
groepjes die allemaal ergens met onder-
houd be7.igwaren. Dan was de sfeer lang
niet zo prettig. 's Avonds na diensttijd
werd het dan wel weer leuk, hoewd de
pauzes - weer met z'n allen bij elkaar -ook
gezellig waren. De open d,Ig van de kal_er-
ne en de ouderdag vond jan ook de moeite
waard. Hij vindt wel dat de mensen dan al-
leen maar de leuke dingen te l.ien krijgen -
de gouden ring. Het onplezierige van het
militaire leven blijft verborgen, net als bij
de reklame voor het leger op de tv. De aap
blijft verborgen.
'\-laar alles wat sle,ht is vergeet hij wel, net
als Erno. De leuke dingen onthouden ze, de
shit vergeten ze. Hoewel jan het liever niet
gedaan had, de dienst. Terwijl hil het plan
had om beroeps te worden .

• Steeds doorgaan
Het vreemdste vonden ze dat ze wel moch-
ten klagen over opdrachten, maar pa5 na-
dat ze die hebben uitgevoerd. Klagen deden
ze dan niet meer. want dan zouden ze te
horen krijgen: maar je hebt de opdra,ht
to,h uitgevoerd. dus zo erg kan het niet ~e-
weest zijn!

Jan (I) e/l Erna hebben lJeeilI'at ti;d ill de
YPR dooTKebracht
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En dat was eigrnlijk (Jok zo. Die opdrach-
ten waren niet zo verschrikkelijk, lllaar al
die kleine ergernissen over wat ze verplicht
moesten doen, die werden een zware last
op hun rug. En dan waren er ook de eigen
problemen die llleespeelden.
Erno: Er is een moment geweest dat ik het
niet meer trok. dat ik helemaal gek werd.
eruit wilde. Ik heb toen ~epraat mer dr an-
deren over wat ik four deed rn wat zil fout
deden. En daarna is het stukken opge-
knapt.

[rno's enkelbanden waren niet zo goed,
want hij was er eens flink dnorheen ge-
gaan. Tijdens ern mars ging hij er weer
doorheen en moest toen nog drie kilometer
lopen. Hij wilde er niet bij gaan liggen,
wam dan kon het wd drie uur duren voor-
dat er hulp zou zijn. Hij liep dus door en
kwam daarna meteen in het kzv (kazerne-
ziekenverblijf). De volgende dag keerde hij
terug lllet z'n been in het gips ('n kreeg te
horen: '.:\Iichielsen, knap dat je bent door-
gelopen!'
Achteraf vraagt hij zi,h ,If of hij nou knap
is gewerst of stom. Wam is her wel goed
voor je li,haam om mrt zo'n hlessure door
te lopen?
Hij heeft alleen maar geda,ht: ik loop die
mars uir. .\-laar daarna loopt hij in het gips.
Zou dat ook gebeurd zijn als hij niet was
doorgelnpen?
En een anderr vraag: ben je op die manier
niet bezig om jezelf onges,hikt te maken
voor de dienst?

.Advies
Laatste vraag: Wat zouden jullie dl' millis-
ter leil/en adt'iseren om het lel'en vall de
dienstplichtige militair te verlJetere/l?
Allebei: Ij Kadrrleden mOeten zo worden
opgeleid dat ze de soldaten op een mens-
waardiger manier behandelen. 2) jongen5
die opkomen moeten beter worden inge-
Ii,ht over wat hen te wachten staat. 3) De
diensttijd zou met de helft kunnen worden
verkort voor wat hun functies betreft.
Ik zal ervoor zorgen dat hel advies op de
goede plek terecht komt.

Wim Reinders

Aktivitciten van de
Jonge Humanisten
Op zaterdag 25 april a.s. organiseren de
jon~e Humanisten een themadag over eer-
lijkheid. ~aast een lezing door de brkende
auteur René Diekstra, psy,holoog aan de
Universiteit van Leiden, zal het thrma in
kleine groepen worden uitgewerkt d.m.\".
spel, drama, discussie e.a. De dag vindt
plaats in ENOR, Oudegracht 2S3 in
Utrecht, van lO.30 tot 17.00 uur. De kos-
ten zijn f 12,50.
Voor meer informatie en aanmeldingen:
Tlitske Verkruisen. tel. 030-3 t 8145.

Verder zal er weer een lang kampeerweek-
end worden gehouden van donderdag 28
mei (Hemelvaartsdag) tot en met zondag
31 mei a.s. Plaats nog nader te bepalen,
maar zeker in een fraai natuurgebied. Het
is de bedoeling dat het vooral gezellig gaat
worden; daarnaast zullen de
dednemers/sters zich bezig houden met
kunst('n natuur en l.al cr ter afsluiting een
borrel zijn.
Kmren f 75,-. Inli,htingen en opgeven bij:
Arianc de Brauw. tel. 030-318 t45.

En wie tenslotte nog meer wil weten over
de (vcle) andere activiteiten van de jonge
Humanisren in Nederland en België - bijv.
het internationaal )Ongerencongres de laat-
ste week van juli in de RAl in Amsterdam,
een zeilwerk in augustus of diverse regio-
nale evenementen - kan altijd even een te-
lefoontje plegen (rijdens kantooruren) naar
bovengenoemde personen.
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MAXIMUM BOB OP NIEUWE
MUZIKALE WEGEN
'Wij willen actie zijn, geen reactie'

Maximum Bob is de naam van een trio muzikamen uit Nijmegen dat zich
niet makkelijk in een hokje laat stoppen. De drie bandleden, die opereren
onder de namen Loony (bas/zang), Chaos (drums) en Unkel (gitaar), zijn af-
komstig uit het krakerswereldje en hebben zich voorheen naast actievoeren
ook bezig gehouden met het spelen in verschillende hardcore-punkbands.
Daar liggen dus de grondvesten, maar MXM Bob is anders.
De begin dit jaar uitgebrachte CD Be My Judge is ccn bonte mengeling van
hardcore, funk, jazz cn hardrock. Naar eigen zeggen maakt het Bobtrio
maximale muziek met maximale inzet. Daar doen de drie, die respectievelijk
in het bezit zijn van een Nederlands, Frans en Zwitsers paspoort, tijdens op-
tredens nog een extra schepje bovenop en dan komt de mêlee van bop, swing
en power pas echt goed (ot zijn recht.

Her drietal timmert nu zo'n tweecnhalf
jaar aan de weg onder de naam :\1aximum
Bob. Ze hebben zich gt"noemd naar de
Amerikaanse rechter Robert Isom Gibbs,
die erom bekend stond dat bij altijd de
maximale straf gaf. In de aanvangsperiode
gingt"n ze nog vergezeld van een zanger,
maar dit"bleek niet binnen het concept van
de band te passt"n. Loony besloot toen om
zelf maar te gaan zingt'n.

.Prijzen
Dat bleek te werken, want de band begon
popprijzen te winnen en schopte het zelfs

rot Vara-radio Popkrantgroep van de
maand. De prijzen werden in 1990 in drie
maanden tijd binnengesleept op talenten-
jachten in Venlo, Zwolle en l'ilmegen.
Hun comic-achtige humor, gepaard met
een energieke presentatie en technische
perfcçtie, sloeg aan. Al snel had de groep
een vaste schare fans die het trio in de
'Maximum-bus' naar elk optreden volgde.
De volgende stap bleef niet laog uit.
.\1aximum Bob was een band wnder pla-
tencontran en dus een porentiCie prooi
waar gewiek~te platenbonzen jacht op
konden maken. De groep vond de beloften
van de gevestigde maatschappijen echter te

vaag en besloot in zee te gaan met het
nieuw opgerichte label Brinkman Records.
De ~taximum Bob-CD, die onder produk.
tiO/lele leiding van .\1arc de Reus (ex Div
en producer van onder andere D.A.:\I.N.
en The Nozems) afgelopen zomer werd op-
genomen, was voor het label de eerste re-
lease.

.Eigenwijs
Loony: ~De CD klinkt voor ons doen vrij
poppy en toegankelijk. Live spelen we een
mix van de CD rn wat mocilijkrr niruw
werk. We hebben torvallig de juiste ver-
houding tussen toegankelilkht"id en virtuo-
siteit gevonden. Voor Sederlandse begrip-
pen maken wij nieuwe muziek . .'vlcnsen
hebben vaak nog iets van: 'Wat is dit?' De
nummers hebben rare breaks, dus gaat cr
tijdens een optreden niemand meehossen
als hij ze niet echt goed kent. Voordat je
het wecr word je op het verkeerdr been ge-
zet. Qua muziek zijn we altijd een stapje
voor op het publiek. Wij willen actie zijn,
geen reactie. Dat hebbeo wc altijd al gehad,
\'an trends hebben we ons oooit iets aange-
trokken. We blijven dat eigenwiize band.
je. "
Dat ze anders zijn dan andere Nederlands!.'
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• Buitenbeentje
Een lolletje hoort er wel bij voor de
Bohband, maar ze kunnen ook heel serieus
zijn. Ze komen uit de krakerswereld, waar-
binnen ze \"eel actie voerden en politieke
ideeën ontwikkelden. Ageren tegen dt'
staat, daar ging het de jongens om. Toen ze
zich met hun band uit het krakerscircuit
omhoog werkten naar het clubcircuit t'n ze
met platenmaatschappijen in aanraking
kwamen, ontdekten l.e dat er in de muziek-
wereld ook een establishment is. Daar zet-

"Bij onze optredens proberen wc ook altijd
irts speciaals tI" doen. Iets geks waardoor
het puhliek het idrr krijgt dat we echt aan-
dacht aan de show in hun plaats hebbrn
besteed. Laatst speelden wc samen met La
Lupa in Winterswijk op een wgenaamde
Peppers-dag, dat refereerde aan de Red
Hot Chili Peppen. We dachten: 'Jee, wat
doen we hier, daar hebben wij toch niets
mee te maken?' Dus kochten we bij wiiz_e
van grap bij de plaatselijke groenteboer al-
le pepers die hij had. Die gooiden we 's
avonds de zaal in," vertelt Loony.
Unkel: "Naarmate wc vaker gaan optreden
wordt zoiets wel steeds moeilijker.
Wanneer je twee of drie keer in de week
moet spelen en ook nog eens drie keer in de
weck oefent, wals wij dat doen, dan heb je
daar geen tijd mt'er voor. Soms weet ik niet
eens meer in welke plaats ik ben."

~Het tweede dat invloed
heeft gehad zijn de zoge-
naamde ':'\Jo Paut'rn-tapes'
die ik in die tijd met et'n
vriend in Unecht uitwisselde.
Wc zetten allerlei verschillen-
de dingen achter elkaar: een
middeleeuwst' bard, een
hardcoreband en een jazz-
combo. Je ging steeds vreem.
dere platen uit de bieh halen.
Dingen waarvan je eerst
dacht: 'Dat kan toch niet ach-
ter elkaar', bleken na twintig
keer luisteren te kloppen. Als
er maar ziel in zit. TOl slor
was cr de gitarist van mijn
tweede hand Impulse. Die
was veel meer bezig met me-
lodie en hij probeerde Eddie
van Halen video's na te spe-
len. Hij kwam ook nit't uit de
kraakwercld - ik kende hem
van mijn srudie - en had dus
een heel andere kijk op mu-
ziek dan ik. Die drie factoren
bepalen voor een groot dt'eI
mijn huidige inbreng in

Maximum Bob."
De passie voor muziek is bij MXM Bob zo
groot, dat het drietal er nit't mee zit dat ze
er keihard voor moeten werken en er
slechts een schijntje mee verdienen, want
dat is nog steeds de situatie voor de meeste
popmnzikanten in Nederland. "Het gaat
ons alleen maar om veel reizen, spelen en
mensen ontmoeten. Zelfs een CD hoefr niet
zo nodig, hot'wel het natuurlijk wel leuk is.
Je wordt ook pas serieus genomen als je
zo'n dingetje maakt," aldus Unkel.

.Anti-helden
Loony tot slot: "We maken hele hectische
muziek en bewegen veel op het podium.
Dat is topsport. \';'e verliezen veel gewicht
tijdens optredens, net zo veel als mensen
die een dag in de sauna doorbrengen. We
werken heel erg hard en zijn absoluut geen
rockhelden-band. Eerder een beetje lach-
wt"kkende anti-helden. Wc kunnen echter
wel spelen en we zijn {Jlltzettend populair.
Onze CD-presentatie zorgde voor een uit-
verkochte zaal in het Nijmeegse jongeren-
centrum Doornroosje. Dat is na Frank
Boeijen geen Nijmeegse band op eigen ter-
rein meer gelukt!"

Afarco van Nek

~.

...

ten ze zich nu tegen af.
"Veel mensen geven alleen om geldz.aken
en promotie. Hoe promoot ik en hoe krijg
ik zoveel mogelijk procenten? In dit we-
reldje heb je net zo goed bobo's. Daarom
blijven wij in onze nieuwe omgeving nog
steeds een buitenbeentje en verliezen wc
het contact met het kraakcircuir niet. Af en
toe spelen we ook nog wel in een kraak.
pand of op een benefiet, Jat doen we dan
voor niks. Ik vind dat nog steeds de leukste
concerten. Daar kom je tt'llsloue vandaan
en kreeg je als eerste de kans om te spelen.
We hebben er veel aan te danken. Ondanks
dat je vaak in een vies, tochtig pand staat te
spelen blijft het leuk," zegt Loonyen hij
meent het.

.Geëngageerde teksten
Het engagement van .\1aximum Bob blijkt
ook sterk uit hun teksten, waarin vaak op
humoristische wijz.ewordt afgerekend met
een aantal maatschappelijke problt'men.
Zo gaat Ventolin Days bijvoorbeeld over
milieuvermiling door het verkeer,
Clockwise over de gejaagdheid van de mo-
derne samenleving en World Of !'\ever
Ending over de manier waarop de mens-
heid de aarde om zeep helpt, zonder daar.
bij ook maar een momem stil te staan.
Ovt'r de muziek wordt net zo grondig na-
gedacht. Autodidact Loony geeft uirlt'g
over hoc ziJn voorliefde voor ingewikkelde
en toch krachtige muziek tot stand kwam .
"Ik heb zo'n twee jaar in een hardcorepe-
riodt' gezeten en toen hoefde je bij mij niet
met melodie in een zanglijn aan re komen.
Bands al, Raw Power en Scptic De.uh, dat
was het helemaal. Steeds harder, lomper en
sneller gaat op een gegeven moment echter
flink ven'eIen. Toen zag ik bands als
Victims Family en Rhythm Pigs en dat was
voor mij dé kick. Ik wist meteen: 'Dat wil
ik ook'. ~lelodie met behoud van energie,
zodat je toch nog kan horen dat het hard-
corebands z.ijn."

