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HUMANISTISCH .
GEESffiIJKE VERZORGING
BIJ DE KRIJGSMACHT HAARDRACHT

Alet het terughalen van twee militairen uit Villafranca dreigt de eerste
steen onder de met \.ecl moeite verworven vermaatschappelijking van de
krijgsmacht te worden weggehaald. Een uitermate zorgelijke gang van za-
ken.

\Vie een blik in de historie werpt zill ontdekken dat lang haar en een sterk
op uiterlijke discipline gerichte krijgsmacht elkaar slecht verdragen.
Gedurende de eerste jaren na de Tweede \Vereldoorlog maakte de toen-
malige chef vall de Generale Staf generaal Kruis zich bij veel dienstplichti-
gen mateloos impopulair door zijn acties tegen te lange haren. 1\;1ethet
veranderende modebeeld ondervonden in de vijftiger en zestiger jaren met
name de beroepsmilitairen veel last van allerlei beperkende bepalingen
terzake de haardracht: het was de tijd dat bakkebaarden (ook wel tocht.
latten genoemd) erg in trek waren. Nadat het lange haar in de mode was
gekomen, werd, na veel strijd door met name de VVDM, de krijgsmacht
een vrije haardracht opgedrongen. Dat deze verworvenheid inderdaad
was afgedwongen bleek maar al te duidelijk uit de jarenlange pesterijen
van de leidinggevenden ten oplichte van de langharige militairen (bij-
\'Oorbeeld het verplicht dragen van het haarnetje tijdens de Nijmeegse
vierdaagse omd~t het "cen dienst tc velde" zou betreffen),

Redactie

Nu worden o.a. de uitzendingen in internationaal vcrhand als reden op-
gevoerd op grond waarvan men de verplichte gang naar de kapper weer
ingevoerd wil krijgen. Een gezocht argument want de Nederl;mdse krijgs-
madlt neemt al vanaf 1979 deel aan internationale uitzendingen. Het kan
dan ook geen toeval zijn dat de aantasting ••..an de vrijheid ••..an haardracht
juist manifest wordt op het moment dat de laatste dienstplichtigen de
poort uit marcheren.
Het optreden van de he\"elhebber van de luchtstrijdkrachten doet vermoe-
den dat de krijgsmachtlciding, die de vrije haardracht nooit als een ver-
worvenheid heeft verinnerlijkt, het serieus meent de klok te willen terug-
draaien. In ieder geval met betrekking tot de vrije haardracht. En dat zal
terecht op ••.'erzet stuiten. Immers het verplicht kort houden van het haar
(alleen van mannen!) zal worden er ••..aren als een beknotting ••..an de vrij.
heid, als een uiterlijk teken ••.'an het "militair-zijn" waaraan men zich zelfs
na diensttijd, wanneer men het uniform heeft uitgetrokken, niet kan ont-
trekken, Het zal hem herinneren aan het "24-uur-in-dienst-zijn" en aan
de "voortdurcndc ondergeschiktheid" uit het verre verleden. Het zal hem
het ge••..oel ge••..en dat hij buiten de de normale maatschappij wordt gesteld,
dat hij geen "gewoon mens" is.

Eind juli werden twee in Vilbfranca ~estationeerde militairen van de
luchtmacht met een te lange haardracht teruggestuurd naar Nederland.
De leiding van de luchtmacht \••..as van mening dat het uiterlijk van het
tweetal niet overeenkwam met de door defensie gewenste "professionele
uitstraling". De bevelhebber van de luchtstrijdkrachten is beslist niet de
enige die dit standpunt huldigt. Ook bij de landmacht en de marine wordt
steed ••meer op uiterlijk, voorkomen en gedrag gelet. Dat de hoogste baas
van de luchtmacht als eerste is gestruikeld O\"erhet te lange haar van en-
kele van zijn medewerkers lijkt dan ook op toeval te berusten.
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OVER GEWELD, VRIJHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID

Wat bclt'kelll een dergelijk I1Iclls/Jeeid
lioor jOl/lIJ hal/delen ills militair ClJl/I'
mandallt?
.\tisschien kan ik dar met een aantal
steekwoorden toelichten. Hl.t gaat me
vooral om 'vertrouwen'. Daarhij zIJn
voor mij de begrippen 'vrijheid' en 'va-
amwoordelijkheid' van grote betekenis.
Vrijheid is daarbij iets anders dan het
sfeertje van 'vrijheid-hlijheid'. Het gaat
me nier om \"fijblijvendheid. Je hoort in
het leger weleens: Vertrouwen is goed,
maar controle is beter. DaM geloof ik
niet m. Het is eell voorheeld van een
slecht verw:lchringsparroon aangaandc
je medewerkers . .\Iisschien komen we
d:l<lr straks nog op terug. Eerst echter
mijn opvatting, dar vertrouwen iers doet
met mensen. Als je v'ertrnuwen geefr aan
jl' mcnsen komen ze daardoor in een
soort ruimte te staan. Een ruimte waarin
ze zichzelf kunnen ûjn. Voot militairen
is zo'n situatie van groot helang.
Uiteindclijk gacu het om 'zelfstandig'
heid' van handden in krisisomstandig-
heden. Hoe doe]e Jat nu? Geef mensen
duidelijke, hij hen passende raken mt't
zo weinig mogelijk randvoorwaarden.
Al die randvoorwaarden berekenen
vaak niets anders dan risicomijdend ge-
drag: Een soort gedr~,g overigens dar tll-

[lcst IS voor ons bedfllf.
Neem het vorbedd van de on,gelooflijk
ervaren adjudant in het eskadron. Zo'n
man heeft talloze klussen al twintigdui-
zend keer opgeknapt. Als je door middel
van uitvueringshepalingell meent het ge-

Volgens mij spreekt d,l,lr een bep'/illd
mcnsbeeld uit. Bedoel ie d<larmee dat de
meNS eiW'ldijk eell soort woll is, iemand
dic 11/ wezen lIiet deugt?
Zo somber geloof ik dat niet. Het is on-
gevcer wat in de tebt staat. "De mens Îs
in sraat tot geweld". Volgens mij Îs tbr
anders dan de stelling, dat de mens ge-
weldadig zou zijn. Het valt inderdaad
niet te ontkennen dat er veel geweld IS.
Ik lUU echter niet graag een 'geweldadig'
karaktcr suggereren. Er is inderdaad
slechts een minderheid die we die kwah-
fik~Hicmee kunnen geven.
~lensen kunnen ook 'goed' doen. Ze
kunnen hebngstelling tonen, posilief ge-
richt zijn op de ander, strelen en liefheb-
hen. Heel wat méér en anders dm dan
gcweld. Als ik het over mensen heb, lOU
ik zelfs dat laatste willen benadrukken.
Ik ben eigenlijk behoorlijk optimistisch
over de positieve mogelijkheden van de
mens. Het optimisme wat ik heb is ech.
ter wel van een soort met de heide henen
op de grond. Ik zou niet graag heschul.
digd worden van naïviteit.

Van:;:ell is d,1f laatste bet gemf en Ie
krijgt alle rlf/mte om ic ['criJ<l<l1te doc1l.
Ecbter eerst de inhoud. Ik I/'il wl.'len wal
dl.' militair Versleiien daan',m ['in..tt.
"De III/,IIS is /11 staat tot geweld".

';DE "lENS IS IN STAAT TOT GE-

\t'F.I.D. DAT VAl.T l';IET TF. ONT-

KENNEN, ZELFS NIET AI.S \VORIH

BEDACHT DAT HET IN IEDERE

MAATSCHAPPIJ .\IAAI{ EEN .\lIN-

DERIlEID IS DIE DEZE AANLEG

OOK ECHT IN DAUEN Z,\[o Oi\IZET-

TEN. IN DE VIERDUIZEND JAAR

DAT ER GEORGA!\"ISEERDE I.EGERS

BESTAAN, HEEFT DE .\lENS GE-

l.EERD 0.\1 UIT DIE .\tlNDERllf.lD

SOl.DATEN TE SEl.ECTEREN, ZF. TE

OEFENE:\, BEWAPE:\EN EN IN IlU:'<

LEVENSONDERHOUD TE VOOR-

ZIEN. Ol' DIE OGENBLIKKE:'<

\'('AAROI' DE .\lEERDERIIEID ZICH

BEDREIGD VOELDE, HEE!'T DEZE

STEEDS liET OI'TREDF.N VAN DE

GE\X'APE:':DE J\t1l\DERIlEID OK-

DERSTEUND EN TOEGEJUICIIU.

SCHERPER GEFOI{'\lULEER(); EEN

W'ERELD ZO:'<DER LEGERS - GE[)IS-

Cll'l.INEERDE, GEHOORZA.\IE LE-

GERS DIE DE WElTEN EERBIEDI-

GEr-; - ZOU ONIH:WOONKAAR ,.IJ:-I.

DERGELIJKE LEGERS ZIJN NIET

AU.n.r-; EEN MACIlTSINSTRU;\IENT

.\lAAR OOK FE:': KEr-;.\lERK VAN BE-

SCHAVING. ZONDEK ZULKE LE-

GERS ZOU DE ,\IENSHEID GEt\OE-

GEN .\tOETEr-; N!'MEN .\lET EEN PR-

I;\IITIEF BESTAA:'< "ONDER DI'. .\11-

LITAlRE HORIZON" OF ANDERS

.\IET EEN WETrELOZE CHAOS VA1'

EEN CONTINUE A:-I,\RClIIST!SCIIE

STRIJD VAN Al.l.EN TEGEN AUEN".

Omdat Ritmeester Roei Vcrs1cijcn (32) IlU eenlIlaai commandant is van hel
ssv eskadron van 103 Verkenningsbataljon en raadsman Jan 5u1man daar
eveneens werkt, is het geen toc\'al. dal ze elkaar geregeld tegen het lijf lopen.
Bij zo'n ontll1octin~ op het kantoor van Roei viel het oog van de raadsman
op een opzichtig aan zijn bureau geplakte tekst met een nogal 'robuuste' in-
houd. Je viel cr bijna over. In ieder geval 'dwong' het allemaal tot gesprek.
Dat laatste bleek ook de bedoeling van Roei. Op zijn beun had de raadsman
voor Roei ook een verrassing: Het gesprek gaan wc publiceren in EGO. "Of
hcm dat wat leek." Nu, dat laatste was inderdaad hel geval. Vandaar eerst
integraal de tekst en daarna io; het woord aan RoeI.

Nuga! stel'ixe taal Roe!. taten 1/'1'de
tekst eells Of' Z'/I illfnJlld hezien. \\'at mij
!Jetrelt, is cr wcl hct een en <lll..terte /'ra-
geil.
Her gaar me een heet je vlug . .\toet je niet
eerst vragen waarom ik die tekst eigen-
lijk opgehangen heh? \X'ant daar heh ik
goed over nagedacht.
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Jrag van een dergelijke medewerker te
mot'tcn reguleren, l,egt dat vooral iets
van je CI,!.\CTl angst. Daarbij gaat het
voorbiJ aan de kennis. kUilde en erva-
ring nUl de man in kwestie. Valm:lf Jat

[
"esteeds mer die laatste zaken rekening
llijft houden. liet 'managen' van de
zaak is in die zin ook maatwerk. Van dc-
genen die meer te bieden hebben mag je
ook meer verwachten.

En de nmtrofe d,m? Mod ie niet wdell
of het goed is gebeurd?
Controle is vooral cl"" l(.kerheid voor je-
zelf inzake de verwachtingen die ande-
ren van jou hebben. Begrijp je dat?
Vanzelf moet je mcctmotllcmcn mhou-
wen. Uiteinddijk moet je wel op het rc-
sult,tat letten. Die meetpunten zijn ech-
ter wel op het produkt gericht en niet
met een schuin oog op de mogelijke op-
vattingen van je command:mt over jouw
functioneren. liet gaat dus om de doel-
stellin~.
Bij mijn stijl van leidinggeven horen risi-
co-dragende factoreIl. \Vist je dar de
Romeinse soldaten mild waren voor hun
falende leiders? Een kleme moeite om ze
al ••aangeklaagde hij de Senaat om te la-
ten brengen. Ze wisten echter dat zo'n
aktie zich in de toekomst vanzelf zou
wreken. Als je commandanten aan-

klaagt worden ze ang~tig, gaan bijgevolg
risico uit de weg terwijl da;Hdoor toe-
komstig succes uitblijft.

J.aten 11'" l10xeellS lIallr die tekst '1<111 je
(mrellll ki,kel/. liet geeft eell lIog," fall-
tastisch b(,dd 1',11/ (cgers. Ik kt'I' cchta
gel/oeg 1'(JOr!Jeefden, ook /lit de meest
re("c//te gcschiedenis, Il',wrbij ('r hde-
IIMdl ~wel/ SIJr,lke is /1,111 minderheden
die het l'Oor de bl'dreigde meerderheid
o/ml!mell.
Vanzelf ken ik die ook. Je hoeft je ogen
niet eens dicht te doen om je de
Argentijnse dwaze moeders te hcrinnne-
ren en dt' Zuid-Afrikaanse Z\varte meer-
derheid was tot voor kort bepaald nier
Juichmd OH-r hun leger, Over dat deel
van Je stelling valt inJt'rJ.l,lJ wel meer
te zeggen. lets wat we ook moeten doen,
Er zijn genoeg legers die een rt'gelredn
gevaar hetekenen voor de meerderheid
van de eigen bevolking. Neem Birma of
(al van Afrikaanse landen.

Is het zo, liat de leKitimerillK lIan et'II (e-
ger berust Ol' het al d,1II "iet toejuic/)cII
d,wrt'all door de meerderheid /lan eell
!Jel'Ofkillg? Is dJt wat de stelling onder
a/uiere bedoelt?
Ik denk inderdaad dat het hestaansrecht
van een leger ondermeer berust op het

brede draal;vlak van een meerderheid in
de samenleving. Voor een democratie als
:'\ederland wordt dat met name zicht-
h;l:H in de meerderheidsopvatting van
het parlement. Overigens betreft dat niet
alleen het leger als zodanig. Ook de
machtsmiddelen, de verantwoordelijk-
heden en de keuze voor bepaalde wa-
pensystemen alsmede de inzet ZIjn daar-
aan onderworpen, Bij verschil vall op-
vatting heeft het leger geen andere taak
dan het aandragen van argumenten om
tot besluitvorming te komen. Vanuit die
optiek moet je het optreden van mari-
niers op de Dam in de jaren zestig of eni-
ge tijd geleden nog bij ~perron-O" afwij-
zen. Het is dan niet relevant of er toejui-
chingen ZIjn of nier. Ilcrgeen waar je be-
grif voor op kunt brengen is nog niet al-
tijt gerechtvaardigd.

/5 het leger lIoodzJkdi,k?
Volgens mij is dat indera,ld het geval.
Hoewel ik geenszins geloof in een uit-
sluitend slechte mensheid is het ontegen-
zeggeniijk zo, dat Illt'llSen bij voortdu-
ring in tegenstelling van belangen leven.
Al mijn optimisme aangaande de goede
hnloelingen van mensen ten spijt, regel-
geving lijkt Je enige manier om het alle-
maal in redelijke hanen te leiden.
Afsprakt'n en regelgeving alleen is echter
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(e/linK om kleiduiz'en lIit de I"cht te Ihl-
lell. Is het ~eell p,lradox 011/ met Ke-
lI'e!dslllidde{l'lI morele ll',wrde1/ veilig te
stef/ellt Kali je me uitleggeIl wat de IJer-
hOl/dillg is pall het leger tot het begrif!
hesclhll'illg?
liet is inderdaad cen paradox en het
blijft een ongeloonijk lastig vraagstuk
om tot een juiste ,llweging van doel en
middelen te komcn. Anderzijds hehhen
we opvattingen over hoe een leefhare
wereld eruit ziet en willen wc inJerdaad
niet ten pruoi vallen aan chaos en onder-
linge strijd. In dat laatste zit uiteindelijk
ook mijn eigen rechtvaardiging verstopt
0111 te kunnen doden. \Ve raken hier hij
wel de kern, Een kcuze voor het militair
bcdnjf Impliceert een voortdurelle be-
l.inning op de eigen morele stellingna-
men,
Het is goed dat we met die vT;lgen bezig
lijn. Het ra,lkt ouk jouw a,lTlwezigheid
in het leger, Ik wil van een geestelijk ver-
zorger ook andere dingen horen dan Jat
ik zo leuk in d", roos heb geschoten.

W'at IJeh je cigenlilk {Jedoe/;{ IIlI't In't ufJ-
fJlakkelll"l/t dic tckst of! jc Imremd
Eindelijk komt die vraag &111 toch. Ik
wil de vanzelfsprekendheid bespreek-
baar maken. Zeker in een tijd van uit-
zendingen tllOt'tcn we oefenen in elgcn-
en maatschappelijk bewustzijn. In TOe-
nemende mate gaat het om de wert'n-
seh,lp dat \\T niet zomaar l'en \\lliekeuri-
gl' baan hehhen. Iedereen 1011 mueten
n,ldenh'n waarom hlj/zij voor het leger
heeft gekozen. Ik hedlt aan nadt'nkende
mensen.

onvoldoende. Er zal ook een rmh.:hrsap-
par,l,lt moeten I.ijn om de regelgeving
vcilig tt: stellen.

