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Vegetarisch eten in dienst
wel degelijk mogelijk!

De krijgsmacht is een massaorganisa-

In de krijgsmacht
In Nederland zijn zo'n hall miljoen men-
sen die vegetarisch eten. Dat is een op
de dertig. Toch kom je in de krijgsmacht
niet zo vaak vegetariërs tegen.
Dat klopt. Hier op de Johannes Postka-
zeme, waar toch zo'n drieduizend mili-
tairen gelegerd zijn, ben ik de enige
vegetariër. Althans von de mensen die
binnen eten,

beter gezegd een omweg. wordt afge-
legd. Het grootste gedeelte van de land-
bouwprodukten in Nederland, zoals
granen, bonen enz. wordt gebruikt in de
veeteelt, terwijl die produkten ook
rechtstreeks gekonsumeerd kunnen
worden. Waar je zells een uitstekend
voedselpakket van zou kunnen samen.
stellen. Over dat soort dingen wordt
door Ie weinig mensen nagedacht.
Auschwitz wordt nog steeds toege-
staan, alleen niet meer op mensen. Het
klinkt hord, maar in leite is het zo. Denk
maar eens aan kistkalveren en legbat-
terijen. De afstand tussen mens en dier
wordt nog steeds tè groot gehouden.
daar komt het door.

Door de bio-industrie vegetariër ge-
worden?
Ik hield me al een poos bezig, met zaken
als gezond eten, moor je zou inderdaad
kunnen zeggen dot ik door het bezoeken
van die bedrijven de stop tot het vegeta-
risme heb gezet.

Wat bewoog je ertoe vegetariër te
worden?
Op een gegeven moment kreeg ik er kijk
op hoe alles in z'n werk gaat, hoe vlees
verkregen wordt. Bij toeval bezocht ik
een aantal bedrijven zoals een huiden-
fabriek, een legbatterij en een slacht-
huis. Dat zette mij aan het denken over
eten en hoe men aan eten komt. Ik
kwam tot de konklusie dot er in het ge-
val van vlees een merkwaardige weg.

Wat versta jij onder een vegetariër?
Een vegetariër is iemand die nadenkt
over wal hij eet en hoe zijn eten verkre-
gen wordt, daarop zijn principes stelt
en overeenkomstig die opvattingen pro-
beert te eten. Voor mij houdt dat in, dat
ik in ieder geval geen vlees eet. Deze
omschrijving is mijn invulling van mijn
vegetarisme. Onder het begrip vegeta-
riër kom je strenge en lichtere opvattin-
gen tegen. Er zijn bijvoorbeeld mensen
die absoluut geen dierlijke produkten

Hoe lang ben je al vegetariër?
Vlak voor ik in militaire dienst moest
ben ik vegetariër geworden. De eerste
anderhalve maand na opkomst heb ik
toch weer vlees gegeten, mOOI vanaf
die tijd heb ik de draad van het vegeta-
risch eten weer opgepakt.

willen eten, de zogenaamde veganis-
ten, terwijl onderen geen probleem
hebben met het nuttigen van melk, bo-
ter, eieren, kaas en honing.

Bio-industrie
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Volgens onderzoek zijn er in Nederland zo'n twee. tot drieduizend vegeta-
riërs, Een minstens zo groot aantal volgt vrijwel geheel de vegetarische
levenswijze zonder zichzelf vegetariër te noemen. Dat betekent dat 1op de
30 Nederlanders er vegetarische eetgewoonten op na houdt. Lukt het
iemand met een 'afwijkend eetgedrag', in een kollektief als de krijgs-
macht. zijn principiële opvattingen overeind te houden? En vooral dage-
lijks zijn maag gevuld te krijgen? EGO sprak over deze problematiek met
dienstplichtig soldaat en vegetariër René Versteegen van de 43e Ava uit
Havelte.
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René Versteegen

tie, een institutie die meer is afgestemd
op de grote groep dan ophet individu. Is
het binnen zo'n kollektief voor de enke-
ling mogelijk zijn eet-principes over-
eind te houden?
De eerste tijd, tijdens de opleiding in
Hollandse Rading. had ik het idee dat
zoiets inderdaad niet mogelijk zou zijn.
Het is één grote keuken waar één pot
gekookt wordt en, zo dacht ik. daar hoef
je niet aan te kloppen voor vegetarisch
eten. Vandaar dat ik toch maar weer
aan vlees begon. Na verloop van enige
tijd ging ik toch eens op inlormatie uit
en het bleek wel degelijk te kunnen,
alleen moest ik ervoor naar een arts.

Naar een arts?
Ja. door werd ik naar verwezen voor een
dieetvoorschrift.

Kreegje van vlees eten dan huiduitslag
of iets dergelijks?
Welnee, moor dot was de te bewande-
len weg volgens de een ol andere kom-
mandant tijdens de opleiding. Met dat
papiertje van de arts kon ik dan naar de
keuken gaan en don zou alles geregeld
worden. En dat ging ook zo. Het ging om
principiële motieven, moor het kreeg
z'n vertaling in een dieetbrielje. Het
principe werd weliswaar niet erkend,
maar ik kon er de rest van de opleiding
mee uit de voeten.

Tevreden
Was je tevreden over je vegetarische
periode in Hollandse Rading?
Heel tevreden. Ik heb er primo gegeten,
heel gevarieerd (allerhande sojapro-
dukten als tolu, tahoe enz.). Ik had er
zelfs, in zekere zin, voordeel bij. Men
beschouwde je toch als een opart geval,
zo in de geest van ..die jongen komt wat
te korf" dus kreeg ik nog weleensekstra
fruil en groente. Over medewerking
viel niet te klagen. integendeel.

Na vier maanden opleiding werd je
overgeplaatst naar Havelte. Zag je er
tegenop alles weer opnieuw te moeten
regelen?
In het geheel niet. Ik had de ervaring
immers dat het goed geregeld kon wor-
den. Direkt na aankomst in Havelte heb
ik een VRA'tje ingediend met het ver-
zoek vegetarisch te willen eten op prin-
cipiële gronden. Dat werd zonder pro-
blemen ingewilligd, de weg langs de
arts was in het geheel niet nodig. Het
bleek dot men wel vaker vegetarische
eters in de voeding had staan.

Je zwaait bijna af, dus heb je allonge
tijd uit deze keuken gegeten. Hoe is het
eten hier voorjou?
Het is ook hier goed geregeld. Een enke-
le keer, wanneer ze het heel druk heb-
ben of ze mij eens vergeten zijn, krijg ik
een kaassoulllé. Maar over het alge-
meen eet ik ook hier lekker en heel ge-
varieerd.

Koopje er zelf ook nog voedingsmidde-
len bij?
Voor de avondmaaltijden niet. Het ont-
bijt en de lunch gebruik ik altijd op de
kamer. Dan eet ik muesli met noten,
yoghurt en fruit. Dat is m'n eigen keuze.
Ik eet namelijk liever ook niet te veel
koos. Wat er dan overblijft als broodbe-
legis jam en pindakaas. Vandaar dot ik
de zaak verlegd heb naar o.a. muesli.
Het is dus niet door een tekort aan voe-
dingsmiddelen dat ik bij koop, maar
omdat mij dit beter bevalt. Op zich zou
ik als vegetariër gewoon alle maaltij-
den op de kazerne kunnen gebruiken.

Op oefening
Hoe is het eten tijdens oefeningen voor
jou geregeld?
Tijdens de eerste oefening, dat was nog
in Hollandse Rading. leverde dot pro-
blemen op. Ik had het van te voren nog
duidelijk gezegd. zo van "denk eraan
dat er ook een vegetariër meegaat".
Desondanks was men het vergeten. Ik
heb toen alleen maar biskwies gege-
ten. Ook in Havelte. toen ik paraat was
geworden, ging het de eerste keer, tij-
dens een oefening Duitsland, mis. Ook
vergeten, terwijl ik het wel had doorge-
geven. Er kon echter een goede oplos-
sing worden gevonden. Ik kreeg iedere
dog geld om ergens vegetarisch te gaan
eten. Tijdens de tweede oefening was
het wel goed geregeld. Toen had men
eten voor mij meegenomen en werd er
steeds opart voor mij gekookt. Dot ging
primo.

Heb je het idee dat de keuken je een
lastige jongen vindt?
Nee. Wel voel ik mezelf lastig. Ik zie ze
namelijk iedere dag bezig met een
opart pannetje. Door mij hebben ze ek-
stro werk. Dot is, misschien nog .•••.el

sterker, tijdens oefeningen ook het ge-
val. Toch merk ik van de kont van de
koks nooit iets. Het zijn aardige lui en
niets is hen teveel.

Mannelijkheid
Hoe kijkt je omgeving. je kollego's, te-
gen jouw vegetarisme aan?
De meesten vinden het vreemd. EI zijn
er ook wel enkelen die familie, vrien-
den of vriendinnen hebben die vegeta-
riër zijn, moor het merendeel vindt het
toch maar vreemd. Ze kunnen het zich
ook niet zo goed voorstellen dot je vlees

_ zomaar laat liggen, terwijl het toch zo
4 lekker is. Je merkt ook dot vlees, door
~ velen, op één lijn wordt gezet met po_

:t tentie. met mannelijkheid, maar dot is
~ je reinste flauwekul. Het gaat immers

om de bestanddelen die er in zitten. Die
vind je ook in legio andere produkten en
niet alleen in vlees. Desondanks blijft
iedereen vlees eten zoals hij altijd ol
deed en blijft de vegetariër een
vreemde.

Vlees is door de gehele geschiedenis
heen gekoppeld aan krocht aan man-
nelijkheid ...
. .. en aan welvaart. Het is zelfs lange
tijd een statussymbool geweest. Dat
speelt bij velen in de opvattingen van

nu nog steeds door. Wanneer mensen
eens heerlijk uit eten gaan dan bedoe-
len ze altijd uitgebreid vlees eten, denk
in dit verbond ook moor aan de kerst-
diners. Het draait altijd om vlees.

Wat heeft jouw diensttijd je als vegeta-
riër geleerd?
Je moet niet schromen je te loten horen.
Mensen die opkomen moeten niet te
vlug denken dat ze iets niet voor elkaar
kunnen krijgen. Wanneer een vegeta-
riër opkomt don stopt hij naar de keu-
ken en vertelt hoe hij zijn eten wenst te
hebben. Dat klinkt wat eisend, moor
door heb je recht op, net zo goed als
mensen op religieuze gronden dat recht
hebben. In de keuken vertellen ze je dan
wel ol je een papiertje nodig hebt en bij
wie je daarvoor moet zijn. Is een papier-
tje vereist dan zal je. als het goed is, bij
één van de geestelijke verzorgers te-
rechtkomen en niet, zoals in mijn geval,
bij een arts.
Tenslotte nog een laatste tip. Als vege-
tariër doe je er goed aan enkele keren
vóór een oefening door te geven dat er
een vegetariër meegaat. anders loop je
de kans lussen wol en schip te be.
londen.

Wim Heij
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Pop van eigen bodem (2)

Deze maand voor de tweede keer uitgebreide aandacht voor de Nederpop.
De Nederlandse popmuziek slaat weer behoorlijk in de belangstelling de
laatste tijd. Belangrijk wapenfeit in de eerste maanden van dit jaar was
bijvoorbeeld het uit elkaar gaan van de formatie Funky Stuff (mei Candy
DuIfer). een bond die zonder ooit platen Ie hebben gemaakt volle zalen trok
tijdens de olscheidsloernee. Volle zalen trekt ook de eerste band die deze
keer uitgebreid aan bod komt in deze Nederpop rubriek: Falal Flowers. Bij
deze groep gaat het echter beslist niet om een afscheidsloernee. De band
staal 'op doorbreken' zoals dat heet.

Fatal Flowers
De gitaar-rockformatie Fatal Flowers
komt uit Amsterdam, waar ze zich al
geruime tijd kunnen verheugen in de
warme belangstelling van de daar ge-
vestigde poprecensenten. Onlangs
werd hun vermaardheid nationaal toen
de single 'Younger Days' getrokken van
hun laatste elpee met dezelfde titel, re-
gelmatig op Hilversum 111werd ge-
draaid en tot een bescheiden hit uit-
groeide. Dat succes bezorgde de band
onder andere televisieoptredens in Va-
ra's Nachlshow en het Belgische
vrijdagovond hitprogramma Bingo.
De Flowers moken deel uit van wat ook

Fatal Flowers
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wel 'de Amsterdamse gitaarschool' is
gaan heten. Die school bestaat uil een
aantal groepen, allemaal uit de hoofd-
stad, die zich sterk hebben georiën-
teerd op een Amerikaanse popstroming
die besloot de synthesizers maar weer
eens op te bergen en de gitaar terug te
brengen in het middelpunt van de rock-
muziek.
De muzikale aanpak komt ook tot uiting
in de bezetting, Richard Janssen (zangl
gitaar). Dirk HeuU (gitaar), Marco
Braam (bas) en Henk Jonkers (zangl
drums). Af en toe vergezelt organist Cor
Willemse de band. Willemse heelt een
longe stoot von dienst in de pop, hij
speelde onder meer in Ivy and the Ter-

I

Zanger Richard Janssen van Fala! FlOW6r$

race Tones. Hij doet ook mee op de
elpee.
In de muziek van de Fatal Flowers zijn
zonder al te veel moeite sporen aan te
treffen van een groot aanlal namen uil
de pophistorie. De muziek is het best te
omschrijven als 'energieke rock and
roll' met oog voor het verleden. De Flo-
wers zeggen zelf onder meer beïnvloed
Ie zijn door de Golden Earring. Maar
ook bands als Steppen wolf en the Byrds
klinken door in deflower-sound. De mu-
ziek is stevig verankerd in twintig jaar
popmuziek, wat haar uitermate ge-
nietbaar maakt. Sommigen vinden dat
een reden om te beweren dat de band
geen eigen gezicht heelt.