,.

bands blijkt niet alleen uit de
muziek, maar ook uit de on-
gekende dadendrang van
11aximum Bob. Zo liepen ze
bijvoorbeeeld gehuld in len-
dedoeken en met kruizen op
hun rug duor het centrum van
:-Jijmegen om aan het einde
van de tocht foro's te laten
maken, waarbij een kruisi-
ging van het drietal gesimu-
leerd werd. Zo'n foto siert
ook de hues van He "'tv
Judge. .

.Iets geks doen

.\tet dezelfde drie kruizen be-
zochten ze ook Villa '65, de
VPRO-radiostudio ltl Hil
versum. Eerst werden de krui-
zen daar in de tuin de grond
ingeslagen en daarna betrad
de band onaangekondigd het
pand tijdens een live-uitzen-
ding van het programma
N07.ems a go-go. Ze wilden
John Lydon (beter bekend als
Johnny Rotten van de Sex
I'istols en regenwoordig
frontman van I'ublic Image Ltd.) die daar
te gast was, graag ontmoeten.
"Wij stonden al enkele weken genoteerd
als .\loordplaat. De gast mag altijd één van
de drie aan hem voorgelegde plaatjes laten
staan en aangezien Johnny's motto luidt: 'I
speak as I fiml', paste dat prima in het con-
cept van Be My Judge. Het eente singletje
dat ik ooit kocht was bovendien van de Sex
Pisrols, dus moest ik hem toch effe ontmoe-
ten. Hij was precies zoals ik hem verwacht-
te. Boeren laten, spugen en recht Hlor z'n
raap," aldus Unkel met pretoogjrs.
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GOKKEN de militaire tehuizen z'n boekie te buiten.
Het enige voordeel is dat defensie, en daar
reken ik ook de militaire tehuizen onder,
schone handen kan laten zien.
Let wel, ik vind de uitbetalende automaten
één van de rotrigste uitvindingen van dele
eeuw. ~let de soms uiterst negatieve conse.
quenties van deze apparaten worden gees-
telijke verzorgers wekeliiks geconfron-
teerd. Toch ben ik tegenstander van uit-
banning van gokautomaten. Daar is één
simpel argument voor: het lost weinig tot
niets op!

Overal ter wereld spelen mensen spelletjes. En er zijn maar weinig mensen,
die dat geen belangrijk onderdeel van hun leven vinden. Door spelen kunnen
we even ontsnappen aan de gewone realiteit en ons daardoor ontspannen.
Niet voor niets heette één van mijn volleybal-clubs 0.1.0. (Door Inspanning
Ontspanning).
Tegelijkertijd bootsen wc in het spel de werkelijkheid na door middel van
competitie, risico's nemen cn geldingsdrang. Het plezierige aan spel is dat we
meer en makkelijker risico's durven te nemen, Tevens mogen we ons emo-
tioneler uiten.

Als ik tijdens cen wedstrijdje tennis voor de
derde keer del,elfde fout maakt, zijn mijn
emoties voor iedereen een redelijke bron
van vermaak .•\-laar niemand zal op grond
van deze reactie gaan twijfelen aan mijn
gttstelijke vermogens. Mocht ik dezelfde
reactie Vtftonen tijdtllS m'n werk op de ka~
zeme, dan zal er toch getwijfeld worden
aan m'n stress-bestendigheid, of nog erger
m'n proftssionaliteic. Mede daarom houd
ik van sporten.
Spel kent helaas ook z'n exces-
sen, omdat speculeren centraal
staat.
Waar tijdens spelletjes normali-
ter verliezen prima draagbaar is
(we beschouwen het zelfs als een
opvoedingsmiddel), kan bij het
spelletje gokken verliezen desas-
treus ziin.

.Een paar cijfers
Voor ik verder ga eerst even wat
gegevens.
In Nederland waagt 85% van de
mensen wel eens een gokje. Gokken
is legaal, wordt door de overheid
gestimuleerd, vooral vanwege het fi-
nanciële belang dat die overheid er-
bij heeft. De overheid ontving in
1986 160 miljoen gulden aan kans-
spelbelasting (recentere cijfers kon ik
niet vinden). De totale geschatte om-
zet bedraagt meer dan 2 miljard gul.
den.
In Nederland ervaren 120.000 mensen
problemen als gevolg van het gokken.
Daarbij moeten we nog eens 20.000
verslaafden opletien.

.Overheid inconsequent
Militairen kunnen in de KMT's In
Nederland en Duitsland en het H:\IT-
Sel."dorf hun geluk beproeven achter de
fruitautomaten. Dat is legaal, net als alco-
hol na \'ijven.
Toch is cr vanuit defensie zoveel druk uit- ~
geoefend op de militaire tehuizen, dat Cf ~
een afspraak is uitgerold, die op termijn re- g
sulleert in algehele afschaffing van de uit- ;:;:
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betalendt." automaten in de tehuizt."n.
Tijdens een kort verbliif in Nederland zag
ik in het journaal burgemeester Van Thijn
van Amstt."rd.am glimmend van tfotS het
nieuwe caSlllO van
Amsterdam openen.
Er is in deze maar één
conclusie te trekken.
De overheid is incon-
sequent en gaat ten
opzichte van

.Alcoholbeleid
Laten we het eens vergelijken met het alco-
holbeleid. Op grond van het feit dat alco-
holmisbruik op kazernes zorgelijk werd,
ziin cr in het verleden goedt." maatregelen
getroffen. Alcohol werd niet verboden.
Waarom? Iedereen wist voor 100% zeker
dat de alcohol-nuttiging elders zou gaan
plaatsvinden.
Dus is er verstandig heleid geformuleerd
om het probleem beheershaar te maken.
Excessen konden op dele maniet zoveel
mogelijk voorkomen worden. (In de mili-
taire tehuil.en kunnen geen m~ters hier
meer besteld worden. Er wordt ingegrepen
bij t~\'t'el drinken, etc.)
Ik sta een zelfde soort beleid voor ten aan-
zien van de gokkasten, omdat bet pro-
bleem anders wordt verplaatsr van militai-
re tehuizen naar gokautomaten in de direc-
te omgeving, met alle negatieve ge\'olgen
van dien.
Laten we met betrekking tot de gokkasren
een gezamenlijk beleid ontwikkelen,
waarin centraal staat preventie en het be-
heersbaar maken.

.Experimenten
Er zijn middelen voorbanden, die een
experiment verdienen. Enkele voor-
heelden (die niet noodzakelijkerwijs
de oplmsing in zich dragen; wellicht
zijn er belere aanpassingen te beden-
ken);
• Verwissel de automaten maande-
lijks, zodat er geen psychologische
moedet-band kan ontstaan met de
kast.

• Verlaag de ingooi en de uitbetaling .
• Monteer een tijdklok en/of bepaal
een ingooi-maximum .

• Net als bij alcohol, pas na vijven, en
tor 22.00 uur.

• Maximaliseer het aantal kasten tot
vier in de tehuizen rond de kazerne.

• Start een voorlichtingscampagne over
gokwrslaving.

Daarbij moeten wc voortdurend in bet
oog houden dat gokverslaving, net als al-
coholverslaving, onuirroeibaar is. Er is
niks reg~n bet drinken van een pilsje of
een gokje wagen. Dl."meeste mensen die al-
cohol nuttigen of gokken zijn en worden
niet verslaafd.
Het ligt er maar aan hoc je er mee omgaat,
als individu en als organisatie.

jacqJles van den Blink
raadsman in Seedorf
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W'e pradtlen over de opleiding die ze ge-
Im/gd haddell; en owr het beroep dat ze Ila
hun diensttijd zouden gaan /litoe(enen.
'ja maar ... ik ga geen administratie( werk
doen, mijn leven lallg. Ook al ben ik er-
voor opgeleid. Dat is Iliks voor mi;. ,
'Ik heb mii" studie economie we/ a(ge-
ma,lkt; maar ik heiJ er helemaal geen trek
in in die sector te muelen blijven u_'erken.'
Er ontspon zich een diSCIIssie.
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De jongen die na de Mavo voor de Meao
had gekozen, vond dat hi up dat mOl/lent
I'eel te jong was om die keI/U te maken.
Wist hij veel wat administratief werk pre-
cies inhield, laat staan ofhij zich düar pret-
tig ill ;;:Olfvoelen. Hii I'ond dat h'i I'eel te
iong eell beroepskeuu had moeten doen.
Tot ieders verrassing würen ook de Havo-
en Athenel/mklanten die daarna een oplei-
dillg gel'olgd hadden, helemaül niet zeker
I'an h'lll keu;;:e.Ja, ze waren wel enkele ja-
reil Ol/der geweest; maar toen ze hun vak-
kenpakket moestelI kiezeIl hadden ze zich
toch ook al aardig vastgelegd en waren een
heleboel opleidingsmogeli;kheden daarmee
ook afgesloten. Hoe moet ie 1I0U toch een
beeld kriigen van bet werk en het beroep
I'all later?

Allemaal hadden ze niet meer dan eell heel
vadg beeld I'an het werk l'an vader of moe.
deT, temi, die een beroep haddell dat in ge-
zins- of familieverband werd uitgeoefend.
Het vakanlieba,mtle of het werk VOOTeen
uitzelldburea/l was hun alldere bron van
ervaring.

EnkelelI wisten het al zeker; zii zoudell di-
rect na de diellst begi1ll1l."11met omschuling.
Ze waren niet van plan hUIl hde leve"
w;!Tk Ie doen waar ze eigell/i;k geell zin in
hadden, al was die tegellzill soms bepaald
door belabherde eCTste ervarhlgen op
werk- of stageplek.
De mt'esten twijfelden. Zouden ze de moed
hehben om zich weer helemaal om te scho-
len? Al die energie, al die vriie tijd en al die
kosten?
MisschielI dali tuch maar dat werk doen,
uok al U1genze er niet veel in of stond het
tegel'.

Wat vind iij belangriik?
Werk doen waar ie zhl lil hebt? Of in het
beroep aan de slag gaan waar ie voor opge-
leid bent, ook al valt het werk tegen?
Welke keI/ze WI/;;; make,,?

Steven
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Vol vertrouwen in het vredesproces

NELSON MANDE LA

.Nog steeds discriminatie
Zi;n sancties tegen de huidiKe regering no-
dig om dat proces te l'ersllel1ell?
nSancties hehben twee doelen. In de eerste
plaats zijn ze nodig voor de totale ontman-
teling van de apartheid. Verder moeten ze
de totstandkoming van een democratische
regering bewerkstelligen. Geen van deze
twee doelen zijn nog hereikt. Het is waar
dar in de wet de pijlers van de apartheid
ziln wt"ggenomcn . .\laar apartheid heeft
niet alleen met wetten tl' maken. Zij vormt
een systeem. een feit, een traditie. Er is nog
steeds discriminatie in huisvesting, gezond-
heidszorg, onderwijs en sociale 7,ekerheid.
Een blank kind heeft vijfmaal zoveel kan-
sen als een zwart kind. De zwarten hebben
een acuut tekort aan woningen. \'Ve hehl>cn
geen goede ziekt"nhuizcll. De pensioenrn
van de blanken 7.ijn \'elc malen beter dan
die van de zwarten. Dat is de situatie. Aan
de andere kant: als er ,'en interimregeling
van nationale eenhrid lal worden gci'nstal-
let"rd, wat ik binnen 7es maandrn ver-
wacht, dan zullen wij Jaar deel van gaan
uitmaken. En dan worden sancties irreIe.
vam. Wij kunnen nu et"nmaal niet om sanc-
ties tegen onszelf gaan \'fagen.

hen wt" l'en regering nodig die aJle
Afrikanen, wil en 7.wart, vl'rtegenwoor-
digt. Dat vragen wc."

Bem If "iet te fJllt;mislisch? Rem /I niet
bang ddt dal proces 'fOKop allc mOKeli,kc
manierCIl UIl wurden tcgengewerkt cn dat
het uiteindcli;k zal staK,,('rCII?
"De ontwikkeling van et"n apartheidsstaat
naar een democratische. non-raciale sa-
menleving is een onomkt"erhaar proces.
Den> regering kan dat nooit meer terug-
draaien. Dat heeft tt" maken met een ge-
loofwaardigheid en een wettigheid die de
huidige regering niet heeft. Daarom heb-

.Op de juiste weg
1-:nhu" luidt dolt ourdeel? /s hi; nog fepre-
den Ol'erde politieke ontwikkelingellndd,lt
liresident De Klerk llorige week een gehar-
naste rede heeft gehuuden, waarin hi; in
weun de standpunte" mn M.mdela ne-
geerde?
.'v1andela: "W't" zijn meh op de jui,te weg.
Er worden op hct ogl."nhlik scrieuze pro-
gramma's gcmaakt. We zijn vol vertrou-
wen dat het vredt'sproces doorgaat en dat
onze uiteindelijke triomf er komt. We heb-
hen daarmee al ,.en stn'ige vooruitgang ge-
maakt. Het ANC is nu een volwaardig ge-
sprekspartner . .\teer dan vierdui7,end poli-
tieke gevangenen zijn inmiddels vrijgela-
ten. Dl' noodtoestand is opgeheven.
Sommige veiligheidsmaatregelen die een
7.eer sterke inbreuk warl."n op vrije politieke
activiteiten zijn verdwenen. Afgelopen no-
vember zijn bovendienlwintig politieke or-
ganisaties het eens gewordcn over een nicu-
we democratische orde. Zeventien mn hen
hebben daarover een verklaring onderte-
kend. Daarom bl."n ik teHeden, al had ik
gehoopt dat er sneller resultaten zouJen
worden gehoekt. Wat we nu willen is dat
onmidJdlijk een regl'ring van nationale
et'nheid wordt gci'nstalleerd."