Kom ie {,lIIg;;dl' fijneli t'au jouw re<iene-
ring niet bii de politie lIit? Vind fCd,lt er
bij tucncmende sl"lImillgell iJl dl' samell-
let'àlg II/eer 'hf,llIu}' op stM,/I mud zijn
of is dil' kleur 'grocn'? Hoe I'er/Joudell
politie cn Icger zielJ I'olgens ioulI' tot el-
kaar?
Belangentegenstellingen zijn er binnen
een bevolking. maM ouk tussen staten.
In het eerste spanningsveld stelt de poli-
tie één en ander veilig. in her andere ge-
val kan het leger optreden.
Overigens is cr de laatste jaren nogal
wat veranderd Hl de s<'lmenleving. Tot
voor kort ging de idee van een bedreigdc
meerderheid als lej';itimatie voor dcfen-
sieoprreden wellicht op. De uitl-endin-
gen in VN-vern,lnd hennen echter de
ruimte laten lien voor nieuwe opvattin-

gt'n hieromtrent. In it>dn gt>val kan ie
moeilijk o\"t'rt>ind houden. dat een mn-r-
Jerheid van til- :'\'ederbndse s<'llllenle-
ving zich hedreigd voelt Joor
Camhodjanen of Joegoslaven. Na de in-
eensrorting van het communisme ht.eft
het begrip 'nrellwe wereldorde' zijn In-
trede gedaan. _\Iet dat hegrip lijkt er ook
een ruimere interpretatie te worden ge-
geven aan wat bedreiging is. I.ange tijd
ging het om de dreiging van frsieke be-
nadeling. Tegenwoordig lijkt het erop,
dat morele aspecten eveneens et'n rol
zijn gaan spelen, .\1cnsenrechten zijn
daubij een gevleugeld hegrip. In het
Oq!;;lTlda van Amin deden we indertijd
niets. Bij de huidige moordpartijen in
Afrika is de roep om militair ingrijpen
door de wen:ldgcmeenschap o\'erduiJe~
lijk homh,lar.

liet militair Imlrijf is Ili/uitstek ('(!IIge-
ll'elds<lf!(Jar,I,lt,Je g,ut niet op sc!Jietoe-

1-Iochel 'order Ie dat IIddell!.:clI nOKmeer
dun door het oNJ!akkt'll l'all teksten aall
il' burcau?
Ik denk dat je t,ll van zaken niet geïso-
Icerd moet ben;l(lcren, In lllljn hek lei-
derschapsgedrag ,,11 iets \';\11 Je uitnodi.
ging tot IMdenken zichtbaar moeten
zijn. Als ik mijn best doe de maandbor-
rel nieuw leven in te blazen, is dat V.\I1-
wege het belang vall s;lamhorigllt'id. Als
ik ga condoleren of op kraamhezoek
kom is dat omdat voor mIj betrokkt'n-
heid bij het individu wezenlijk is.
Overigens vind ik als Limhurger een
feestje ook gewoon leuk en een pint lek-
ker. Het is spel en ernst tl:gl.'iijkertiJd.
Laat onverkort mijn opvatting Jat het
goed is soms dilemma's onverkort en ex-
pliciet ter discussie te stellen.

Ik hoop Roei d,lt ons geslire!.: IIU{:"eell
tijdje mag dlm:lI. \l/at EGO bet relt: he-
d,mkt.
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symptoom I'an teruggaan in de tijd, dat
ongetwi;feld liourgaat als niet op tijd aan
de hel wordt getrokken. Voordat ;e het
wcct is hct lcger niet meer pluriform, met
als risico: een staat ill de staat.
De generaal Droste werd geliekt duor de
minister liie bij het l'ertrek Fan de laatste
dienstplichtige ook zijll voorkeur uit-
sprak t'oor een kort geknipt ka/lsd. Het
Iiikt nog onschuldig, maar de conserva-
tiel'e selcctie is begoll/lcn.

Cor Out

De laatste dienstplichtige
was nog niet de poort uit,
of de IMi1rdracIJt 1'(11/de
militair stond weer ter
discussie. De baas I'all
tie luchtmacht, generaal
Droste, bleek heel wat
opgekropte crgemis daar-
over te hebben.
Op werkbezoek j'l Italië
stllllrde hij eell tweetal
militdircn 1/<lar IJl/is.
NadT zijn I1Il.'lImgu'aren
ze door hlt/I haardracht
niet representie( om de
luchtmacht;1I het buiten-
land te vertegenwoordi-
gCII. NOIl is Friesland /log

geen bllitell/alld. maar op
,ie Vliegbasis Leel/war-
den waar hi; als jac/milie-
ger heeft gewerkt, heb ik
hem daar I/ooit over ge-
Iword. Het onderhoud
aan <JinF-16 werd lIi/ge-
voerd door "f,mgharig
tllig",
Sommigen waren er ,Jl
hallg voor dal IJi;h,'! af-
schaffen ['iln de dienst-
plicht 1.'11 derlJ<1h,c de I'or-
ming van een beroetJsle-
ger bepaalde omwikkelingen Zal/den
worden teruggeschroefd. De bekende ar-
gl/mel/ten worden weer uit de lIlotfeiJal-
!t'n gehaald. Een bedrijf mag eisen stellen
aan het lIiterlijk ~'mlzijn/,ersoneel, stelde
men. D,a geb.'lIrde toch ook bi; de selec-
tie van personeell'oor een horeca-mll/er-
neming?
Dat het niet I'erstandig is de krijgsmacht
te '-"ergelijken met een pril'ate onderne-
ming, begrijpt men niet of wil men niet
iJegri;tml.
Ook op de KMA heeft de cadet Droste
geleerd dat het beste leger een l'olksle7i"
is. 111 onze l'I.'rl}()udillgen kUil ;1.' ste en
dat een leger 0tJ z'n millst gedragen moet
worden door de hel'olking, wil ;e daar
ellil{e prestatie mee bereiken. Bi; het se-
lecteren vall mensen t!(Jor het vormen
I'an een krijgsmacht moet het uitg,mgs-
Plint 1i.1arom voorop bli;lIen staan dat
het eell afstJiegeling blijft vall de samen-
In'ing. Dat is /liet noodzakeli;k bi; de
personeelswerving voor een horeca-un-
derneming.
Die <lfspiegding werd redelijk geuhlar-
borgd door de dicnstplidJt. Verande-
ringen in de samen/el1ing br,lchten ook
t'eT<lllderillgell in de krijgsll/<lcht. Uiter-
aarli zal door het lIiet met'T t'ri; zijn I'all
de ha,'N/racht niet plotseling eelt heel an-
der leger olltstaan. Maar het is toch eell

6. EGO/OKTOBER 1996

",~
'.'

HORIZONTAAL

1. l,mdbollll't'oertllig; 6. zom/er op'holl-
den; 7. zwaar; 8. zetel; 10. betreffende;
11. niet 1,llIis; 15. o/ldeskundige; 16.
soort; 18. met woorden; 19. knus

VERTICAAl.

1. secreet; 2. toekomstige; J. I/oor::etsei;
4. kmi/WIld dier; S. KellfJeg; 9. Îm'-'oller;
12. mlget'eer; 13. proef; 14. zangstem;
17. kelller

Het lijkt eenvolldig.

Het zijn maar eelt paar woorden.
De inhoud v.m die woorden,
daar schipll het om te dra,lien.
Als d"t enigszins aamvezig is,
dan zOl/dell mensen zich gell/kkig t'oe-
len.

Zullen we ellen onderzoeken?

Die !Mar /VoordelI:
- 'n Dak bOI'ell 'jl'! houfd.
- Voldoeluil? geld 011/ te Iwen.
- \'(Iat om halldell hebbell 1I',l<lrill;e iets
vall ;ezelf kwijt kunt,
en 1lJ,I.lT;ewat wilûrderÎng door
krijgt.

- lets zim i'l jezelf.
- Contact-hebben ml'! mensen.
- Vriendsch<lp waarin je wat pan jezelf
kwijt bmt.

- Enkele menselI die jou ziell zitten.
- '11 f'a<1rmet/sen die om ;e gel'.'II.

\Vat t'ind;e?
Voel jij ;e gelukkig?

Is het niet zo eem'oudix?
Waarom dal/lliet?

Steven
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WOODY HERMAN
EEN LEVEN GEWIJD AAN DE BIG BAND
Wanneer wc de geschiedenis van de jazz onder de locp nemen dan is het vooral opvallend dat deze mUljek in zo'n
grote hoeveelheid facetten tot ons is gekomen. Wc kunnen o.a. onderscheid maken in stijlopvatting. instrumentari-
um, regio's en bezettingen. Wat dit laatste aspect hetreft zijn de mogelijkheden in feite onbeperkt. Tussen mIopia-
nist Art T alum en het grote orkest van Stan Kentan ligt een wereld van verschil. maar het hlijft altijd jazzmuziek.
Aan één van die grote orkesten in de jazz wil ik in dit artikel eens aandacht besteden, temeer daar wc momenteel in
Nederland van ccn echte Big Band-revival kunnen spreken. In talloze dorpen en steden studeren amateurs en profes-
sionals op de vaak heidens moeilijke arrangementen van de ~rote orkesten van weleer.
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De juz heeft maar een beperkt aantal
werkelijk helangrijke Big Hands gekend.
Ik denk dan in eerste instantie natuurlijk
aan Je formaties van Dukc Ellington ril
COlint Basic, maar ook Cia udc
Thornhill, Dizzy Gillcspic. Buddy Rich
en Th;Hi Jnnes/Mel LewÎs hehhen korte
of lange tijd een uiNekenJ orkest ge-
had. De m;m die echter 7.ijn hele ICH'1l
heeft gewijd aan het in stand houden
van een groot jaaorkcst met een eIgen
duidelijk hcrkcnbarc Idl'mireÎt en die
daar letterlijk alles voor over had, was
Woodv Herman eil over hem wil ik het
in dit stuk Jan ook graag cem hebben.
Jk wil d;m met Turne de periode tot t 950
belichten, omdat Woody's orkesten in
die rijd roonaangcycnd waren qua
sound, power en vernieuwing.

• Boy Wonder
\Voodrow Charles Thomas Herrmann
werd op 13 mei 1913 te .\lilwaukee in
de staat \\'isconsin geooren. Zijn moe-
der was ~.an I'oolst" t'll zil-n v.lder van
Duitse ,lfkomst. Al vrij sne LOU \X'oody,
zoals zijn roepnaam W;IS, f lerrmann in
het meer Amerikaans aandoende
Herman veranderen. Dit mede op grond
van het feit dat Wood}' al heel jong op
de planken stond als zanger en als dan-
ser. Hii had dit van niemand wel"md,
want zijn vader was zanger in een kwar-
tet. Rond zijn tiende kon \'{Ioody \"an het
verdiende geld een altsax kopen en
kreeg hij les van ,\rt Buech die een voor-
stander was van de strenge aanpak. Dit
had tot gevolg dJt \X'oody \'oort<l<ln
werd geatficheerd als de Boy Wonder
Of The Saxophone. Tijdens zijn High
School jaren werd \Voody opgenomen
io de hand van Joe}' Lichter en hij deed
daar een sch,H aan ervaring op. Hd was
nog wel geen echte jallmuz_iek, maar op
het geoied van arrangeren en band leiden
was dit orkest l'en prima leerschool.
Ook Inisterde de jonge saxofonist luar
platen van Duke Ellingron en Don
Redman en zo hcgon de jazz lijn muzi-
kale denken te hdnvloeden. Toen
Herman achttien was, ging hij on thc ro-
ad met de band van Tom C;erun. Op dJt
moment kon \'('ood)' niet hnToedl"n dat
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dit zijn voorland was. Ilij zou 111.zijn
hele leven on the road olij\'en.
Na TOlll Gerun werkte \\'ood}' nog hij
mensen als f larrv Sosnick en Cm
Arnheim, Overigl'ns mag niet onn'rmeld
olijven dat deze orkesrleiders Herman
niet alleen als saxofonist, maar ook als
zanger en danser engageerJen. In 1932
had hij immers hij Tom CeTlln al zijn
eerste platen als z.lllgL'r opgenomen !
Omstreeks 193(, maakte Woody
I krll1.lIl rt't't!s Lkel uit van het orkt'st
van de oeroemde Jsham JonL"S,de com-
ponist van songs als "There Is No
Greater Love" t'1I "1'11 See Yuu 111.\Iy
Dreams". In datzelfde jaar besloot de
schatrijke ./ones zijn orkest op te heffen.
De hand viel in twee delen uiteen. D",
mnsici die Je softe stijl van ]tllles wilden
v{)ortzenen. gingen verder onller leiding
van VIOlist Eddil' Stone, terwijl de jazz-
,ldepten Woody overh,taillen de leiding
van een nieuwe jal.l.fonn,ltie op nch te
nemen.

• Eigen band
Voonbt \X'oody ,l,ln de vormlllg van
zijll eerste band begon, trad hij echter in
het huwelijk met Charlotte Nest'" die hij
vijf jaar eerder hij een revue had ont-
moet. Zij zonden 46 iaar hij elkaar olij-
ven, Het samenstellen van ecu orkest
hleek overigens niet zo eenvoudig te
zijn. Weliswaar heschiktt' Woody OH"r
dc musici die samen met hem hij Jsham
./oucs gespeeld hadden. maar de nieuwe-
lingl'n vonden het aanvankelijk gehrek
aan werk niet zo aantrekkelijk. Woody
maakte hen da<1rol1ltut een soort aan-
deelhouder, zodat er hij een eventuele
winst gelijk opgedeeld zou worden. Ht't
orkest krL'cg als n,lalll Tht' Band That
Plays Thc Blues en het eerste optredL'n
was op 3 novemoer 1936 in dc Brooklyn
Roseland Ibllroorn. De bandkdcn oe-
grepl'n dat zij nooit zouden kUTlnencon-
curren"n Il1L.tdL' orkesten van Count
Basic of Bl'llll}' GoodmaTl en besloten
dt'rhalve ziL"hop de olues tc concentre-
ren, terwijl ook hct showeleml'nt een be-
langrijke rol spedde. Hoewel dl' band al
vrij snel opnamen mocht maken. waren
het roch heel magere ]<lren voor \'('oody

en zijn muzikale vrienden. Het zou tot
1939 duren ah'orellS de band het eerste
succes zou hoeken. Het nummer
"Wo(){khoppers Ball" \wrd een hit,
maar tot el'n l"chte doorbraak bvam het
nog nier. Imussen had Woody al een
paar z.;lngert'ssell bij de band gdud on.
der wie Carolyn Grey en -'larv Alln
.\kCal!. In later jaren zou \VooJy ver-
klaren dat de zangeressen altijd voor
\Tel trammelant in het orkest hadden ge-
zorgd, uiteTa.lrd met name op het gebied
van de liefde, maar dat z.ij nooit wez_en-
lijk hadden bijgedragen ,lan de sw.:ces-
sen van de band.

.Tbe Herd
Pas in [941 kwam dan eindelijk de lang
verwachte landelijke erkenning. De
band trok overal volle zaleu L'n het was
ook In die periolIe dat men het orkest
glllg aanduiden als The Ht'rd. Het was
overigens de uitgever van het hlad
.\letronome George T. Simon die dezt'
naam al iu [939 voor het eerst gebruikt
had. Woody flerman stond altijd voor
het orkest, lllaar dat nam niet weg dat
hij in hijna ICder sruk wel in een of ande-
re p,lssage de kl,HiJlt,t uf .lltsax ter hand
nam. \X'oud}' was gel"n groot solisr,
1l1,lar hij had wel een fi/'nt" neus voor
jong talent. Herman ga aankomende
musici altijd veel speelruimte en zijn or-
h'st heeft dan ook een groOt aantal later
wereld oe roemde musici voortgehracht.
Zijn b.lnds wndell wel reizende L"onser-
vatoria genoemd. Intussen zijn we in her
jaar 194.3 beland en beginnen z.Îch be-
paalde muzikale veranderingen af te te-
kenen, liet orkest heeft 7.ich allang ont-
wikkeld tot een allround hand en het
aantrekken van hassist Chuhhy lackson
hkek een gouden greep. Deze ffamboy-
,\1Ilepersoonlijkheid zou de komelHle ja-
reil een grote rol in het orkest gaan spe-
len. Woody beschikre in die tijd al o\'cr
uitncmende musici .lls trompettist Ray
\\feul'!, tromhonist Eddie Hert cn teno.
rist Allen Eagt'f, Het jaar 1944 zou l'en
nieuwe periode inluiden, vooral (lok
omdat de oe7ening immers ingrijpend
veranderd was. [n lk jallhisrorie wordt
dit orkest aangeduid als Thc First Herd



Thr First I Imf 1'N4-194(,

en deze formatie ging vooral onder in-
vloed van de Bebop en door de fantasti-
sche ,lrrangementen van de toen nog erg
ionge Ralph BUfIls en :-Jeal Hef ti VOO[-

uitstrevendt" paden nt'wandelen. Ook
comrnerciëel was de band eell succes, het
was oorlog en de mensen snakten n,l,lT
een verzetie. \X'ood)' ~lerm,Hl heeft de
First I-lerd altijd heschouwd als de heste
blind die hij ooit gehad heeft in termen
van swing, eenheid en power. Hovendien
speelden in dit orkest mensen als de
trompettisten Pere en Conte Candoli,
Shony Rogers en AI Porcino, de saxofo-
nisten flip Phillips en John LaPorta en
de rromhonist Bill Harris. Het waren
echter de fanwuze drummers Dave
T(lUgh en Don Lamond dIL' de banJ de
overJonJerende swing gaven, vandaar
de hiinaam The Thundering Herd. In
het jaar 1946 had de hanJ één miljoen
Jollar aan inkomsten! Hoogtepunt van
Jeze perioJe was wel de samenwerking
van de band met de beroemde compo-
nist 19or Stravinsky die zo onder Je in-
druk van de first Herd was dat hij speci-
aal voor dit orkest EbollY Concerto
componeerde. Op 25 m,lart 194(, werd

dit stuk in de roemruchte Carncgie Hall
ten gchore genracht naast repenoiretop-
pers als "Apple Hone)"", "Caldonia" en
"BiJOU". Ook "Summl~r Sequence", een
compositie in vier delen van Ralph
Hums, kret'g een eerste uitvoering en dit
werk oogstte eigenlijk meer wa<Hdering
dan het prt"stigieuze EhollY Concert.