Fatal Flowers brachten tot nu toe twee
platen uit. De eerste was een mini-el-
pee die werd geproduceerd door de En-
gelse producer Graig Leon, die onder
andere werkte met Blondie en de Ra-
mones.
Eind vorig jaar werd bij platenmaat-
schappij WEA de elpee 'Younger Days'
uitgebracht meI daarop 9 eigen compo-
sities en een bewerking van het oude
John Lennon nummer 'Gimme Same
Truth'. Dit maal wos de producer een
andere Engelsman: Vic Maile, ook de
producer van de laatste elpee van
'Claw Boys Claw'. Het titelnummer van
de elpee, de mini-hit 'Younger Days',
gaat over de goeie ouwe tienertijd van
de leden van de Flowers, dat was een
jaar of tien geleden, toen de punk de
wereld teisterde. De gemiddelde leel-
tijd van de vier kernleden van de band
is 25 jaar.



The Thought
Een bond met een, op zijn zachtst ge-
zegd. nogal grillige carrière is rhe
Thought uit Broek op Langendijk. In
1977 begonnen Cock de Jong (zanger!
gitarist). Jan de Jong (drums). Wieb
Ziegtema (gitaar(zang en Rob Marienus
(bas) een beat-bandje: The Rousers.
Hun eerste elpee droeg dan ook de toe-
passelijke titel 'A Tree! of New Beat'.
Die elpee bevatte onder meer het bijna
klassiek geworden nummer 'Magazine
Gid', waarin een jongeman zijn
vriendin tegenkomt in een porno-
blaadje.
Na nog een elpee ('Touched') besloten
de Rousers dal de lijd voor bezinning
was aangebroken. Dat resulteerde in
een 'retraite' van enkele jaren. om in
1982weer voor de dag te komen als 'The
Thought'. De groep kreeg een kontrakt
bij de platenmaatschappij Polydor en
bracht een elpee uit met de titel 'The
Thought'. die vervolgens jammerlijk
flopte. Echter, dankzij de inspanningen
van hun manager ontstond er belang-
stelling voor de groep in de Verenigde
Staten. Dat resulteerde in een release
van een cover van een oude sixlies-hit
van de 'Electric Prunes' in het land der
ongekende mogelijkheden. Het num-
mer werd op verschillende kleine radio-
stations in VS regelmatig gedraaid. '1
had too much too dream last nighl' werd
een zogenaamde 'underground-hit'.

De groep kreeg vervolgens een kontrakt
bij het Amerikaanse ICON-label, dat

The Thought

J. P. den Tex me in 042, Nijmegen

onderdeel uitmaakte van het MCA-con-
cern en nam een elpee op onder produk-
Iionele leiding van de ol eerder ge-
noemde Groig Leon. In 1985 werd de
Nederlandse Thought in de VS samen
met Tears for Fears en Katherina and
the Waves tot een van de meest belo.
vende bands uitgeroepen. Vlok voordat
The Thought op toernee zou gaan door
Amerika ging de platenmaatschappij
failliet en viel het hele toerschema in
duigen. Goodbye America!
The Thought kon weer van voren ol aan
beginnen, met een demobandje de pla-
tenmaatschappijen langs, en opnieuw
kregen ze een kontrakt bij Polydor.

The Thought kwam eind vorig jaar met
een nieuwe elpee: 'The Dream is me',
geproduceerd door Marc de Reus. De
elpee bevat tien songs, die het best om.
schreven kunnen worden als 'gepassio-
neerde en gedreven popmuziek', Met
name de zangpartijen van Cock de Jong
en WiebZiegtema imponeren. Verder is
de hond van producer de Reus overdui-
delijk aanwezig. Al en toe doet zijn pro-
duktie denken aan die van de vroege
Steve Lillywhite (U2. Simple Minds),
moor is minder bombastisch en daar-
door goed te pruimen.
Aan de oorspronkelijke bezelling is in.
middels keyboard-speler Rob van
ZandVoort toegevoegd. De eerste single
van de elpee. Alex, is helaas geflopt.
Een tweede single is onderweg. Hope-
lijk krijgt die iets meer aandacht van de
Hilversumse platenrijders. Mijn per.
soonlijke favoriet van de elpee is het
titelnummer "The Dream is Me".

J. P. den Tex & Private Life
Tens10lle aandacht voor een echte stay-
er in de Nederlandse popmuziek, Jan
Piet den Tex. Sinds het begin van de
jaren zeventig is I.P. den Tex aktiel op
de Nederlandse poppodia. Hij speelde
in verschillende bands, waarvan Vites-
se de bekendste is. Andere bands waar

hij deel van uitmaakte waren onder an-
dere Tortilla en AUroction. Sinds een
aantal jaren voort JP zijn eigen koers en
maakte hij verschillende elpees. meest-
al op kleine labels. Ook toerde hij door
Nederland en Frankrijk met zijn band
Private Lile, die meestal opnieuw wordt
opgericht voor iedere toernee.
Jon Piet munt behalve als zanger/gita-
rist uit als schrijver van wat hij zeil rock-
chansons noemt. Den Tex is het proto-
type van de dromerige, melancholieke,
romantische rocker. Hij weet doorgaans
via een combinatie van muzikale sfeer
en sterke teksten in pakweg drieëneen-
halve minuut een wereld te schetsen.
Zijn songs gaan don ook vooral over
lielde, rock and roU en allerlei soorten
tegenslag. Een van de meest treffende
voorbeelden van een rockchanson is
het nummer 'Looking lor Rosie' van zijn
elpee 'Clever Foor. Dat nummer ver-
haalt over een desperate jongeman, die
op zoek gaat naar zijn geliefde 'Rosie' in
het 'redlight district' van een grotestad.

Eind '86 kwam TP's nieuwe elpee uit,
getiteld 'A Quiet Street in Paris'. Ook
hier weer volop verwijzingen naar een
Franse atmosfeer en opnieuw een po-
tentiële Nederpop-klassieker. het num-
mer 'Dancing with your Baby'. In de be-
scheiden promotie-campagne die volg.
de op de release van de elpee werd de
muziek aangeduid met de slogan 'Ray
Charles meets Charles Aznavour in a
Quiet Street in Paris', kortom een krui-
sing tussen soul, rhythm & blues en
Franse chansons.
Momenteel treedt JP den Tex & Private
Lile regelmatig op in den lande in de
volgende formatie: JP(zang/gitaarl. Ake
Danielson {keyboards), Christian Mui-
ser (drums). Peter van Straten (bas),
Fred Berger (gitaar) en Marijke Ver.
boom (zang). In diezelfde samenstelling
was de band enkele malen te horen in
het Veronica life radioprogramma
'Countdown Café',

Poul Rutten
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De Filippijnen

Van dictatuur naar democratie
Dat maken we niet vaak mee. dat een land van dictatuur tot democratie
wordt. Maar zoals het er. vlak na de aanvaarding van de nieuwe grond-
wet. in de Filippijnen nu uitziet. kunnen we dit land binnen niet al te lange
tijd weer tot de democratieen rekenen.
De volksstemming die begin februari plaatsvond op de Filippijnen ging
over een nieuwe grondwet. Die grondwet verlengt de ambtstermijn van de
huidige. aanvankelijk niet gekozen president. mevrouw Aquino. met zes
jaar - en nu dus wél op basis van een uitspraak van de bevolking. Ook
voorziet de grondwet in het instellen van een parlement met twee kamers.
meer gezag voor de rechterlijke macht en het terugdringen van de invloed
van de krijgsmacht op het landsbestuur.

Nu de grondwet is aanvaard, en wel
door minstens lachtig procent van de
kiezers, ligt voor de Filippijnen de weg
open noor normalisatie van het lands-
bestuur. Hetgeen niet wil zeggen, dot
dil nu onmiddellijk kan gaan draaien
op een manier zoals we die in de meeste
Westeuropese londen kennen.

Nog tegenstand
Om te beginnen heelt president Aquino
nog te maken mei een sterke opstandi-
ge beweging, min of meer communis-

tisch van aard, die zich al achttien jaar
verzet tegen het gezag in Manilla. Nu
was het verzei tegen de dictatuur van
Marcos nog Ie billijken. moor de ver-
zetsbeweging heelt zich tot nu toe niet
bereid getoond, om genoegen te nemen
met de stoolsinrichting die de Filippij-
nen van nu af oan zal kennen, Hel wil
bijvoorbeeld bikkelharde goronties
voor landhervormingen, waarbij de su-
pergrootgrondbezitters hun enorme be-
zittingen zullen moeten opdelen onder
de boeren.
Of de grootgrondbezitters zullen loelo-

ten dol president Aquino met hel verzet
over dil soort zoken tot overeenstem-
ming zal komen, is nog zeer de vraag.
De grootgrondbezitters zijn door de nu
verdreven president Morcos o1tijd zeer
bevoordeeld. In feite zijn zij een soorl
vorsten, die over hun uitgestrekte plon-
toges en grote fobrieken, met behulp
van een eigen gewapende macht, een
middeleeuwse heerschappij uitoefe-
nen. En omdat veel van deze feodole
heren nouwe banden onderhouden met
de minder democratisch gezinde ele-
menten uil de top von de krijgsmacht,
vormen ze een geduchte factor.

President Aquino zit dus bekneld tus-
sen de verzetsbeweging enerzijds, en
de grootgrondbezitters anderzijds.
Maar het leit dot ze een grote meerder-
heid der kiezers och ter zich heeft gekre-
gen, moet zowel het Nolionaal Demo-
crotisch Front {de verzetsbeweging) als
de grootgrondbezitters te denken ge-
ven. Dil te meer omdat een andere poli-
tieke groepering die zich tegen de
grondwet verzette, de Nationalistische
Partij. onder leiding van generaal Enri-
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r. Tac
En,

Ie, heeft verklaard dat ze zich bij de
verkiezingsuitslag zal neerleggen.

Amerikaanse bases
Een aspect van de grondwet dat niet
overal even veel aandacht heelt gekre.
gen, isde verhouding met de Verenigde
Staten, waarover iets in die grondwet is
opgenomen.
De VS hebben op de Filippijnen twee
enorme bases, één luchtmachtbasis -
Clark Air Base - en een marinebasis.
Subic Boy. Tijdens de oorlog in Vietnam
hebben deze bases voor de VS een zeer
belangrijke rol gespeeld. De overeen-
komst waarop de Amerikaanse militai-
re aanwezigheid op de Filippijnen is
gebaseerd, dateert van 1946.Met zekere
regelmaat hebben de Filippijnen ge.
dreigd, om het contract op te zeggen.
Niet dat men dit ooit meende, maar elke
keer ging de VS weer een hogere huur
betalen.
Volgend jaar loopt het contracl weer af,
maar presidenl Aquino heeft al loege-
zegd, dat ze het zal verlengen, tot 1990.
Pas dan zal de Amerikaanse aanwezig-
heid worden getoetst aan de grondwet.
Die grondwet bepaalt, dat er zich geen
aloomwapens op de Filippijnen mogen
bevinden.

Hel probleem is, dal niemand weet of
de Amerikanen wel kernwapens heb.
ben op de Filippijnen. Ze zeggen van
niet, en de Filippijnse regering heelt
geen enkele manier om dit te controle-
ren. Bovendien wordt de aandrang om
conlrole uit te oefenen enigszins ver-
minderd door de huur die de VS beta-
len. namelijk achllien miljoen dollar
aan economische en militaire hulp per
jaar. Dot lijkt niel veeL voor een land
met een bruto nationaal produkt van
zestien miljard dollar (in 1984),maar er
zit een bonus aan vast. Door de bases
ongestoord in huur te blijven geven,
houdt de Filippijnen de VS te vriend, en
daarbij moelen we dan bedenken dat
de VS de belangrijkste handelspartner
zijn van de Filippijnen. De VS zijn goed
voor ruim een kwart van de totale im- en
export van hel eilandenrijk. En bij een
inkomen per hoofd van de bevolking
van ongeveer vijftienhonderd gulden
per jaar is een dergelijke handelspart-
ner niet zonder belang.

Van wingewest ...
Als de democratie in de Filippijnen een.
maal enigszins draait, zal de economie

zeker alle aandacht vergen van het
nieuwe landsbestuur. Zoals uit hel in-
komenscijler blijkt, leeft hel grootsle
deel van de zesenvijftig miljoen Filîppi-
no's in diepe armoede. Dal komt vooraL
doordat heiland in feite altijd een kolo-
nie is geweest, een wingewest. Aan-
vankelijk van Spanje, later van de VS,
die er in 1946een schijndemocratîe ves-
tigden. En het bewind dat president
Marcos sinds 1972uitoefende, was ook
niet gericht op een gunstige economi-
sche ontwikkeling voor een zo groot mo-
gelijk deel van de bevolking. Integen-
deel. Marcos sluisde een groot deel van
de opbrengsten van de landbouw, han-
del en industrie in zijn eigen richting, of
in die von zijn familie, zijn schoonfami-
lie en zijn militaire vrienden. Deze han-
delwijze vormt de achtergrond von de
enorme kapitalen en de miljoenenbezit-
tingen die Marcos niet alleen in de Flip-
pijnen, maar ook elders in de wereld
had.