Hij wacht wel af wat de heren hem te ver-
lellen hebben. zegt hij. Hij is in ieder geval
graag ht.-reid hen zijn oordeel over de situ-
atie in zijn land te geven.

van Buitenlandse Zakl."n ook nog meeko-
men? Wat leuk. Ja. uw vice-prl."mier kt"n ik
wel. Z,'gt u mij alk'en nog even zijn naam."

Samen met de Zuidafrikaanse president F.W. de Klerk en Inkatha-Icidcr
Buthelezi, sprak Nelson Mandela begin februari op het internationale ma.
nagcmentsymposiurn in het Zwitserse Davos. Vlak daarvoor praatte de
ANC-leider met premier Lubbers en vice-premier Kok, die speciaal voor
hem naar Davos reisde, over diens bezoek aan Zuid-Afrika. Mandc1a vcr-
wacht dar er binnen ccn half jaar ccn overgangsregering is in Zuid-Afrika.
Of hij lclf nog meemaakt in eigen land te kunnen stemmen? Hij betwijfelt
het, zo vertrouwde hij Rien Robijns toe, die in Davos een gesprek met hem
had.

\\\Hlt. HI\\ ~f
UI\\\ \;\~Ul\\,\..., '
\1\1' \~ \W, \\ \\fSll\,

Bijna al~ een robot loopt hij door de gewel-
ven van het congrc,paleis in Oav05. waar
hij deze wcà eregast is van het WorlJ
Economic rorum, Je organisawr van het
managemcntssrmposium. '\i,'anneer hij,
omringd door zeven lijfwachten, langs
komt. splijt de menigte stee\'ast eerbiedig
uitn'n. :--:e1S011:\1andcla reageert wat on-
wennig als managers en hun Houwen vra-
gen samen met hem op de foto re mogen.
Maar hii blijft hreed lachen en laat zich ge-
willig van het ene naar het andere confe-
rentiezaaltje slepen om zijn verhaal tt" ver-
tellen dat met enige huiwr wordt aange-
hoord. Alleen Roelof Botha, dl." minister
van Buitenlan,ise Zaken van Zuid-Afrika,
die ook in het gebouw rondloopt. keurt hij
geen blik waardig.

.Grappig
In voorgaande jaren liepen de dl."dnemers
aan het congres in Da vos nog storm tegen
politici die een borent van Zuid-Afrika
durfdt"n te propageren. Hun favoriet was
toen Zul u-leider Buthekzi van de Inkatha-
beweging die jaarliiks in Davos onderne-
mersvriendelijke teksten placht uit te spre-
ken en als hun zwarte legitimatil." dienst
deed om het regime in Zuid-Afrika te \'er-
goelijken.
:\1andela vindt het nogal grappig dat
PvdA-leider Wim Kok en premier Lubbers
dit weekeinde spt"ciaal voor hem naar
Davos zijn gereisd. "En wilde uw minister
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De blanke minderheid maakt zich sterk
zijn rechten te behouden. Hoe staat u daar
tegenover?
"Het gaat niet alleen om de rechten van
blanken, maar ook om die van kleurlingen
en zwarten. Wc begrijpen de zorgen van
deze minderheidsgroepen, maar een poli-
tieke parti[ die de meeste stemmen heeft
moet meedoen aan een regering, zo niet de
hele regering vormen. Dat geheurt in elk
democratisch land. Daar vechten we voor.
De minderheden mogen natuurlijk in dat
proces meedoeo. Maar de meerderheid van
de regering zal zwart zijn, omdat de hevol-
king zo is samengesteld. In elk orgaan van
de regering moet die verhouding een feit
worden. De vrees van de blanken en andere
minderheidsgroepen dat wij hen dan zullen
onderdrukken, is ongegrond. We hebben
alleen een deel van de rechten, wat het
recht is van iedere burger, ongeacht de
kleur. We strijden voor een meerpartijen-
systeem en voor een multiraciale samenle-
ving. We strijden ervoor dat de rechten van
ieders groep worden verzekerd in de
grondwet. "

.Zelfbeschikking
Voelt u ervoor de blanken eelt garantie te
geven voor ee" vantevoren vastgesteld aan-
tal zetels in het parlement?
"Ik kom daartegen in opstand. Die oplos-
sing is in Zimbabwe gekozen en daar ben
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ANC-leider Mandela in gesprek met premier
Lubbers en vice-premierKok

ik tegen. Want dat is het handhaven van
apartheid. Nienemin heb ik onlangs op
mijn mensen een beroep gedaan om de
blanken toch maar een blok zetels te geven.
Maar dat is v('rworpen door de blanken
zelf, omdat de blanken in mijn land het
idee van een geprivilegieerde minderheids-
groep nog niet hebben opgegeven. Zi[ wil-
len niet zomaar een aantal zetels, ze willen
de politieke instellingen domineren. Om
die reden hebben ze mijn voorstellen ver-
worpen."

Het idee is ook geopperd de Manken een ei-
gCltwit thuislmld te geven.
"Dat hebben we verworpen, want we gelo-
ven niet in het verdelen van Zuid-Afrika in
kleine staatjes. Maar wie het recht op zclf-
beschikking wil, kan dat idee naar voren
brengen. We zullen daarover dan discussië-
ren. Maar wij zullen dat vanuit onze poli-
tieke overtuiging verwerpen."

• Gekozen regering
Welke rol UIL De Klerk spelen in de "ieuwe
overgangsregering?
"De Klerks rol daarin lal gelijk zijn aan die
van andere mensen. De overgangsregering
wordt niet gekozen. Zijn partij zal daar in

zitten en als De Klerk daar ook in wil moet
hij dat maar doen. Ikzelf zal dat niet doen.
Er zullen mensen van mijn organisatie die
zeer competent zijn worden afgevaardigd,
maar ik zeker niet. Daarna zullen de men-
sen eindelijk cen regering naar hun keuze
kunnen kiezen. Daar wacht ik op."

En dan hem u de nieuwe president /Jan
Zuid-Afrika?
"Dat is helemaal niet zeker, dat kan ik nid
zeggen. Het is aan de mensen om dat te be-
slissen. Hen lal ik dienen naar mijn beste
kunnen. Ik hoop dat die verkiezingen zo
snel mogelijk worden gehouden. maar ik
ben er nog steeds niet van overtuigd dat ik
zelf ooit in mijn land lal stemmen. Ik hen
immers al 74 iaar."

Rien Rob;,ns
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Satirisch politiek pamflet

DAS SCHRECKLICHE
••

MADCHEN

De Duitse film 'Das schrccklichc Mädchen' kreeg vorig jaar in Berlijn een
Zilveren beer voor de beste regie, en cen Oscarnominatic in de categorie bes-
te buitenlandse film. Het verhaal is gebaseerd op werkelijke feiten: een
Duitse scholiere stuit links en rechts op onwil en tegenwerking, als ze pro-
been meer te weten te komen over de rol die bepaalde ingezetenen van het
niendelijke stadje waar ze woont, in de oorlog hebben gespeeld. AI die ac-
colades zijn meer dan verdiend, want de film is geestig en verrassend, maar
stelt toch de nodige misstanden heel duidelijk aan de kaak.

Sonja is de dochrer van een keurig school-
hoofd cn een al even onberispelijke onder-
wijlt'ces. Ze groeit met haar iongerc broer
en zus op in Philz, ~en Bei~rs plaatsje waar
iedereen iedereen kent, De moeder wordt
weliswaar 'met het oog op de leerlingen'
van school gestuurd als ze zwanger voor de
klas staat, maar dat accepteert ze, Sonja
fungeert in de film als voiee-over: ze vertelt
over haar gelukkige jeugd, over haar
vriendinnetjes, haar radicale oma met wie
ze een speciale band heeft en over haar
school. De dochters van ouders die veel
geld aan de school schenken, krijgen altijd
hoge cijfers, Zijzelf is de lieveling van alle
docenten en ze krijgt de opgaven van de
proefwerken vaak openlijk van revoren uit-
gereikt als blijk van waardering, omdat ze
de school zo'n goede naam bezorgt. Ze
wint op een dag een opstelwedsrrijd en
mag met de andere Europese winnaars en
winnaressen naar Parijs. \'('anneer ze op-

Twee m<lJI LenJ 5to/;;e en Robert
Giggenbach in
'Das schreekhche Mädehen'
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nieuw wil meedoen en als ondenverp 'onze
stad in het Derde Rijk' kiest, loopt alles op-
eens een stuk minder soepel. De vrolijke,
nietsvermoedende tiener begeeft zich naar
het gemeente-archief om gegevens na te
trekken, maar wordt in die pogingen ge-
dwatsboomd. Ook andere deuren blijven
voor haar gesloten. Ze laat het ondenverp
rusten en trouwt met Martin, die als hospi-
tant bij haar op school heeft gewerkt. Als
7.e nvee dochters heeft gekregen, die ze
Sarah en Rebecca nOemt, besluit ze weer te
gaan studeren: ze wil een boek schrijven
over het onderwerp dat ze rijdens haar
schooltijd noodgedwongen moest laren lig-
gen. Ze forceert nu toegang tot de archie-
ven, maar krijgt dan te horen dar het dos-
sier waar zij haar zinnen op heeft gezet,
Voortdurend is uitgeleend. Ze moet slinkse
manieren gebruiken om het toch in handen
te krijgen. Intussen begint haar missie zijn
tol re eisen: haar man agen zich aan het

feit dal ze zoveel tijd aan haar werk be-
steedt en verlaat haar uiteindelijk, nadat er
brandbommen naar binnen zijn gegooid in
her huis van Sonja's ouders, bij wie ze in-
wonen. Maar al deze gebeurtenissen ster-
ken Sonja in de overtuiging dat ze door
moet gaan. Ze krijgt stap voor stap steeds
meer informatie over mensen die ze van
heel nabij kent ...
Het verrassende van 'Das schreckliche
~1ädchen' is her feir, dat de film zich ont-
rolr als een soort komische opera met
scherpe kantjes, Sonja dartelt door het \"Cr-
haal als een blijmoedige tiener, alsof ze be-
zig is met een wetkstuk m'er de gedragin.
gen van de veldmuis, of de geschiedenis
van het kamklossen. Veel scenes doen hila-
risch aan, cr wordt speels geswitcht van
zwart/wit naar kleur, de ouders van SOllja
zijn mensen om wie veel en hartelijk gela-
chen kan worden, en haar lit've sukkel van
een echtgenoot past helemaal in de surre-
alistische, uitvergrote manier waarop de
geschiedenis wordt gepresemeerd. En toch
is het allemaal heel ernstig en zorgwekkend
wat Sonja overkomt. Zou ,\Iichacl
Verhoeven ziillmateriaal echter in een em.
stige, zorgelijke vorm hehhen gegoren, dan
hadden we de zoveelste loodzware Duitse
bekemenisfilm voorgeschoteld gekregen.
Op deze verrassende manier komt de in-
houd veel sterker over en dat is precies wat
Vcrhoeven ermee voor heeft. Lena Srolze,
die in 'Die weisse Rose' ook de hoofdrol
speelde ials een studeme die in de Tweede
Wereldoorlog samen met haar broer om-
hoofd werd omdat ze een verzetsgroep
hadden opgericht), is ptima voor de rol van
Sonja. Ze heeft haarfijn aangevoeld hoe
Verhocven dit stuk actuele geschiedenis
heeft willen presemeren en weet de balans
russen lichtvoeligheid en hittere ernst con-
sequenr vol te houden.

Leo ~'an Opzee/<ll1d
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THE PRINCE OF TIOES
Als Harhra Srr(;"isand iets aanpakt, dan doet
ze her grondig. Haar vorige zelf geregis-
seerde film, Yeml. waarin ze ook de titelrol
speelde, was een meeslepend werkstuk
Jlaaf een hock van Tsaac BashcvÎs Singer.
Deze maand kunnen we in ons land kennis-
maken met 'The Prince of Tidcs. Opnieuw
stond Streisand zowel voor als achter dl.'
camera. De film is gemaakt naar de zeer lij-
vige bestseller van Pat Comay (in ons land
uitgegeven onder de titel Prins der Getijden
bil Het Spectrum).
Hoofdpersoon is een werkloze leraar (Nick
Nolte), die bij Je psychiater (Srrcisand) van
zijn zuster (Melinda DiIlan) wordt ontbo-
den nadat de vrouw voor de tweede maal
een zelfmoordpoging heeft gedaan. De
shrink hoopt via de broer meer inzicht tc
krijgen in de beweegredenen van haar
diënte. Als gevolg van hun wederzijdse
ontbuelemingen (de psychiater heeft het

Boven; Barbra Streisal/i/ als psychiater met
Nick No/tc en onder: Jemen Krabbé als haar
echtgenoot tegemwer Nick Noite in 'The
Prinee ofTides',

zelf ook allemaal niet zo tof \'oor elkaar)
belanden ze al snel in elkaars troostende
armen ...
Hoewel de film zeker onderhoudend is, is
hij als geheel niet echT overtuigend.
Doordat l."rVl."e1uit htt origintle verhaal is
weggelaTen vanwege de lengTe, komen de
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driftige vader en de ambitieuze moeder, die
de jeugd van de broer en zuster m negaTief
hebhen beïnvloed, veel te weinig uit de
verf. 't Is wel heel leuk om ooz,e eigen
Jemen Krabbé tegenover 7,ulke cracks te
zien spl."len, al is het dan ook in zijn zoveel-
ste onsympathieke rol, als Streisands op-
schepperige echtgenoot. Haar eigen mon
Jason Gould speelt ook in de film haar
zoon.