• Voorlopig opheffen
Imussen had \X'oodv een zl'kere Ahe
Tun:hen als road nla[~ager aangestelJ t'n
dat zou in de loop der rijd cen rampzali-
ge beslissing hlijken te zijn. In decembcr
1946 deelde \Voody zijn musici OIlHT-
wacht mede dat hij had bl'sloten de
band voorlopIg op te hdfen. I'\il~mand
begreep wat er ,un de h<llldwas. Het or-
kest was muzika,tl en cnmmt"rciëel op
z'n top, Pas jaren htter zuu \X/oody
Herm,lIl dl' wart: reden prijs geven,
\'I/oody was altijd onderweg met zijn
jongens en zijn \"touw Charlotte had de
eenzaamheId niet meer aangekund en
was aan de drank geraakt, Hegin 1947
kreeg \'{Ioody van z.ijn ,lCCOUlHantsbe-
richt dat hij de belastingdienst nog

JO.OOO dollar schuldig was. Iemand had
klaarblijkelijk een misrekening ge-
maakt. \Voody was nu wel gedwongen
wen aan het werk tC gaan en eind sep-
tember begonnen de repetities met wat
later The Second Herd genoemd zou
worden, Dit orkest ZOIl de jazzgeschie-
denis ingaan als de Four Brorhcrs hand
en was muzikaal een absolute top. maar
financiëel een llop. De tijden waren ver-
anderd, de mensen gingen niet meer
naar de grote ballrooms en luisterJen nu
veel meer naar pOJlulaire mUZIek.

De aanduiding four Bruthers ht,ett Hl de
jazz echtt'r l,t'uwigheidsw;1arde gekregen
als cxponent van een uitt'rst lichtvoetige,
elegante en sonore sound. \Vat was nl.
het geval. In de de Secllnd Herd zaten in
de saxofoonsectie de tenoristen Stan
Getz, Zoot Sims en I Ierhie Ste\vard.
Samen met een andere tenorist Jimmy
Giuffre h,ldJen !.ij in de band van Gene
Roland al geëxperimenteerd met een be-
z.etting van vier tenoren. D;1t klonk fan-
t;1stisch en het zette Jimmy Giuffre aan
tot het componeren van een stuk voor
drie tenoren en een bariton, dus zOIlJcr
de gebruikelijke lead-alt. Giuffre noem.
dc de compositie heel toepasselijk "Four
Bruthers". Eén t'n ander op verzoek van
\Voodr Herman die al van deze sound
gehoord had, Op 27 december 1947
werd het stuk op de pLtat gezet en het
sl()eg in ;11seen bom. I 'et is een absolUTe
klassieker geworden en \X'oodr Herman
heeft sindsdien zijn saxsl'ctie altijd laten
spelen in boven genoemde bezetting.
Deze unieke sl'tting kwam overigens
mede zo goed uit de vcrf omdat Je
betrdfende musici ,111en op een Sel-
lllers;1xofoon met een ehonieten Ikrg
l.arsen lllolldswk speelden, Bovendien
was voor alle tenoristen l.ester Young
mt't zijn vederlichte ,Ianpak de inspira-
tiebron. Overigens had \Xloody ;11s
hand leider zo zijn prohleml'n met dezt"
Jonge honden. Een groot ;Llllt,11band le-
den was zwa;lT \.erslaafd aan drugs en
vertoonde het d;urml'e gepaard ga;1nde
onvoorspelbare geJr.1g, Vooral de toch
zo bt'g.l'lfde barironist Serge Chaloff
was soms volkomen onhandelbaar. Dit
had uiteraard tot gevolg dat de presta-
ties van het orkest variët'nlen vall bed-
rocvcnd tot briljant .

• Early Autumn
Veel prettiger is het OTll 30 december
1948 te meTlloreren. Op die datum dook

\'(foody Herma'l
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• Beknopte discografie:
nlues 0'1 P"mde 1937.1942
\YloodclJoppers naU Ut'e 1944
NurtlJll'est Passage Live 19-45
717eTJJIIllderiltg Herds 1945 - 1947

TIJI'O Cllnee

The Secmld Had (The FUlir/lrothers Rmd)
19-47-1949

,"fCA CRI' 16062 CD
Jass 621 CD
Jass 625 CD
cns 460825 CD

Veroe835319 CD

RCA Bfuebird NI> 90629 CI>

Op 20 november 1976 vierde Woody
Herman in Carnegie Hall zijn 40 jarig
jubileum als hand leider. Alle nog in le-
ven ~jjnde groten uit heT verleden gaven
acte de présence en het werd een gewel-
dige happening. Wanneer je de opname
van her concert beluistert, hoor je een
intens gelukkige Woody zijn "oude jon-
gens~ aankondigen. ;\!usici als Stall
Getl, Conte en PeTeCandoli, Zoot Sims
e.v.a. bezorgden hun vroegere boss een
onvergetelijke avond. Enige tijd geleden
merkte Short}' Rogers naar aanleiding
van de dood van Stan Getl in een inter-
view op dat de jaren van Je FiTSt en de
Second Herd zo fantastisch waren ge-
weest, m,ur daT her zo'n pijn deed dat
van al die musici er nog maar zo weinig
in leven waren. Inderdaad, gelijk l'Cn re-
volutie verslindt ook de ja7.1muziek zijn
eigen kinderen. Voor de oude maeSTro
Woodv Iierman waren de laahte jaren
evcneens niet erg feestelijk. Weliswaar
keerde hij weer terug naar de oude
swingstijlzonder fusion invloeden, maar
privé kreeg hij zware klappen te verwcr-
ken. Zijn \'rouw Charlotte overleed in
1982 aan kanker en zijn schuld bij de
belasring was inmiddels O\)gelopen tot
een slordige :lnderhalf mi joen dollar.
Op alle mogelijke manieren probeerden
7.eWoody TOt heTalen te dwingen. Zijn
huis werd verkocht en niemand sl:heen
zich te realiseren dat het hier ging om
één van de grootste levende Ameri-
kanen. !\.!en wist dat Woody altijd te
goeder trouw was ge\veest en dat malafi-
de managers hem gl'runeerd hadden.
maar men bleci hem achtervolgen. Van
een muzikant heb je immers minder te
vrezen dan van een gangSTer.
Al deze zaken hadden een funeste uiT-
werking op Woody's gezondheid en na
een ziekbed van een paar maanden
kwam op 29 oktober 1987 een einde
aan het leven van de man die mer zijn
Thundering Herds hele generaties mu-
ZIekliefhebhers aan zich verplichT had.

1951 - 1963

1976

Compactl\V aJkma" Jazz:
Wood)' Hen/lall

TlJe 40th AlIllillers,ly)'
Camegie Hall Concert

moest die avond in Kansas City spelen
en heTgeruchT deed de ronde dat Charlie
Parker zich in de stad bevond. Het bleek
lTlaar al te waar te ûjn en diezelfde
avond speelde Bird de sterren van de he.
mel, begeleid door \'>;!oody's Herd. Er
bestaan amateuropnamen van die echter
van leer matige kwalircir zijn.
\'\.'oody kon meestal voortreffelijk mer
zijn soms uiTerst lasrif.\e jonge muzikan-
ten omga;\ll. Hij voelde precies aan wan-
neer hij moest ingrijpen en dan kon hij
ook zeer rigoureus zijn. Verder had hij
een prima gevoel voor nuances waar het
arrangememen betrof. ~kt kleine ingre-
pen wist hij logge concepTen Teverande-
ren in 7.eerspeelbare stukken. Ook in de
vijftiger jaren telde zijn orkesten talloze
toppers. Ik noem u slechts de tromhonis-
tl.'n Urbie Green en Carl Fontana, de
saxofoniSTen Bill Perkins en Richie
KamllCa en vooral de zo tragisch bij een
vliegtuigongeluk om het leven gekomen
trompettist Bill Chase. De jaren zeSTig
werden een soort renaissance voor de
hand. Er was l'l'n groot aantal boekin-
gen en dus zou je mogen I:onduderen
d:lt er goed verdiend werd. \'\!aar heT
geld echter gehleven is, weet alleen Ahe
Turl:hen en hij besloot het in de jaren ze-
vcntig hoger op te zoeken. Hij overleed
nl. en llam al zijn geheimen mee in z'n
graf. Vooral de eminente tenorist Sal
Nistico voelde zich na jaren van trouwe
dienst in Je Herd zwaar onderhetaald
en hij liet dat merken ook. De periode
tot 1980 is \'oor alle jan.musici een
heel zware geweöt. \'\.'einig werk en
nog minder waardering. Ook Woody
Herman probeerde het hoofd boven wa-
ter te houden en besloot op de fusion
toer te gaan. Hij installeerde een elektro-
nische rirmesectie en speelde stukken uit
het jazzrock idioom.

de hand de Capito! studio in om een
a,lntal opnamen te maken en één vall de
vastgelegde stukken zou een sensatie
veroorzaken. \X'e hebben het dan over
"Early Autumn", deel "irf van de al eer-
der vermelde suite ~Summer Sequcncc".
Tcnonst Stan Gctz spl'cldc in dit scuk
een onwezenlijk mooie solo en nadien
zou de wereld voor hem definitief veran-
derd zijn. Ilij was nl. op slag wereldbe-
roemd. Trouwens, heel v('cl musici uit
Je Sccond Hcrd hebhen het orkest als
springpLtnk voor {'{'n 11lIsTt:rrijkc solo-
carrière gebruikt. Ik noem V:Hl hen de tc-
noristen ZOOt Sims en Al Cohn. vibrafo-
nist Terr}' Gihbs. gitarist Jimmv Raney,
pianist Lou Lev)' {'n de later zo beroemd
gc\vordcn componist Juhnny .\1andcl
("Emilr" en "Tht: Shadow of Your
Srnilc"),
Financiëel ~in~ het \X'oody inmiddels
nit,'[ edn voor de wind. Het runnell van
een dergelijk grom orkest is geen sinecu-
re en je moet als bandleider bepaalde za-
ken delegeren . .Ie moet I.he mensen dan
wel kunnen vertrouwen. \Vood~. had
daar geen geluk mee. De al eerJer ge-
noemde road manager Abe Turchen was
vooral bezig ml.'r gokken l'Il dan bij
voorkeur met het geld van de band ,
maar hij "vergaT" wel belasring af re
dragen. In de herfst van \949 werd de
Second Herd door de lezers van het ge-
renommeerde blad Down Beat uiq!;eroe-
pen TOTheste orkest van her land, ll1:lar
tegelijkertijd noopten de finanl:iële peri-
kelen \X'oody tot het opheffen van de
band!

• Latere bands
Woody kon op dat mOllll.'nt niet weten
dal de h;lnds die hij tot zijn dood in
1987 zou leiden nooit het niveau van de
firsT I.'n SecOlHlHerd zouden halen. liet
waren vaak superbe units mer prima so-
listen, maar het vernieuwende, avon-
tuurlijke was cr af. TOl:h wil ik ook aan
deze latere bands, zij heTkort, aandacht
schenken. De Third en de Fourth Hcrds
die \X'oody in j,lren vijftig kidde, roei-
dl'n in feite te~en de stroom op. De pop
h:ld de plaars van de jazz ingenomen en
\X'oodr moest de nodige concessies doen
qua repertoire. De hand speelde in 110-
tels SOlTlSpure dansmuziek. Op 22 juli
195\ vond er een gedenkwaardige muzi-
kale ontmoeting plaats. Het orkest
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VERKASSEN ISMEER DAN VERHUIZEN

[n mijn dielhttijJ hcb ik verhuizingen
meegemaakt: van de ene kazerne Tlaaf Je
andere. Van Naarden lIaaf Ede. naaT
Crailoo, naar Duitsland, naJf Den
Helder. Inpakken. wegwezen cn w{'cr
uitpakken, meer was het niet.

Als kind heb ik maar één keer een ver-
huizing meegemaakt: aan h('t begin van
de DuiTse bezetting vielcn er Britse hom-
men op het Amsterdamse Wilhelmina-
gasthuis, hij ons om de hoek. ,\lijn vader
besloot tot verhuizing naaf een veiliger
huurt. Na mijn .studietijd hch ik in
Oostenrijk, in Johanncsburg en Kaap-
st;ld. in Aheokuta en Ikenne (l\:igeria)
gewoond; maar ook in Hadhol'vl'dorp,
l\:oordwijk en Huizen. Aan die verhui-
lingen hcb ik geen enkele herinnering,
maar onlangs zijn we weer \"crhuisd en
dat zal me hlijven heugen.
\Ve hadden 25 jaM op hetzelfde adres
geleefd. Het huis waM de twee dochters
,lIs kleuters binnen waren gestapt en als
volwa%en vrouwen uit waren gegaan.
Van dit huis vall drie verdiepingen over
naar een flat \":111 drie kamers. Be-
zittingen moesten drastisch worden op-
geruimd, weggegeven, weggedaan, weg-
gegooid. Dat kostte soms moeite, maar
minder dan verwacht. :"J"uzitten we in
die flat met te veel boeken, te ved kie-
ren, te veel prenten, re veel houtsllij-

werk; van alles te veel. En dat hadden
wc niet voorzien.

We hebben geen spijt van het besluit om
te verhuizen, want het huis werd te
groot, ook door de trieste hninnering
aan wat niet meer ISen nooit lllt'er terug-
komt. l\"u staan we vuur een moeilijker
verhuiZIng - LUllen we voorgoed naar
Zuid-Afrika verkassen? \'\'iJ hebben WJt
met dat land, waar ik in 1959 al een jaar
woonde, maar daarna als eerste onge-
wenste l\"ederlander ruim 30 j,l;\f niet
meer in mocht. Als de :lpanheid 15 jaar
tTrder was overwonnen, waren we zeker
naar Zuid-Afrika geëmigreerd - de kin-
deren waren TOen nog jong genoeg ge-
weest om mee te gaan.

W'e verkassen niet, omdat we een hekel
hebben aan :\"ederbnd, zeker niet.
Nederland is in sommige opzidHen te
verkiezen hoven Zl1\d-Afrika. Je kunt
veel kritiek hebben op de Nederlandse
samenleving Illaar ZU\d-Afrib heeft
nog veel In te halen op ht't gebied van
persvrijheid, vrijheid V.lIlmeningsuiting,
\'erdraagzaamheid voor andersdenken,
vrijheid voor sexuele gea,ltdheid, vrij-
heid van keu7.t' voor levensbeëindiging
t'.d. \'\'ant Zuid-Afrika is nog lang niet
bevrijd van bekrompenheid - het land is
10 christelijk en puriteins geindoari-

neerd, dat daar nauwelijks ruimte is
voor een redelijke discussie over huma-
nisme, homosexualiteit, abortus, eutha-
nasie, doodstraf. Zuid-Afrika heeft ons
veel te leren ten aanziell van verzoening
e,d, Jll,lar het land heeft toch een "hu-
malllstischen achterst,lnd in te lopen en
enorme soci.lal-eCOll(llTlische problemen
up tt'luswn. Nederland is daarbij verge-
leken bijna "klaM", in de zin van ""vol-
tooid", ondanks de problemen die ook
hier nog Ijjn.

.\bar Zuid-Afrika hoeit daarnaast toch,
want het is binnen zijo grt'nzen ouk de-
werdd-op-kleine-schaal: zuved verschil-
lende culturen, volken, talen; zoveel
landschappen; zoVlTl uitdagingen ook.
En we hehben cr zoveel \"Tienden. Voor
ons IS Zuid-Afrika het "adoptief vader-
land". \'(!ij g,I,11\ niet om te rentenieren,
maar om een heet je lTleete leven met de
veranderingen daar. Dat doen wc de
la,ltste vier jaar al, toen we drie maan-
den per jaar in Kaapstad woonden,

liet leven in Zuid-Afrika tn'kt ons zo
sterk aan, dat we er graag perm,lnent
zouden willen wonen. En nu dat echt
kan, durven wc de beslissing niet aan.
\X'ant het gaat om meer dan een verhui-
zing van een huis n,lar een flat. Het bete-
kent kiel_en voor een ander leven, mer

andere comacten. Her
jongste kind keft niet
meer, maar de ander is
geworteld \l1 l'eder-
land. Die ga je missen,
evenals de rest van je
familie, je t'ederland-
se vrienden en kennis-
sen. En hoc zit het met
het ouder worden in
Zuid-Afrika? Als jC
medische veTl.orgmg
nodig hent? Zijn we
dan in Nederland niet
berer af?