. .. naar welvaart
Toch moel het mogelijk zijn om de Filip-
pijnen lot een zekere welvaart te bren.
gen. De landbouwmogelijkheden zijn
groot, de rijkdom aan dellstollen is niet
gering en het land is gunstig gelegen
ten opzichte van Tapan, Zuidoost.Azië
en Australië. Bovendien is het een ge-
lield oord voor toeristen.
Maar, de produktie van suiker, rijst,
mais en ananas, het delven van kobalt,
koper en goud en het pompen van olie
ten spijt, de Filippijnen zullen zich pas
echt kunnen gaan ontwikkelen als de
politieke hervormingen die zich nu aan-
dienen, goed aanslaan. Dat betekent
namelijk. dat ook de economie er zich
naar zal gaan richten. Wat weer bete-
kent, dat meer mensen dan alleen de
superrijke bovenlaag er deel aan zullen
gaan krijgen en zich voor het welslagen
zullen gaan inzetten. Pas dan zal een
voedingsbodem ontstaan, waarop een
bestendige democratische, economi-
sche en sociale ontwikkeling kan
bloeien.
De eerste tekenen zijn goed, moor presi-
dent Aquino en degenen die haar om-
ringen en steunen. hebben nog mei veel
~ deels gewapende -tegenstand te ma-
ken. Wal betekent dat nog lang niet ze-
ker is of de Filippijnen over zes jaar
weer vrije presidentsverkiezingen zul-
len hebben.

lan Stoof

Visitekaartjes
Hieronder volgen een viertal visite-
kaartjes, waarbij door verplaatsing van
de letters van naam en plaals iemands
beroep kan worden gevonden.

II_M.D_o,
Duig

~-------

T. Fik 11 H. Moelt
• B_o_om • R_~__ , _

"Het is altijd het kleinste onderkruipsel
van een mens dat van een weerloze on-
dergeschikte hel striktste eerbetoon
verlangt, omdal hel zeil niel goed weet
hoe hel met zijn eigen waardigheid ge-
steld isen datook niet kan weten omdat
het er zo weinig voo bezit. Wie nooit zijn
medoilles op zijn borsl vergeet te spel-
den, is niet heiemooi zeker van zijn ei-
gen verdienstelijkheid."

(Uit: Mahoniesloven van B. Traven)

Als vrouwen ook militair moeteIJ wor-
deIJ, wat valt er dan eigenlijk nog te
verdedigen?

2000:vrouwen die in opleiding zijn voor
het priesterschap hoeveIJ niet iIJ mili-
taire dienst.

Als de hoofdluchtmachtpredikant het
over de kerk aan de basis heett, bedoelt
hij de kapel op de vliegbasis Soester-
berg.

(Fans lansen in Hervomd
Nederland van 24-1.'87)
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De oorlog die ons allemaal aangaal

Er is al veel gezegd en geschreven over de brandaanslag van RaRa tegen
de Mokro. En de meerderheid van de Nederlanders is er tegen dat zulke
methodes worden toegepast hier in Nederland. Bovendien is zo'n actie
schadelijk voor de strijd tegen de apartheid in Zuid-Afrika zelf. Zo'n brand.
aanslag kun je dan ook niet goedpraten door te zeggen dat je iets wilt doen
tegen het racisme. want een dergelijk misdrijf roept alleen maar weerzin
op legen de dader{s).

Toch kom je bij het nadenken over zo'o
brandaanslag nog wel een ander pro-
bleem tegen: In Zuid-Afrika is een oor-
log aan de gang. Een oorlog die ge-
voerd wordt door het regiem in Pretoria
om de apartheid in stand te kunnen
houden. De bevrijdingsbeweging ANC
verdedigt zich daar tegen.

ANC en wapenfabriek
Stel nu dat het ANC een wapenfabriek
in Zuid-Afrika in brand steekt. Dat kun-
nen we wel billijken, want het ANC
heeft toch het goed recht van opstand,
nietwaar? Maar nou zal die wapenfa-
briek in Zuid.Afrika het eigendom zijn
van een Nederlands bedrijf ... Dat is
nog steeds geen probleem, denk ik: zo'n
eigenaar hoelt dan niet te komen kla-
gen hier.
Maar stel nu eens dat die wapenfabriek
in Nederland staat en dat die wapenfa-
briek de wapens levert aan de Zuidairi-
kaanse politie en het Zuidafrikaanse le-
ger. waarmee de mensen in Soweto
worden bestookt en vermoord. En dan
besluit het ANC om die wapenfabriek in
Nederland in brand te steken. Dan zeg-
gen we dat zoiets fout is want het ANC
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heelt toch geen ruzie met Nederland?
Maar dan zegt het ANC: "Nee, we heb-
ben geen ruzie met Nederland. maar
wel met die wapenfabriek. We steken
Nederland niet in brand, maar wel die
wapenfabriek." Dan nog denk ik, dat
zoiets af te keuren valt, want het ANC
zou daar in juridische zin het recht niet
toe hebben, maar zou het ANC dat recht
in morele zin misschien wel toekomen?
Ik zou het niet weten.
Dit is zo'n beetje ook hel probleem van
jaren geleden toen de Israëlische lucht-
macht die kerncentrale bij Bagdad
bombardeerde. Omdat Irak daar ooit
kernwapens zou kunnen maken,
waaarmee Irak Israël zou kunnen ver-
woesten. Dat bombardement was
waarschijnlijk wel in strijd met het vol-
kenrecht. maar ik vond het toch best
begrijpelijk.

Makro-branden
Terug naar SHV en Makro. Dat Neder-
lands bedrijf voerde in Zuid-Afrika een

ONZE INVESTERING
IN ZUIP-AFRIKA

BETEKENT VOORVITGAlIG
VOOR BLANK ÈII ZWART

abominabel beleid, dat helemaal in de
pas liep met de apartheid in de slecht-
ste zin van hel woord. Zulke bedrijven
worden vaak gezien als symbolen van
het blanke racisme. Zulke bedrijven lo-
pende kans om in de oorlog in vlammen
op te gaan. En dan maakt het geen ver-
schil of zulke bedrijven Zuidafrikaans
of buitenlands eigendom zijn. En dan
maakt het principieel ook geen verschil
of het hoofdkantoor van dat bedrijf in
Zuid-Afrika gevestigd is, of in Neder-
land.

Overigens: het ANC piekert er niet over
om de oorlog ook buiten de grenzen van
Zuid-Afrika, dus bijvoorbeeld in Neder-
land met militair geweld en brandaan-
slagen, te voeren. Zij beperken hun oor-
logstenein nadrukkelijk tot het grond-
gebied van Zuid-Afrika.
Maar dat betekent voor ons nog niet dat
wij de oorlog die zich daar afspeelt kun-
nen afgrenzen en beperken tot een
kwestie die de mensen daar alleen
maar aangaat; een oorlog die alleen het
regiem daar en de bevrijdingsbewe-
ging aangaat. En daarbij komt vanzelf
toch ook aan de orde het doorwerken
van bijvoorbeeld de Nederlandse be-
drijven als ShelI, Philips en dergelijke.
Ik begrijp trouwens niet waarom die be-
drijven niet besluiten om daar weg te
gaan om economische redenen. Het is
waar: de winsten op de lage Ionen zijn
aantrekkelijk, maar het bedrijfsrisico
wordt met de dag groter. Want ze lopen
een steeds grotere kans om door de oor-
log ingehaald te worden.

Terugtrekken bedrijven
Ideaal zou natuurlijk zijn als bedrijven
zich terug zouden trekken omdat ze de
apartheid verafschuwen. Maar wie zou
nu nog een ondernemer geloven die dat
beweert, nadat hij al die jaren heelt ge-
profileerd van de apartheid? Zo'n man
zou liegen, want dan had hij die af-
schuw van de apartheid al veel eerder
moeten hebben.
Nee, als ze nu weggaan dan kunnen
zulke ondernemers dat alleen nog maar
doen omdat de oorlog voor hen ook be-
dreigend is. En bij alle afkeuring van
hel misdrijf van de brandaanslagen
hier in Nederland: het staat toch ook
buiten kijf, dat buitenlandse bedrijven
in Zuid-Afrika (in de oorlog van het ra-
cisme) aan de verkeerde kont staan.

Karel Roskam



Sport in de media en het WKvoor mannen. Het is u onge.
twijfeld opgevallen, dot de schaats-
verslaggevers het hier niet bij laten.
Wekelijks werden reeds de voorverha.
len gepubliceerd met betrekking tot de
Olympische Spelen van volgend jaar.

Voetbal-transfers

De winterstop is voorbij. de lente zij geprezen. Het klinkt misschien wat
merkwaardig uit de schrijfmachine van iemand. die dan wel geen ver-
stokte. maar toch zeker een lichte afschuw van voetbal heeft. Het moet
evenwel gezegd: zonder al dat gekonkel en gerommel in de eredivisie
wordt het leven er niet rijker op. En zeker de tv-uitzendingen en sportpagi-
na's winnen in een voetballoze periode niet bepaald aan levendigheid.
Het lijkt waarachtig wel. of schaatsen nog het enige is. dat in zulke
omstandigheden de Nederlander bezighoudt.

Dagenlang word je lekker gemaakt met
-lalen we een voorbeeld noemen - het
Europees langebaan kampioenschap
voor mannen in Trondheim. Henk Gem-
ser wordt 94keer achter elkaar geïnter.
viewd, de steenpuist van Vergeer houdt
de notie dagenlang in de greep; wat
denkt ploegarts Kemkers in het alge-
meen over de betekenis van steenpuis.
ten in de topsport en hoe staat het met
de nieuwste behandelingswijzen? Kort.
om, uiteindelijk ga je loch maar weer
voor die tv zitten. Je kent de betrokke-
nen inmiddels beter dan je eigen fami-
lie, dus hun lotgevallen mogen je niel
ontgaan.

Europees schaatsen
Maar don komt het moment van over.
schakelen noor de verschrikkelijke
HeinzeBakker en wat blijkt?We bevin-
den ons op een volkomendesolaat pIek-
je in Noorwegen,waar geheel willekeu-
rig een stadionnetje blijkt gebouwd. Op
de tribunes of wat daar voormoet door-
gaan bevinden zich 36 Nederlanders,
die met klompen en al de oversteek heb-
ben gewaagd. Voortsis er een man met

een pistool, stoot er langs de baan een
bataljon trainers en is er een ijsvloer.
Het Europees kampioenschap kan beo
ginnen!
We vernemen van Heinze Bakker, dat
Vergeer 'nadrukkelijk' favoriet is voor
de Europese titel en dat het 'slechts' de
vraag is. ofHein niet zal bezwijken 'on.
der de druk'. Misschien wist u het niet.
maar HeinzeBakker heeft het commen.
taar, dat hij in twee dagen geeft, woord
voor woord van tevoren opgeschreven,
zodat hij niet 'in de lout' kan gaan. Het
enige nadeel is, dat er geen woord ge-
wone mensentaal meer bij is. Bakkeris
erger don Gemser en Kloosterboer bij
elkaar. ZeIlsMortSmeets laat zichdoor
de boekentaal van zijn apropos
brengen.
Een Rus wint, Vergeer niet. Zokan het
Europees kampioenschap het best wor.
den samengevat. het gebeurt echter
niet, De eenvoudige conclusie blijkt
aanleiding te zijn voor ellenlange ana-
lyses, waarvan niemand wijzer wordt.
En de nabeschouwingen zijn nog niet
voltooid, of door komen de voorbe-
schouwingen al weer op het WK011-
round voor vrouwen, titelstrijd sprinten

Enal die tijd was er maar één categorie
voetbalnieuws, de categorie 'transfers'.
Uiteindelijk begon je zelfs dat nieuws
aardiger te vinden don al het schaatsen
bij elkaar. Op de een of andere merk.
waardige manier blijk je in de loop der
jaren toch lichtelijk verknocht te zijnge-
raakt aan die voetballerij. Niet dat ze
buitengewoon verheffend is, moor ze is
kennelijk een belangrijk ingrediënt ge.
worden van onze cultuur.
Ol komt het eenvoudig, dat die vertrek.
kende voetballers van tegenwoordig
best aardige jongens lijken te zijn? Of
komthet. omdat het hoofdvan Gullit op
de sportpagina's eigenlijk nimmer ver-
veelt, althans veel minder dan altijd
maar die zelfde schaatsers. Vreemd,
schaatsen is dynamisch, een hoofd is
statisch, maar bij de journalistieke af.
beelding lijkt het precies andersom.
Zelfshet ordinaire spel achter die trans.
fers kan je op het laatst nog moor wei-
nig schelen. AC Milaan biedt twintig
miljoen voorGullit? Zedoen maar. PSV
sluit een voorcontract al met FrankRijk.
aard, Cruyff belt verbolgen met de pre-
sident.directeur van Philips, Rijkaard
blijft bijAjox,omdat Gullit bij PSVweg-
gaat en er dus voor de vrienden toch
niet samen valt te spelen? Opnieuw: ze
doen maar, want het is tenminste
nieuws!

Contract uitdienen
Tevrezen valt echter, dat komende win-
ter er ook van dit nieuws niets meer te
brengen volt. Alle goede, aardige voet-
ballers, die nog in Nederland zijn over-
gebleven, hebben dandelinitief de wijk
genomen naar Italië. Ajax is bepaald
geen onbemiddelde club, maar op voor-
hand zeiHarmsen al, dat VanBasten op
geen enkele manier voorde club valt te
behouden. Bovendien krijg je dan nog
eens een malle Europarlementariër, die
met geheven vinger eist, dat het vrije
verkeer van Europese werknemers ook
voor het voetbal gaat gelden. Dan kan
de KNVBhet wel helemaal schudden.
Niet,dat Ajaxen PSVhun topspelers nu
ineens vijf miljoen per jaar moeten
gaan betalen, maar in alle redelijkheid
zou in ieder geval het ontbinden van
contracten tochwat bemoeilijkt kunnen
worden. Nederlandse clubs investeren
in de opleiding van hun spelers en Itali-
aanse strijken de revenuen op. Waarom
is het niet mogelijk om Gullit gewoon
zijn contract te laten uitdienen? Waar-
om kon er op voortijdige verbreking
geen boete van twintig miljoenworden
gezet? Niks vrij verkeer van Europese
werknemers. Straks kunnen we in de
sport nog maar één werknemer voorNe.
derland behouden: HeinVergeer.