LITTLE MAN TATE
Een film die tot mijn verbazing bij het re-
gen van Globes en Oscars totaal over het
hoofd werd gezien, is 'Liule man Tare', In
dit intrigl."rende verhaal speelt de als regis-
seur debuterende jodie Foster de onge-
trouwde mOl.der van een meer dan nor-
maal begaafd jongetje. Ze adoreert het
kind, springt heel leuk en toegewijd met
hem om, maar ziet zelf wel dat hij niet ge-
lukkig is als gevolg van 7jjn abnormaal ho-
gl."I.Q, Hij piekert over de wereld die naar
de ondergang snelt en \'indt bij zijn luid-
ruchtige klasgenoot jes geen enkele aanslui-
ting. (1'ostl."r, dil."zelf vanaf haar derde jaar
actel."rt, moet dat isolement van het kind

Jodie Foster en Adam Hmm-Ryrd In 'Liltie
man Tate'.

heel goed hebben a'lOgevoeld.) Op een dag
wordt ze benaderd door de directrice van
een Instituut voor zeer begaafde kinderen,
die haar zoon graag een zomervakamie on-
der haar hoede wil nemen. Hoewel de moe-
der concurrentie vreest, begrijpt ze dat ze
haar oogappcl dele kans niet mag ontoou-

den ... Foster is erin geslaagd om een ~'olko-
men gdoohvaardige, pure film af te leveren
met een magnifieke hoofdrol van de kleine
Adam Hann.Byrd die nu gelukkig eens
geen bloedmooi reclame-smoeltje heen.
Dianne Wiest speelt de directrice, een
enigszins contactgestoorde dame die zelf
ook heeft gl."leden onder een jeugd als bui-
tengewoon begaafd kind. Iets heel bijzon-
ders!

AT PLAY IN THE FlELOS OF THE
LORO

jvhn Lithgv1l' ell Daryl Hallllah ÎlJ 'At pIa)'
ilJ the fields of the Lord'.

De Argentijnse regisseur Hector Babenco
maakte met 'At play in the fields of rhe
Lord", naar de roman van Peter l\.1atthiesen
uit 1965, een film die helemaal past in de
hedendaagse, zeer terechte paniek over het
verdwijnen van dl."regenwouden. Wel con-
centreert dit verhaal zich in de eerste plaats
op de Niaruna-Indianen, die hun natuurlij-
ke leefomgeving bl."dreigd zien, en nil'r op
de wereldwijde consequenties als de 'lon-
gen van de wereld" steeds verder worden
vernietigd, Twee a~'onturiers stranden met
hun vliegtuigje op eell missiepost aan dl."
Amazone, Eén is een opportunistische
blanke, de ander is half blank, half
Cheyenne, \,(le zien hoe de arrogante
Amerikaanse missionaris een jonge, pas
aangekomen collega en diens bekrompen
vrouw wegwijs maakt in wat hij als zijn
roeplllg ziet. Tegelijk beseft de
Amerikaanse Cheyenne dat de Indianen in
het gebied eenzelfde lot wacht als zijn
voorouders in Amerika heeft getroffen. Hij
vlucht met het vliegtuigje en sluit zich aan
bil de nog ongeciviliseerde stam. De film is
een onopgesmukte aanklacht tegen de me-
thodes van westerlingen, die zich het recht
aanmatigen om hun religieuze ovenuiging
aan anderen op te dringen. De imponeren-
de lokaties (de film werd in zijn geheel in
Braziliê opgenomen) onderstrepen wat we
natuurlilk allemaal al lang weten: we zijn
fout bezig, en we gaan er gewoon mee
door... ~tooie rollen van o.a. John
Lithgow, Aidan Quinn, Kath)' Rates en
Tom BerengeL

L.v.O.
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UIT BALANS
Het kan je soms, geheel olwerwdcht, ge-
beuren. Dat je jezelf de vraag stelt: ''X/aar
geloof ik eigenlijk 1/og in?' Soms stellen we
die vraag zelfs meerdere malen Îll ons le-
t'en, omdat we I'afrolfwd" dingen, of ie-
mand, ziin kwijtgeraakt. Het is ei[{t'nlijk
reil hele pijnlijke vrai1Kdie ie jezelf dan
stelt, omdat er een grens aan het lellen is
waa'xellomen, waar we niet direkt over-
heen kil/men.

--~AMRMUT.B~A~AMNT.S~E~P~O~EZ~-~IE"'------""

In de 'Li[l,'uire essays en bloemlezingen bij In de
Knipscheer' veNChenen onlangs twee voortreffe-
lijke bloemlningen, 'Mexico zing[' (s;amensl.
Albert He1man; nr. 10) en 'De navelstreng I'an
mijn taal' door Amun Claassen (nr. 9). Op eerst.
genoemde kom ik in een \'olgcnd nummer terug:
nu over de laatste met de ondenitel 'Poe$M bll>o
di Arub,JILevende poëzie {'<IJl Aruba'.
Drs. A.G..M. Claassen hedt een rwcetaligc
Illoemlezing samengesteld uit he[ werk van IJ
dichters. Van de 38 gedichten - in het
Papiamems afgcdruh op de linkerpagina 's met
rechts de Kederlandse venaling - worden er 20
nader verklaard, waarbij louter en alleen van de
lekst wordt uitgegaan. Bovendien wordt van el-
ke dieh[er (of dich[eres: Kena Bennen met 4 en
Nydia Ecury met 5 gedichten) vooraf een kone
levensloop geschetst, aangevuld met enige bi-
bliografiSl:he gegevens.
Bijzonder informatief is ook de uitvoerige, gedo-
cumen[eerde inleiding van Wim Rmgers over de
omwikkeling van het Papiamento, van een
volkstaal tot _ na afschaffing van de slavernij in
1863 - een algemene landstaal en een cultuur-
taal. Dat di[ ii[eramur heeft opgeleverd meI een
grote rijkdom aan klankkleur is nóg ie[s dat ik
"an deze pOCziebundel heb geleerd.
Uiteraard gaat daar,'an in hel Kederlands ,'ed
verloren; toch maar een venaling (voor de ver-
staanbaarheidl hiemaas[ van het prachdgl' rit-
mische 'MI PUEBLO' "an :-.-tarioDijkhoff (geb.
Aruba 1950).
Amon Claasscn: De navelstreng van mijn taal. In
de Knipscheer, Amsterdam 1992. 222 blz.
134,50. (F.S.)
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Het /el'('11 is dan elJen uil baLms. En er is
soms heel Fee! voor nodig, als we dat bfll-
/fen eli willen opbreng"n. 0/11 die b<1/<1TlS
weer remg te vindelI. Zeker Wdl/lWer je ge-
z(md en wel de dierIst in gaat en er beroer-
der IL'eer uif komt.

Dat zijn cruciale momenten ;11 iem,mds 11'-
t'en. De normale {e!'Cllsloop wordt onder-
broken Cl!opeens wetelI we het niet meer.
ïCe staan ('l'en stil in OIISle/'en ('11 bemer-
ken met een geweldig/' schrik dat er Rrell-
;;ell ;;ijn aan ons hestaan. En d.:lllverder ..,
Hoe te lellen? Hoe geef ik er weer beteke-
nis, ;;inen kleur aall? Wat is nog de moeite
waard? We ::ijnkwetsbaar 1'11;;0 breekhaar
op ollsulf aangewezen ... E,i dat maakt het
er niet gemakkeliiker op. Hoe meer vrij-
heid we kri;gen, hoe moei/iiker het lellen
schi;1tt te I/.'ordell. De prijs I'all vrijheid?
Ma,u jllist dáár kan de doorbraak liggen:
hd paSSt'ren van grnlzen, het loslaten van
oude gewoonten of tradities, soms zelfs een
loslaten van religieuze (wertuigingen om-
dat ze geen inhoud hleken te hehben. Het
loslaten van al deze dingen veroorzaakt

MIJN VOLK

stilte!

mijn volk is stervende.

mijn volk:
voor jou zing ik mijn lied,
voor jou huil ik mijn tranen,
en voor JOU zou ik willen leven.

het rq~ent stilte
en wmd verscholen
achter de Yarnanou-helling.

stll[(~!

mijn land is ,ll.'rvende
land, waaruit
zoete aardappdrn en groene bonen,
maïs en meloenen groeien,

waar de wind zich schuil houdt
ach[er de Yamanola-ht'Uin~
en het stilte regent.

Stilte!

mijn volk bidt
voor de dingen die weg zIJn
en die, die nog zullen gaan verdwijn~n

mijn volk:
voor jou huil Ik mIJn tranen.

l'aak allgst. Afaelr waar angst is kali nh'lS
allders bestaan. Al/eell pijn. Als de pijn ver.
dwenen is en we de ,mgst lioorbii Zii'l, kali
er weer wat blallwe lucht ill d.:ltdOlIkere Ie.
l'en worden waargenomen.

Hoe sentimenteel dit misschien ook klinkt,
toch zouden we kunnen proberen daar bij
zien te kumen. Ook al lijkt hel nog Zlwer
/I'eg 1'11weet lIiemelnd hoe. Natllllriijk kml-
nen we de angst de flIg toekereli 1'11met 0115
ollde, geschonden, ln'en doorgaeln. Maar
dan zullen we nooit de grenzen ol'erschrij-
den en nooit worden wie we kUIlIlen en
willen :;ijn. Madr kali een mell5 dat aan?
Wanlleer een meliS zichzelf bevrijden wil,
zal hiihii zelf de middelen I'inden om dat te
bereiken. Ook al dUlirt het llOg zo lang,
wellicht een lel'en lang,
Maar we kum/ell er komen en als we er dan
zi,", kumlClI we tegen ollszelf zeggen:
'Kijk, we zijn er doorheen gekomen, t'r is
licht'.

heek Pol

voor JOu zin" ik mijn lied
en voor jou wil Ik l~vcll

stihe!

mijn zwijgzame volk
keft in twee
en in dne w~rcldt'n, te~ehjk.
met, wetend van
wattrntc-loellen t'lt rOlJlrl}t"rtl"n,

van rrgrnende stilte
l'n V,lJl willJ Jie zll:h ,dllIlJ hou,lt
achter de Yamanota-hdhng

mijn volk:
voor JOU zing ik mijn !inl,
voor jou huil ik mijn tranen,
voor JOu zing en huil ik [egeliJk.

voor nlljn zWIjgzame
hjdzame volk,
da[ leef[
111~~llnamaak-wereld
en III dil' andere van
melm'nl'll en /llaïs,,~ngcls
van nJken l'11 armen

stilte!

mijn volk is stervende
door onwetendheid en eenzaamheid.

lVeruhng D,l\.l vav1c:hl'ndd-Labcgal
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De ene waanzin volgt de andere op

HELIKOPTERS VERNIELD

Vredesaktivisten hebben voor miljoenen guldens schade aangericht aan 00-

bewapende verkenningshelikopters. En dat doen ze om 'indringend te pro-
testeren tegen de bewapeningsplannen van dele samenleving', Onder die
plannen noemen ze ook de zes miljard gulden die de luchtmobiele brigade
moet gaan kosten.
Militairen willen die brigade om overal ter wereld snel met geweldsmiddelen
te kunnen ingrijpen nu het met het voormalige Warschaupakt niet meer zo'n
vaan loopt wat de oorlogsdreiging tegen het westen betreft. En de meeste
politici hebben geen bezwaren tegen dat plan als het maar niet meer dan
f 6.000.000.000,- gaat kosten.
Na de aanslag zegt de AVNM dat de risico's waar dienstplichtig personeel
mee wordt opgezadeld, hij het bewaken van militaire ohjektcn onaanvaard-
baar zijn.

Het lijkt erop alsof de ene partij de andere
in waanzin proheert te overtreffen. Niet
dat dit iets nieuws is in om:e wereld. maar
in om kleine landje, waar we vaak denken
dat we beter zijn dan andere landen, doen
wc cr cven hard aan mee. Soms lijkt ht.t er
op dat we ook in die waanzin beter willen
zijn dan de rest van de wereld.
Bovenstaande geheurtenissen die met el-

kaar te maken hebben, hrengen me tenmin-
ste op drze gedachte.

• Luchtmobiele brigade
Nadat dl" volkeren in Oost-Europa zich
ontdaan hadden van hun tirannen, de
muur gevallen was, de kernwapens einde-
lijk kleiner in aantal en de aantallen mili-

tairen stevig naar beneden konden, leek het
er even op dat de vredr was uitgebroken.
Eindelijk zouden we in de wereld, en dus
ook in Nederland wat rustiger en vrediger
kunnen leven. Hoe het verder moest met de
bewapening en tegen wie je nu ineens zou
kunnen vechten, werd allemaal erg onze-
ker.
Maar wat voor plannen kan een militair
apparaat maken, als er zoveel onzekerhe.
den zijn? Dus moeten cr nieuwe zekerhe-
den komen en dat worden dan in de ogen
van militairen en politici hedreigende
hrandhaarden die overal in de wereld kun-
nen ontstaan. Ze hehben het gelijk :l:ln hun
kant, vinden ze, want Irak valt in die tijd
Koeweit hinnen.
In i'Jederland moet er daarom een brigade
worden gevormd die snel inzetbaar is bij
dergelijke brandhaarden: het snelst gaat
transport door dt.>lucht, vandaar een lw.:ht-
mobiele brigade.
En die plannt.>nworden nu werkelijkheid.
Terwijl niet vast staat hoe die hrigade in de
praktijk kan worden ingezet. Zal
Nederland dat op eigen houtje doen? ~Ioet
dat binnen NAVO-vcrband terwijl hier in
politiek opzicht nog niets voor geregeld is?
Zal de brigade onder de vlag van de VN
gaan opereren?
Je zou verwachten dar de politici eerst met
elkaar om de tafel gaan zilten om te kijken
op welke manier internationale conflicten
opgelost moeten worden. En dar ze daar in
laatste instantie pas militaire vormen voor
zoeken .
~{aar wat grheurt er? Pn:cies het tegen-
overgestelde: het militariseren \'an conflic-
trn zou je kunnen zeggen.
Hoe halen ze hrt in hun hoofd? :-\aar mijn
idee moet je toch minstens lichtelijk de-
menteren om in een politiek vacuum een

roeiTlEK
AKTIE' ,-OBBY
rf'.OTf' ST
OVt=RL-EG

TU:f'.f'UR
AANSeA6EN
6EWEL-1>
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Cor Ollt

\Vim ReimIers

II\;\' f,\1I:1: 1111' \01;
\\\xr IS m: I',IIll1',lIyr "
1:1\ 1'£ 111:\\11. \'[IISII\Hl
IS 111\ 111:IIll\\Ulf,
In 1'1: 1111:1\1:\

AfhalIkelijk l'an die argumenten dienen de
wapens dali wel tege/wvcr de eigen bevol-
king beter te worden beveiligd. Steeds meer
mensen ge/Ol'ell millder in de noodzaak
van eellleger met als taak de i1lfen'entie.

bI de Verenigae Staten is die besluit/lor-
ming O/'cr de operatie Desert Storm door
de presidCllt achteraf duidelijk l'erwoord.
Hii stelde dJt deze oorlog alleen alnoodza-
kelijk was om te I'oorkomen dat de bralId-
stof I'oor de auto niet OIlbetaalbaar ZOIf
wordelI. Het was eell sterke troef, tijn toe-
hoorders juichte/I instemmend.
Een oorlog dus met talloze slachtoffers om
de economische belangen l'an de natie llei"
lig te stel/CII. 't Is de vraag welke argumen-
ten in ons pJrlement I'oor deelname aan
een oor/ag ergrm ter wereld worden ge-
hmikt,

re vijmldell. Het resultaat is dus een leger
dat overal ter wereld kan wordC/I ingezet.
De voorlichting aan de bezoekers bij de
opell dagen in de kdzemes, op de vliegbd-
ses en in de hal'en van Den Helder zal dus
een geheel andcre moeten zijn. DJt wil zeg-
gen deelnemell aan een oorlog /Ier buiten
onze landsgrenzen, afhankelijk vall de poli-
tieke l}(?slllitl'ormillgin ons parlement.