Kortom: verhuizen
van een groot huis
naar een flat is moei-
lijk, Illaar om te ver-
kassen uit het ene naar
een ander leven? \'\/e
willen wel en we wil-
len niet.
Kortom: een onmoge-
lijke keuze. Dus gaan
\ve (nog) niet verkas-
sen en blijven we pen-
delen - voorlopig.

Karel Roskam
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DE AMERIKAANSE
PRESIDENTSVERKIEZINGEN

AI het gehele jaar stonden in dag~ en weekbladen artikelen en beschouwin-
gen over de aanstaande Amerikaanse presidentsverkiezingen. Maandenlang
werden wc geïnformeerd over de voorverkiezingen in de diverse staten en
het "circus" van de partijconvclltics. De meeste mensen, zeker buiten de VS,
nemen al dit nieuws VOOT kennisgeving aan, want men heeft nauwelijks enig
idee hoc de verkiezing van de president van het machtigste land ter wereld
tot stand komt.

Dit artikel probeert enig inzicht te geven in de verschillen tussen
Democraten en Republikeinen, in het "gedoe" rond partijconventics en kies-
mannen, kortom hoc het verkiezingssysteem in de V$ werkt.

In de twintiger jaren In'k het cr op dat
dit zo zou blijven want van 1921 [Ot
1933 waren er steeds Republikeinse pre-
sidenten. Bovendien waren de Demo-
Gaten ernsti~ verdceld. Toch kwam
hierin verandering toen FrankIin D.
Roosevelt de tegenstcllingt'n tussen de
"countrv" (het Zuiden en het \X!esten)
en de "dty" (het ;'\loorden) wist te over-
hruggen. Daarnaast speelde de ontevre-
denheid over het niet aanpakken van de
crisis door de Repuhlikeinen zeker w'n
belangnjke rol.

• Na 1945
In de jaren na de Tweede Wereldoorlog
haalde de Repuhlikeinse partij steed<;
meer SH'll1men in het Zuiden en kalfde
de Rooscvelt-coalitie steeds meer af.
Zelfs de vak honden dreigden in de pe-
riode Nixon (1968-1974) hun steun aan
de Dl'moeralen op te I,eggen. In 1976
leek het er even op dat de oude
Roosevelt-coalitie weer nit,uw leven was
ingehl<t7.en. In dar jaar won Carter met
hetrekkelijk klein verschil van de
Republikeinse presideTlt Ford (de opvol-
ger van de russentijds afgetreden
Nixon). In 1980 hlt'ek echter de onte-
nt"denheid over het beleid \"an Carter zo
groot, dat de Repuhlikeinen ml'[ een
grote meerderheid wonnen. :-.liet alleen
bij de presidentsverkiezingen (Reagan)
maar ook in het Congres. In 1'JS4 werd

• Rooscvclt-coalitic
Hij de verkiezingen van 1936 won
Roosevelt, zelfs met ruim 60% \"an de
stemmen (hij won in alle staten up twee
na). De Democraten dankten deze mon-
steroverwinning aan de steun van het
Zuiden, de vak honden, de "buitenland-
se emigranten" in de grott' st{'(len, de ne-
gers, de progressieven. de vrouwen en de
arbeiders. Al deze groepaingen relamen
vormden de Roosevclt-coalitie, een poli-
riek verbond \'an dikwijls tegenstrijdige
helangen.
Op den duur hield deze coalitie geen
stand. Onder invloed van verschillende
factoren brokkelde ze af: de conflicten
tussen Roosevelt en het Hoogge-
rechtshof over de New Deal-wcrgeving
(het hervormingsplan ter hestriJding van
de economische crisis), de economische
terugval na een tijdelijke opleving en de
oude tegenstelling tussen "country" en
"city". In toenemende mate gingen
vooraanstaande Democraten van het
Zuiden samenwerken met de conserva-
tieve Repuhlikeinen: de Conserv<uine
coalitie .

PIN ION

deelstaten" (decentrali~atie) hoog in hun
vaandel hadden staan. De Republi-
keint'n daarentegen waren voorstanders
van een krachtige centrale leiding en
noemden zich de "modefnl'n".
Na 1896 bekenden de meeste
Amerikanen zich tot de Republikeinse
partij . .\let een onderhreking van 1913
tot 1921 (\voodTOw \Xrilson) warcn de
"'fublikeillell steeds aan de macht, 1.0-
we in het Witte Huis als in her Congres.

OH PREtJES rE
:zylJ; I'" BEN
OVERRl VOOR!

In de \'ori~c eeuw was het venchil tus-
sen beide partijen vrij gTOot te nocmcn.
De Democraten droe~en het ~temr.d
schuld te ht'hhen aan de BurgeTOor og
(lS61-11165). De ZUIdelijken hadden
zich immcrs afgescheiden van de Unie.
En Democraten waren zij, die zich met
wilden aanpassen aan de voort~chrii-
dende industrialisatie en de "rechten der

• Verschillen
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Heag<lll mrt een m"erweldigende meer-
dnheid herkozen. Op de staat
:\tinllesota ell dl.' hoofdstad \Vashington
Ila stemden Je kiesmannl.'l1 \"an alle
Amerikaanse staten op Reag,ln (525 van
Je 538 kiesmannen). Na twee amhbter-
mijnen moesten dl.' Republikeinen in
1988 met een nieuwl.' kandidaat aan-
Treden. Ook dcze kl.'er wonnen Je Re-
publikeinen (Bush) hct ruimschuots van
de Demo..:raten (Dukakis). Na tW;lalf
par aan de 11l;Kht te 7Jjn geweest moes-
ten de Repuhlikeinen in 1'J'J2 evenwel
hef veld ruimen voor de huidige prl.'si-
dent, de DenHKraaf Climon, In novem-
her a.s. gaat het dus om (Ie herverkiezing
van Clinton of een eventuele machb-
overname door de Republikein Do1c.

• Voorverkiezingen
Vum dl.' verkiezingen, dil' altijd pLlats-
vinden in november (dit jaM op 5 llO-
vember), staan de VS zo ongeveer een
jaar lang in her teken van de verkiezings-
strijd om het presidemsschap. In januari
begint de pro..:eJure van de kandidaat-
stelling binnen de partijen in de vijftig
sr,uen, de logenaamde primaries (voor-
vl'rkiezingen). Vanaf februan tot juni
wurden dezl.' voorverkiezingt'n gehou-
den. Dat zijn verkiezingen waarbij het er
vooral om gaat zoveel mogelijk stl.'un
bil1tlt,'n de eigen p,trtij te verkrijgen. Dir
is van groot belang um op de Nationale
Conventie ~"an de p;lrtij (julilaugusTUs)
de llll"este afgevaardigden achter je kan-
didatuur te verwerven. In ongen'er der-
tig staten worden dele \-oorverkiezingen
gt"houden, in de overige staten stellen of
"verkiezingscomité's~ van de partij de
kandidateri aan of wordt dit heslist door
het p,trtijbestuur op de Staatsconvcntie.

• Partijconvemie
Op de grote Nationale Partijeotl\Tmil'
wordt door de geddegeerden V<lnde vl.'r-
schillende staten gestl'md. Soms hehoeft
er helrma<ll o.i~tgl.'ste~ld te .worden OlTI-
dat er m,ur een k,mdldaat IS, soms ZIJn
meer stemmingen nodig om een kandi-
da,u uit de bus te !<uen komen. In 1924
waren er op dl.' Democratische
Conventie 103 stl.'lllmingen (!) nodig al-
vorms één kandidaat een duidt.lijke
meerderheid behaalde, Op de Nationale
Conventie wordt hehalve een president-
sLmdidaat ook I.'l.'nkandidaat voor h(,t
Vlce.presidentschJp {running mate) ,1,ln-
gewezen en het partijprogramm,l voor
Je komende vier jaar vastgesteld. Voor
de aamtaande verkiezingen kozen lk
Republikl'inen Kemp als running 11l,lTC

van Dole terwijl de Democraten de zit-
tende vice-president Gore herkozen.

• Bevolking
op de eerstt" dinsd,lg in november kiest
de bevolking van de VS de president.
Niet rechtstreeks ma,lr via kiesillannen.
Er zijn 538 kleslll,lnnen, Iedere staat
heeft evenveel kiesmannl.'n als zetels in
het Congres, bIJv'. Ctlifllrnië 45, :srew
York 41, mz, Fén kandidaat moet in ie-
der geval de absolute meerderheid halen
d.w.z. de helft plus één = 270 kiesman-
nen. Omdat (Ie VS een districtenstelsel
heeft, gaan aill.' kiesmannen in één staat
naar de kandid,l,u die de meeste stem-
men ht'cft, ook al is het maar ét'J} meer.
\X'at de l\meribnen dus eigenlijk doen
IS hUil stem uitbrengen op de duur de
partijen aangewezen kiesm,llHlI.:n, die
meestal onder de naam van de presidelH-
skandidaat van hun partij op het stelll-
hiljet staan.

• Kiesmannen
Het stemgedrag van de kiesmannen ligt
tq;enwoordig vast, overlopen naar een
andere partij is al in tijden niet meer
voorgekomen. Sinds ISRH is het niet
meer gebeurd dat een kandidaat wel dl.'
meeste stemmen had maar niet de meer-
derheid in het <.:ollegevall kiesm;lllnen.
In het gt'v,tl Jat de stemmen in het <.:olk-
ge van kiesmannen zomkn sr,lken kiest
het Iluis van Afgevaardigden de presi-
dent. cvTn,lls wanneer geen enkele kan-
didaat de absolute meerderh('id bl'haalt.
De la,Hste keer dat de verkiezingen echt
spannend war('n was in 1960 toen de
Demoaaat Kl.'nnedr van de Republikein
:--:ixon won nKt een "mimem.' verschil
(34.227.096 tegen 34.108.546 stem-
men).
In decemher tenslotte "kiezl'1l" d(, kies-
manm.n dl.' president. Officiet"1 staat de
uitslag pas vast als het Congtes, in eell
geZ<llllenlijke zitting van Huis en Senaat,
de stemmen hl,ett geteld. Op 20 januari
van ho J<l<lrdaarop \'olgt dan de instal-
btil.' van de nieuwe president,

• Kiezer en gekozene
Kan iedereen president van de VS wor-
den?

o

.",NAA~ PZ=MoCRATIE

Een presidentskandidaat mOt't een "na.
tural born <:iti7.en"zijn, hetgeen inhoudt
d,H hij in dl.' VS geboren lllOet zijn.
Hoe zit het met de herverkiezing?
Tegenwoordig kan een president slechts
één keer herkozen worden. Franklin D.
Roosevelt werd, nog niet eens zo lang
geleden. in 1'J3(" in 1940 en in 1944
herkozen, Dat kan nu niet meer. In 1'l51
onder T ruman (de opvolger van
Roost"wlt) werd het 221,' amendement
op de grondwet aangenomen zodat nu
een president maar twee keer heëdigd
mag worden.
:\Iag iedereen stemmen?
Stemgerechtigd zijn alle Amerikaanse
sta<ltshurgers van lH Î<laren ouder, mits
ze al een bepaaldt: periode in het land
wonen ("n 7.ich als kiezer hehben laten
inschrijven. In sommige staten is het dan
nog \veer van bdang dat ze zich voor
een hepaalde p,lttij heb hen laten in-
schrijven, omdat ze er anders niet op
mog('n stemmen oi in de prilll<lfleS hun
stem niet kunnen laten gdden. Het is
ook mogelijk dat een st<l<lt helemaal
gl.'en registratie voomÎ kent. Het is dan
voldoende dat een kiel.er zich op het
stembureau mddt met een identiteitsbe-
WI]S.
Hoc groot is de opkomst?
De opkomst hij de verkiezingcn in de V5
is altijd \Tij la'lg te noelllen (schommdt
rond de vijftig procent). Vam1<lar dat
een fors deel van de verkie7.ingscampag-
IJl' erop is gericht d<lt de kiezers zich la-
ten ins<.:hrijven.
\X'ordt hij de a.s. verkiezingen alll.'l.'nde
president gekozen?
Op 5 november a.s. kiezen dl' Ameri-
kanen niet alleen de president maar ook
de afgevaardigden voor het f luis van
Afgevaardigden en 1/3 van de leden van
de Senaat. Verder wordt 113 van de gou-
verneuts in de staten gekozen en duiten-
dl.'n rechters, sherrifs, enz,

Voor de Amerikanen worden her dus
in novemher belangrijke Vl'rkiezlngen,
Voor Europa en de rest van de wereld
nauwelijks minder. \Vant ook buiten de
VS wordt uitgekeken wie de nieuwe
Amerikaanse president zal gaan wor-
dell. Blijft het Clinton of wordt het
OoIt'? Na dinsdag 5 novemher weten we
meer.

\Vim Hei;
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KRUISRAKETTEN

D

I.coll \I/eekt'

Hct vlicgt door de lucht en het tikt. Het
kan van hemde en ver - op duizend en
meer kilometer afstand - !!,elancecHI
worde1]. Onderweg is het praktisch niet
te onders..:heppen, her is h:trdstikke
nauwkcurig en hu hccooft met een ge-
weldigl' kldp de mens van zijn geestelijk
en fpiek welzijn. KeI', het is niet het
programma van het nicuwe sporrkanddl
7, maar II raadt het al: ht"t is een kruisr.I-
ket. Sinds de krUIstochten Iwbben wc
vdnuit het besch;l.lfde Westen de heide-
nen in het Oostl"n eerst door middel van
de kruisboog en uitellldelijk door mid-
del van de kruisraket mores geleerd.
Periodick wordt Sadd;\nl Husseins fLik
met die vernuftige hewijzen van
\X/esterse te..:hnische superioriteit overla-
den. Ook nu weer.

Zoals hek end moordt Saddam - als hij
de kans krijgt - lijn huren, zijn Shi'iten,
Koerden en familie uit l'n dit kelT had
hij het naar de lllening van C1inton wc-
derom te bont gemaakt. Hij h,ld het in-
dt'fti]d door Amerika, Engeland en
Fr,lJIkrijk verboden deel \"an zijn land
betredt'n om in de Koerdische burger-
oorlog - zij het op uitnodIging \';1n één
van de strijdellde groepen. een partijtje
mee te bi alen, Koerdenleider Barzani en
lijn IWK zagen kennelijk meer heil in dl'
vroegere vijand Saddam dan in de
Amerikaansl' ht'schamengel van vijf
jaar geleden. In juridisdll' zin leek de
Iraakse president overigens gelijk
te hebben: Irak is een sOC\Tf('in,
onafhankelijk land en met n,l1lle
in dt, VN-resolutie 6XX - ik heh
het er nog eens op nageslagen -
staat niets over verhoden gehinl,
wel dat Saddam 11]11 burgers niet
dient te onderdrukken, lllaar ()(')k
dat Iraaks integriteit en onafhan-
kelijkheid door een ieder gere-
specteerd dienen te worden.

De IlO flv zone in het Zuiden
en d.u K{)erden-reservaar in het
Noorden berusten dan ook op
wankcle interpretaties van het -
I,Hen wt" maar zeggen - inter-
nationak overwinnaarsrcdn.
Turkije en Iran mogen wel in
Noord-Irak met hun hommen en
gr,UMten gO(lIen, waar zulks
Saddam in lijn eigen land \Trho-
dCll wordt. Een bedje r,tar ISd.lt
wel. .\laar goed. De VS is juist
die Koerdische partij te hulp ge-
s..:hoten, die geholpen wordt
door Iran. En Iran is nu juist el'IJ
van die landen \vaarvan dt, VS
uH verordonneerd heeft dat nie-
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lIland zich daarmee lIlag bt"nlOeit"nom-
dat dat land het terrorisme in de wereld
ZUil bevurderell, Zo helpt de VS de
vriend van zijn vijand. Maar ddt kan op
de koop toe genomen worden. l'et 10
goed dis door het Amcrikaans optreden
de Koerdis..:hl' p,lrri], die incidenteel de
Turkse regering helpt de Turkse
Koerden \'an de PKK af te maken, nu
door de interwntie \",11l de VS henadeeld
wordt. Een probleem voor de VS ISdus
wel dat lIJ in fl'in' de \"Tit~ndvan hun vij-
and Ir.ln te hulp lijn gekomen . .'.Iede om
partijdigheid te vermijden werd e..:hter
het Zuiden V,HlIrak door kruisrakttten
getroffen l'n niet de militaire install,ltie,
in hl'! :\'oof(kn,

Van meer helang is echter dat Irak daar-
door wel de mogelijkheid OnrnOIll('n IS
lIll't succes tegen AlllLTikaanse en andere
geallieerde vliegtlllgen op tt" treden. ;'\liet
de vcilige haven wurdt be,chermd, maar
de olierijke gehieden die aan Zuid-Irak
grem.en. Aan veilige gebieden voor poli-
tiek vef\'olgden laat de internatiollale
gellleens..:hap llch 111l'tal te \'el'! gelq!;en
liggen, en al helel1l,l,l! niet ,lis er geen
olie ma;1r uitsluitend :lfme drommels te
beschermen zijn. ,\laar dat wisten we in
Nederland sinds Srebrenl..:a ook al.
Gebkkcn IS <LH die kruisraketten on.
d<lllks Je advertentietekst V,Ulde wapen-
handelaar - dat 7e altijd 1On% doel tref-
fen. - toch wat minder accuraat zijn. Op

27 kruisrakeucil waren weer 17 andere
nodig om alsnog dc beoogde s<.:haJl' te
hnvcr kstelI i~en.