Hans van Wissen
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'The Color ol money'

Scorsese prima in vorm met vervolg op 'The hustler'

., ,Pau/ Newman en TomCruise als 'hustlers' in The color of money'

Voorwelk aspect van 'The colat of money' zou ik een Oscar-nominatie over
hebben? Voor de regie van de beide hoofdrolspelers. die samen een schit-
terende mentorpupil-relatie neerzetten? Voor de scherpe dialogen. waar.
van je echt het idee krijgt dat je ze in een rokerige biljartzaal in Amerika
links en recht om je heen kunt horen? Voor de cameravoering. waardoor
biljartballen die over het strakke laken rollen, opeens pure kunst blijken te
zijn? Gelukkig hoef ik niet te beslissen. want de keus zou te moeilijk zijn.
Feit is. dat Martin Scorsese na z'n flauwe. zwaar overschatte vorige film
•After hours' weer helemoal terug is met deze sportfilm waarin twee feno-
menen, een oudere en een jonge. de degens kruisen,

Tom Cruise in actie en",

Poul Newman als de oude Eddie Fel-
son, sadder, wiser en vooral mooier om
naar te kijkendan vijfentwintig jaar ge-
leden. speelt een van de knapste rollen
uit zijn loopbaan. 'The verdict' blijft in
mijn ogen zijn beste film, maar als de
oude, door de wol geverlde biljarter
laat hij in 'rhe color ol money' toch ook
weer zien dal hij tot het puikje van het
Amerikaanse acteursbestand hoort.
Zelfgelooft hij niet in Oscars, 'Bijauto-
rijden gaat er één als eerste over de
streep en die heeft dan gewonnen. Bij
acteren is dat volkomen krankzinnig',
zei hij ooit. Toch mag hij van mij nog
een keer zo'n trofee hebben (enige jaren
geleden kreeg hij er één voor z'n volle-
dig oeuvre, Hij kwam hem zelf niet ha-
len .. ,l. TomCruise. de coming man die
schitterde in 0,0, 'Risky business', 'rhe
oudsiders' en 'Top gun', kreeg als lef-
schopper Vince de kans van z'n leven:
Welke jonge acteur zou er niet onder
zo'n regisseur en tegenover zo'n tegen.
speler willen werken? Hijheeft z'n kans
prima uitgebuit: zes weken lang trainde
hij zeven uur per dag en hij lijkt in de
film iemand die naast 't biljart geboren
is. Mary Elisabeth Mastrantonio speelt
de vriendin van Tom Cruise, Eerder
was ze te zien als het zusje van Al Paci-
no in 'Scarface'. Helen Shaver is de
vriendin van Newman. Ook deze beide
dames spelen voortreffelijk en passen
naadloos in het geheel.

Leo van Opzeeland

ogen geeft via een truc die Eddie hem
zelf heeft bijgebracht. Moor tegelijk be-
wijst hij er zijn leermeester onbedoeld
een grote dienst mee: hij heelt hel oude
vuur weer in hem weten aan te wakke-
ren. Eddie merkt dat hij nog meetelt, hij
beleelt weer vreugde aan de slanke keu
tussen z'n vingers, aan de gekleurde
ballen die rollen zoals hij dat wiL De
relolie tussen hem en z'n vriendin blijkt
er ook wel bij te varen, dus alles komt
uiteindelijk goed.

jongen gadeslaat die als een branie
met z'n keu jongleert, maar die ookzeer
trelzeker de ballen over het laken weet
te jagen, herkent Eddie zichzelf. Hij
zoekt contact met de jongen Vince die,
vergezeld door z'n berekenende, mooie
vriendin, overweegt een bestaan als
hustler op te bouwen, moOIdie voorals-
nog in een supermarkt werkt. Eddieziet
het potentieel van de jonge sporlman en
begint hem te bewerken. De jongen
gaat overstag, Eddie gaat met het stel
op reis en vormt zijn pupil naar zijn ei-
gen beeld. Hij raakt volledig in de bon
van de snelle successen van Vince en
hij brengt hem op de hoogte van alle
trucs en kneepjes die er bestaan om z'n
tegenstanders psychologisch te onder-
mijnen, om zoveel mogelijkgeld uit een
wedstrijd te slepen en om langzaam
maar zeker de top Ie bereiken in het
biljart-circuit.
Hetkomttot een dramatische confronta-
tie tussen de oude Eddie en de jonge,
overmoedige Vince,wanneer de laatste
Eddie figuurlijk een vuistslag tussen de

•
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'The color ol money' speelt zich hele-
maal ol in een circuit dat wij in Neder-
land niet kennen: biljarters die in ob-
scure calés om geld spelen en door hun
beroep van hebben gemaakt, de zgn.
hustlers. Vaak vormen ze een rauw
groepje dat op de rand van de criminali.
teit balanceert, dat in de plaatselijke
cafés of wijken een dominante positie
heelt verworven, en dot nieuwkomers
met wantrouwen bekijkt. Hustlers hou-
den er een uitgekookt soort van oplich-
ten op na: aanvankelijk doen ze alsof ze
middelmatige spelers zijn en gaan met
een tegenspeler een weddenschap aan.
Pas als het om grof geld gaat, blijkt dat
ze voortreffelijk biljarten, en ze slepen
vaak een niet onaanzienlijke buit in de
wacht. Paul Newman, die een kwart
eeuw geleden in 'The hustler' van Ro-
bert Rossen de bîljarter Fast Eddie Fel-
son speelde, is in 'The color ol money'
een drankhandelaar die het bîljarten er
aan heeft gegeven. Hij heeft een pico
vriendin en leidt een bezadigd leven.
Wanneer hij op een dag in een calé een

10 EGO. maart 19B7



WiWam Hurt in 'Children of a lesser God'

L. vOo

vrouw kon worden gemaakt. En dat be-
doel ik als een compliment voor de
maker!

De naam van de roos

Peter Faber en Rijk de Gooyer ols Grijpstia
en De Gier

De ratetrat

De roman De naam van de roos was een
bestseller, dus werd er een film van ge-
maakt. En wat voor één! Het gegeven,
een serie moorden in een klooster in
Italië. diep in de middeleeuwen, die
worden ontraleld door een monnik die
eerder in z'n leven zeer onzacht met de
Inquisitie in aanraking geweest, is ui-
termate beeldend. Jean-Jacques An-
naud, de Fransman die eerder 'Quest
lor lire' maakte. een film die in de oer-
tijd speelde, ontfermde zich over 'The
name ol the rose' en maakte er een bijs-
ter indrukwekkende filmversie van. Hij
schuwt de spectaculaire effecten niet:
lijken in vorkensbloed, verdronken
monniken, brandstapels, de gruwelijke
praktijken van de Inquisitie, alles weet
hij visueel tot het uiterste uit Ie buiten.
Maar hij laat het grimmige verhaal vol.
ledig intact. Voor de hooldrollen koos
hij o.m. Sion Connery en F. Muney
Abraham. De angst van de kerk voor de
wetenschap, waardoor het blinde ge.
loof van de mensen wel eens aan het
wankelen gebracht zou kunnen wor-
den, ligt ten grondslag aan dit adembe-
nemende verhaal. Niet missen!

beiden het slechtst te verstaan van het
volledige Nederlandse acteursbe-
stand). En Annemieke Verdoom is nog
wel zo'n schattig debutantje. Maar dat
neemt allemaal niet weg, helaas he-
laas, dat de 'De ratelra!' een warrig,
flouw, onduidelijk politielilmpje is ge-
worden, waar producent Frons Rasker
geheel ten onrechte zijn geld in heeft
gestoken. En ook Rasker is zo'n ver-
schrikkelijk aardige man! Maar het is
niet anders. Gelukking heeft 'De aan-
slag' een Golden Globe gekregen, en
sloot 'Flodder' qua opbrengst alle re-
cords. We kunnen het dus wel.

En dan last en ook nog least, 'De ratel.
rat' van Wim Verstoppen. En dat is nog
wel zo'n aardige man. En Janwillem
van de Wetering, diede roman De rotel-
rat schreef is nog wel zo'n begadfde,
intelligente en vriendelijk auteur. En
Rijk de Gooyer en Peter Faber zijn nog
wel zulke innemende acteurs (al zijn ze

komedie 'She's gotto hove it' opnieuw
een prijsfilm af. In een paar weken lijd
maakte hij met een minimaal budget
een uitermate pikante en tegelijk amu.
sante Iilm. Hooldpersoon is een vrijge-
vochten zwarte vrouw, Nola Darling,
die zich kiplekker voelt met haar drie
minnaars, en het bestaan van de een
voor de ander ook absoluut niet geheim
probeert te houden. De drie mannen
hebben verschrikkelijk veel moeite met
Nola's gedrag. Juisl de liefste van de
drie, Jamie, dwingt haar om te kiezen.
Dat doet Nob, maar niet voor lang. Op
tijd komt ze tot het besef dat het háór lijl
en hóór leven is.
De film hangt van geestige momenten
aan elkaar, maar daar tussendoor
wordt de houding van de hedendaagse
man ten opzichte van de moderne,
geëmancipeerde vrouw zeer deskundig
tegen het licht gehouden. Groot was
m'n verbazing toen ik pas bij de aftite-
ling ontdekte dat de maker, Spike Lee,
een man is. Want voor mij stond vast
dat deze film alleen maar door een

Spike Lee, maker van 'She's gotto have ir,
speelt er zelf ook in en zijn vader schreef en
speelde de muziek

•••••••••••
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Childeren ol a lesser God

meisje dat ernstige moeilijkheden heelt
met haar sociale contacten, en dat zich
als werkster in de veilige beslotenheid
van de school heeft verstopt. Hurt is
prachtig op dreef: teder en hard, toege-
wijd en onhandig tegelijk in z'n pogin-
gen om zijn favoriete pupil uit haar iso-
lement te bevrijden. Marlee Matlin, zijn
tegenspeelster, is in werkelijkheid in-
middels ook zijn gelielde. Ze is volledig
doof. en speelt bij een New Yorks to.
neelgezelschap voor gehoorgestoor-
den. De regie was van Rondo Haines.
Mooi!

De 36.jarige Amerikaanse acteur Willi-
om Hurt is op dit ogenblik zeer populair
in zijn geboorteland. maar ook ver daar.
buiten. Endal terwijl hij weinig van een
echte ster of vedette heeft; hij studeerde
theologie, laai vrijwel niets los over z'n
privé-leven en spreekt, als hij al eens
een journalist ontvangt. in lange moei-
lijk te volgen monologen over zijn vak.
Niks voor Privé dus. Moor HUIl speelde
ondanks die degelijke reputatie een
paar opmerkelijke en vooral spraakma-
kende rollen. Zo was hij de erotisch
geïnspireerde advocoat in de thriller
'Body heat' en de impotente, aan cocaï-
ne verslaafde Vietnam-veteraan in
'The big chili'. In 'ehilderen ol crlesser
God'. de verfilming von een in vele lan-
den mei zeer groot succes opgevoerd
toneelstuk, speelt Hurt weer een heel
ander type. Hij is een leraar aan een
school voor dove en gehoorgestoorde
kinderen, die verliefd wordt op een
voormalige leerling van die school, een

She's gotta have it

De Amerikaanse acteur/regisseur/sce-
narioschrijver Spike Lee, die meteen
hoog scoorde met zijn debuut 'Ioe's
bedstuy barbershop', leverde met de
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De Chil""ose Khllde. Guillerrno Nunez we,d
ond ••, preoldenl Alleuel •• (1970.73) di •.••kteur
van het Museum voor Moderne Kunst in Santia_
go. Na d ••mllltal.e stClCltsg'OOP we,dhijgevan-
gen genomen vanwege 1><>0 tentoonstelling
waarin d•• Junta gehelteld werd. Hel neven-
.taand gedicht (gedateerd 19-10.19741 ""h •••••l
hij In het cODeentratiekamp Pu<;hunc<JV1 en I•
••••n van d •• 3Z gedichten uit de bundel.AlI ••••a
de herinnering I. nle\ voldoende. Chll ••••n•••
pooi=i•••• In d••••• bundel I. plaol. ingeruimd
voor werk van bekende zangers en dichte,. al.
Viel". lara en Pablo Netudtt. maar ook voor
U9de,en van Indianen. anonieme gedichten.
volksliedje. en poë.ie van vl11chleUng'Jn en
jooSle.en In Nederland.
De m•••••te gedichten zijn Iweetalig opgeno-
men, In hel Spa"". en in h"t Node,land •. Over
enkel •• onderwerpen zijn inleidende inlorma.
lieve lekslen geschreven: het land Chili. d ••
funktie van poeole en volksmuziek, gevangen_
ochap en de positie van Chilenen in Nederland.
De bund.1 maakt d ••••1uit vaa d. serie 'Poezie
uil de derde wereld' en is een onderwijs uitga.
ve. Maar ook geinle •••ss ••••rd" •• in poezie en
vooral dl die kennis willen nemen van de kuhu.
rele komponenlen van hel Chileen •••venel zul-
len '0' •••• 1van hu ••gading vi ••d••n in deze bundel.
.Alleen de herinnering is niet voldoend., onder
redaktle van Ida Sjouwerm<m ••.a.ls "e ••uitga.
ve van de G"us Ie Breda, Prijs/lll,911.

Misschien is er geen plaats meer voor poëzie
of voor schoonheid
de zoete bekoring van trieste namiddagen
het aroma van distels
Misschien moeten wij alleen maar uitschreeuwen
wat wij weten
laten zien wat wij meemaken:
de woorden vertrappen
verbranden
vernietigen
en woedend uitroepen
dat er temidden van zoveel doden
zoveel bloed
weinig plaats is voor poëzie
Of. misschien beter: beloven dat wij van poëzie
een geducht wapen zullen maken.