En ik moet zeggen dat er in lIijftien jaar op
dat punt wel iets is verandcrd. maar als ik
zie hoc het er nu nog aan toe gaat, dan zeg
ik: We zijn nog stt'cds gek met z'n allen.
Want we gaan nog steeds op bijna dezdfde
manier door met het denken aller de (mili-
taire) manier waarop we problemen in de
wereld moeten oplossen.

De gcwijzigde taak !'an onu krijgsmacht
leek zo '11 geruislau overgang. Maar plotse-
lillg was daar die aktie Vdn het 'lmitenge-
!'echt stelIelI' Ilall een ail/ual helicopters op
de Illiegbasis Deelen. De leKerleiding had
daar allerminst op gerekend. Sabotage was
toch iäs wat met oorlog Ie maken had.
Door het wegl'allen I'an het rode ga'adr
gebellrt zoiets toc!J Iliet meer, dachl men.
Dal er nog landgenoten zijn die wapens
willen all/smeden tot ploegscharen, was
men even I'ergetell. Juist die groep mensen
ziet in de huidige situatie meer kal/sen om
een grotere adt/hang te verwewell. Immers
de dreiging I'uor eigen lijf en goed is toch
I'oorbij, WaJTOmIllOetenwe dan een leger
hebben.

lIet illstellen !'il/Ieen mobiele legereenheid
mei een illtewenlietaak heeft dan ook niets
met defensie Ie maken. InteTl'clltie wil ug-
gen. de tussenkomst val/ de ene staat il/ de
aJlIgelegell"eden !'an de andere. Als er dan
ook iets gefaald "eeft hij de wijziging !'an
deze taak is het de voorlichling naar de be-
!'olking. Bij de kleinste maatschdppelijke
wijûghlg brengt postbus 5 J middels t/l en
folders dit onder de amJdacilt /lall de men-
sen. \'('asmen hier bang I'oor prol'ocatie?
Bij !Jet einde !'an het commlmistische ge.
/ladr was !Jet!'oor de meer(lerheid in de po-
litiek en uiteraard de legerleiding /lanzelf-
sprekend dat men op zoek ging nadr ande-

.Gek geworden?
Zo'n vijftien jaar geleden las ik een artikel
in de krant met de kop 'Zijn we met z'n al-
len gek geworden~' Dat was naar aanlei~
ding van de idioot hoog opgevoerde bewa-
peningswedloop. Het antwoord op die
vraag was uiteindelijk 'Ja!'

gaan vernietigen wanneer mensen daarbij
het risico lopen gewond of gedood te wor-
den. In een aktie die zo goed wordt voorbe-
reid, zal daar zeker rekening mee worden
gehouden.
Of moet je stellen dat een ongeluk in een
klein hoekje zit~:\Iaar dan zou Ie niemand
mogen verplichten het leger in te gaan.
\X/anr als er ergens een ongeluk in een klein
hoekje kan zitten.. Wanneer ik vanzelf-
sprekend niet wil 7.eggen dat de manier
waarop dienstplichtigcn worden opgeleid
voor hewakingstaken, niet voor verbete-
ring vat baat zou zijn, ~laar de A\r.'J:\1 gaat
veel te lichtzinnig mee op de golven van pu-
bliçiteit door te zeggen dat de risico's in dit
geval onaanvaardbaar zijn.

INTERVENTIE

• Vredesaktiviteiten
Het is vaak zo in het leven dac het vreemde
gedrag bij de een de oorzaak is van merk-
waardig gedrag bij een ander. En dat wordt
dan vaak gerechtvaardigd met het motief:
maar wat die ander deed, dat was toch ook
niet normaal!
Er zullen zeker veel mensen zijn die zich af-
vragen of het wel normaal is dat cr zovele
miljarden guldens worden besteed aan wat
veiligheid in de wereld wordt genoemd.
Het leek er immers v'eel op dat de wereld
steeds veiliger zou worden wanneer er
steeds meer en verfijndere wapens zouden
komen om elkaar te vernietigen,
~u is men daar gelukkig een beetje van te-
ruggekomen, maar de hoeveelheid die
overblijft kan de wereld qua hoeveelheid
explosieven nog wel 20 keer kapot maken.
En in plaats dat men zegt: ev'en pas op de
plaats met de ontwikkeling van nieuwe mi-
litaire middelen. gaat men door. Er zullen
mensen 7.ijn die dat niet normaal vinden en
die erg gefrustreerd raken door dit feit.
Want hoe komt de vrede zo ooit dichterbij?
Een vredesaktivist vindt dar je daar niet
passief bij kunt blijven. Want dan sta je
stilzwijgend toe dat deze ontwikkeling
doorgaat en dan ben je eigenlijk mede-
plichtig aan die ontwikkeling.
Dus moer je iets doen.

De derde partij lIIet oogkleppen is de
AV:-J~l. die het oller onaanvaardbare risi-
co's voor dienstplichtig bewakingsperso-
neel heeft. Daar bedoekn zc mee dat er do-
den kunnen vallen bij de dienstplichtigen.
of ernstigc verwondingen.
~u kun je van die vredesaktivisten zeggen
wat je wilt. maar niet dat ze mensen naar
het lev'en staan. Hun daden zijn gericht te-
gen militair materieel, niet tegen mensen,
En, misschien hen ik naief. maar ik kan me
lIan hen niet voorstellen dat ze materieel

:\laar wat ik dan het gestoorde in het ge-
drag van deze brandstichtende vredesakti-
v.istcn vind, dat is dat ze geweld gaan ge-
bruiken om hun standpunt duidelijk te ma-
ken. Ze willen de vrede dichterbij brengen
via het gebruik van geweld. Dat is op z'n
minst tegenstrijdig: mer geweld een toe-
stand van geweldloosheid willen bereiken.
I':u wil ik niet beweren dat je nooit geweld
mag gebruiken om onmenselijke toestan-
den op te doen houden, maar ik weet wel
dat dit in :-Jederland zo niets zal oplossen.
Een geweldloze methode zou hier meer
effekt hehben. in elk geval meer respekt op-
leveren. Maar hier doet zich naar mijn me-
ning de reaktie 1I0or waarhij het dwaze ge-
drag v'an de ene partij een zelfde dwaas ge-
drag hij een andere partij oproept.
Effektief? :-Jee, maar daar gaat het bij ge-
stoord gedrag ook niet om. :\1en handelt
vanuit hepaalde beginselen en daar moeten
andere zaken voor wijken. Dat is wat heide
partijen gemeenschappelijk hebhen en het
verschil in belang maakt dan uit hij welke
partii iemand zich aansluit.
.\Iaar oogkleppen hebben ze beide.

nieuwe militaire doelstelling vorm te gaan
geven. Dat is het paard achter de wagen
spannen .
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Reclificatie

Tot (llllt' grotc spijt is de vorige maand in het
maartnummer een ,'ervelende fout gemaakt. Bij
een laatste correctie op de drukkerij is namelijk
op blz. 19 de auteursnaam onder het artikel
weggevallen. Kenners van EGO wisten 't va,t
wel: het was Jan Stoo( die 'Wordt Algerije een
tweede Iran?' schreef. Onzc cxcuses! (Rcd.)

Per 1.2-92 heeft lich ver-
der ern funktiewisscling
bij de Dicnst HGV voor-
gedaan.
Op eigen verzoek trad
hoofdraadsman Kees
Roza na \'ier jaren terug
uir die funktie en werd
raadsman mer als stand.
plaats Amersfoort (OCC). Kres ROla is
(bijna) 44 jaar, studecrde socÎale pedago-
giek aan de Universiteit van Amsterdam t"n
bchaaIde În 1989 het diploma van het
Humanisti,ch Opleidingsinstituut in
Utrecht.

Wisseling: hoofdraadsman

Per 1-1-92 heeft raads-
man Stef Kessels met
FLO (funktioneel leef-
tijdsolltslag op 55 jaar)
de Dienst humanistisch
grestelijke verzorging
verlaten. Stcf had vanaf
zijn indiensttreding pt"r
1-7-77 als standplaats

Oirschot, maar heeft vooral gewerkl in
Wcert (KMS) en de Rijschool Venlo . .\1et
cen inhoudelijke studiedag nam de Dienst
begin de~'embcr jJ. formeel afschcid van
hem, zij hct ook niet helemaal, wam als
'Steven' blijft hij nog een tijdje de ruhriek
'Vragen sraat vrij' in EGO verzorgen.
Bovendien zal op zijn kennis cn crvaring
nog wel eens een beroep worden gedaan
m.b.t. onle interne deskundigheid,bevor-
dering.

Tegelijkertijd werd raadsman Wim Heij-
die reeds een viertal maanden optrad als
waarnemend hoofdraadsman - benoemd
tot hoofdraadsman.
Wim Heij (50 jaar) trad op 1-2-70 als vor-
mingswcrker in dienst bij ons vormings-
centrum voor militairen hel Coornherthuis
en werd per 1-9-73 raadsman, met Havelte
als standpJaat~. Kiet allecn aan drze lange

sraat van dienst dankr
dele nieuwe hoofdraads-
man lIJn bekendheid
binncn dc krijgsmacht,
maar ook aan 7-ijn bijna
al die jaren niet aflatende
stroom van publikaties
in dit maandblad, waar-
van hij tevens redaktie-
voorzittrr is.

P.S. Kees
Koch

T.e. Uno
:-':aaCl

,..

~,. -

G.R. Bicr
Heer

ET RimpoU,

MIJNE: HE.R.ËN.
01'J2E STRATE6/f;

vooR., !>E KOMErJl>E JAf=.EN ....
FASE 1,

[)ooR<SAAN t"'IET ON2.E P1.?o.1)UKT'E: vAIoJ C.FK'S
zoz:,AT .•••..e;: t:>E BE"sCMERnëNoe Ws:R,.K:lNG '-JAN

e>E OZ.ONLAAG KUNNEN UITSCHAKSl.EN""

FAse .2..
pooR DE" INweRKING VAIJ bE HARbE UV-

l:.TRALINC::> LEGGe"" ALLE KATOENPLANTEN
.loT Loo-CJE •••.

FASE 3,
t>e ME:N.s~N '2UL.L~tJ IN RIJEN VOoR bE WINi<ELS
~TAAN OM 2lCH ,E"C,.E"N bë LJV-ST.'!.ALING"TE

I<V/'JNEN BE"Sc•.•Eï'~.I.",E'N MET GEH,EEL UIT
Of'l2e KUN&TVE2.ELS \JE"RVA,AR.tlfGD£

Kl.-El)ING " .•,

De oplossing van de drie horizontaal en
vertikaal gelijkluidende woorden in het
maartnummer luidt als volgt: I-keuring; 2-
bruiscn; 3.inleven.
Hieronder ecn viertal visitekaartjes, waar-
bij hct beroep van dele mensen kan wor-
den gevonden door alle leners van naam en
woonplaats in een andere volgorde te 7.et-
ten.

Visitekaartjes
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OVERTUIGEN
Ik heb een tiid lang Cellbuurman gehad die
maalschappehjk werker t'iln beroep was en
bi; hem kwamen dus mCIlSl?1I wel eens met
dingelI waamt'er ze zich bezorgd maakten.
In dat kader zei eens iemand tegen hem:
'Die Pal/ka die naast JOIl woont, die
spreekt met zi;" hond, weet je dat?'
Hij wist het niet, maar hij zou nagaan of ik
het zelf wist. Want het schijnt zo te zijn dat
het spreken tegen diere'l of voorwerpen op
iets ernstigs duidt, als de betTOkkenl? dit
onbewust doet.
Maar ik weet het wel degelijk. En sterker
nog, het heeft eell bedoeling. Als ik tegel!
mijn hond spreek wil ik daar ongn'eer het-
zelfde mee bereiken als vaak wanneer ik
het tegen een mens heb, namelijk hem
overtlligell. opdat hij gaat doel! wal ik wii.

De laatste weke'l kom ik op mijn dageli;k-
se wandeling !'aak een kudde schapen te-
gen, Het is bekend dat schape" als bezete-
ne" gaa" remlen bij het zien van een hond,
en daarbi; kunnen u in de sloot terechtko-
men, een poot breken of, indien zwa"ger,
hun vmc"t verlieu",
Boeren hebben dan ook een gegrollde he-
kel aan wandelaars die met honden langs
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het schapenland gaan, maar voor Sam en
mij kniJpen ze hier een oogje dicht. Sam
gaat namelijk onder geen voorwaarde ach-
ter de schapen aan. Hij neemt zelfs alti;d de
grootst denkbare omweg. Dat bereik ik
door als we in de buurt !'an de schapen ko-
men onge!'eer als volgt tegen hem te spre-
ken,
'Oh jeetje Sam, kijk eens wat vreselijk,
daar hebhen we de schapen!'
Ja hij ziet het, hij trekt zijn staart onder
zich,
'Ik vrees Sam, dat ze je toch in de gateli
hebben!'
Nee toch baas? Ruik ik naar hond of zo?
Zal ik ook mijn oren omlaag doen?
Ja, doe je oren maar omJaag, Oh oh, daar
komen ze aan! Oh jee, dat zij" geloof ik die
schapeIl die laatst nog een hond verschellrd
hebben!'
Oh zijn die het weer? Mag ik tussen je be-
nen JOPellbaas?
Ja, of ga anders .foor het water.'