Maar wat erger is: die kruisraketten
hebben niet alleen wat militaire objl:cren
opgehlazen, ie hebhen ook Je indertijd
gevormde coalirit, Ter h:lndhaving van de
inrcrnariol1,lk rechtsorde nauwkeurig
gaaakt. "'iet alleen Rusbnd en China.
ook h<lnkrijk, Spanje cn zelfs de
Ar:LhisdlC olielanden hehbl"n een klap
mee gehad en laten weten dat ze niet (:rg
van het Amerikaanse opm:Jcl1 gcchar-
nwerd lijn. En ook de Verenigde Naties,
die oTlmisbaar leken als het F,aat om Je
interrurionak' legitimering van een mili-
taire vredesactie, hebben grote scheun'Jl
opgelopen. Het is niet meer vdnzclfslm:-
kcnd dat nok de lll;1chtigste natie Ter we-
reld. minstens voor Je vorm, HJOr haar
militair optreden elders in de \\Trcld dc
instemming \"an dl" V:\'-Veilighl'idsraad
hehocft, De VS kunncn best zonder, Het
snelk krijgsh.Ütige optrcdl'n van de VS
IS gocd voor Je herverkiel.Îng van
Clinton in een land wa:lfin de Verenigde
Naties zo gewaardeerd worden dat men
zelfs de ..:ontrihmie niet hetaalt. .\har
het is slel"ht voor de wneld wanneer dis
enige e..:hte redHsgronJ voor militaire
interventie slechts de wet van de sterkste
geldt.



DR. APPIE ALBERTS VIERT
CD-DEBUUT OP Z'N 50-STE

Hï" is geniaal, maar ook Cl'll beetje gek.
o op z'n minst bijzonder. De
musicusJchemÎcllS dr. Alhen (Appie) H.
A/hens brengt deze maand een nieuwe
plaat uit met zijn SfOl'P AA & The
DOl:wrs. Thc dOCior IS in heer 'ic. Alleen
al bijzonder omdat her pas l\ppics eerste
cd is.
De vorige twee albullls kwamen uit
voort her cd-tijdperk goed en \\Tl begon.
De trrste c~ee - \Vash lllah brain - stamt
uit 1982, e tweede - Café fileer - uit
'S5. ~Qlla sound is er sindsdien nid veel
veranderd", zegt dr. Alben,>. Thc doctor
is in staat weer vol sompige rock & roll,
waar de live-sfeer vanaf druipL Vuile
rhythrn & hhlt's van eigen hand."
lkgin vorige maand, op wnd3).\ H sep-
temher, presenteerde Je hand hl'[ schijfje
in de hinnenst,IJ van EmJl1l:ll. Een thuis-
v.'cdstrijd voor de zanger/saxofonist,
omdat hij ooit in Emmen werd gehon:n.
In Groningen vierde Appie op 20 sep-
tember lijn vijftigste verjaardag, waar-
met' de tournee door Nederland werd
ingelct. In het c1uhcircuit speelt de
grocp, met cx-handkden van Herman
Brood & His \\'ild Romance. voor volk
zalen.
De carrière van Appie Alberts is er centje
die zonder meer opmerkelijk lIlag wor-
dt'n genoemd. Van 1965 tol 1974 stu-
deerde hij scheikunde aan de
RljksulllVersiteit Groningen, hij promo-
vcerde en werkte in hankrijk en
Amerika aan t'ubelprijs-winnend ("he-
misch onderzuek. ;-";,1 ccn periudc bil
T:\'O als research-chemicus, verliet
Alhens 111 1981 d•...chemie. Hij stortte
zich volledig op Je popmuziek, kwam
later toch weer terecht in zijn oude vak
en is inmiddels opnicuw profcssioneel
muzikant. Ondertussen verhUisde hij
van (~roningen naar Eindhoven. waar
hij nug steeds verblijft.
Zuals hK'rbovcn al werd geschl'lst, reIST
Alhcn~ vecl. Zeer regclmatig is hij nug
in Groningen te vinden. "W,Jnt dat is
een geweldige stad", zcgt hij. "Als ik
daar de stad in ga kom ik al mijn oude
Vrienden tegen. En tot ht,t momem dat
ik met Je eerste trcin weer terug ga, blijf
ik de kroegen in- en uitlopen. Van slui-
tingstijden hchhen ze in Groningen nog
nooit gehoord. Een paradijs dus."
De opnamen vout The doctor is in wer-
den op een kilolllt'ter of honderd van dit
'paradijs' gemaakt, in de Duitse sllldio
van Ncw Advenlurcs-hassisl Harr\" de
\X/inter. Enkele maanden namen d~ op-
namen in beslag, telkens in periodcn \'an
enkele dagen. "Ik ben wel honderd ker
op en neer gewet'st met dt, trein", legt de
mmikanr, tenviii hij 7.wa,lit mtl eCIl ,ta-

pcl trein bartjes. "Dat heh je als je w'n
eind weg woont."
Op dc plaat is t'en andere bczettillg \'an
AA & 1'he Doctors te horen dan de
groep die tegel1\voordi~ op dl' planken
sUat. Drummer Peter \Valrccht h.'rstelt
van l'en motorongeluk en is noudge-
dwongen vervangen door Robert-Jan
"link. Ihssist (;erril Vcen Cll gitarist
Rick t\-leiier lÎlten nog wel in de groep.
Voor Gerrit Vcen is het dl' t".'TStCkeer
d,n hij samcn met Appie Alherts op één
plaat te hort'n is. Uitgerekend op de mo-
menten dat de vorige alhums uitkwamen
had Veen de groef nè! verlau'n. Om \"t'T-
vulgens n,ltuurlii' wecr terug te keren.
":"Ju is hct eindelijk toch gelukt", zegt
hij. "En met goed gCH)lg mag ik wel zeg-
gen."
S,lmen mt:t Harry de \'('inter en de bijna-
vijftiger Appie Alberts z.df. tekende
Gerrit Veen VOOTde produktie \'an de
plaat. "Hij klinkt lekker vet ('n heavy",
zegt de b,ISSÎSr."\.taar cr is uok ruimte

voor de meer cahart:teske kallt van
Appil'. Vooral het nummer Dumb,
dumb, dumb is wat dat bctreft t'en
hoogtepunt ..,
Uiteindelijk kwamen er slechts tien
nummers terecht op Thc doctor is in.
"Daarmt:c was hct 'it'rh,l,ll af", zegt
Veen. "Tegt'l1\'ioordig schijnen er per se
veertien nummers op een cd te moeten
staan. \.laar dat hebben we expres niet
gedaan. Op dl'zt. manier is het een
geheel, dat liikt me belangrijker.
Hovendien is de volgende plaat alWeer in
dl' maak. Het is dus zeker geen gevolg
van gebrck aan ueativiteit."

'The doctor is in' van AA & The
Doctors wordt gcdistrihuccrd door
Coach Music uil Emmen. De actudc
concertagcnd.l wordt tweewekelijks ge-
publiceerd in het muziektijdschrift
OOR.

,\1<1'til/ Groel1ewo/d.
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A TIME TO KILL: EERSTE GRISHAM

De naam van schrijver John Grisham is niet meer weg te denken uit de film-
wereld. De voormalige jurist legde zijn ervaringen neer in thrillers als Thc
Firm. Thc Clicnt en Thc Pc1ican Brief. De verfilmingen werden waanzinnige
successen en Grisham krijgt tegenwoordig miljoenen geboden voor boeken
\\'aarvan hij nog geen leuer op papier heeft. A Time To Kill was zijn aller-
eerste roman, Het bock bevat veel autobiografisch materiaal, reden waarom
Grisham lang aarzelde voor hij toestemming gaf om het tc verfilmen.

A Time tn Kill (in ons land te koop on-
der Je titel De Jury) ochandelt een on-
derwerp Jat in Amerika nog altijd lcdt,
ondanks de wetten tegcil racisme, die in
de jaren zestig werden aangenomen na
vclc heftige en vaak bloedige acties.
Twcc junge, blanke raósten in CalUon,
Mississippi, ontvoeren op khurlichtl:
dag in een dronken bui een tienj;1fig,
zwart meisje. Ze verkrachten het kind en
laten haar vervolgens zwaar gewond
achter. De daden worden zonder moeite
gepakt. ~1aar de vader van het meisjl:,
Carl Lec Haile)", t'en Vietnam-veteraan
die hijzunder ",eulig vertrouwen in de
rl:chtsgang van zijn staat heeft, wacht de
geheurtenissen niet af: hij schiet de beide
racisten dood in dl: gangl:Jl van ht"t ge-
rechtsgehouw, waarbij hij onbedoeld de
begeleidende politieman ook raakt.
Nu zijn de rollen opeens omgl:draaid: nu
staat l:T, in l:t'll racistische. Zuidelijke
staat, eell zwarte man terecht die twee
blanke mannen heeft gedood in plaats
van tWl:e blankl: mannen die een zwart
meisje hebben verkracht en rnish:mdclJ.
Carl Lee vraagt de blanke idealistische
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:l.dvocaat Jake Uflg.lnCt. om hem te ver-
dedigen, omdat dil: zijn broer ooit ook
goede dil:lhten heeft bewezen.

Brigance, die een afso.:huw hedt van ra-
cisme en die bo\"t:,ndien zelf vader V:l.n
l:t:'n kll:in meisje is, neemt de zaak op
l.it'h.. \laar on middel ijk merkt hij me[
wat voor tegenstanders hij te doen
krijgt. I lij kan om tl: beginnen niet vour-
komen dat de jury gehed wordt samen-
~t'steld uit blanken. D:l.n hlijkt de hlanke
openbare aankbger een uitermate be-
vooroordeelde. arrogante kwast tt' zijn.
Maar ook de rechter zelf is niet van plan
om zieh erg druk te maken om het recht-
vaardig tuepassl:n van de wet. nu er een
zwarte man terechtstaat.
Dan is er de Ku Klux Klan, die zio.:hmet
de zaak hegint te bemoeien ('wat wc hier
nodig bebben IS een paar ferme,
Godvrezl:nde leden van de Klan .. .'), 0111-
dat de leider \'an de phlatselijkl: afdeling
een broer is van een van de vermoorde
mannen. Brigance wordt bedreigd, zo-
zeer zelfs dat hij zich genoodzaakt ziet
zijn vrouwen kind tijddijk de st,ld uit te

~tIIren. Zijn huis zal zelfs worden platge-
brand. Ook medewerkers van Brigam:e
worden bedreigd en mishandeld.
UiteitHlciijk gaat ook de bevolking.
blank ell lwart, de stra;}t op Olll te de-
monstrerl:n.

De uiteindelijke rechtszaak hlijkt dl: no-
dige verrassingen op te le"eren. Zo komt
de studente dil: Hrigance uit ovcrtuiging
assisteert bij 7.ijn inspanningen (en die,
om het extra ingewikkeld te maken, ook
nog een beetje verliefd op hem wordt).
met \'errassend bewijsrnateria.ll op de
proppt'n, en blijkt de agent die de beide
daders in de gangen van het gerechtsge-
bouw begeleidde tijdens de schietpartij,
toch te getuigen voor Hailey, ook al was
het een kogcluit Hailey's geweer waar-
door hij zijn been kwiitraakte.
In een wat larmoyant slotpll:idooi. dat
de film helaas l:nigszins ontkracht, doet
Brigancl: op een uitermate geraffineerde
manier een heroep op alle aanwezigen in
de rechtszaal. Hij komt tot die ingeving
op het moment dat Hailey tegen hem
zegt: 'Als je naar mij kijkt, zie je niet ge-
woon een man. Je ziet een z\varte man.'
Dat is de lin waar het in feite gedurende
de hde film om draait.

A Time To Kill duel sterk dt'nken aan
de khlSSieker To KiU A :\lockingbird
van Robert :\lulligan uit 1%2. maar
pcrsoonlijk voelde ik ook a~~ociatie~
met de ijzersterke produktie ~lississippi
Burning uit 1988 van de Brit Abn
Parker. ook al draaide die film in dl.' eer-
ste plaats om het OpspOft'n van drie ver-
miste civil rights-activisten en uiteinde-
lijk om het ontmaskeren van hun muor-
denaars. ~laar de sfeer van ht.'ide films is
iJl:ntiek: dl: hitte, de haat, de angst, de
verhittering, met als schrale troost uit-
eindelijk wel het recht dat 7.egeviert.
Nieuwkomer ~latthew ~kConaughey
werd voor dl: hoofdrol verkozen boven
sterren als grad Pin, Woodv Harrc!son
en Val Kilmer, t.'n Joel Schu'm,lcher had
gl:t'n betere keus kunnen doen: dl.' acteur
ht.'nut deze kans van zijn lcvcn optimaal,
1.'11 nl in dl.' toekomst hl:e1wat scripts op
zijn deurmat zien vallen. _\bar Je mooi-
ste rol wordt tor.:h gespeeld door Samuel
L. Jackson als de vader die zonder a.lrze-
len het enige dON \vat in zijn ogen juist
is. A Time To Kill vertelt weinig nieuws.
Dat de film toch tot de l:tatstt.' st.'conde
blijft boeien is dan ook helemaal de ver-
dienste \'an autt.'ur John Grisham en re-
g~sse\lr Joel Schumadler, in samenv:.er"
klllg met de stt.'rke cast en de toegeWIJde
o.:rew.

Lcollorc I'all Op:::eel.lIld



BUNDDATE

Tht,'o van Gogh mag dan als mells de no-
dige Imrsillgell veroorzaken, voor het
Nederlands filmklima;1.t is hij onrnisba:Jr.
Hij durft voor zijn eigen projecten grote
financiële risico's te nemen om ma,H aall
niemand verantwoording af re hOl'WIl
leggen, en hewijst &H je met weinig geld
en in weinig tijd toch opmerkelijke films
kunt maken. Al was ik persoonlijk nin
bijster gccharml.crd van 06, over telefoon-
seks, de film was wel Je best hezochte
~cderlalldsc produktie van 1994. VOOf
zijn nieuwste. Blind D;ltc, nam Van Gogh
een enorme hypotheek op zijn huis.
Binnen acht dagen goot hii zijn zelfge-
schreven verhaal in een leer originele
vorm. Een man en een vrouw, die hun
dochtertje hehhen n:rloren. proberen vi,l
contJct-aJvertentÎes (waar ze zelf op re-
ageren du~), de intimiteit terug te vinden
waar ze op een andere manier nit,t meer
toe in staat zijn. In een serie intrigerende
scènes krijg je als toeschouwer stap voor
stap een heeld van de tmgedie die zil.:hrus-
sen hen heeft afge~peeld . .\let slecht~ twee
acteurs, Rent'e Fokker en Peer '\1ascini, en
op één lokatie, een rcst.lUrallt, weet Van
Gogh em volwaardige film te 111.lkell.Al
is er hier en daM hest iets op aan te mer-
ken, met elke rolprent wordt dUidelijker
dat Van Gogh ooit het lllt'esterwerk gaat
maken dat hij in huis heek

TIN CUP

Wie Bull Dmham en \Vbite \,'en Can't
.Iump van Ron Shelton heeft gezien, weet
dat hij de aange\\'l'Zen man is om sport-

films te maken die ook nog ergens over
gaan. Bij Tin Cup hedt Shelton at" wereld
van de Illomentcd immens popubire golf-
sport als decor genolllen voor een roman-
tische driehoekswrhouding russen een
aan Ltger wal geraakte kampioen, een on-
sympathieke professional en een mooie
vrouw die verloofd is met de prof, maar
op wit' de voormalige kampioen verliefd
wordt, als ze bij hem les komt nelllCll. ""Ik
wilde t"en film makm OH'r golf. waar
mensen dic t"r niks van snappen, ook Ilog
lol .lan konden hc1evl"J\", aldus de au-
teur/regisseur. En dus nam hij Kevin
Costner en Don .Iohnson om de vrouwe-
lijke kijkers een plezier te doen, en koos
hij Rene Russo als de begeerlijke dame om
wie de beide mannen de clubs uiteinddijk
kruisen tijdens ha helangrijksre golftour-
nooi dat Amerika kent. Iht Russo lTIl
psychologe speelt waar je lllaM bal'r uit
de huurt kunt blijven, als je ed1t in de na-
ngheid I.it, mag de pret niet drukkt'n. Zij
is in ft"itemaar nijl.aak, want het gaat om
de mannen, en om de sport. Als zodanig is
Tin Cup volledig geslaagd. Let vooral ook
op de geestige bijrol van Cheech .\hrin als
de caddy annex mentor \'an Cmmer. Ik
hlijf golf een onhegrijpelijk saail' sport
vinden, maar up de/t' manier wil ik er hest
twt'e uur naar kijken.