Beste redaclie,

Zwaag.22-/-'87

Over voelbal- en
ander vandalisme

Reagerend op de bijdrage vanHans van Wis.
sen over voetbalvcmdalisme wil ik eersl stel.
len dal ik de inhoud hiervan volledig onder.
schrijf.
Het verschil tussen voetbal. en andere vor.
men van vandalisme is dat het eerste meest
'en masse' gebeurt en hel andere meer indi.
vidueel ol in kleine groepjes. In alle gevallen
Jijkl het mij te zijn reaktie op aktie.
Het inzetten van nog meer politie ol M.E. is
natuurlijk geen oplossing. Bij alle proble-
men gaat het a/tijd weer om drie belangrijke
fasen, nl,
het waarnemen van hetgeen er gebeurt.
het opsporen van oorzaken en
hel vinden van oplossingen én die ook

ervaart erbij te horen en niet te kunnen wor.
den gemist.
Vooral '0'001geld investeren in hel creëren
van mogelijkheden voor de jeugd. En veel
mankracht. En dan ophouden te zeuren dat
er geen geld vooris, want er is geld meerdan
genoeg. (Desgewenst wil ik dat graag nader
aantonen.) We willen hel er alleen maar njet
voorgeven!
Sport en spel. Maar dan niel 22 spelers in het
veld die een maximum aan gemeenheid beo
drijven met 22.1XXJtoeschouwers. die de
agressie overnemen. maar deelname aan
het spel door iedereen.
Dan naluur/ijk veel meer knutsel. en monta.
gewerk ter onlwikkeling van Uchamelijke
vaardigheden. En b.v. in schoolverband
reeds veel meer werken aan deontwikkeling
van gezamenlijk werken en gezamenlijk de
verantwoordelijkheden dragen. Maar hoe
kunnen wij verantwoordeUjkheid bij de
jeugd veronderstel/en, als wij voordiezelfde
jeugd gOOn verantwoordelijkheid aan-
vaarden? En ook zullen wij de jeugd plichlen
mogen, nee moeten opleggen. maar dan niet
gelijktijdig onszelf aan onze plichten ont-
trekken.
Tol slot nog één opmerking. Een oude wijs.
heid is: Wie de jeugd heeft, heeft de toe-
komst. Dus zal er in de jeugd moeten worden
geïnvesteerd. Dál is ons eerste belang.

Piel Blauw
(doorde redactie ingekort)

werkelijk loepassen .
Welnu, hel waamemen is lot uil den treuren
gedaan.
Oorzaken zijn er Ie OVerdie bij heel veel
jeugdigen onvrede oproepen.
Inde eerste plaals naluurlijk het feil dat voor
velen na het verlaten van school ofopleiding
géén plaals is in de samenleving. Sterker
nog, voor velen zal er nooit een plaats vrij
komen om normaal in de wereld der wer.
kende volwassenen mee Ie kunnen doen. Af.
geschreven!
Met betnaId voelbal hebben we in verhoog.
de mateagressie(en gemeenheid)in het spel
gebracht. Immers (belaald)voetbal is oorlog!
Tegenstelling van zgn. randgroepjongeren
Ct lijkt wel of we hel over een soorl krotten-
wijken hebben die tegen de grote steden
aanleunen) legenover hen die hel maken
metSOO.OOOnieuwe auto's per jaar en al wat
haven of open water Is volstouwen met dure
jachlen. En dure vakanlies 'all over the
world'. Verder bezuiniging op onderwijs en
jeugdzorg!
De programma's op de T.V.. ongeachl welk
land, met almaar meer agressie en geweld.
Waarin men elkaar probeert Ie overtreffen in
raffinement en gemeenheid. Terwijl ener.
zijds, van overheidswege, niel anders wordt
gedaan dan beknibbelen en bezuinigen.
wordl anderzijds door de commercie druk
uitgeoefend op de jeugd zo van: Die plaat
moel je hebben en in die spijkerbroek moelje
jek/eden. Onbewusl wordlde jeugdgemani.
puleerd om de centen. Enhel meest frappan.
Ie is dal wij volwassenen dit hele waanbeeld
stap voor slap als normaal zijn gaan be-
schouwen. Niemand protesteert.

Erzal dus een andere koers ingeslagen moe-
Ien worden. Er moeten wegen worden ge.
gaan waarbij ieder. ook de jeugd. dagelijks

lezers
schrijven

•-,
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Kinderspel
hij Bruegel

Zonder twijfel mag Pieter Bruegel de
Oude (ca. 1525-1569) een vtm de domine-
rende figuren worden genoemd van de
Vlaamse schilderkunst. Hij was een
zoon van het Vlaamse land en hel
Vlaamse volk. In al zijn verschijnings-
vormen heeft hij dit volk en dit land
uitgebeeld in zijn tekeningen en schil-
derijen. waarop men nooit raakt uitge-
keken. In het bijl!onder is Bruegels werk
een heldere spiegel van leven en wer-
ken. van denken en fantaseren in de tijd
waarin hij leelde.

Verondersteld wordt dal Bruegel rond
1545 zijn leertijd doorbracht in hel ate-
lier van Pieter Coecke te Antwerpen,
met wiens dochter hij in 1563 in Brussel
trouwde en alwaar hij zich vestigde.
Kinderen \left men in vele composities
van Bruegel aan.
Op zijn schilderij 'De strijd tussen Car-

naval en Vasten' (l559) bevinden zich
vele kinderen. Zij spelen hun spel zon-
der zich wat aan te trekken van het le-
ven rondom hen. Zoals kinderen van al-
le tijden dot hebben gedaan, soms ou-
deren imiterend, doch altijd vanuit een
eigen gevoels- en gedachten wereld.
Het volgend jaar (1560)kwam zijn mees-
terwerk 'Kinderspelen' gereed, waar-
van hieronder een bijzonder fraaie re-
produktie.

Wonderbaarlijk
'Kinderspelen' hangt. zoals zo vele van
Bruegels schilderijen, in het Kunsthis-
torisch Museum van Wenen. Aartsher-
tog Ernst van Oostenrijk, die twee jaren
stadhouder is geweest in de Zuidelijke
Nederlanden (}593-1595),was een groot
bewonderaar van Bruegels kunst en
heelt heel wat van zijn werk verzameld.
'Kinderspelen' is een wonderbaarlijk
schilderij, vooral als men het in kleur
ziet. De grootte ervan is 1l8bij 161cm en
er komen meer don 200 kinderen op
voor. die 84 verschillende spelletjes
spelen. Vele hiervan zullen vooral ou-
deren zich nog wel herinneren, zoals
hoepelen, wie komt er in mijn hokje?,
kokkestoelemeie, winkeltje spelen,
bellen blazen, bikkelen enz. Ik besef
dot de jeugd van vandaag de bekoring
van het eenvoudige hoepelen, knikke-
ren, haasje over enz. niet meer zo onder-
gaat als de kinderen van vroeger, die

nu de ouderen zijn. En ook dot er geen
ruimte meer is in de met auto's overvol-
le straten. Wellicht vinden ze trouwens
spelletjes van vroeger te onnozel en
moet het nu een Ivanhoe-uilrusting, een
ruimtepak, een electrische trein of Bar-
biepop zijn.

Oorspronkelijk
Hoe dan ook, Bruegel geeft ons, zoals
trouwens in al zijn schilderijen een
beeld van zijn wereld, nu meer dan vier
eeuwen geleden. Zijn verlangen naar
oorspronkelijkheid deed hem de ont-
dekker van het kind van zijn tijd zijn.
Liefelijk waren deze kinderen niet. Wil-
debrassen waren het. Hun lichamen
waren gedrongen, de gezichten grof. De
kleding maakte hen tot miniatuur vol-
wassenen. Het spel. misschien het eni-
ge waarin deze jeugd iets van haar fan-
tasie en levensdrang kon leggen, werd
met grote overgave beoefend. Het ge.
heel is vervuld van een geschreeuw en
een herrie, die alleen door het spel be-
zeten kinderen kunnen voortbrengen.
Bruegel heeft in dit alles een orde ge.
bracht, waardoor het mogelijk is, elke
figuur afzonderlijk in zijn bewegingen
gade te slaan.
In zichzelf besloten blijkt het kind, dat
fel en innig leeft, onbewust van wat er
buiten hem omgaat. met als enige be-
trekking zijn directe medespeler.

Jan Kooijman

Het schilderj; 'Kinderspelen' uit 1560 vO"nPieter Bruegel de Oude
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Rollen

Een patroon apart
Sprankelend watel"overal om me been,
een grote cementen bak voegt het koele
heldere water vloeiend om mijn Jichaam.
Mijn vriendinnetje en ik staan er midden
in. We geven ons uitgelaten overoan het
spattende spel van het verkwikkende nat.
Buiten slaat de twpische hitte genadeloos
tae, binnen in de verkoelende ,uimte
s/roorn t onze jeugdige veerkracht
tintelend tot in onze tenen. Zes jaar zijn
we, pUUI. bloot. hachtig en
onoverwinnelijk. Al stoeiend dompelen
weelkaaronder, lij/aan lijf, snuivenden
spetterend. een en al/evens/usl. Wij zijn
wij, verbondenen toch apart, ik ben ik, zij
is zij.
Ditdageljjks terugkerende wa/eriestijn in
de tropen ismeer dan alleen een
hygiënische wasbeurt; voor ons kinderen
is dit waterspeJ een uiting VQIl onze
levensbron. onze identiteit. We laven ons
aan onszelf en elkaar. Wij spelen niet
zomaar. wij spelen geen rol. wij zijn
verbonden met onszelf. met elkaar. met
het totaal, met de aarde. Wij zijn nog
ongevormd, wij zijn open stromend van
binnen naar buiten en met volle teugen
genietend van het krachtenspel van lucht.
water, leven, aarde en ons zelf.
Al dartelend en buitelend rennen wij als
jonge honden naar buiten. Zigzaggend
tussen de bloemen en struiken als veertjes
aan draadjesblote huid opgetild doorde
zon. Klanken barstensvol kleurrijke
pracht boren zich een weg naar buiten. Al
buitelend belanden we bij het achterhuis,
de leefruimte van de bedienden. Geen
van hen stoort zich aan ons. Schaterend
maken we kontakt, babbelen erop los en
daar stuiven we weer weg.

Een paar jaar later. De lagere school in
Nederland. Meisjes en jongens krioelend
en schetterend door el kaar heen op het
schoolplein. Daar staat hij, Henkie.
ongebonden. eengroteblondstekelige
kuif steekt uitdagend uit zijn voorhoofd
omhoog het zonlicht tegemoet. Wij kijken
elkaaraan. Zijn polderblauwe ogen
lachen mij ondeugend toe. De cementen
waterbak welt in mij op: de zon glinstert
opnieuw in het wateren duwt mij in een
woordeloze stroom naar Henkie toe. Ik
lach voluit ... Wiljij een toffie?" Henkie en
ik rennen en buitelen, lijfaan lijf,
verbonden en toch apart. wij zijn wij, ik
ben ik. hij is hij. Opeens suizen woorden
schril door de ijle lucht: ..Ha. ha, Sylvia
gaat metHenkie, Henkiegaat met Sylvia.
SylviagaatmetHenkie ... r
Monotoon denderen de letters door me
heen, letters samenklonterend tot
beladen woorden. Ik begrijp deze taal
niet. Mijn hersens malen koortsachtig,
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wat wordt ennee bedoeld? Langzaam
/rruipt een brok onrust zwaar omhoog en
vult mijn lijf met verstarring. Mijn lichaam
steigert. wil de woorden afweren. Toch
dringt tergend een vaag besefdoor van
anderszijn, iets gedaan te hebben dat niet
hoorde. Maar wat precies? Hulpeloos zoek
ikhetantwoord. ik ben buitengesloten en
ik weet niet waarom. Mijn spelen met
Henkie wordtafgekeurd, een afkeuring
die onbegrijpelijk voor me is. Mijn gevoel
van één zijn, mijn zijn wordt afgewezen
door de groep. Pijn borrelt door mijn
zenuwen. ik mag niet zijn zoals ik op dat
moment wil zijn, ik moet anders
handelen, ik wordt geacht iemand anders
te zijn. Ik moet een rol spelen. een rol die
voor mij bedacht is. een rol waarvan niet
aan mij gevraagd isof ik die rol wel wil.
Als meisje mag ik niet spontaan meI de
jongen Henkiespelen. Doe ikdal toch,
dan doorbreek ik die ongeschreven code.
dan word ik dus buitengesloten. Ik voldoe
niet aan de voorgeschreven rol.
Depijn maakt me weerbaar. woede
verzamelt zich in mijn lijf. Henkie en ik
spelen verder en schijnbaar moeiteloos
dartelen wedoor. Wejoelenietsharder.
we rennen sneller. we overschreeuwen
onze pijn. We trotseren de groep. we
passen ons nietaan, we hebben deons
toebedeelde rol niet gewild. We hebben
gewonnen. maar we betalen een prijs.
vanuit de pijn isde eerste weerstand
geboren, heteerste vaag bewuste groefje
is ingekerfd. Het begin van een patroon is
ontstaan. onbewust maar toch ergens in
onzegeesl schemerig zichtbaar.