Dan loopt hij inderdaad wadend langs de
kudde, poten gebogen en oren ingetrok-
ken.
De betrokken schapen zijn eenjarigen, ei.
genlijk dus nog grote lammeren. Ze staan
op de kruin van de dijk en kijken Ilaar wat
daar langs de rand ,'an hun domein trekt.
Een schaap is minder tekstgevoelig dan een
ho"d, maar geleidelijk begint toch, geloof
ik, de essentie van mijn mededelingen aan
Sam ook tot hen door te dringen. Enkele
lammeren slaan dreigend met hun voorpo.

ten op de gro"d als we langskomen,
Daarbij maken ze zich extra groot eli hou-
den hun kop een beetje scheef, ongeveer
zoals een flamingodanser.
'Wow,' zeg ik dan, 'düar heb je het aJSam!
Als dat maar goed afloopt!'
El'en later rent mijn hond voor de kudde
uit, op weg naar het reddmde hek.

Hierover sprekelId met een buurman die
ulf ook schapm houdt heb ik wel ems ge-
vraagd of deze vertekening van de werke-
lijkheid die schapen misschien toch fataal
zal kunnen wor,fen, name/ijk aJs er ooit
een hond op hlm Imdje komt, die niet met
de taal der mensen behandeld is. Mam het
tegendeel was waar, meende mijll buur-
man, want schapen die niet wegholden
hadden een goede kans om ook niet aange-
I'allen te worden.
Dieren geloven dus veel onvoorwaardelij-
ker in het woord dan mensen.
Wat we er eI'eneens uit kunnen afleiden is,
dat er meer reden is om bezorgd te zijn
over dieren waar niet tegen gesproken
wordt, dan over mensen die tegen dieren
spreken.
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l.inks- en rechtsbm'en: ~'()or. en
achterkant stofomslax
1. Zicht op het station
Leopoldswijk, 1922 (125 x 120)
2. l'ygmaiioll, 1919 (I17 x
147,.5)
3. Het Dorp van de Sirenen,
1942 (105 x 127)
4. Muurschildering bi; Grard. t
1949 (~'.i.n.r. Mm/ria Debro1.
George e'I Georgette Grard) , ~-
5. De Tempel, 1949(110x14JJ \~'
6. Alle lichten. /962 (150 x 1JO) ~

,

DE WONDERE WERELI
Het fraaie stofomslag om het in
blauw linnen gebonden bock
deed het me al direct vermoeden:
hier heb ik iCls moois in handen,
iets heel aparts, iets dat met lief-
de is f':emaakt. Na lezing - cn
~tccds weer kijken! - was ik cr
dcstemeer van overlUigd:
Maurice Debra's Wande/inRen
en gesprekken mt't Dd/'(jUx is
een zéér bijzonder hock.
BijlOodcr \"anwcge de inhoud en
de mooie layout, maar misschien
nog het meest duur de merk-
waardige IOhtandkoming ervan.
Want wie zijn die (WCC vriende-
lijk keuvelende wandelaars ei-
genlijk?

Paul Ddvaux. geboren ll1 1897
in het Waalse Anthcit (hi)!Iuy
aan de \1aas), wordt vaak in één
adem genoemd met Rmé
:\1:agritte als de twee bt"langrijk-
stt: Belgi>che vertegenwoordigers
van de surrealistische schilder-
kunst. Dat etiket past zeker hij
.\lagritte. maar Ddvaux voelde

zich cr nooit gelukkig mee. Hij
wees z'n hele leven elke binding
met welke groep, filosofie of
richting dan ook af. Hoewel hij
lÎch aangetrokken vuelde tul de
poëtische kant van het surrealis-
me (De Chirico. Dali. Ernst,
Klee. !\tirlÎ, T anguy e.a.), moest
de stille, dromerige Delvaux
niel, hebben van het streven
naar schokeffecten, de luidruch-
tige revolutionairc taal en het
poliri('k engagement van Amlrê
Bretun en de lijnen.

Ontmoeting
:\1aurice Debra, advocaat in
Veurne (in de uitersle zuidwest-
punt van Vlaanderen) leerde
I'aul Delvaux kennen in 1945 bil
de beeldhouwer Grard in het na-
bijgelegen St.-Idesbald. Vele
kunstenaars konden altijd reke-
nen op een gaSl\TiJ onthaal bil
George en Georgette Grard in
hun visserswoning aan de duin-
rand. Amusant is Dehra's ver-

/

haal over dl."l."norme Sirenen-
schildering (1949) op de buitl."n-
muur van Gtaed', atelier.
•... En ik meende dat ik begon te
verstaan wat surrealisme zou
kunnen zijn: hct toe\'al. de sa-
menloop van toevalligheden in
droom of werkelijkbeid. die dan
een eigen wereld vorml. Het re-
,ultaat was nog mysterieuzer,
met de blauwl." en koudl." kleu-
ren, en het nijmoedig vrouwe-
lijk naakt dat ergernis opv,'ckte
bij de postbode die daar dage-
lijks voorbij moest. Als de ate-
lierdeur openstond. ging het sur.
realisme oog ~'erder: tussen de
twee sirenen zag men een res-
,orrbak van een afgedankt bed,
een kolenemmer en andere rom.
mel. De ,irenen waren bekoor.
lijk als in het gcdicht van
Heinrich Heine over de Lorelei.
En hoewel de mensen ~'an St.-
Jdcsbald de Waalse beeldhouwet
Grard nauwelijks kenden, ze
kenden allcn "hct huis met dil."
hlme teef up de gevel".'

Die ontmoeting in l'H5 was het
bep;in van een langdurige vriend-
schap. Toen Delvaux in het
voorjaar van '89 in een moeilijke
sicuatie terecht kwam. hij was
al 91, liep mueilijk en wercllang.
zaam blind, zijn geliefde vrouw
Tam was bedlederig en zou
nooit meer opstaan - stelde
Debta (die zelf de 75 gepasseerd
was en van de dokter elke dag
'moest' wandelen) hem voor om
de wandeling samen te maken.
'Het werd een dagelil'ks ritueel:
twee min men voor e f belde ik
bij hem aan, met de aanhouden.
dl."stipthl."id waarmee ik vijftig
jaar IJog op de zittingen van de
rechtbank aankwam. Hij wacht-
Ie mij up, de wandeling werd het
middelpunt van de dag. Wij wa.
ren aan elkaar aangepast en ver-
knocht.'

Surrealist?
!'\a enige tild ontstond de beo
hodte om aantekeningen te ma.
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pas laar. Bij exposities werd I'rij-
wel niets verkocht, publiek noch
kunstkenners hadden veel op
met zijn werk. Zo zagen bijv.
Magritte en Breton cr ook wei-
nig in en Permeke fluisterde
Debra eem 'met zijn schalkse
varkensoogjes roe dat Paul wel
een groot kunstenaar was, maar
spijtig genoeg geen schilder'.
Wat een en ander voor het mate-
riële bestaan van Delvaux bete-
kende laat zich raden. 'I\taar
geld heeft nooir I'eel betekend
voor Paul Delvaux. In ziln jeugd

4 was hij opgel'ocd in zachre wel-
stand. Als vijftiger was hij
straararm. Tien jaar later (toen
zijn werk in de VS goed werd
v("rkochr; F.S.) kreeg hij meer
geld voor een doek dan hij zin-
nig achtte, maar dit I'eranderde
niets aan zijn leefgewoonten.'
lJeivaux bleef vrijwel uitsluitend
in, met en voor zijn kunst leven.
'Voor hem was en is kunst méér
dan een subtiel spel met plasti-
sche middelen. Hij wil poëtische
uitstraling, innerlijke spanning.
Hij spreekt zelfs over mysticisme
- niets gemeens met godsdienst,
wel met het dieper peilen naar
het innerlijke, naar hel geestelij-
ke, naar de intrinsieke schoon-
heid in mensen en dingen.'
Elke poging om met woorden in
zo'n prachtig picturaal oeuvre
door Ie dringen is gedoemd te
falen, maar dit boek (met 21
grote kleur- en 57 zlw-illustra-
ries) biedt een unieke introduktie
tor persoon en werk van éên der
grootste schilders \'ao deze
eeuw. frallk Spoe/5fra

Maurice Debra: Wandelingen en
jl;csprekken met Delvaux.
Lannoo, Tielt (Belgiëll99l,
240 blz. geill. f 59,90 (in
Nederland via Tirion, Baarn);
ISBN' 90 209 20146.

Dar het zoeken naar die vorm
als weerspiegeling van het inner-
lijk leven, waarbij droom en
werkelijkheid voortdurend door
elkaar vloeien, heel lang uiterst
moeizaam verliep, wordt op vele
manieren duidehjk uit dit boek.
In de eerste plaats was Delvaux
I'oor z'n veertigste meeSrailO
onvoldaan over zijn werk, dat
hij honderden schilderijen op-
ruimde als evenzovele mislukte
pogingen om de juiste uitdruk-
king te vinden voor wat hij voel-
de, droomde, zocht. Maar ook
erkenning door anderen kwam

Erkenning

er in een tv-uitzending bil"hem
op bleef aandringen re cr ennen
dat onder meer de vele petro-
leumlampen op zijn doeken
phallus-s}"mholen waren en dat
hij dus een sexueel gestoorde
was. De (bij)bcdoclingen van de
prof-psycholoog werden hem
eerst goed duidelijk, toen deze
PauPs model ook nog graag even
naakt voor de camera's wilde
slepen. Over 'gestoord' gespro-
ken ...

telt! dat toen hij Delvaux voor-
hield dat 7.ijn werk toch duide-
lijk een surrealistische inslag ver-
toom, deze antwoordde 'dat ook
zonder surrealisme zijn werk lO
zou geëvalueerd zijn: mysterie en
poëzie die vanJ' ongsaf in hem
leefde'. Boven ien lag proteste-
ren tegen wie of wat dan ook he-
lemaal niet in lil.n aard. Veeleer
z()Çht hij 'twijfe end maar vast-
beraden naar wat als vorm een
weerspiegeling zou geven van
zijn innerlijk leven'. Met symbo-
liek had dat niets te maken, die
schuwde hij. Her onderwerp in
een doek is van veel minder be-
lang dan de wijle waarop het is
gest:hilderd. Hij wilde nooit een
'boodschap' brengen en evenmin
hegreep hij dat mensen een 'die-
pere betekenis' zochten achter
de dingen die hij in zijn schilde-
rijen verwerkte.
Eén van de weinige keren dat de
1.achtaardige Delvaux op dit
punt zelfs woedend werd was
toen een hoogleraar psychologie

••••• ne< D<b ••

ken van de gesprekken onder-
weg en nog later, daartoe gesri-
muleerd door Delvaux en ande-
ren, om die losse notities te or-
denen tot een bock. Debra deed
het, zonder de pretentie een ge-
documenteerde biografie te
schrijven of nog een nieuw boek
over de schilderkunst van
Delvaux. Toch zitten die beide
clementen wel degelijk in deze
aaneengeregen notities, geor-
dend in een chronologische volg-
orde van hoofdstukken. De lezer
komt, ondanks of juist dankzij
deze werkwijze, heel wat te we-
ten over de schilder èn de mens
Paul Delvaux.
Terugkomend op Delvaux' rela-
tie met het surrealisme, wijs ik
erop dat hij bepaald niet de eni-
ge 'surrcalist' was, die zich niet
door André Breton bil"diens be-
weging wilde laren in ijven.
Hetzelfde gold voor o.a. De
Chirico, Plcabia, de Mexiaan5C
Frida Kahlo of, in ons eigen
land, Eugène Brand5. Debra ver-
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Op de Zuid afrikaanse televisie was ccn discussie over abortus. Dr. f\.lotlana,
arts uit Sowcto, vroeg zich af waarom de te~cns(andcrs zich zoveel zorgen
maken over het ongeboren leven? Zuid-Afnka maakt zich toch ook gecn
zorgen over de zwarte kinderen die al geboren zijn? Velen sterven voor hun
eerste verjaardag aan ondervoeding, omdat de ouders te arm zijn. Of ze ster-
ven aan kinderziektes, omdat er onvoldoende medische zorg is. De tegen-
standers van abortus kapten dit argument agressief af.

NIET ALLEEN VLOEKEN
IS AANGELEERD ...

.Omgekeerd
En het geloof 7.elfis evenmin 'heilig', al be-
weren christenen en andere gelovigen, dat
het geloof een geschenk van God is, bij de
geboorte. Want het valt toch niet te ont-
kennen dat geloof aangeleerd is, of mis-
schien moet je zeggen, dat het geloof
mee>ralwordt aJngepraat. Dus kun je dat
aangeleerde geloof ook afleren. En dat afle-
ren kan een ervaring zijn als bevrijding uit
ecn keurslijf.
Christencn en andere gelovigen doen of zij
iets hehben dat ongelovigen niet hebben,
maar waar die ongelovigen wel eerhied
VoOfmoeten hebben. Want het gJa{ om
'heilige' gevoelens. Dus niemand mag vloe-
ken!
Ik ben nog nooit iemand tegen gekomen,
die propageert: 'De mens moet vloeken; de
mens moet abortus plegen; de mens mag
niet bidden.' Maar het omgekeerde kom je
in Zuid-Afrika dagelijks tegen (en in
Nederland met regelmaat): 'de mens mag
niet vloeken; de mens mag geen abortus
plegen; de mens moet bidden.'
Op de spoorstations in Sederland wordt
rcclame gevoerd tegen het vloeken, op die
borden met de papegaai. Het verhaast mij,
dal op die stationsreclame in het moderne
Nederland van vandaag nog niemand de
bestaande teksl 'Vloeken is aangeleerd'
hecft aangevuld met 'bidden ook!'