FARGO

Na zes zeer verschillende, maar stuk
voor stuk zeer onderhoudende films kij-
ken de miljoenen fans van .loeI en Ethan
Cocn reikhalzend uit naar elke volgende
produktie \'an de succes vuile nroers.
Fargo is opnieuw een sdmt in de roos,
en de hewonderaars die vonden dat The
Hudsllcker Proxy mank ging aan et'n te
luxueuze an lhrel:tion, lullen over dele
laatstt' krachtsinspanning dik te Heden
zijn. De CoellS situeerden hun op ware
feiten gebaseerde thriller n.l. in de ijzige
dakten van een wintt'fs 1\linnesota,
wa;\[ vroegt'r ved Skandinavische immi-
graTlten domicilie kozen, wat nog altijd
aan het accent en dl' namen is te merkeIl.
Hoofdpersoon in deze zwarte komedie
is een sullige auto-verkoper die dl' ont-

\'oenng van Zlln eIgen HOUWensceneert.
Hij hoopt op die manier een flink los-
geld van zi/'n auroritaire, vrekkige
schounvadl'r os te peuteren. Slaar lk
boeven die de misdaad moeten uitvoe-
ren, zijn alll.lfeurs. AI snel gaan er din-
gen fout, en vallen er Joden die hele-
maal niet dood hadJt'n mogt'n g.un. Dc
hoogzwangere politie-agente die op de
zaak gl'Zl't wordt, vindt haar toestand
echter geen helemmering voor een diep-
gaand, en ui[eindeliik succesvol onder-
zoek. Fargo ISeen geniak mengeling van
humor, rom.lntiek t"n criminaliteit waar
de Coem patent op hehhen. Frallces
'\(cDormand (de vrouw van Joel Coen)
in de rol van de cop, heeft uitstekend he-
grepm welke toon ze bij deze subtiele
materie mocst aanslaan.

A COUCH IN NEW YORK

"Ik vond de films van Chantal Akt'rman
prachtig, maar l-O zwaar. Ik heh haar
toen gewooll gt'vraagd om eens een ko-
medie voor me te hedenken", .lldus de
Franse aCrriCejulil'tte Binoche.
Akerman von dat wd een grappig idee,
en ging aan de slag. Van een krantenbe-
richt had ze al snel een scenario gt'maakt
dat Binocht' onmidddlijkk aanstond.
\'\'illiam Ilurt speelt een depressieve,
New Yorkse psvchiater die zijn luxt' al'"
partt'l1lent tijdt'lijk ruilt Jllet een danse-
res uit Parijs. Hij moer er nodig eens uit,
maar kan absoluut niet aarden in het
rommdige, rumoetigt' huis van de
Parisienne. Zij voelt zich echter onmid-
dellijk thuis in The I\ig Apple. Als de pa-
tiënten van de psychiater aan h,lar dcur
komen, besluit Zl' hen gewoon re Ollt-
vangt'n, en met cnige aanwij7.ingen vall
haar vriendin let ze de therapie eenvou-
dig ~.oort. De mannen bloeien allemaal
zicht haar op, en zelfs de diep-gedepri-
mt't'rde hond van de psychiater wordt
bij zijn tijdelijke hazin een compleet an-
der dier. .. A Couch in New York is licht-
voetig, vermakelijk l'Il verrassend, al
wordt de psychiatrie als wert'oschap wel
erg op de korrel genomen.

L"G
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KOLONEL EN ARTS:

INTERVIEW MET DOKTER HOEJENBOS

\X'at betreft dl' raadslicden zelf: als ie 7.0
je kriti\r.:he kamtekeningen hebt ten op-
zichte van de ;\'1.G.D., hoe kan je dan sa-
menwcrken in het sec? En omgekeerd:
hoc kijkt dc arts tegen de raadsman of -
HOUW aan? "Ben iij cr ook zo een die
denkt Jat de .\I.G.D. dunieus met men-
scn omgaat?"'

In het <lrtikel wordcn menscn op ht,t
verkeerdc been gezet: ik ga maar nicf
naar de M.G.D., dat is ccn dubieuze
dienst, waar je allct'n als proefkonijn

gezien wordt en ze ie
snel afkeuren, terwijl
wii toch prohercn zo
goed mogelijk ,"oor
alle p.tticmen te zor-
gen. Is dat nu ccn
manier van dc geesrc-
liike verzorging om

mcnscn ra.ld te geven?

Je militaire psrchiatric in de loop der ja-
ren gcfunctioneerd heeft. Darzelfde kan
ie zc~en van her Chrisrendom: achrer,lf
kun ie ze~gen dat cr heel veel dingen ge-
beurd zijn waar ]t' nu heel anders over
denkt.

sr.:hc feiten, die l.eo van Bergen noemt
kloppen on:rigens wd, het gaat meer
om het tor,ul waarin de indruk gewekt
wordt als wu de .\I.G.D. experimenrc-
ren op patiënren.
Dl' huidige situatie bij de :\I.G.D. is juist
één van kritisr.:h zijn over hoe wij in de
maatsr.:happii staan, ook al is dl' historie
van Je militaire genct~skunde duhieus. Je
staat cr van te kijken hoe biivoorbec1J

rcactic Op
".s oorlog gocd voor de gcnceskunde"

(EGO mei 1996)Ik hen gcirrireerd ge-
raakt door de kop van
het artikel. de opmaak
tlll't dat kranteartikd en de wat scnsatie-
achtige stijl. Er wcrdCll in tussenzinnen
allerlei suggesties gedaan die ik niet vind
passen in her humanisti\r.:h getlar.:hten-
goed. D,lar IS redelijk denken, argumen-
teren en de prikkeling om zdf te rcdcne-
ren toch hclangriik. Kritisch kijken, dat
hoort bij het beeld tbt ik heb van het hu-
manisme, niet allerlei suggesties doen
dic je niet waar kunt maken. Dc histori-

Op het hieronder genoemde artikel van Lco van Hcr~cn zijn nogal wat reac-
ties binnengekomen, met name uit de hock van de medische dienst van de
J\1arine. Begrijpelijk omdat Marine-artsen het meest betrokken zijn geweest
bij de uitzendingen naar Cambodja. Kapitein ter zee arts M.J.J.Hocjcnhos,
hoofd van de Sociaal Medische Dienst van de Marine, had bij het artikel het
~c\'ocl dat niet zozeer hij als persoon maar als functionaris van de genees-
kundige dienst werd aangesproken door hel artikel en wilde graag via een
interview zijn reactie geven. Het gesprek ,"'oen vcel vcrder: de ethische dilem-
ma's van de militair arls komen aan de orde; dit zijn cr eerder meer dan min-
der geworden de laatste jaren.

Wat !Jet!t /I het meest
gest()(/f( ;11 het artIkel
1',1111.eo I'all Bergen?
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Kuilt zich l'oorstellen d,Jl eell lJ"lillûlde
mate 1'<111W<lll1rollll'en 1'<1/1 de geesteliJk
l'erzorgcr ft'II opûchte /',111de milit,lin'J/
in fh't sec misschien wel gerechtl'<lûr-
diKd is?

D;m ~ddT dat wederzijds. Ook de gees-
telijk verzorger zal zi•...h af moetell vra-
gen waar hij staaT.Jt' mIJn ICwel realis•..'-
ren dat zo\\'el alleen zorg Hlor de p;ltlenr
als alleen het dienen \'an het organisatie-
helang over de schreef kan g.l,lI1.
Kielen om te ~('m'zen is innerlijk te~en-
strijdig lIlet het Joel van Je kTl]gsrnacht.
D;n is cen vall ouds bekend dilelTllll:1.
,\bar daTgeldt in andere mate ook voor
de geestelijk verzorger: dient Je ~(Tstl'lij-
ke \"erzorging om mensen langer in een
gruwelijke situatie te houden of stimu-
It't'r je n1l'nsellontslag te Ilemell. Ook de
Mts kan ttllu\v('ns op e('n bepa.lld mo-
Illem a;!ngeven d;!t iemand niet geschikt
is voor het hedrijf ook ;!l heeft het he-
drijf deze persooll wel Ilodig. Voor de
MTSis ht't soms wat makkdijker. omdat
hij wat meer 1l1ogelijkheden tnt gebruik
van de regels heeft 0111richting aan een
pro..:es te geven voor cen p;uïcllt. ();lt
ligTvoor de CV-er lllocilijh'r.

De eersre grondhouding voor een
:\'l.derL1ndse arts is het welzijn van dc
parlent zelf, in die zin bell je meer arts
dan milit.ur. Je draagt de ethl('k mee die
gegrond is in een uplciding aan een
Nederbndse universiteit, a'lllgevuld met
d•...militaire kant.

In de jaren 60liO kw.ull de mt'dis<.:hepo-

lemologle op met lllensen als Rilling en
Tromp. D,laruit IS de Johannes \'(1ier
Stiduing voortgl'komcn. Er is no~ steeds
een ;lftseJl~rol'p die ni•...[s met dl' oorlog
van doen wil hebhen; en ook dt' sbo.:ht-
off<'r~niet z.1Ihelpen, De ('nige 111,1nin
van pro-mens zijn is in hUilogen: de pu-
litiek belnvloeden den er geen oorlog
komt. D.lt is 1111wel genuanceerder ge-
worden.
.Ieziet Jat ook Ct'llorg,lnisatie als Artsen
;mntk.t Grenzcn l11etuit de \"Ill'tell kan
met strikte neutraliteit. Daar is ook het
Rode Kruis in de Tweede \Verddoorlog
erhisch gezIen niet goed uit gekom('n.
Daarrl;last kan ook de individuele ;lfT~
op ecn bep.uld rnOIlH'ntwel zo ver ko-
men dat hij heT,lis mens nil't meer kan
\'er,llltwoorden W.u hij doet. wat (Jok bij
elke andere militair kan gebeuren.

\Vilu iets ZI:XK('I/ Ul'cr de kcu;:c (lI1I ûl
dan lIiel de ijzeren 1'lJorr,l<ld .1.111ti' bre-
keil I'oor hurger slachtoffers?

Als arts ze~ ie op zo'n momcnt: aanbre-
ken en mensen helpel!. /l.tur ie kunt ook
zeggen: de minister wil artsen en midde-
len reserveren voor de jongens t'n meis-
jes die door dl' Nederlandse samenleving
met ,llle normen en wa.1rden ,hc d.lar
heerscn na,lr elders zijn gestuurd om
zi..:haan gevaar bloot te stellen.

De nrg,lllisatie moet zich Je Vra,lg stel-
len: wat is hulpverlening eigenlijk. een
individuele keu7.e telkens opnit'uw of:
pro heren via infrastruo.:mrde m,latre~e-
kn ,lan meer stru<.:rurele preventie Te

doen. Of te wel: onder een boom ge-
wonden verzorgen en n;l een paar maan-
den weg zijn of: EI lBO-lessen geven en
een structuur voor bijvoorbeeld beter
water e11 vocdsel opzetten. '\'-Iet wic
mo(.t jl' dan s.1Il1cl1werk•...n: heel andere
org.l1lisaties en de lokale g('zollJheids-
zorg.
I Ltddçn wc eerst heTkbssieke dilemma:
hoe kun je als Mts mensen herer maken
om ze daarna de dood in te sturen. nu
zijn daar wel war vr.lgen bij gekomen.

Hellt If ooit zd( ill ZO'lI situatie Kewecst
dat /I /Iloest kiezen t/lssell twee l'erschil.
lelld" hdûllgel/?

Ik IKll niet in oorlogsgebied gewccst.
\X/cIheb ik veel nwegl'varl'Jl. ook naar
Curaçao en de Antillen. Ik hen op AruLM
hij de mariniers gewecsr en heb daar met
dl' ao.:hterhanl'n met dc lokale hevolking
te nukm gehad, Elke ans moet in zijn
101lph'Ulleen keer een dilenH1l<1tegengç-
komen ziin: hoe wil ik optreden tegen-
over een patlcnt en strookt dat ml't het
bdal1~ V.lIl de organisati(', Als je mce-
vaart kan dat all.ijn: deze parlent moet
zo snd mogelijk van hoord, m:1<lfdat is
nier mogelijk door onze operationele
opdracht.
Aan hoord hen ]e ,lis ans advlserenJ
\"Imr de <.:(l111111andant.Je bespreekt met
de paücJlt wat dc gcvolgen van dc vcr-
s<.:hil1ende.ldvlezen Zl)n. Ik ben altijd
heel open J,larover tegenover de hetrok-
kene. Jan weet je het beste war dezc zelf
wil. De patknt begrijpt de situatie
nleesTalht'd goed.
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Die is natlturliik (Jok militair en afhml-
keliik van lt.

Ja, maar dan heb je het probleem wd
opgelost, maar je geweten is toch voor
langere duur niet gesust, als het belang
van de patent echt schade opliep. Ik kan
niet voor elke militaire arts spreken,
maar wij zijn toch te veel geschoold in
medische ethiek om je geweten te laten
sussen door de toestemming van de
patient.
\Vat betreft contact met lokale bevol-
king: je kunt als militair artS nog wel
eens wat extra doen met bijvoorbeeld
medicijnen. Maar voor de marine ligt
dat vaak weer anders, omdat je op een
schip toch verder af zit van behoeften
aan geneeskundige hulp.

Klim It na dit "zorg "gedeefte iets zeggen
ot'er nazorg voor uitgezonden militairen
en de hOl/ding t'an defellsie daarhi;?
Hadden niet heel wat problemen voor-
komen kUllllen worden door een iets
ruim1Jartiger opstelling?

Er zijn inderdaad allerlei problemen
naar boven gekomen. Je kum je afvra-
gen wanneer iets van een incidentele
zaak een algt'meen probleem worJr, zo-
dar alle hens aan dek moet om de zaak
uit re zoeken.
Er is ook een organisatoriso.:h probleem:
als ik als arts constateer dat een aantal
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militairen een klacht met de achillespees
heeft, dan is dat op zich zelf nier onrust-
barend. Als blijkt ddt hetzelfde ook el-
ders voorkomt bij een groep militairen
moet deze informatie bij elkaar komen.
Dan kan ik cr misschien achter komen
dat er meer aan de hand is, bijvoorbeeld
met het schoeisel.
Wanneer komt her nier bij de minister
op tafel? Dat kan soms ook gewoon
doof de professionele mening van een
arts komen: mijn diagnose is dat dit niet
zo is. Er wordt dan niet gekeken naat
het waarom van de klacht. Je kunt je
ook afvragen of Je achtergrond van een
~lacht wel alleen de vraag voor een arts
".
Wat gebeurd is, is wel een les voor de
hele nazorg, waar we lOch anders regen
aan moeren gaan kijken. Nederland
heeft niet zo'n goede historie wat betreft
\'deranenbcleid, daar is men inmiddels
wel mee begonnen en moeten we zeker
mee doorgaan.

joan Merens



Hivos steunt homo-emancipatie in ontwikkelingslanden

GELIJKE RECHTEN VOOR IEDEREEN
"Pen"erse lieden die geen rcchtm hebben ,. en "On-Afrikaans en in ~trjjd met
de zwarte cultuur", Zo typeerde president Roben Mugabc van Zimbabwe
de homo's en lesbiennes van Hivos-partncr GALZ. die in augustus van het
vorige jaar aan de internationale boekenbeurs in Harare wilden deelnemen.
Ze werden geweigerd. Enkele maanden later herhaalde Mugabc zijn onfrisse
uitspraken tijdens de Global Coalition for Africa in Maastricht. De voorzit-
ter van deze tweede Global Coalition minister Jan Pronk voor
Ontwikkclingssamcnwcrkin~ - zei onlangs zijn steun toc aan homo's in de
derde wereld. Hivos steunt de homo-emancipatie in ontwikkelingslanden al
sinds 1990.

~Hivos is Z('('r ~H:tid waar hu ga,1t om
directe ondersteuning van het proces
van emalll1parie en het veiligstellen van
de n'chtspositie van homosexuc!en,"
stelt Frans ,\Iom, hdeidsmedt'\verkt'r
Aids hij Hivos, "In her kader van ml'll-
scnn'chten, Aids ell gender LUllen we
hier nàg ml'cr mee naar huiten rreden en
loeken naar llnvolle vurmen van sa-
menwt'rking, Zo is I{ivos sinds 1993 ~e-
associeerd lid van de International
Lesbian .111dGay Association (ILGA)."
ETl,over de relatie tussen hOlllosexuali-
teit en Aids: "Om effectien' Aids-
prevemieprogramma's te garanderen lul
je sexualiteit moeten bespn'ken. Alle
vormen van sexualiteit. Hierin speelt de
homubeweglJlg wereldwijd een duidelij-
ke pioniersrol. .,

gedt Aids-HlOr!ichting aan em breed
publiek, waaronder hOlllosexuclen,
Hovendll'n brengt Pin/.:. Trial/gil! mensen
bij, welke rechten 7ij hehben en hoe lij
lich7.c1f te weer kunnen stellen tegen dis-
criminatie. In India steunde Ilivos in
1994 een eerste, in Bomhay georgani-
seerde, conferentie over 'Opkomende
honHl-identiteit in Zuid-Azië'.

l.atiins-Amerika kent reeds lang een
'licht ba re' hOlllo-e1ll3ne Ipa ticbewegi ng.
die vaak onder uiterst moeilijke omstan-
digheden moet opneren, [n Guatemala
vestigde Cllsa de CI/I/uril Ga)' een 'eigen
huis', [n dit informatie- en documenta-
tiecentrum kunnen homosexuele man-
nen en vrouwen -traditioneel gescheiden

in Guatemala- elkaar ontmoeten. Ilivos
ondersteunt dit nog jonge initiatief van
harte.