Jaar in jaar uit wordt er regelmatigeen
aanslag op mijn identiteit. mijn manier
van uitdrukking geven aan mezelf
gepleegd. Als meisje en laterals jonge
vrouw wordt ik geacht o.a. lief. geduldig,
invoelend, niet agressief. bescheiden.
afhankelijk. ladylike te zijn. Likea lady,
gelijkeen vrouw. Welkevrouw?Wieben
ik? Wie heeft die vrouw geschapen? Niet
ik. Naar welk beeld moest ik me voegen?
Het werd steeds verwarrender. Naarmate
ik ouder werd kwamen er meer rollen bij:
de verleidelijke vrouw, de zorgzame
echtgenote. de liefdevolle moeder. "Goh.
ze is ook intelligent. leuk zo'n dochter, fijn
zo'n echtgenote. "Maar wee. als ik mijn
intelligentiegebruikte om te groeien aan
mezelf. voor mezelf en door mezelf. Pats,
ga terug naar je plaats. je aanrecht,
Kinder. Kirche, Küche, je mag slim zijn.
maar niet slimmer dan hij. de vader, de
broer, de geliefde, de echtgenoot. Wist je
dat niet. voelde je dat dan niet in alle
vezels van je lijf? Dat is onze wet, de
ongeschreven regel. Wiljeoverleven dan
zulje je moeten aanpassen aan ons
vrouwbeeld. Zoniet. dan wacht je een
leven van leegte, kilte en eenzaamheid.
De reklame. media schetterden op me in:
pasjeaan, wij weten hoejijalsvrouw
moet zijn. wij mannen komen jou redden.
..schat staat de Bokma koud". wees mooi
met de wilde frisheid van limoenen, wees
een goede moederdoor Pampers te
gebruiken voor baby's bi11etjes, gebruik
Dubro voor een glanzende vaat.
vernieu wde Fersil met taed voor een
stralend wilte was! Ik moet deze artikelen
gebruiken. hijin driedelig kostuum als

personifikatie van De Norm denktde
vernieuwde wasformule uit.
Wat klaagl ze nu toch, ze heeft toch alles
wal haar hartje begeert? Een man die voor
haar zorgt, een maatschappij die haar van
alle gemakken voorziet in het
huishouden.

Ik verzet me, eerst openlijk en fel. De
groeve uitmijnjeugd wordt dieper. het
patroon wordt een netwerk van patronen.
sierlijk subtiel in elkaar verweven, een
kluwen wol verstrikt in zijn eigen draden.
Sluipenderwijs verandert mijn verzet van
open strijd naar een indirekt netwerk van
loopgraven. Ik weet niet meer wat ik voel,
wat ik denk te voelen. wal ik behoor te
voelen. maar toch ... Designalen vanuit
mijn ziel, mijn kern blijven komen.
indirekt zeurderig in mijn lijf: een
hoofdpijn hier, een rugpijn daar, matheid,
depressie. desinteresse, moe altijd maar
moe. Ik ga nog harderhollen. probeer
mijn rollen nog beter te spelen. Binnen in
megroeileen kind, buiten aan megroeit
een man plus karrieTeen ik groei leeg in
de ander, voordeander. sterflangzaam
al.
Ik ren me rol van rol naar rol, mijn lijf
prolesteert steeds feller. maar mijn
afweermechanismen zijn ingekankerde
patronen geworden om mijn pijngroeven
niet te voelen. Alleen zokan ik mijn rollen
vlekkeloos spelen. De wortels van mijn
levensbron raken verzadigd van het
giftige sap van mijn rollenspel. Ze
transformeren tot een wekige blubberige
massa. mijn wortels sterven zieltogend.
Ik vloei leeg. er blijft slechtseen omhulsel
over, ik vervaag. mijn rollen hebben mij
overgenomen, ik word verleefd.

De explosie komt toch nog onverwacht. lk
zie mezelf hangen aan mijn nagels aan de
rand van een put. Onder mij een
stinkende zwarte brij. Mijn rollen en
patronen grijnzen mij wellustig toe,
graaien naar mijn benen en proberen me
los te rukken van de rand.
Opeens een heldere flits in mijn hoofd;
daaruit daalt de cementen waterbak
overvloedig gevuld met glinsterend
zonnewater in mijn lijf. Porie voor porie
wordt mijn huid gevoed met parelende
druppeltjes zon. Het lichte warme water
zuigt stukje bij beetje helgiftige sap uit
mijn wortels. mijn bron wordt druppel
voordruppel gezuiverd. Mijn ro//en.
gewassen in mijn Persil vernieuwd met
zonnewater, krimpen in tot belachelijke
minitruitjes. Ik lach voluit en ik word licht.
Ik besluit mijn ro//en. een patroon apart af
te leggen, draadje voordraadje uit te
rafelen. Ikdurlnudepijn te ondergaan, ik
ga worden wie ik ben. verbonden en toch
apart, want ik ben ik en zij zijn zij.

Sylvia Koenders





Van confectie naar maatkleding
voor enkelen
KonItekeningen bij de nolo van VanHouwelingen

Staatssecretaris J. v. Houwelmgen met de voormalige inspecteur generaal der krijgsmacht
lt.gen. T. ,. de Geus tijdens de officiële ingebruikname van het nieuwe Coornherthuisop 16
maarl1982 in Zeist.

Op 5 november 1986 had mijn vrouw het al gelezen. We zouden eindelijk
andere kleding krijgen. Niet meer van die Volendammer uniformbroeken.
maar echte maatkleding. Geen confectie meer!
De staatssecretaris had gesproken. Zoals gewoonlijk moet je zoiets uit de
dagbladen halen. want t.a.v. het personeel lag er een embargo op tot 4.11.
1986 15.00 uur. We hebben dus belangenbehartigers. maar die mogen
niets zeggen. Wel al de mogelijke nieuwsbladen waren voorzien van brief
nummer D85/355/34122 met het onderwerp 'Personeelsbeleid bij Defensie'.

Zogaat het natuurlijk altijd. Een stoots-
secretaris is afhankelijk van de stem-
mers op zijn politieke partij. Hijwordt
jammer genoeg niet gekozen door het
personeel van Defensie. Dus moet hij
het hebben van de media. Hetvolkmoet
'bespeeld' worden, met het personeel
wordt 'gespeeld'. Zodoende dus.
Toegegeven, het is natuurlijk de juiste
manier om een tweetal massa's die
kant op te sturen die je denkt nodig te
hebben om datgene wat de politiek
denkt te moeten doen, te kunnen doen.
In het stuk is door kenners de hand van
een gestudeerd massapsycholoog te
herkennen.

Lijdend voorwerp
Denieuwsbladen echter hebben niet la-
ten zien dat het personeel van Defensie
in deze het 'lijdend' voorwerp goot wor-
den. Als ze dot al niet altijd geweest is.
Kenners hebben dit al jaren zienaanko-
men en in de literatuur wordt dit 'lij-

dend' voorwerp zijn, van het Defen-
siepersoneel ook meerdere malen ge-
noemd. Wat dat betreft is er niets
nieuws onder de zon.
Prins Maurits sprak al in 1654van de
taak van de sergeant. Te zorgenvoorde
exercitie-opleiding, het toezicht hou-
den op de bewapening en de wacht-
diensten. Daarnaast was de onderoffi-
cier ook nog oppasser van de officieren
van de compagnie. Enin :t 1800werd er
van de onderollicieren al gevergd dot
hij een ontwikkeling had welke stond
op het niveau van het lagere school on-
derwijs. Nogmaar niet eens gesproken
over de korporaals en jonge officieren.

Nuzal het weer anders worden. Hetper-
soneelsbeleid moet worden omgebo-
gen in de richting van de ontwikkeling
van de 'human resources'. Gelukkig
wordt er meteen uitgelegd wat de
staatssecretaris hieronder verstaat. Het
zoveel als mogelijk stimuleren en ge-
bruik maken van de menselijke kennis,

'Fair is loul. and loul is fair
Hover through the log and Wthy air'
The three wilches in Macbeth

vaardigheden en inzet van de man.
Maar vergeet niet dat een ander wel
bepaalt wat er onder zoveel als moge-
lijk moet worden verstaan. Denk niet
dat er werkelijk vooreen ieder het 'juis-
te man op de juiste plaats' zal gaan gel-
den. Welvoor hen waar Delensie omzit
te springen. Zij zullen het organisa-
tiebelang mogen bevorderen met hun
eigen ontplooiing, Maar wel een aan
het organisatiebelang gekoppelde ont-
plooiing. Enwat gebeurt er met de vele
overblijvende militairen? Niks. Ge-
woon blijven waar je zit. En eventueel
geslechte barrières zullen weer worden
opgetrokken!

Horizontaal instromen
Enals er veel nodig zijnvan een bepaal-
de soort laat de staatssecretaris ze ge-
woon horizontaal instromen. Een jaar
militaire vorming en daar slaat je baas!
Ook nog een rang hoger. daar kom jij
niet voor in aanmerking. Maar je hebt
wel jaren voorsoldaatje gespeeld, oefe-
ningen, wachtdiensten gedraaid, ver-
huizingen, cursussen en buitenlandse
trips, overplaatsingen etc. moelenmee-
maken/doormaken.
Je bent gewoon niet goed genoeg. De
ander blijkbaar wel, heeft vier jaar op
z'n vaders kosten gestudeerd en Defen-
sie beloont hem daarvoor. Jij bent één
van die mensen die Defensie de laatste
jaren draaiende hebt gehouden, maar
toevallig hebben ze jou niet nodig. Ofje
opleiding is 'ouderwets',

Natuurlijk wordt het geheel netjes ver-
pakt in termen van 'geïntegreerd Defen-
siebeleid', 'technologische en demo-
grafische ontwikkelingen' en 'introduc-
tie van moderne wapensystemen'. Zie
dat maar als verkooppraatjes t.b.v. de
politiek. Hel Defensiepersoneel dient
beter te weten. Allemaal prachtig
mooie volzinnen, prachtig geformu-
leerd en in de juiste kanalen geventi-
leerd. Natuurlijk met een paar netjes
ingepakte zoethouders om de zittende
beroepsmilitairen in de juiste pos te la.
ten marcheren. ' ... niet het karakter van
een plotselinge breuk met het verleden.
Het gaat om een geleidelijke ombui-
ging, waarbij in overgangsperioden re-
kening wordt gehouden met bij het per-
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Het minÎsterie van Defensie. Plein 4 in Deh Haag.

soneel gewekte verwachtingen.' Heb
maar vertrouwen, het komt allemaal
wel goed! Komt u zo'n uitdrukking ook
bekend voor? Speelt de luchtmachtka-
pel niet iets in die stijl?

Functie-eisen
Laten we er eens dieper op ingaan, al
heeft u natuurlijk de commentaren in de
nieuwsbladen al verslonden. 'Compu-
terdeskundige hoelt geen sokken te tel-
len!'(Nee, hijwordt gewoon infanterist.)
'Het gesloten personeelssysteem vormt
nogal eens een belemmering om de
juiste mensen op de juiste plaatsen te
krijgen.
Dit is een zuiver theoretische benade-
ring. Iedere onderdeelscommandant
heelt de mogelijkheid personeel in te
delen. Hijhoeft het alleen maar te mel-
den in de dagelijkse personeelsmutatie
en als hij er na drie weken niets van
hoort mag deze plaatsing als perma-
nent worden gezien.
Nee, hier wordt bedoeld de in het huidi-
ge systeem bestaande barrières, die
het gevolg zijn van een strikte handha-
ving van een traditionele categorie-in-
deling en die een beperkt gebruik van
andere instroommogelijkheden veroor-
zaken. Dat moet blijkbaar anders.

Niet de herkomst ot voorgeschiedenis
van een individu telt voor een plaat-
sing. Nee, het voldoen aan de functie-
eisen dient het bepalende criterium te
zijn.Als er dus straks 18sergeanten ma-
joor bij de Koninklijke Landmacht offi-
cier worden, komt dit gewoon omdat er
een tekort is aan officieren in de electro-
nica functies. Maar al ben je nog zo'n
goed infanterist, je komt niet in aan-
merking. En we hebben in het
dienstvak Infanterie blijkbaar meer in-
fanteristen nodig dan ollicieren. Dus
blijf je toch een goed infanterist! Zeheb-
ben je toch nooit iets anders beloofd?

Arbeidsplaatsen
Dus ruimer horizontaal instromen.
Kloar, dat is de oplossing. Meer moge-
lijkheden voor het toekennen van extra
rangen/of salarisanciënniteiten.
Maar hoe zit het dan met de al zittende
MTS-ers?Zij die al jaren meedraaien?
Komenzij ook in aanmerking voordeze
toegezegde extra's? Ol voldoen ze niet
aan het nu geldende niveau van civiele
opleidingen? Worden ook zij beloond
voor al die jaren van hard werken om
een bijna failliete Defensie op gang te
houden? Hard werken omdat er geen
materieel is. omdat er veel te weinig
personeel is? Weet de staatssecretaris
wel hoe hard het zittend personeel moet
werken om te zorgen dat Defensie zijn
gestelde taak kan volbrengen?
'Hebt vertrouwen, het wordt allemaal
anders en beter!' Hoorden we ook in
1982toen we begonnen met de inhou-
dingswet. We leverden in voorarbeids-
plaatsen. Plaatsen zijn er nu wel. Een
kwestie van even rekenen. Maar opge-
vuld nog steeds niet. Ennog steeds inle-
veren. 'Het wordt allemaal anders,
beter!'

Generalleutnant Ebelhard Eimler, in-
specteur van de Luftwaffe zegt het zo
mooi: "Wenn ich nichts sage. ist schon
alles in Ordnung."
Er wordt al jaren geklaagd over een
slecht of helemaal geen personeelsbe-
leid bij Defensie. Hetenige wat het sys-
teem doet is rangen aan stoelen koppe-
len in plaats van mensen aan werk. Op
ieder niveau.
Ja maar. zegt de staatssecretaris. dat
komt door het bIokbevorderingssys-
teem. Twee maal per jaar worden er nu
nog een sloot onderofficieren bevor-
derd, maar functies in die groten getale
zijn er niet. Werk echter zat. Maar dat
kan niet, het wordt opgelost als een
soort parkeergarage. Zetzemaar boven
de sterkte.
Dat er gewerkt moet worden dat telt
niet. Mensen bij Defensie met zo'n rang
werken niet, maar geven leiding.
Waaraan is niet van belang, werkers
zijner niet. maar daar komensiraks wel
dienstplichtigen voor.
Gemotiveerde mensen worden gewoon
uitgerangeerd. Zal dat nu veranderen?
Misschien in 1993.Vergeet dan niet. dat
pas in het midden van de zestiger jaren
de UKW-leeftijd van 55jaar werd inge-
voerd. Ennu al gaan er stemmen opdat
te veranderen. Terwijler nog geen mili-
tair is. die op grond van deze regeling in
dienst is gekomen en met UKWis ge-
gaan.