• 'Heilig'
In Umberto Eco's hoek, De naam van de
roos, zegt de godsdienstfanaat: 'De lach
doodt de angst en zonder angst is er geen
geloof. Zonder angst voor de duivel is er
geen behoefte meer aan God.'
Zou het daardoor komen dat mensen er als
de kippen bij zijn om te zeggen dat zij in
hun 'heiligste' gevoelens 'gekwetst' zijn! In
mijn gereformeerde jeugd zou ik het ook
niet gewaagd hebben om zo'n opmerking
bij me op te laten komen, zelfs niet in het
diepst van mijn gedachten.
Maar dat is anders, sinds ik hesef hoe ge-
makkelijk mensen zich versçhuilen achter
het hegrip 'heilig'. Ik heb me voorgenomen
niet meer te zeggen, dat ik mij iets 'heilig'
voorneem. \'('ant een 'heilig voornemen' is
onzin. Zoals het ook onzin is om te zeggen
dat gevoelens 'heilig' zijn. De mens heeft af
en toe misschien een 'goede' gedachle,
maar die gedachte is daarom nog niet
'geestelijk volmaakt'. Toch is dat wat het
woord 'heilig' inhoudt: iets 'geestelijk vol-
maakts'.
~lensen kunnen gekwetst worden in hun
gevoelens en dus ook in hun geloof, mJar
geloofsgevoelens zijn daarom nog niet au-
tomatisch 'heilig', want gevoelens zijn niet
'geestelijk volmaakt'. Mensen met 'heilige
gevoelens' lijden aan zelfoverschatting,
want ze maken mij nier wijs, dat ze geeste-
lijk volmaakt zijn.
Er kunnen dus ook geen 'heilige' plJatsen
zijn, WJnt hoe kan een stad of een gebouw
'geesteliik volmaakt' zijn? Voor historische
waarde heb ik eerbied, maar stapels stenen
kan ik niet 'heilig' verklaren.

oneerbiedigheid waren ze een beetje ont-
steld.
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een soort fundamentalistisch christendom,
dat even humorloos en loodzwaar is als dat
van Staphorst van voor de 21'wereldoor-
log.
Het zijn overigens niet alleen de conserva-
tieve blanke Zuidafrikanen, die 1-0 christe-
lijk zijn ook progressieve zwarte
Zuidafrikanen hebhen iets van dat ontzag
voor dit soort christelijk geloof meegekre-
gen. Ze hleken tenminste moeite te hebhen
met mijn benadering van het christendom
vanuit een humanistische levensbeschou-
wing. Ik maakte hij\"Oorbeeideen opmer-
king over het Kerstfeest, die als grap was
hedoeld, maar niet in goede aarde viel. Ik
heweerde luchtigjes, dat de oorspronkelij-
ke hetekenis van dit heidense midwinter-
feest hersteld moest worden, omdat dit
destijds ten onrt'(;hte gekidnapt was door
de krullebol van Bethlchem. Over zulke

Ik heb ccn bectÎe verbijsterd zitten kijken
naar die duscussic, want die werd gevoerd
op een manier, wals de EO hier niet meer
doet. In dit televisieprogramma waren de
Zuidafrikaanse tegenstanders van abortus
onverdraagzaam, schreeuwerig en agres-
sief. En toen de uitgenodigde \'oorstandster
van abortus wilde uitleggen waarom het
christelijk geloof voor haar had afgedaan,
werd ze botter afgekapt dan Ischa Meyer
op de Nederlandse televisiedoet.

.Christelijk
Zuid-Afrika is een christelijk land. Op de
radio hoor je daar elke morgen, op meerde-
re zenders, stichtelijke, humorloze praatjes
van her kaliber: 'Heeft u prohlemen? Grrf
7.e aan Jezus, want die weet overal raad
mee!' De conservatieve hlanken belijden
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TV BIJ WINTERSPELEN
Tevee! zendtijd gevuld met lariekoek

genlijk zou ze elkr brief die hetrekking
heeft op de tv en niet op de krant, terstond
door moetrn sturen naar de KOS. ,\-laar bij
wijze van uitLOndering hesloot ze de erger.
nis lucht tI.' gewn die lezers tijdens
Alhertville op haar bureau deponeerden .

Vier jaar geleden was de halve, zo niet de hele natie verliefd op Yvonnc van
Gennip. Wat een montere blik, welk ccn stralende lach! De blijde uimraiing
van de gelovige Haarlemse ging de taalschat van de doorsnee verslaggever
vcr te hoven. De "ideale schoondochter" werd ze genoemd. zoals Ard
Schenk ooit al voor de perfecte schoonzoon was versleten. Maar Van
Gennip viel in Frankrijk nog niet op haar derrière of ze werd al weer inge-
deeld bij de categorie der schlemielen, struikc1aars en halfwas doetjes.

Alleen h<:t Haarlems Dagblad nam Yvonnc
na de Olympi<;che \'('intcrspdcn in bescher-
ming . .\Iaar ook al weer op een typisch
1'\cdcrlandsc manier. De lezers van de
kram mochten een pagina Lmg wouwckn
o\'er de zieligheid van de ooit zo bejubelde
schaatster. "\'('ij houden nog steeds van
Yvonne", ZOIets stond cr boven de inge-
zonden brieven. "\X'e zouden wat voor
Yvonne moeten organiseren, Die stukjes in
de krant vond ik vreselijk naar voor haar.
Eigenlijk zouden wc haar een bloemetje
moeten sturen." Of: "Jij bem heel wat
mans;, dus wachten we op de volgrndc
kans.

• Wie is zielig?
Ja, zelfs op rijm werd Yvonne in het
Haarlems Dagblad gekoesterd. \'('at is dat
toch voor een bijna debiele rea~.tie die
Kedrrlanders ten aanzien van topsport
hebben. Haarlem schrijft dat het Van
C;ennip nog steeds aan de borst kluistert,
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de rest van Nederland vindt haar inmiddels
een zwewrige, tot mislukken geduemde
kletskous. \X/ie is in deze komedie nu eigen-
lijk zlelig? Als ik cr scricus over nadenk,
dan kan ik helaas niet anders vaststellen
dat de vaderlandse (sport)pers in ieder ge-
val v.oor een deel verantwoordelijk IS vuor
de neurige oordelen die kennelijk bij het
grote publiek postvatten, Natuurlijk, d!:"
prrs is ren afspiegeling van wat hrt 'volk'
aan kwaliteit voortbrengt en je kum de
pers moeilijk verwijten dat Bart Vcldkamp
door rood. wit-blauw geschildude wangen
bij een bespottelilk!:" Haags!:" viering wordt
betrokken en volgend jaar misschien al-
weer verguisd wordt door een even Haags
defaitismc, maar toch, Als de pers al niet
normaal op nationaal succes of op 'ge-
woon' falen kan ingaan, wie dan wel?
Ik kan me wel een bel."tje vinden in dl."on-
kundige dame die de ingezonden brievrn-
pagina van de Volkskrant redigeert. Het is
haar taak ern van dl" meest gelezen kran-
tenpagina's tI."landl." samen te stellen en ri.

• Stuitende vertoning
Het kwam erop neer dat Mart Smeets dien-
de op te horpelen. Deze 'emotiefteak', zo
oordeelden de respondenten, heeft nog
slechts één motief: zichulf als tv-held pre-
senteren. De rest is ondergeschikt. Het was
inderdaad stuitend, hoc Smeets zijn wijshe-
den tot wetten dacht te kunnen verheffen.
Toen Bart Veldkamp op de 5000 meter ge-
woon beroerd ijs trof ril daardoor zijn me-
daillekansen teloor zag gaan, zei ~bn
Smeets tegen de thuisredactil.", althans te-
gen Annet van Trigl (die de woede van
Veldkamp heel goed kon begrijpen): ":\"ee,
Annet, dit is topsport, deze jongrn moet
niet klagen, dez_e jongrn moet weten dar
topsport nu eenmaal keihard is, Snap je
dat, Annet? In topsport grldrn geen excu-
ses."
Smerts weet dat, omdat hij ooit hij het
Haarlemse Flamingo's één van de mindrre
basketballers was. Over een individuele
spor! lal hij nooit iets kunnen uitleggen.
Ook hij was in 19S5 verliefd op Yvonne
van Gennip, maar evenmin als Heinze
Bakkrr, Sierd de Vos of zdfs het amechtige
schaapje Ria Visser kon hij uitleggen, hoe
moeilijk hrt is de last van drie gouden me-
dailles, behaald in een eerdere fase van je
loopbaan, met verve Ie dragen. Geen enke-
le adequate vraag in dil" richting kon die
veel te grote !\OS-ploeg in Albertville
daarover stellen .

• Onbenullige voorlichting
Nee, de commentatoren van de 1500 meter
z.agen niet eens dat Yvonne van Gennip die
eerste 300 meter bijna op haar oude nivrau
reed; dat moesten ze naderhand uil haar ei-
gen mond vernemen. Natuurlijk spookt het
door je hoofd, als je vier jaat eerder diezelf-
de afstand met een compleet andere bena-
dering, met andere begeleiders en trainers,
sup!:"rieur hebt gewollnen. Het is l'en hei-
dens karwei, vooral mentaal, om het vrrIe-
den in evenwicht re brengen met het heden.
De kans dat het niet lukt is groot en waar-
schijnlijk viel Van Gennip, omdat ze nog
niet geheel verlost was van successen in
Calgary, Maar geen verslaggever die over
die nuances l'en vraag stelde. Nee, afslach-
ten maar, Ze had nooit meer mogen begin-
nen. Het guud van Calgary had voldoende
moeten zijn.
Ook al door de bespottelijk ruime aan-
dacht voor de \X'interspelen kwam er een
overaccenl te liggen op Van Gennips falen,
De z.endtijd moest worden volgepraat en de
hoeveelheid verkochte lariekoek was nave-
nant. i\-tisschien is het daarom de gewone
kijker en luisteraar in Haarlem of omsrre-
ken ook niet {'ens te verwijten dat het vrr-
weer tegen Studio Sport nogal primitief is.
Hoc immers kan het 'publiek' ooit een nor-
maal oordeel over topsport vormen met de
onbenullige voorlichting die de tv ver-
schaft?

Hans Vi/IJ \"(.'iSSell

25
<
/



Turks meesterwerk
Uitgeverij In de Knipscheer doet
een meer dan gerechtvaardigde
poging om de Turkse schrijver
Yashar Kemalonder de aan-
dacht van het Nederlandse pu-
bliek te brengen, nadat een eer-
dere poging daartoe, van een an-
dere uitgever, in de jaren zeven-
tig mislukte.
In 1988 ver<;(heen de prachtige
roman 'De gewraakte zeeman'
en in 1990 het lyrische liefdes-
verhaal 'De legende van Ararat'.
De najaar '91 verschenen roman
'Memed, mijn havik' is het boek
waarmee Yashar Kemal in eigen
land doorbrak. Ook zijn inter-
nationale reputatie bouwde hij
op met deze inmiddels wereld-
wilde bestseller.

De roman speelt zich af in de
bergen van Anawlië (Zuid-
Turkije). Inca :\temed, enige
zoon van een weduwe, moet
vanaf zijn vroegste jeugd ploete-
ren voor de Aga, heerser over'
dorpen en landerijen in de Wild,
omgeving. Deze tiran hedt al es
en iedereen aan zich onderwor-
pen. Reeds als klein jongetje
probeer[ Memed dit keiharde en
wrede hestaan te omvluchtl."n.
I lij vlucht weg maar wordt te-
ruggehaald, waarna zijn leven en
dat van zijn moeder, ats straf
voor het weglopen, door Abdi
Aga nagenoeg onmogelijk wordt
gemaakt.
Het enige licht{lunrje in zijn be-
staan is zijn lietdc voor het meis-
je Hatché, dat echter als echtge-
note is toegewezen aan de neef
van Abdi Aga. De enige oplos-
sing is vluchten. Helaas loopt
deze vluchtpoging op niets uit;
ze worden opgespoord en in een
gevecht dat volgt, doodt Memed
de neef van de Aga. !\.Iemed
weet alleen te ontsnappen, maar
is vogc!Hij en alles kwijt. Hij
sluit zich aan bij een struikro.
vershende. Na enige tijd wordt
hij leider van de bende en ont-
popt hij zich als een ware 'Robin
Houd'. die op alle fronten de
strijd aanbindt met de Aga,
daarbij op handen gedr'lgen
door de onderdrukte bevolking.
Kortom, alle ingrediënten voor
een spannende avonrurenroman
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zijn aanwezig. Het is de grote
verdienste van Yashar Kemal
dat hij dit met zijn indrukwek-
kende \lertellersgave heeft weten
samen te smeden tot een prach.
tig, maar vooral ook heel echt
verhaal met een zeer levemechte
held.
Yashar Kema!: Memed, mijn ha-
vik. In de Knipscheer ,
Amslerdam 1991. -168 blz.
/-15,- (KH)

Spreekwoorden
'Spreekwijzer Internationaal'
\lan Riemer Reimma is een bron
van vermaak voor een ieder die
ge.lnteresseerd is in spreekwoor-
den en uitdrukkingen,
Hij \'erzamelde Nedcrlandse uit-
drukkin~en en spreekwoorden
en vcrgeleek ze met hun ouiren-
landse broertjes en zusIes die
qua inhoud overeenkomen. Zo
krijg je een aardig kijkje in de
ouitenlandse keuken van uit-
drukkingen en spreekwoorden
en in de verschillen in cultuur,
Voor zover cr franse, Duitse en
Engelse equivalemen bestaan,
worden die vermeld. Nier-sYste-
marisch maar wel vaak worden
Friese, Vlaamse, Russische,
Spaanse en italiaanse equivalen-
ten \'ermeld en af en me kom je
zelfs een JJpans, Indonesisch,
Arabisch of Afrikaans broetlje
of zusje legen,
Bijvoorbeeld de Nederlandse uit-
drukking 'Hij heefr ze niet alle
vijf op een rijtje', In het
Afrikaans is het: Hy hel nie al sj'
varkies in die hok nie, Ol de uit-
drukking 'Er zit een steekje aan
hem los', De Friezen zeggen 'aan
hem is een draadje 10,', de
Engelsen zeggen 'er is een
schroef los'. Oe Russen en
SpanjJarden gaan nog verder en
stellen dar 'iemand een schroef
mist'.
De uitdrukkingen en spreek-
woorden zijn gegroepeerd rond
35 zeer uiteenlopende thema's;
van plamen tor gevoelens en
psychische eigenschappen, van
mensen tot getallen.
Riemer Reinsma: Spreekwijzer
internalionaal. Het Specrrum,
Utrecht 1991. 187 blz. / 14,90.
(KH)

'Politiek besmet'
De Nederlandse schrijf sier Ruth
Havelaar {ps van Jitske :Vlulder}
trouwde in 1981 mer een
Indonesische man, die vanwege
zijn politieke overtuiging jaren-
lang (wnder vorm van proces)
gevangen had gezeten op het
:\Iolukse eiland Bum. Haar man
was, met duizenden anderen,
opgepakt na de nacht van 30
september op 1 oktober 1965.ln
die nacht werden zes rechtse gc-
neraals vermoord l.onder dat
ooit helderheid is verkregen wie
de samenzweerdcrs waren, laat
staan hun morie\'en. Suharto
wees de communisten als de
coup'plegers aan, met als gcvolg
dat iedereen links van het mid-
den tot staatsgevaarlijk werd be-
stempeld.
Wat het is om met zo'n ex-tapol

(ex-politick gevangene) te leven
in het Indonesië \'an nu oe-
schrijfr Havelaar op indringende
wijze in haar boek
'Inkwartiering. Indonesië door
de ogen van een :-Iederlandse
HOUW', Ex-rapots zijn gebrand-
merkt en dat wrandert zelfs na
zoveel jaren niet. Ze moetem op-
passen voor de buren (verklik-
kers), ze komen niet of nauwe-
lijks aan cen baan, ze moeten
zich onuphoudelijk laten regis.
treren, vethuizen wordt hen bij-
na onmogelijk gemaakt, ze leven
voortdurend in angst opgehaald
te worden, enz.