• Export westerse cultuur?
De kritil'k op de plannen van minister
Pronk en -,lila loog hieraan- op de werk-
wijze V.1IlHivos is de batste tijd niet van
de lucht geweest. Er I.OU geen oog zijn
voor de werkelijke prioriteiten binnen
het toch al slinkende ontwikkelingsbud-
get. Bovendien louden westerse waar-
dm -na dl' koloniale tijd- opnieuw wor-
den geëxpurteerd.
\X'e sprekell echter over culturen die in
veel gevallen homosexualiteit wel dege-
lijk in zich hebben opgenomen. denk
maar eens aan de Indiase Kama Surra l'n
hl,t Arabische Duizend-en-een-Nacht
verhaal. reit IS dat mensen 'onder-
gronds' moeten leven, hun werk kwijt-
raken en uit hun - met Tlame in de
Afrikaanse cultuur zo belangrijke - fami-
lie worden gestoten vanwege hun sexu-
ele voorkeur. Er is dus sprake van een
serieuze schending van mensenrechten.
Rechten die universeel gelden.

Om/() GrOlIstra

Homusexuele mannen en vrouwen heh-
hen het. zeker in ontwikkelingslanden.
niet gemakkelijk. In veel landen IS ho-
mosexualiteit niet alleen unbespreek-
baar, maar ook wettelijk verbuden en
wa..:hten er lange gevangenisstraffen. 7.U-
als hijvoorheeld ill Sri l.anka ell India.
Dit geldt met name voor homosexuele
mannen. over vrouwen wordt Illeeqal
niet gerept. Voor beide groepen kidt het
tahoe 0\' hun sextiele voorkeur tot l'en
'onû..:ht lare' levenswijze.

• Gunstige uitzonderingen
In geen enkel land is de zeggenschap
over Je eigen sexualiteit wettelijk vast-
gelegd. liet Zuid-Afrika van .\landela
kan hier, met de vaststelling van een
ninl\vc, detinitieve grondwet in juli van
tlit j,lM. een gunstige uitzondering op
gaan vormen.
Ilivos ondersteunt de Zuidafrikunse
Natiollili Coafititm (or (;,1)" mul I.es/Jian
Eqlliliit)". Deze lobby-organisatie m,lakt
zieh sterk voor het opnemen van een
speci'lle clausule in de grondwet, die dis-
criminatie op grond van sexuele geaard-
heid \Trbiedt, Dit kan van grote beteke-
nis I.iin voor de homo-emancipatie wc-
reldwijd.
Hivos-panner Pil//.:. Trial/gfe in :\Lllcisië

Homosexuelen:
Mugabe's zere wonden
Oe geur van hranL!end papll:r en hout
op een Roekenheurs. Een paar hO/.e
kreten maar ook gefluister. Een woe-
dende groep jongeren schreeuwt. dreigt
en vervloekt dt, sprekl"r die hen ver.
zoekt de reeds vernietigde stand van
HivoS-I)anner Gays and Lesbians of
Zimba lwe (GAI.Z) te wrl,Hen, Dit geheurde op de Zimbilbwe Iluernational Book
rair 1996. In Hamre, de slad \';lil Je wnneschijn. die wrswken werd van het zon-
lit:ht van respect voor de rechten van hOlllosexuelen.
In 1'-)95 werd GAI.Z's deelname aan de heurs belet door een woedende president
.\Illgabe. GAI.Z kwam echter terug in 1996, ondanks bedreigingen met geweld en
po Iitic-a rrestatie.
Dit keer raakre dl' president de Zl"rewond nier zelf .Ull. Dl' geselaar was het over-
ijverige HoofJ Voor1i..:hting Bornwell Ch,lkaodza en de Censuur Commissie.
Ami-homo demonstranten vall de regeringspartij, baldadige studenten en religieu-
ll' fanatici verklaarden hUil steun in de straten . .\Iaar GALZ getuigde van veer-
kracht, bracht Je 7.aak voor het gerechtshof en won. De vernederde procureur ge-
neraal Patrick Chinamasa. zwoor dat hij dringl'nd berol'p ,Mn /.Outekenen, 'l let is
tegen onze ..:ulruur',llliddc Je lW,ll1elang van de onwetenden. Ook al zeggen his-
tori..:i dat homosexualiteit er altijd al geweest is. zelfs vóór het kolonialisme.
Nu IS de wt"kumst van de Hook Fair in Zimbabwe. de grootste in sub-SahMa
Afrika, onzeker. Zuid-Afrika, waar vrijheid van sexuele keuze wettelijk be-
schermd is. zal niet aar7.elen om de kans te grijpen de volgende keer de beurs te or-
ganiseren,
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Humanistisch VerbOlld
UitzeIlding 8 oktober 1996

Nederland 1, 22.30 uur

Yoy - Studio:

OVER DE GRENS

TV Documentaire
NOEM HET SLAAP

Tht'ütergruep Rottl'rd,lIlls Lef.

.\Iijn vader zegt: "kt zo'n korte rok ga
jij de deur niet uit. "tijn mOl:der legt:
Kijk uit voor jongens. Ze liegen en laten
je stikken. En mijn moeder zegt:
Aftrekken mag, als je maar niet over-
drijft. Ovef de grens gaat over stoere
jongens en preutse meÎsjes, over vrijen,
versieren en seks, over wat wel ('n wat
niet kan . .\Iet dans, muziek en acts op
het schoolplein en in de disco.

Een soldaat met een kaal-
geschoren hoofd heeft een
professionele uitstraling.
De echte skinhead wist dat al

24 - EGO I OKTOBER t 996

Noem het slaap is een documentaire
over Je Amerikaanse schrijver Henry
Roth, die in oktober 1995 overleed. Hij
geldt als een van de best bewaarde ge-
heimen van de Amerikaanse literatuur.
Roth stond bekend om zijn schuwheid te-
genover de media en heeft zijn verblijf-
plaatsen alcijd geheim gehouden. Zijn uit-
gevers en vrienden beschermden hem te-
gen opdringerige belangstellenden. Er be-
staan dan ook weinig interviews met hem.

Henry Roth werd 89 jaM. Zijn leven
lang beeft hij zowellichamelij"k als geest-
Iijk een gevecht met zichl.e f geleverd.
Nadat hij op 28-jarige leeftijd zijn ro.
man "Call il sleep" had gepubliceerd
kwam hij in een 'writershlock' terecht

dat vijf decennia zou duren. Toen hij
uiteindelijk zijn geestelijke blokkade
overwon. was hij lichamelijk zo ver-
zwakt door reuma dat schrijven een
constant gevecht tegen pijn inhield"
Alleen zijn enorme wilskracht maakte
het mogelijk dat hij een monumentale
autobiografische romancyclus van ruim
3000 bladzijden kon voltooien. Het eer-
ste deel, Mercy of a ru de stream, is in-
middels gepubliceerd. het tweede deel
verschijnt binnenkort ook in l\'ederland
(bij de Bezige Bij).

Uitzending Woensdag 9 oktober 1996,
Nederland 1,22.00.22.25 uur
(herhaling: 12 oktober. 12.0D - 12.25
uur, Nederland 1)
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.\lahatma Gandhi - man van
vredesmarsen en geweldloos ver-
let - sprak vaak van de 'opvoe.
ding v'an het hart'. In hem vindt
de hindoe.mysticus, oncoloog,
filosoof, leraar, therapl'lIt en
schrijver dr . .'\1ansukh Patel zijn
grootste impir,uie. De 40-jarige
Patel werd uit Indiase ouders ge-
horen in Kenia, in het gehied
van de :\-Iasai, een stam met een
sterke spitiruel", band mt't de nJ'
tlIur. Al, kind wrkeerde .\Ian-
sukh dagelijks met de :<Iasai en
was hij ook ooggeruigl.' van hun
bloeJige .\1Ju:<lau-orstand,
waardoor hij het leven in I.ijn

HART VOOR DE VREDE

HET HELSE PARADIJS
Het Cuoa, loals dat beschreven
wordt in Het helse paradijs, be-
suat niet ml.'l.'rop die manier,
l.\>\'eel weten Wl'wel uit de
kram. Ook op Cuha. zelfs op
CUh,l, hebhen li~h de laatsT<'ja-
ren nogal wat veranderingen
\'oltrokko:n. De oude Fidel
Castro proheert nog ste",ds een
soort socialistisch paradils in
,tand te houden, maar daar
WJJr h"'t redelijk gaat op het ei-
land. en dat is hepaald nil,t over-
_11het geval. komt dat eerder
door karitali<;rische inv'loeden.
Het helse paradij, VJn de vrouw

die bij haar
!;d'uorte de
naam P,ltriJ
kreeg, bijna
gehoren op de
dag ,'an dl' ar-
heid 1 nll'i en
ehe Gueyarra
legde de vlag
op haar moe-
ders buik toen
de \we~n
kwamen,

wordt p:l.'vormd door de ,ociali,-
tische heilstaat VJn Cas!To in
eontra,t met haar t'ip:en ,'erlan-
gen na,lr lidde, en dan vooral
naar de lichamelijke liefde. De
namen van mannen lijn aostrae-
tics: dt' Nihilist. de Verrader en
sraall voor de samenleving waar-
in de HOUW, die zich later
Yoeandra ga,u not'men, pro-
heert Ic owrlevt'n. Zoé Valdés
sduijft in de directe t,ul die we
h'nnl.'n van Zuid,lmerika,ln,e
schrijvers: dicht op je huid l'n
soms te dicht. dan moet je het
bOl'k even wl'p:leggen om op
adem te komen. Jt' l'Oelt de
w,Hmte, de ,mgst, het Iweet en
dat is niet altijd even prettig
voor de meer afstandeliJk", laer.
Geen reden echter om het hn...k
te laten liggen.
Zo': Valdi,: Het helse p,uadij,.
NOVlB, Den Haag/AMBO
Baarn 19%. 117 hll. j 29,90.
(JM)

',lil de
militJire
dienst-
plicht in
ons land.
Uitge-
hreid he-
licht
Jongoloed
de om-
,taansge-
schiedeni,
vanaf

1:-:13 en loopt \'Crvolgens de wij-
I,igingen m.o.L de diemtplicht
lang,. Uiteraard ontsnapt ook de
inzet van de krijg;macht niet aan
zjjn aandacht (van de TiendJag-
,l' Vl.'ldtocht tot en mn Bosnië)
al komen sommige uptredt'ns er
well'rg hl.'kaaid van af (Tweede
\'\'ercldoorlog, minder dan één
pagina). Het zwaartepunt I'an
zijn, met \'Cl.'lclllekdotes geLlr-
det'rde, "ge'l'hil.'d,chrijving" ligl
up de reriode na de Tweede
\X:ereldoor\og t'1Idan in het bij-
zonder op de roerige j'Hen zestig
en zevemig, de reriode van de
opkom,t van de VVD:\-I t'n de
daarmee gepaard gaandl' ,trijd
vuor l.'en vcrhetering van de leef.
en werkomstandigheden en de
recht,positie van dl.'diemtplich-
tigel!.
Er dieilt"1lbij dit hoekjl' beslist
enige kriti,ehe kamtekeningen te
worden gellMakt:
- :-.Jil.'tde kunstschilder Jelle
T roclstra riep in 1918 op lOl re-
volutie doch lijn vader Pieter
Jelb Troelstra {blz. 44}.
- De ent' keer let'st men dat dl'
minislCr \'Jn defensie. Relus ter
Reek, het ,ldl'ies van de
Commissie-:<Ieijer in lijn
Dcfensil'nota 1991 overneemt
(hll. 64) terwijl deze een eind
verderop (hll. 144) hl'! rapporl
t'riiw'" ogen/JIik/.:c!i;k in de 111/-

rei/u/i/ de('d vt'Tdwijnen.
- Het was inderdaad een zeer
verbreide g(.Jachte dat ITIl.'nmet
een SS wellicht mot'ilijker in
aanmerking zou kOlllen voor een
haan bij de owrhl.'id. TOl'h kl.'n-
de nagen""'g iedereen, bij ('nig
nadenken, wel nlen,en met ",en
S5~ver1eden die naJien hij de
ol'erheid in dienst WJren gl.trl.'~
den. Jonghloed hewet'rt deson-
danks over de \,)"-er met p;rOle
stelligheid (hlz. 97): fe/1 1J<l<l/l bi;
dt' vl'l.'rheid kOIl bij wel,'crge-
11.'/1.

Zo ziften cr nog veel meer ou.
nauwkeurigheden l'n "Iordighe-
d",n in dit hoek en is h"'t uppas-
sen gehtlJell er zich op te verla-
ten. Ond,lIlk" alle kritiek valt cr
ook heel wat te lachen om de
smakelijk opgediste soldafl>nhu-
IIIOr.
Aad Jongbloed: Voor koning(in)
en \'aderland. Diemtplicht door
de jaren heen. Alpha, Zutphen
19%.I.'i9bll,Geill.j29,.iO.
(\\'H)

-J~
BURDETT---
V.::=.:;:-

. _ •.._----, HET
VERLEDEN VAN
THIRST

John Burden, voorheen advo-
caat in Londen en Hongkong,
hn'ft met de thriller: Het verle-
den van Thirsl internationale
beket1l1heid gekregen en lIIet
reehl.
Rechercheur George, Holmes
bezoekt de alom gerespecteerde
adv()~'aat .I.lme, Knight om de
moord op lijn voormalig cliënt
Oli,'er Thirst te hesprek",n. Tot
grote \'Cro.IZing bekent Knight
>rontJan Thirst Ielf te hehhen
I'l'rmoord omdat dete een ver-
houding had met zijn vriendin
D,tisy. Tijdens Je redlIslaak die
volgt kOlllen alle feiten a;\ll het
licht. In volle vaart, ml.'t verras-
sende wendingen 1.'11 ollverwach-
te omwikkelingen. wordt de le-
vemge>chiedenis van Thint uit
de dOl'ken gedaan. En dan blijkt
niets te kloppen van wat ogen-

wad. Een middenweg was cr
ni('I, niet voor Duras, niet voor
haar lelers.
i\1ar)\lIeril'" Duras: Dat i, alles.
Vert.Marianne Kaas. Van
Gennep, Am,lenlam 1996.48
hlz. j 19,90.(FS)

D1ENSTI'L1CHT

LEGAL THRILLER

Het :tfschaffen van de opkomst-
plicht 1.,11londer enige twijfel
leiden tot het uitkolllen \'an een
aantal hOl.'kenOVl.'rde dienst-
plicht. Als ('l'rste in dele rij ver-
scheen dit voorjailT: Voor ko-
ning(in) en \'aderland. Dienst-
plil'ht door de jaren heen van
AJd Jonghloed.
In dit vlut geschre\'Cn hoek
sehc!>l de auteur, JOal, de titel al
doet vcrmcwden, de ge,chiedenis

,chijnlijk zo voor de hand lag ....
Gewoon een heerlijk spannend
en verra,'end ooek.
John Burdett: liet \'CrIcden .'an
Thirst. BZZTóH. Den Haag
1996.311 hlz. j 34,:;0. (EK)

AFSCHEID VAN DURAS
Tuen zr up 3 maart van dit jaar
op S I-jarige leeftijd wa, OI'crlc-
den werd .\brgucrite Dura, in
,lllc mcdi,\ l'cn v.:m de groot,Tl'
franse auteurs \'an ueze l."CUW

!,cIlOl"mu. De literair", rI,tlaren-
,.hap van deze onse,slunci •.•
waarneemster van mensen, Ilit't

h('{ minst ook van zichzelf, um-
vat biln'l 80
romans,

.\largucr;le Dllral films, scena-
rio's en to-
neelstuk-
ken. Echt

H"'"""" •• ".,_"....;_."".~,, Iwkcnd
wcrd Dura>
-in1914
gehoren in
Fram
[nJo •.:hina
(nu ZuiJ-
Vietnam) -

in 1959 met haar tekst en seen,j-
rio V{lor Abin Rcsnais' film
'f liru.<hinl<l. m{m dllll!llr. Ze
deed 15 jaar Llt..-ropnieuw wc-
reldwijd van li<:h spreken nwt
haar rom:m 'Ik minnaar'
(1984), \\aarvoor u: Je l'ri"
Goncourt krt"eg <'Tl die d•.•gruut-
stl' Franse bestseller van na dt'
oorlog werd. Sindsdien lijn JO
van Duras' teksten in het
N~daland, uitgeorKht, w,lar-
van 12 romans hij Van Gennep
(alle lil EGO h(";proken). Hi~r
ver,chl'en ook onlan~, Dat is al-
les-Het af,cheiJ ~'an een schrijf-
qer, de laatstl' puhlikatie van
Duras 111oktoher '95. Ze dro~g
hct hoekje, mals te verwadnen
was, op aan haar 40 ja,u jon~er",
minnJar, ,teun ~n to~\'erlaat
Yann Andréa, di~ helM in 19S8
ook uit l'l'n vijf maanden duren-
d~ coma dl.'l'd ontwakl.'n, Van dl.'
uitl.'Tst o~knopt~ daghol.'kachtigl'
tekstl.'11volgen er hier enkt"1t.':
-Door ft' 11.'1'1.'11/'lI1g te schriiJ't'/I
kriig jt' hct scliri;l'clI ollder dc
klIi<.. 1-/<,1 b"hocdt;c lIergcl/s
I'(lor.