Plaatsingsbeleid
Het kan snel weer veranderen. Voordat
het 1993is kan er nog heel wat gebeu-
ren. Niets is zeker bij Defensie en dat is
zelfs niet zeker. Kijknaar de wet bevor-
dering en ontslag beroepsolficieren
1985.het AMARen het nieuwe beoorde-
lingssysteem. Nogamper droog van de
drukpers en nu alweer aan structurele
veranderingen toe.

Nu hoor ik velen zeggen: "Erslaat toch
wel iels positiefs in? Er komt flexibili.
teit in het bevorderingssysteem!" Ta
hoor, individuele voorkeurenmoeten in
het plaatsingsbeleid doorwerken. Met
de betrokkene wordt nu overleg ge-
voerd voorafgaonde aon zijn verplaat-
sing. Zijn individuele voorkeuren moe-

ten nadrukkelijker in het plaatsingsbe-
leid doorwerken.
Maar eigenlijk is dat altijd al zo ge-
weest. De voorkeurslijsten zijn een
ieder bekend. Daarop mocht je aange-
ven wot je voorkeur was. Belangstel-
lingsregistratie was er altijd ol. En je
moet zodanig ingedeeld worden dat je
capaciteiten zo goed mogelijk kunnen
worden benut!
Dus dat zal nu beter worden? Zou het
orgonisatiebelang niet voorgaan? Voor
de enkeling misschien niet, maar
straks als alle functies zijn ingevuld,
horizontoal ingestroomd of niet, wat
don? Wat dan voor die mensen die nog
over zijn? Goed je best doen. je mag
straks. ter stimulering van de persoon-
lijke ontplooiing een zelfstudie starten.
Wel in het belang van de dienst natuur-
lijk en in je eigen tijd.

Beloning
Gelukkig zal er een betere geldelijke
vergoeding komen. Die hebben we
eerst allemooi zeil moeten opbrengen
met ol die inhoudingen en niet gekre-
gen prijscompensaties. Netzoals de om
zich heen grijpende beloningen. 'Eigen
geld" En nog goedkoper dan een olge.
mene loonronde waar we al jaren op
zitten te wachten.

Hetmoet wat opleveren of op z'n minst
quite spelen. Het moet personeel ople.
veren. De werving moet weer op gong
komen. Dat doe je op deze manier. Dan
komen ze wel. En om de motivatie op
gong te houden houd je ze steeds een
wortel voor. Lopen ze wat te longzoom,
don maak je die wortel wot groter.
Of je geeft 10%van het personeel een
beloning, gegorondeerd dal er zeker
80% harder goot werken om ook be-
loond te worden. Nogmaals Ebelhord
Eimler:"Meerderen zullen iedere moge-
lijkheid benutten om door middel van
lof en erkenning de ondergeschikten te
bevestigen en oon te sporen."
Voor de mosso wil dat zeggen: "Een
schouderklopje is meer waord dan een
tientje in het loonzakje!"

Piefer de Jager
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1987: Het jaar van de Noordzee

Effecten van vervuiling onmiskenbaar

Engeland
Maar er bestaat altijd nog slechter dan
slecht en deze twijfelachtige eer valt
Groot-Brittannië te beurt. De achterlig-
gende filosofie van de houding van de
Engelsen is, dat men op basis van de
huidige beschikbare gegevens niet tot
de conclusie kan komen dat er een beo
langrijke bedreiging van het Noordzee-
oecosysteem bestaat. Wel wordt er ge-
constateerd dat er in een aantal kustge-
bieden en estuaria schade is toege-
bracht, maar dat de economische scha-
de daaraan toch nog onzeker is. Dat
men tot deze conclusie heeft kunnen ko.
men is niet zo verwonderlijk, omdat de
onderzoeksinspanningen in vergelij-
king met andere Noordzeestoten niets
voorstellen en omdat de Engelsen niet
verder kijken dan hun eigen kustlijn
lang is.
Voorhet gemak gaan ze er verder van
uit dat door de stromingen al het water
van de Noordzee één maal per jaar
wordt ververst en dat daardoor de ge-
volgen van de vervuiling beperkt zullen
blijven. Daarbij wordt simpelweg over
het hoofd gezien dat de vervuiling door
de waterstroom naar het westen wordt
afgevoerd, en dus naar de Nederland.
se, Deense en Duitse kusten. Degemid-
delde verblijltijd van het water is inder-
daad I jaar. maar in de kustgebieden
waar het water tot rust komt, zoals
langs de Nederlandse kust. in de Wad-
denzee en de Duitse Bocht.maar ookbij
de Doggersbank midden in de Noord-
zee, slaat de vervuiling op de bodem
neer en kan de verblijfstijd soms tot
meer dan drie jaar oplopen.

Groot-Brittannië ziet met zijn lange
kustlijn en sterke getijdebewegingen

De zee als vuilnisbak

Als alles volgens plan verloopt - en
daar ziel het wel naar uit - zijn deze
dumpingen in de loop van 198811989af-
gelopen.
Eenvan de grootste boosdoeners is ech-
ter België. Onze zuiderburen lopen ver
achter met het ontwikkelen van een mi-
lieubeleid. Wat daar allemaal nog mo-
gelijk is. daarvan rijzende haren te ber-
ge. Dumpingen op zee gaan nog ge-
woondoor zonder dat er enig uitzicht is
op beëindiging daarvan. Aan de lozin-
gen op de rivieren wordt geen enkele
beperking opgelegd en daar waar er
beperkende vergunningen voorafgege-
ven zijn. is de controle op de naleving
hiervan nihil.

Jr

Onwil?
Deze citaten geven de veelbelovende
politieke wil weer van de acht Noord-
zeestoten. Dat het uitspreken van een
dergelijke politieke wil iets totaal an-
ders is dan de daadwerkelijke uitwer.
king daarvan, dat is helaas in de histo-
rie al veel vaker voorgekomen.Hoewel.
in dit geval gaat deze uitspraak niet
voor alle landen op.
Op milieugebied zijn West-Duitsland
en Nederland het meest vooruitstre-
vend en deze landen zijn bezig een be-
leid neer te zetten dat over het alge-
meen de goedkeuring wel kan wegdra-
gen. Er wordt hard gewerkt aan de be-
eindiging van de directe dumpingen op
zee en ook de bestrijding van de ri-
vierenvervuiling kent een hoge priori-
teit. Concreet heeft het beleid nog niets
opgeleverd. maar het zal zekerovereen
paar jaar zijn vruchten gaan afwerpen.
Er is bijvoorbeeld lang gewerkt aan de
beëindiging van de dumpingen van ti-
taandioxyde-afvalzuur voorde kust van
Hoekvan Hollanddoor de Duitsebedrij-
ven KronosTitan en Pigment Chemie.

moel, uit veiligheidsoverwegingen.
een strikte beperking van de uitstoot
van vervuilende stoffen aan de bron
worden opgelegd.'
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De Amoco Cadiz breekt voor de kust van Engeland in 1982.Het Noordzeeverkeer wordt ieder
jaar intensiever _ en de kans op ongelukken dus groter.

In november 1987 zullen de milieuministers van de Noorclzeestaten in
Londen bijeenkomen. voor de tweede maal in de geschiedenis. De eerste
conferentie werd gehouden in november 1984 te Bremen, die toen werd
afgesloten met een gemeenschappelijke verklaring vol goede voorne-
mens. Helaas is er van deze voornemens weinig terecht gekomen. De
vervuiling van de Noordzee gaat in hetzelfde tempo door en de effecten
hiervan worden steeds ernstiger: reden voor Greenpeace om in 1987alle
aandacht op de Noordzee te vestigen en de politiek te confronteren met
haar onwil en onmacht.

31oktober en I november 1984.Bremen
(West-Duitsland) is het toneel van de
eerste milieuministers-conferentie van
de Noordzeestoten. De deelnemende
landen waren alle Noordzeestoten, te
weten België, Denemarken, Frankrijk,
Nederland, Noorwegen, Groot-Brittan-
nië, West-Duitsland en Zweden, waar-
van de milieuministers aanwezig wa-
ren. Ookwas er een vertegenwoordiger
van de Europese Commissie.
De conferentie duurde twee dagen en
werd afgesloten met een gemeenschap-
pelijke verklaring waarvan de belang-
rijkste uitspraken zijn:
• 'De deelnemers gaan ermee akkoord
dat tijdig preventieve maatregelen war-
de genomen om de kwaliteit van de
Noordzee te handhaven en zij zullen
hierin nauw samenwerken.'
• 'Zij benadrukken dat extra aandacht
moet worden besteed aan in het bijzon-
der de Waddenzee, die van belang is
voor de gehele Noordzee.'
• 'Zichervan bewust zijnde dat schade
aan het zeemilieu onomkeerbaar kan
zijn, of slechts te herstellen tegen zeer
hoge kosten, wat bovendien erg lang
zal duren, moeten de kuststaten van de
Europese Gemeenschap niet wachten
lot de schadelijke effecten bewezen
zijn, voordat zij actie ondernemen.'
• 'Wanneer er voldoende bekend is
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zowel economische als milieuvoorde.
len, indien gebruik gemaakt wordt van
de mogelijkheid die de zee biedt om af.
volop te nemen. Dit is de bekende kort.
zichtige Britse visie: het land presteert
het zelfs het verschijnsel zure regen te
ontkennen, omdat ze er geen lost van
hebben. Meer dan 50% van de totale
hoeveelheid lood die in de Noordzeete.
rechtkomt, is afkomstig van Groot.Brit-
tannië. Wat betreft de meeste zware
metalen is Engeland door haar dumpin-
gen en lozingen verantwoordelijk voor
meer dan 50%van de totale vervuiling
van de zuidelijke Noordzee.
De grote nucleaire opwerkingsfabriek
inSellafield (voorheenWindscale) loost
direct in het water van de Ierse Zee.
Doorde gehele Noordzee is dit radioac-
tief afval te volgen, ook voor onze kust.
De concentraties zijn nu nog relatief
laag moor bij een grote romp zullen de
radioactieve produkten dezelfde weg
volgen en dan wel grote gevolgen
hebben.
Groot-Brillannië onltrekt zich aan hoor
verantwoordelijkheden ten aanzien
van het Noordzeemilieu maar ook ten
aanzien van de omringende Noordzee-
stoten. Menvindt de bewijzen vooreen
aantasting van het Noordzee-oecosys-
teem niet voldoende en men zal don ook
geen maatregelen treffen om het risico
van een aantasting te verkleinen. Het
hanteren van het zogenaamde 'Vorsor-
geprinzip', zoals West-Duitsland dat
voorstaat (dat wil zeggen, voorkomenis
beter dan genezen). door wil men niet
aan. Ook de redenering dat aantosting
van kustwateren onvermijdelijk zal lei-
den tot aantasting van het gehele
Noordzee-oecosysteem, daar heeft men
kennelijk nog nooit van gehoord.

Signalen ...
Dat het op dit moment ernst is met het
Noordzee-oecosysteemen dat de signa-
len van ernstige verstoringen er zijn,
moge blijken uit het volgende:
• In grote delen van de Noordzeewar-
den van een aantal stoffen (die van na-
ture wel in de Noordzee voorkomen),
hoeveelheden gemeten die niet natuur-
lijkmeer zijn;voormeer dan de helft zijn
ze door door de mens in gebracht.
• Erkomen in de Noordzeeveel stoffen
voor die er niet in thuishoren, zoals de
organische microverontreinigingen
PCB'sen drins.
• In bepaalde delen van de Noordzee
als de Duitse Bocht en voor de Deense
kust is het zuurstofgehalte gedaald tot
nul, waardoor leven er praktisch onmo-
gelijk is, en er grote vissterfte optreedt.
• In gebieden waar het zeewater tot
rust komt en het vuil kan uitzakken (zo-
als in de Waddenzee en de kustwate-
ren) wordt een opeenhoping van scha-
delijke stollen in zowel de bodem als in
de organismen waargenomen).

... en gevolgen
De gevolgen voor het dierlijk leven in
deze gebieden zijn dan ook niet uitge-
bleven:
• De zeehondenpopulatie in de Wad.

denzee is de laatste tientallen jaren ge-
decimeerd. Menheeft er jaren over ge-
daan om tot de conclusie te komen dat
de voornaamste oorzaakvan de afname
door PCB'swerd veroorzaakt (omdat de-
ze stof de vruchtbaarheid van de dieren
aantast). De huidige populatie kan
slechts blijven voortbestaan door aan-
was vanuit voornamelijk de Deense
Waddenzee.
• Er is een toename van visziektes ge-
constateerd in de kustwateren. Bijplat.
vissen als de bot en de schar kan het
percentage door kanker aangetaste vis.
sen op sommige sterk vervuilde ploot.
sen oplopen tot 40%,afhankelijk van de
jaarklasse van de vis.
De bruinvis en de tuimelaar zijn nage-
noeg verdwenen uit de zuidelijke
Noordzee.Hetverdwijnen van deze die-
ren baart grote zorgen, omdat zijboven-
aan in de voedselketen staan en daar-
door aangeven hoe het met het zeemi-
Heuis gesteld. Voorzovernu bekend, is
het nagenoeg verdwijnen van deze bei-
de dieren enerzijds een gevolg van de
vervuiling van mei name de kustwate-
ren anderzijds speelt de visserij ookeen
roLdoordat deze dieren vaak in de vis-
netten verstrikt roken.
• Deconcentraties zware metalen in de
diverse zeeorganismen. met name in
mosselen in bepaalde gebieden, zijn te
hoog.
• Deconcentraties van stoffen die van
nature niet thuis horen in de Noordzee,
zoals de organische microverontreini-
gingen PCB's,zijn 10tot 30maal zohoog
in warmbloedige dieren 015 in het
plankton. Hoge concentraties zijn ge-
vonden in de lever van bol.