()I'hu

l"k"'"1il'l"ill.'1

Op overtuigende wijze schetst
Havelaar hoe het voelt te moe-
ten leven onder een IOtalitair be-
••••.ind. Tocvallig gaat dit boek
over Indonesië, maar in ieder an.
der land waar mensenrechren
worden vertrapt, is het niet an-
ders.
RUlh Hanlaar: Inkwatlierin~.
De Geus, Breda 1992. 127 blz.
/27,50. (WH)

Reisherinneringen
Van de hand van de bekende
EgYFtische socialistisch-feminis-
tische arts en schrijfster Nawal
El Saadawi verscheen een nieuw
werk in vertaling. Dezc kecr
geen roman, maar een bundeling
van negen verhalende reporta-
ges: 'De andere kant \'an de we-
reld'.
In haar 'Eerste reis naar het bui-
tenland' reist ze (deel uitmakend
van een delegatie artsen), na het
kongres in Alglers, door naar
Parijs, Londen en Dublin en
maakt ze kennis met de \'\'esterse
wereld. Een wereld van verschil:
'Geell enkele m,m I'iell'rollwen
lastig (... ), Ceen enkele man
drong zich opzetteliJk op tegen
de lm.mwen voor hem.' Zittend
op een terras van een Parijs café
met l'en gtOOt glas bier: 'Mensen

liepen voorbi; en I'an de mannen
die passet'rden ilIas er niet een
die naar mij keek of iets tegen
me zei. '
Daar tegenover plaatst ze haar
Egyptische erv;1ringen: '/>,
EIOPte kon ,k niet in cafés ;:it-
teil, want in ons hmd ûi'l cafés

vuurbehuuden aan mdllIlen (...).
Ik kon nooit rustig OI'1'rde
Ni,lkude WuI/delen ;;onder I'.
volgd te wordm (.. ,J, Dlls i ;:at
nooit meer in cafés en wanddde
'lOoit meer langs tit.' NiH {...i.
El'I/ alleenstaande vrouw is lIie-
mund:; eigendom en dllS is ze in
de ogen lIan de mannen open-
haar he;;it.'
In de volgende acht vertellingen
neemt de schrijfster de lezer mee
op haar reizen rond de wereld.
En stel'ds plaarst Sa;1dawi haar
eigen, in Egypte opgedane, en'a-
ringen legenover de andere kul-
turen. Soms is ze verbaasd, een
andere keer verwonderd en een
enkele keer kwaad. Boeiend
hlijfr het tot de laatste bladzijde.
Wie de indruk krijgt uit deze
korte bespreking dat het Westen
alleen maar staat voor 'goed' en
Egypte voor 'slecht' vergist zich,
getuige de laatste regels van dit
opmerkelijke hoek: 'Wi, weten
dat biina elke regering onder-
drukkend en ondemocratisch is.
Ik heh geen mkele illusie meer
over de zogen,tamde westerse
democratiën. '
Nawal EI Saadawi: De andere
kant van de wereld. Furie,
Am~lerdam 1991. 274 blz.
134,50, (WH)

Dood en schuld
'Een dwaling van de wil' van
Lidia Ginzburg Oe\'at twee ver-
tellingen/essays. De bundel
opent met 'Terug naar het uit-
gangspunt', een uit 1938 date-
rende filosofische vertelling
waarin de auteur antwoord
zoekt op de vraag wat de beteke-
ni, is van de dood voor mensen
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die niet in een hiernamaals gelo-
ven. Ginzourg ana!}',eert begra-
fenisricuelen, bestudeert begraaf-
plaatsen en onderzoekt begrip-
pen al, moed, doodsverachting,
lafheid en doodsangst, Over
dapperheid maakt ze de volgen-
de behartenswaardige opmer-
king: 'De dwang I'an het systeem
I'an waarden dat de maatschap-
pij een ieder, zelfs de meest ei-
genzilllnge, oplegt ismateloos
groot; v/ueit daur hIJvoorbeeld
uit voort dat dapperheid goed en
lafheid slecht is, dan is het stre-
ven om niet beneden de geldende
1/orm te ûtten sterker dan het ÎlI-

stim:t tot ;:elf/JcllOud;angst I'our
de dood verliest het van angst
I'uur sociale afh'lIrhlg en min-
dl'rwaardigheidsgevoel ( ..j.
Merkwaardig dat zuiets enorms
als de duud uverwon",'n kali
worde'l door zoiets kleins als de
prikkel van de eigenliefde.'
De tweede verlelling 'De dwa-
ling van de wil', geschreven in de
jaren tachtig, is op te vatten als
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een literaire studie over schuld
en berouw.
Bij uitstek een boek voor liefheb-
bers van filosofisch getinte lite-
ratuur.
Lidia Ginzbur~: Een dwaling
van de wiL Pe~asus, Amsterdam
199}. 126 blz. j 24,50. (\\'H)

Krijgsmacht
In 'Van vijandbeeld naar vriend-
becld! Van dienstplicht naar be-
roepsleger?' (red. Bert Bomert en
Leon Wecke) wordt getracht, op
basis van resultaten van opinie-
onderzoeken, de verandenngen
in de publieke opinie in kaart te
brengen, daar waar het gaat om
ervaren bedreigingen van huiten.
af. Wat uit de enquêteresultaten
tevoorschijn komt is dat t.a.v. de
voormalige Sovjet-Unie deze
zich in korte tijd heeft ontwik-
keld van een vijandbeeld naar
dat van een vril"nd-partner- en
medestanderbeeld (Niet minder
dan 63% van de bevolking
houdt er helemaal geen viland-
beeld meer op na!) Naast dl" opi.
nie van de burgers wordt ook
(de laatste tijd althans) die van
beroepsmilitairen van de KL on-
derl.ocht. Ten aanzien van dae
laatste groep wordt ook de
vraag aan dl"orde gesteld naar
de relatie tussen motivatie en
wegvallend vijandbeeld (afstu-
deerscriptie van twee K:-'IA-sru-
denten).
Naast onderzoek naar het vij'
andbeeld bevat deze hundd ook
enkele artikelen over het oorded
van de Nederlandse bevolking
over de krijgsmacht. In toene-
mende mate blijkt de publieke
opinie zich uit te sp'reken voor
een vrijwilligersknjgsmacht. (In
199150%. Van de jongeren is
57% voor een vrijwilligersleger,
van de dienstplichtigen - al be-
hoeft dat geen verbazin! te wek-
ken - zelfs 61%.) Del.l" aatste

cijfers zijn nil"t onbelangrijk in
het licht van de - waarschijnlilk
finale - diskussie over het al of
niet kontinueren van de dienst-
plicht.
Kagenneg alle in deze bundel
bijeengebrachte artikelen zijn
eerder (in boekvorm) gepubli-
cl"erd. Echt nieuws bevat het
boek dan ook niet. Voor diege-
nen die, over dit waagstuk, snel
willen worden '?ijgepraat' is de-
ze uitgave een uitkomst.
Bert Bomert en Leon \\"ecke
(red.): Van vijandbeeld naar
HÎcndbecld! Van dienstplicht
naar beroepsleger?
Studiecentrum \'oor
Vredesvraagstukken, Postbus
9108,6500 HK l'\ijmegen 1992.
128 blz. j 20,- (WH)

Gekte
.t:en eeuw lang heeft de familie
\tfittgenstein wapens en machi-
nes geproduceerd, tot ze einde-
lijk Ludwig en PUl" l'oortlJracht,
de beroemde baanbrekende fl/o-
mof en de, in elk geval in
\tIenen, niet minder beroemde of
juist daar nog beroemdere gek,
die in feite el'ell filosofisch ilias
als zi;n oom Llldwig, wals om-
.r.:ekeerdde filosofische LIjdwig

even gek was als ziin /lee( Pall/ ... '
Een citaat uil 'De neef van
\\'iugenstein', de pas verschenen
vertaling {door Gerrit Bussink}
van ccn 'roman' uit 1982 van de

Oostenrijkse roman. en toneel-
schrijver Thomas Bernhard, die
als ondertitel meekreeg 'Een
vricndschap'. Het gaat hier om
de jarenlange vriendschap tussen
Bernhard (1931.1989) en de
'gckke' Paul Wittgenstein. '/n
wezen ben ik al/een maar twalf
jaar lang getuige van zijn sterlJen
geweest', concludeert de auteur
tenslotte, 'en heb ik in die twaalf
iaar uit dat sten'en van een
vriend een groot deel van de
kracht voor mijn eigen overIel'en
geput (...J.'
Bernhard ziet \'eel overeenkom-
sten tussen Paul en zichzelf,
waaronder een hartstochtelijke
liefdc voor muziek, en vindt
zichzelf niet minder 'gek' dan
Paul en dicns oom Ludwig. Niet
voor nicts begint hij zijn boek op
het moment, in 1967, dat hii na
een zware rumoroperatie (B.
leed aan een fatale longziekte) in
hctzclfde Weense sanatorium
ligt als waar zijn vricnd voor de
zoveelste keer \'erhlijft in het pa-
viljoen voor geesteszieken. Al di-
rect volgt een scheldkanonnade
tegen artscn en vooral tegen ze-
nuwartsen, 'de feitelijke duivels
vall on"e tiid'.
Zoals gebruikelijk in ziin boeken
zulll"n er nog heel wat volgen,
want niemand wordt gespaard
in deze literaire bajonetgevech-
ten: van Oostenrijksc politici tot
Weense burgers, caféhouders tot
theaterdirecties, journalisfl"n tot
acteurs, van de steenrijke doch
cultuurvijandige familie
Wittgcnstcin (behalve de buiten-
beentjes Ludwig en PaulJ tot ...
Bernhard zelf, want het mecst
genadeloos is vaak zijn zelfkri-
tiek. Fascinerend als altijd!
Thomas Bernhard: Dc ned van
Witlgenslein. De Pram, Baarn
1992,116blz.j27,.'iO.(FS)

Suriname
In februari jJ. verscheen een hun-
deling \'erhalen over Suriname
onder de titel 'Landmeten', ge-
schreven door Wmston Leeflang
(ps. van l\tichiel van Kempen,
1957). Die titc! is een vundst,
want 'opgemeten' wordt er, van-
uit allcrlei standen en invalshoe-
ken, in deze gevarieerde bundel.
Van land en mensen wordt de
maat genomen, niet normerend
maar observerend met een ge-
voelige lens. Er zit veel humor in
deze vlot en vakkundig geschre-
vcn verhalen, van licht ironisch
tnt zwaar sarcastisch, niet q'-
nisch. Een citaatjl" uit hel eerste
verhaal 'De Hongaarsen';
'Haar einde kwam even abmpt
als er indertijd een einde was ge-
komen aan de rOlllance ~'anhaar
tweelin.r.:::lls.Aan de Rust en
Vredestraat knalde ze met baar
Oosteuropese wagen op een mi.
litaire tmck die baar geen voor-
rang verleende. Zo bracht het
militaire regime haar toch ten
val.'
Ontroerend is het verhaal'Dc
polaroidfoto', waarin de :-.tP de
geestelijk niet volwaardige
Jacobus bij z'n moeder komt
weghalen voor het vervullen van
z'n dienstplil;ht, en de rol die do-
minee Zeefuik daarbij speelt.
Grimmige constateringen zijn er
ook, bijv. in het laatste verhaal
'Jij al de vensterbank op': Ik
werkte me kapot, fietste me in

Landmeten
~"",Q""''''O
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het zweet, omda/voor de kapot-
te auto geelJ onderdeel meer te
t'illden was in ons door moorde-
naars bestuurde Zuidameri.
kaanse /and.'
Inhoud en vorm van de verhalen
zijn soms mooi in overeenstem-
ming, zoals bij 'De man in de
zandloper', dat be~int en eindigt
met de prachtige zm 'Waar de
oude man zit, ",ikt her /laar
zee'. Tussen het keren van de
zandloper gebeurt nogal wat, of
toch niet?
Na de epiloog is er tot slot nog
de 'correspondentie' over het
schuilnaamprobleem: eigenlijk
overbodig, vind ik, maar ook wel
vermakelijk. Ik hoop in elk geval
in de toekomst meer onder ogen
te krijgen van Michiel Lccflang
of Wmston van Kempen, want
deze bundel is veelbelovend.
Winslon Leenang: Landmeter.
In de Knipscheer, Amsterdam
1992,141 blz. j 25,-. (FS)

Karen Hei;, Wim Heij
Frank Spoelstru
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