-Tocl'ullig hCII ik 111/ t'clIIl/<I<l1 xt'-
Ili,Ml. Zo l'lIIg~mllerh<lIhJ !JC/l ik
d,Mr trI'! ,Wil gewclld.
- Vreemd, hot' ik lIug .1Iti;d I'all ir
holtd, zdls W<llI/leer ik /lid I',m

f" hOl/d.
Dat i, alks wl.'l.'Tspiegl'lt voor het
batst dl' gigantisl'he hl.'l.'ldende
kr,Kht I'an een schrijfster en ci-
IlCaste die, m(.de door haar va,lk
pronlCerendc stellingname, ei-
gl.'lllijk alll.'l.'ngeliefd M verguisd
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VERJAARD BEDROG

\'f/im Heij
Erika Krilt
laan !vIeren,
Fr,mk S(melstf<1

,tof van dl' ~lcxicaanse _\bya-
indianen (600 - 900 na Chr.)
hehhcn oTltra'ldseld.
Twee 'willekeurige' herichten
over totaal verschillende
onderwerpen, tijden. cominen-
ten. he\'olkingen? Zl'kcr. zo lijkt
het, m,ur die wel waarnenwrs
nu wild enthousiast kunnen ma-
ken. En dat is precies wm ook
het hUl.k De voorspellingen van
de fvlaya's ontsluierd met zijn le-
zers bn doen~
Adrian Gilbert. meJe-autcur van
de Lw-rseller 'Het Orion
.\lysterie' (over de piramide van

Cheops -
toegangs-
poort naar
de sterren)
en wetell-
schappt:r
~l3urice
Cotterell
vertellen
een boci.
end verhaal
over de ge-
heimzinni-

ge ~tava's, de Toltcken en de
A71l'kcn en hun \'ootg;lngers de
Olnwken, War haddcn lij te ma-
ken met het verdronk •.•n conti-
TWIltAtlantis? Wat bl'wkt'nde de
rarelsl<lTlgcuhus in dczc houg'
tllltwikkelde cultuur? \Vaarom
leken hun traplx'npiramidl'n zo
wondenwl op die in Egypte en
op de torentemp •.•ls van
~Iesopotalllië? H{", kwamen ze
aan hun prt'cil's", tijdrekening?
Wat had hun ongelofclijkc kt'n-
ni, van astrunomie ml'l dit alles
te maken? En war is de betekt:nis
van Cotterell, thcorie van de
zonnevlekkcncydi voor de con-
ceptie van de mens en voor de
upkomst en undergang van cul-
turcn?
Vo/gell' Je lijdrekell/llg I'dll de
'\ld)',I" he~(m het IJlIidi~e «-11
vijfde, FS) ti;dperk op 12 </II~U,-
tll,.1 11-1 F.OJT. en wl er uf' 22
december 20 /2 eell eilld komen
11</'1deu perindl'. J)</Il uI de
J,lTrfe ;;o<l!s II'ij die kennen op-
nieuw lI'urdelll-'Cmietigd door
C<lt",tro!<l!e o.I,lT</bn'illKe'l.
Afdoen als (nn)wetenschappelijk
doemdenh.n? Tja, dat tou kun-
nl'n, maar dan nog vind ik dit.
mer 50 kleurcnfmo's en 150
zwart.witafllt'eldingen geïllus-
treerde bock opwindender dan
1V •.•lke detective of sciencc-fiction
roman ook.
Adrian Gilhert en .\burice
Cntterell: De voorspellingen van
de i\lara's olll~luierd. nbula,
Houten 1996.256 blz. f .19,90.
{FS)

MAYA.MYSTERIES

oorzaak en gevolg aangeven zo-
ab dl"geschiedenis dat doet voor
het verleden van een stad. een
land. de wndd. Die verhandl'n
vers~'hillen nog wel een>: op dit
mOl\ll'TItJ•..nk je dat j", iets doet
omtLu ie moeder dat vroeger
nok deed. np een andl'r monwnt
denk ie dat je dat doet om je
partner te behagen. Ht:lemaal
ddinitid het waarom van alles
kenn •.•n zullen we wcl nooit.
,\lemen rcageren daar verschil-
knd op: sommigen leggen zicb
daar bij neer, vinden dat niet be-
langrijk, anderen zoeken het
waarom buiten de voor ons
zichthare wcrkclijkhl'id. Dat
hl'bbcn memelI altijd geda'lIl: in
één of meer gndl'n geloven. die
in ,Illerlei vcrhalen een rol spe-
len: verklarende verhalen over
de schepping over goed en
kwaad. over liefde en de duiVel.
Die verhalen en Je godcn kun-
nen enorm van elkaar verschil-
len en zo worden zc ons ook g•.•.
prest:ntcerd. Elkt: god,dicnst
lijkt wel los van de historie zo
bo('m, via cen stichter als
Chri,tus of .\loh,unmed. op ,lar-
de gckomen te zijn; d,lt moet
ook wcl zo I'oorgesteld worden,
andns krijgt het nieuwe \'nhaal
niet meer waarde Jan cen ge-
rucht of ecn kr;l11lcartikel.
In De gelaagde religie geeft
Luca, Catherine een voortreffe.
lijk oVCfzicht van de historische
verbandl'n en n\'erCl'J1kom~ten
van dc verschillende god,dil'n-
sten waar wij mce te maken heb-
ben. I lij !lCdl ,I,lll waar en wan-
neer het fundamentalisme kon
ontstaan in d•.•verschillende
goJsdiensten en s~'hetst een
beeld over geInven d,u aan dl'
l'ne kant hec1mild is, ~mellsen
doen dat en wat zc doen is hl'l'l
hcgrijrc1ijk". en a,ln Je andt:re
kant l'en scherpe waarschuwing
vnor de "nHJtanten" zoals
Catherine Je fundamentalisti-
sche stromingcn lIo•.•m[. Vcd in-
formatie levert bep;lJld meer in-
zicht "P~
I.ueas Catherine: De Gelaagde
Rdigie, De I'rom, Baarn 1996.
157 blz. f 29.90.U.\1)

Eind augu,tus. toen deze reCl'n-
,ic wcrd ge~chrevcn, werd uit
Cairo de ontdekking gemeld V;ln
een nn<!er'l<Hdse tempel vaJl fa-
rao Ramses 11(1191;-llJ5
v,Chr.). De vondst \'an wand •.•n
\'01 inscripties dOl" archl'nlogen
en hi,torici hop •.•n op nieuwe ge-
gen'us over het vcrloop van de
legendarische fara(Hmr1ogen te-
gen Libië destijds. Een paar we-
ken eerder berichHe NRC-
llandelshlad dat onderzoekcrs
het geheim van de heldere.
onl"t'rslijth;lre indigo-blauwverf-

GOD, WELKE GOD

'De C<ltalaan,e hrid" .Ce,tolen
tijd' cn 'Gesloten cirkel' is nu
(lok Verjaard hcdrol<:verkrijg-
baar,
.\brtin Redford, werkloos histo-
ricus, gaat g.retig in op de uitno-
diging van zijn oud-studiegenoot
Alec om een week n,lar ~ladeira
te komen, Daar krijgt hij het
aannod ondl'rzock tc vcrrichten
naar het aftreden van Edwin
Strafford, de jonge minister van
Binnenlandse Zaken in h•.•t
Engelse kaninel aan het negin
van dele l'cuw. Uit dl' rm'mnire,
van Slrajford blijkt lbt hij aftr;ld
om te kunnen trouwen met zijn
gelidde Elizatlt'th. Echter, toen
hij Elizabeth om haar hand
vroeg wees ze hem vulkoIm'n
onverwacht af. Diep mUl<:ou-
cheld en Hli onhegrip verhuisde
Strafford naar ~bdeira.
,\1artin gaat opwek n,ur de na-
gcn: waarom werd Edwin afgc-
wezcn en waarom zijn bep,lalde
geheurtenissen niet heschrt:ven
in zijn dagboeken? Tcrug in
Engeland ga,u .\1artill, met
Straffnrd, memoires als lei-
draad. aan de ,lag, Zijn ond.'r-
l.oek v'eroorza'lkt echter een hi-
zarre recks gd, •.•urtenissen.
Stukje bij beetje kumt de waar-
heid aan het licht en dat b"'te-
kent een martclgang \'oor all",
betrokkenen die dachten nooit
mt.t:r te hoevl'n boeten voor mis-
dadcn dil' reeds lang geleden g<'-
pleegd zijn,
Opnieuw heeft G"ddard kam
gC1.ieneen thriller te ,chrijven
waarhij je geneigd hem Je ,tek-
ker van de tclcfoon cr uit te trek-
kcn mn maar ungestoord lt"kun-
nen lezen.
Robert Goddard: Vcrj;lard he-
drug. BZZTûH, Den Haag
1996,416 hll, f 39,50.(EK)

Znndn te
weten dat
er zoiets
b•.•staat als
gesçhiede-
Iliswu je
nooit we-
tt:n waar-
om dingen
wlijn'lls
z,ezlln.
Behah'e ah
jt: gelooft

in de verhalen. mythen en Iep:en-
dl'n waarin b"venaardw weu:ns
alles regelen, dat verklaart (H,k
waarum iet, is zoals h•.•t i,.
.\lemen hehben niet allecn een
ge\'oebmatige ht:rinnt:ring aan
wat l'r in het verledl'll met hen.
u!Î p:ebeurd is. wals t'en hond
'weet' op welk moment hij gt.sla-
gt:n was l'll zo'n moment prn-
beert te vCfmijden. In je •.•igen le-
ven kun je \'an Iwel veel dingl'n

In korte lijd is
lwt Robert
Goddard ge-
lukt weer een
pra~htip:e
thriller or de
xederlandse
bockt:nmarkt
tc btl'n ver-
,chijnen. Na

rauw~te vorm leerde kenlwn. Zo
ontstond zijn inten>e h•.•trokken-
heid hij de lijd •.•nd •.•men>.
S'lmen md de ook in Afrika ge-
boren Rita Gmwami - Jie socio-
logie en \'erpleegkunde slUdt.•.•r-
de in \'('ales. waar bt:iden wonen
- organiseert Patel de inmiddels
beroemde Eurnwalks 2000,
voett{)Çhten voor Jc Hed •.•, naar
o.a. !\:oord-Ieriand, Auschwitz,
Bo~nië en Kroatië. Samen schrc-
vcn I-eonlanp cen zclfwerkhock
over hun toepassing van .Ic bo-
Jyfhcartlmind - techniek. geti-
teld Dansend lUssen Heugde en
verdriet. In een voorwuord
~hrijft ,\Iarcel ~lessing: Dr.
MJlI>uklJ /'atel en Rit'l
Gosummi ;;i;1I echte .'hllrt./erll-
re,,".( .. .) 111 dit vuek I'atel/en ze
UIIS dJt er, hoe lIIot'ilijk of pijll-
lijk UIIU lIiterlijke olllst,mdighe-
den (Jok mogen zijII, in OIISin-
lIerlijk Ce/Igrote krll(ht liuist-
de krJ(htl'ûlt het !Jart die we
kwmel1 xdmtikeJl Ulllllcg,lIid-
Icil te transformerelt.
Dat gd",urt met hehulp van
ticlltallen ht'el ccnnlLldig na te
volgen ncfeningen. handig gell-
lustreerd t.n met \'de anekdotes,
wijsheden en zowel ontroerende
als vaak humoristischc korte
verh'llcn. Een zeer bruikbare
gids voor een liefdevoller dage-
lijks Il'H'n.
J\lansukh Patel en Rita
Gosw;lmi: Dan,end lU~sen
\'reugde en verdriet. Ankh-
Hermes, Deventer 1996. Geb.
geill.171 hlz. f 14,50. Ook via
Ankh-lIermes verkrijgbaar: een
videoband \'an de IKON-docu-
mentaire Liefde en waarheid
owr Manr,ukh P,lIc1,
100 min. f 79,50.(FS)
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UNIVERSAL SOLDIERS

We are tr,linea to !Je the Universal S()fdiers,
bO/md fo keep the peace. el'en durilJg war.
Huw can we (igIJ! the (cdilIKS, feelings of
destructÎolI, /I,ltiO/IS sometimcs seem to Ihlul!
alld spread amoltgst thdT lands.

We will do ollr best fo stuf) them all (rom fighting,
we will tilke the test to give thcm somc cnlightening,
we wilJ make all e((ort to (inish all tIJe madncss,
we 're sI/re that we won 't (ail releasing tfu'm (rom sadncss.

\Ve are trained to be the Unil'ers,lI Soldiers,
dressed in camol/fTage sa thf! f!f1emy won't see.
Buf still thf!Y can be surf! Ol/r presf!nCf!wil!
bring changes, enforcil/g peace 011 them throughollt their lands.

We will do our best to stop them all from (ightil/g,
we wiJl take the risk to give them somt' enlightellinK"
tiN willmake an e(furt to finish all the badness.

'Fe arc trail/cd fo /Je the Unit'ers,:1 Su/diers.
wc won't (ome at all fa let allybody suffer.
0UT hands wiU soU! the seeds (rom wlJich peace-trees ha!'/! /0
gruw.

We wiU do OUTbest fo stop them all (rom (ightillg,
we won't el'('n rest before there is I!nlightening,
we wil! make all effort fa finish all the sadness,
we definitel)' don 't go hernTe ending alf the l1Iodncss.

UnÎl'ers,lf So/diers rhat is holl' we feel
UnÎloersa{Sa/dieTs (ighting iust fo heal
Unil/ersa/50Idicrs /lever to gÎl'e up
Universa} SoMiers maTching in 10 stop
Unit'CTSu/Su/dieTS destined tu bring peace ...

gedicht uan de t'rol/IC van BBT-er Ahdel Tar HOl/chi:
Thm Ballegooi

Raadslieden - waar en wie
Bureau

OirschOl
Seedorf

Oen Helder
Steenwijk
CUfJ.,a"
Den Helder
Den Helder
LJtrlx:ht(Kmar)
Assen
Drkhois-
Oen 1leider
Doorn
Oirschot
DePcd
Ermelo
!>eedorf
Utrecht
RhrilldahJcll

Amersfoort

Schaar,bergen
Schaarsbergen
SC{'dorf
Lecuwarden
Rutterd"m

Naam

I..J.H.(l.ex) !leekers

I.L. (imrny) Ikiier
J. O"c'lues) "an den Blink
K. (Kbzien) van Brandwijk-\Viltjer
LL (Tinekc) D•..kk"'T./Iundling
A.B. IAdri) 1"111 Deurun
~l. J. (~taTias) \"111 Dorp
J !Joop) FI"brra
R. r. (Rob) Geen•..
J.J. (Jaap) Geuze
\X'.A. (Bart) lIetehrij

L (C<lrine)van Ilime
A.H.T. (Ad) Homis
K. (Karen) Joachim
F.G. (Frits) van de Kolk
J.M. U,,,,,I) "an Langen
lI.j.T. (Ben) van der linden
IU,1. (Beernoud) ~Io"jen
J.G.J. (Jan) Naots
V.J.B.III. (Vinc"nt) I'"•..!er>
K.S. (Kees) ROl.a
P. (peterl SamwcJ
G. (Gerard) Snels
~1. (~larijke) v"n der StigçhcJ.Wijngaard
J.W.F. (Jan) Sulman
G.J. (Gerrit) Vliersrra
~1.c.(~Ialt) Vogels

Tdefoon hureau

04Q-2627909f262i913
00-4',!41S 1751O.[st. 22S5

0223.652089
0521-348754
00-59996371.%
0223.65~820
0223.652US9
OW-2.16.i234
0592-35S57.l

025.)-561222
0343.471600
040.2(;27316
0493-598S72
0341-477809/810
004941817510. m. 2285/1186
03S- 5774420/4273
00-4924344572

ll.B.46()70.) 1/4607698

016-3533377 of 3532774
026.35327S2 of 3531774
00-4942817510, tst 218S
058-2346826
010.4S-"H41!2SI

MUTN

"06 - ,Ç4',!-791J
• 06 - 594 - 2285

• O~- 209 - .\2089
• 06.532.2643

• 06 - 109 - 56810
• 06 - 209 - -,20S',!
"06 - 557 - 5234
'0(;-541-S573

• 06 -119 -104
"06-202-764
• 06 - 54',!-7316
"06. 50',!- 8872
.06-533-7810
.06 - 594 - 2285
"06 - 584 - 4420/4273

"06.S00-705!

"06-564-2774
"06-564-2774
"06-594-2285
'06-519-6826
'06-213-.341/281

T c1doon pri\'é

0.3S-4212656

07.1.644S711
0575.530937
"ia bureau HR~1
0299.40.H15
0522-262273
00-5999658948
072-5641080
021.'1.644487
030-2.143235
0516.50579

0172-213248
030-2937808
020-49041124
045-511211U
0317-410205
00-49476173578
035-62.34907
00-49-24]45995
030-2.3(;9593
020.6323785
U43-407J044
024-3219069
0318-591675
OO.49411118445
0511.472385
033-4951099

J. (Jan) den Boer
I.P. (lrma) Ouwehand-Jacoh,
J. P. Uoke) VanSlraa[en

Hoofdkrijgsmacht-
raaJ<;man J. P. (jo'l't) de Vries
PIl', HoofJkrijgsmaçht-
raadsman J.J. (Joan) /Ikrens
C,,, ••nhenhui,
(raadsman)
(raadsvrouw)
(raadwrouw)

OJO-69144.~6

030-6914436 of 6920906

0.~O-6914060
0.~0-6914060
030-6914060

016-3519188

026-3629745

0311-318934
010.4362192
033-4557712
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