Er wordt aangenomen, en niet ten on-
rechte, dot het natuurlijk systeem zich
voor een deel kon aanpassen aan ver-
anderende omstandigheden. Maar er
kan ooit een moment komen dat er een
bepaalde grens overschreden wordt,
een grens die niet te voorspellen valt,
en dan zijn de gevolgen onomkeerbaar.
Ook is het zo, dot door de opeenhoping
en sedimentatie van de diverse stoffen
in de Noordzee. de gevolgen over zeer
lange periodes (tientallen jaren) nog te

merken zullen zijn.
Redenen omzeer bezorgd te zijnover de
toekomst van het Noordzeemilieu. Re-
denen om niet nog meer rapporten en
onderzoeken of te wachten. Redenen
om niet te wachten met het nemen van
maatregelen tot de schadelijke effecten
bewezen zijn. Redenen voorGreenpea-
ce om in 1987alle aandacht te richten op
de Noordzee.

Greenpeace
De Beluga maakt in 1987een tour door
de aan de Noordzee grenzende landen.
Menbegint in de BaltischeZee, waarna
de Greenpeace-boot naar Denemarken.
Duitsland, Nederland, België, Frankrijk
en uiteindelijk Engeland voort. Er
wordt op gewezen dat, en ook in welke
mate, elk land bijdraagt aan de drei-
gende ondergang van de Noordzee via
de rivieren. Ook zullen er met de Sirius
directe acties worden gevoerd tegen de
lozingen en dumpingen op de Noordzee
zelf. Uiteindelijk moet dit alles om-
streeks oktober/november uitmonden in
een grootse campagne, gericht tegen
de grootste vervuiler van de Noordzee,
Groot-Brittannië.
En als. in datzelfde Engeland, de-mi-
lieuministers van de Noordzeestoten in
november bijeenkomen en naar ver-
wachting zullen verklaren dat alles ro-
zegeur en maneschijn is, dan zullen ze
worden geconfronteerd met de geur van
van rottende vissen en dode zeehon.
den, als tastbaar bewijs voor hun holle
woorden en de werkelijke stand van za-
ken van het Noordzeemilieu.
De Noordzeeklok staat op vijl voor
twaalf en van de laatste vijf minuten
moeten we elke seconde gebruiken.
Langer uitstel van maatregelen en han-
delend optreden kan niet meer, De tijd
is tegen ons.

Henk Kersten

(Overgenomen \,;t het kwartaalblad Green-
pe<:lce. 1986ndl.
Donateur worden van Greenpe<:lCe. incl.
abonnee op het blad, kan door 9torting von
minimaal f 10,_ op gironr. 2526009 I.n.".
Greenpeace Nederland Ie Am9terdam o.v.".
'nieuwe donaleur' •
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Mariniers
Begin 1985werd in 'Houwe Zo'
(het lijlblad van de oud.mari.
niers) een oproep geplaatst om
albumkiekjes ter beschikking te
stellen vooreen op te zetten ten-
toonstel1îng over 40 jaar Mar-
brig. Bergen losse loto's tot kom-
plete albums loe werden toege-

MARINIER!
OPl!IDINû IN AAUHIIU

I~$f.u"',,'I~ 50
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"",,,r A,,,,,
zonden. Voor de grote reünie,
eind 1985.werd uit deze oogst
zo'n 25 strekkende meter foto-
werk geselekteerd. Het zien van
en voorol de reakties op deze
fotoverzameling vormden de
aanleiding uit dit maieriaal een
fotoboeksamen te stellen. Aldus
ontstond 'De Mariniersbrigade
ie kiek'. Een door de direkteur
van het Mariniersmuseum, C. B.
Nicolas, samengesteld fotoboek
van de Mariniersbrigade in de
tijd van de opleiding in de Ver-
enigde Stalen en in Nederland.
de tijdelijke plaatsing in Ladang
Geddes (Malakkal tot en met het
overnemen van de Engelse be-
veiligingslinie rond Soerabaja
op Java (maart 1946).
Een sfeervol latoboek ~ niet het
minst door de zelfgemaakte
kiekjes - vol waardevolle herin-
neringen niet alleen voorde ma-
rienier van toen.
'De Mariniersbrigade te kiek'
door C. B. Nicolas (samenst.) is
een uitgave van Omega Boekte
Amsterdam. Prijs f 29,50.

Fantasy
Ook al wist Tolkien met zijn 1n
de bon van de ring' velen te boei-
en, toch blijlt het fantasy.genre
het stiefkind van de literatuur.
De Amerikaan Stephen Donald-
son heefi meIzijn over de gehele
wereld bekende schepping 'De
kroniek van Thomas Covenan!'
getracht door het nodige aan te
veranderen. Uit een van de zes
delen van dit lontasy-mees-
lerwerk was (om technische re-
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denen) het opzichzelf staande
v91haal 'Guldenvuur' weggela-
ten. Een goede zaak dat de Ne-
derlandse uitgever van deze kro.
nieken nu ook deze episode als
los deeltje op de markt heeft ge-
bracht.
'Guldenvuur' is het verhaal van
de bloedwacht Korik, de Heren
Shetra en Hyrim en hun gezel-
schap opweg noor het verreZee.
bereik, het domein van de thuis.
loze reuzen. Dezetocht voert hen
door het geheimzinnige en
vijandige Grimmerdoor Woud,
waar Heer Veils trawanten hen
beloeren en belagen.
Dat Donaldson bijzonder knop
en meeslepend kan schrijven beo
wijst hij eVeneens in de bundel
lantasy-verhalen 'Dochter der
Regalen'. Ditboek bevat een ze-
vental fantastische verhalen
die, hoe verschillend ookvan op-
zet en inhoud, één ding gemeen
hebben: ze boeien van begin tot
eind.
'Guldenvuur' en 'Dochterder Re-
galen' door Stephen Donaldson
zijn uitgaven van Sirius en Side.
IÎus te Den Haag. Prijs resp.
f 9,50en 27,50.

Opmerkelijk debuut
De titel van Glenn Pennocks ro-
man 'De weg van de kat' is aan
de Oosterse filosofie ontleend.
Deeerste hellt van deze debuut-
roman is te beschouwen als een
klassieke historische roman.
Daarna goot deze langzaam
over in een magische vertelling
vol symboliek. Allard Wiggers
trekt, kori na het overlijden van
zijnvader, aan het begin van de.
ze eeuw. met een expeditie van
het Nederlandse leger naar At-
jeh. Tijdens de zware tocht raakt
Allard gewond en wordt afge-
voerd met een evacuatietrans-
port. Het konvooi verdwaalt en
gerookt in vijandelijk gebied.
Daar wordt men overvallen dOOl
inlanders en gevangen geno-
men. Meteen kameraad weet AI.

lard te ontvluchten, Belandt uit-
eindelijk met een Portugees
koopvaardijschip in een cyloon,
wordt gered door een visser en
op een paradijselijk eiland aan
land gebracht. Wanneer hij is
opgeknapl en hijzichde taal wat
eigen heeft gemaakt. wordt hij
doorde schone inheemse Se-Tu-
leis tot haar levensgezel verko.
zen. De vreugde duurt kort. Een
gek geworden eilander doodt
o.a .•••ijnvrouwende leidster van
de groep. Allard (die inmiddels
Shin, de Onvernietigbare, heet)
wordt aangewezen tot haar op-
volgster. Uitgerust met de Heili-
ge Kris begint Allard aan een
nieuwe reis en krijgt de roman
mytische trekken.
Mede door de eigentijdse toon
blijft het verhaal boeien en blijkt
het uiteindelijk ook nog knap in
elkaar te zitten. Eenopmerkelijk
debuui!
'De weg van de kaf door Glenn
Pennock verscheen bij 1n de
Knipscheer' Ie Haarlem. Prijs
f 29,50.

Eerste Wereldoorlog
Algemeen is de opvatting dat de
loopgraven uit de Ie W.O. en de
atoombommen op Hirosjima en
Nagasoki uit de 2eW.O., duide.
lijkst de waanzin van de oorlog
demonstreren. Dot gegeven ligt
ongetwijleld ten grondslag aan
het leil dat er over de Ie W.O.
steeds maar weer boeken blij-
ven uitkomen. Zoverscheen on.
langs 'De laatste zondag. De
aanslag van Serajewo, 1941',
dOOlMilo Dor. Zoals de titel al
aangeeft goot het de•••e keer niet
over de beruchte loopgraven (die
letterlijk graven werden voor
honderdduizenden), maar over
de direkte aanleiding tot het uit-
breken van de Ie W.O. Dat was
de moord (28-6-1914)op de Oos-
tenrijkse troonopvolger aarts.
hertog Frans Ferdinand door de
19.jarige Bosnische nationalist
Gavrilo Princip. MiloDoranaly-
seert aan de hand van niet eer-
der gepubliceerde processtuk-
ken de aanslag, de toedracht
van deze daad en de identiteit
van de daders. Daarnaast gaat
hij in op de achtergronden en de
motieven van de betrokkenen en
de reakties van de gedupeerden.
Dit alles wordt de lewr aange-
reikt via de hoofdpersoonvan dit
boek, rechter-kommissaris Leo
Plefler. Door deze centrale fi-
guur wat te romantiseren laat de
auteur dit boek lezen als een
roman.
'De laatste Zondag' door Milo
Doris een uitgave van Hollandia
Ie Boarn. Prijs f 24,90.

E1Salvador
In september 1983vertrokkende
Belgische jounaliste KalÎn
Lievens en haar vriend, de arts
S. naar EI Salvador, alwaar ze
zich aansloten bij de guerrilla.
In het boek 'De vijlde etage van
de vreugde' vertelt Lievens hoe
"-'El drie jaar lang met de guerril-
lastrijders optrok, zwervend tus-
sen bevrijd gebied en de ge-
vechtszones. Het gaat over haar

werkzaamheden voor Radio
Veneeremos, over de alfabelise-
ringskamJXlgnes, het dagelijk.
se, horde leven in het verzet en
de optredens met haar toneel-
g!oep in het bevrijde gebied van
EI Salvador. Indringend be-
schrijft •••e hoe het voelt als bui-
tenlandse mee te werken aan
een bevrijdingsstrijd in de Derde
Wereld,
Uiteindelijk keert ze. lysiek naar
de knoppen, naar België terug;
een kogel heeft haar heup ver.
brijzeld. Geestelijk is ze echter
ongebroken en er meer dan ooit
van overtuigd ..dat de strijd van
het Salvadoriaanse volk een
juiste strijd is". Een boeiend ge.
tuigenis over de guerrilla en een
regelrecht pleidooi tegen de
Amerikaanse inmenging in dit
deel van de wereld.
'De vijfde etage van de vreugde'
door Karin Lievens werd uitge-
geven door EPOte Berchem(Bel.
gië), Verspreiding voor Neder-
land: Uitg. de Geus, Postbus
1878. 4801 BW Breda. Prijs
f 29,50.

Charta '77 '
Vande bekendste woordvoerder
van de Tsjechoslowaakse men-
senrechtenbeweging Charta '77,
VáclavHavel(aan wie in 1986de
Erasmusprijs werd loegekend).
verscheen kort geleden zijn 'Po-
ging om in de waarheid te
leven'.
Havel begint dil essay over
Charta 'n met een groenteman
die een kaartje met de leuze 'Pro-
!itariërs aller landen, verenigt
uI"tussen de uien en de wortel.
tjes in zijn etalage heeft ge-
plaatst. De•••e winkelier heeft dil
niet gedaan omdat hij •••oveel
waarde hechtte aan deze slo-
gan, moor omdat hij anders last
krijgt met de autoriteiten. Zoals
iedereen, aldus Havel, de steeds
holler wordende ideologie lip.
pendienst bewijst. omdat afwij-
zing gevaarlijk is ('Leven În leu-
gen'). Via dit soort eenvoudige
voorbeelden ontleedt Havel
stapje voor stapje de kommunis-
tische ideologie. Een ideologie
die de mensen een schijn van
identiteit geelt, maar een die ge.
baseerd is op bedrog ... Omdat
het regime een gevangene van
zijn eigen leugens is. moet het
alles vervalsen." Havel komtuit-



eindelijk tot de konklusie dat
praktisch alle staatsburgers dis-
sidenten zijn. maar dot slechts
weinigen hardop neen durven te
zeggen tegen de leugen.
'Poging om in waarheid te leven'
door Václav Havel werd uitgege-
ven door Van Gennep te Amster.
dam, Prijs f 14,50.

Beeldverhaal
In het beeldverhaal Tranky W
en Joller M', van P,D, Emmer en
Carla BoerIijst, wordt in honderd
teksten en tekeningen de ge.
schiedenis van een wedloop uit
de doeken gedaan. Hoofdperso-
nen zijn Franky Wolkat (voor wie
slechts veel eten, mooie dingen
en geld belangrijk zijn) en fOller
Maftik (een sociaal en tolerant
lijkende man, moor in wezen
zeer onverdraagzaam),
Aanvankelijk beperkt hun wedij-
ver zich tot kleine stekelighe-
den, Weldra echter roken beide
heren verwikkeld in een niet
meer te keren proces, waarin
niets wordt nagelaten elkaar het
leven zuur te maken: laster, in-
trige, bedrog. intimidatie en ge-
weldpleging, Bij het proces van
zich sterk maken worden hoe
langer hoe meer mensen betrok-
ken, Uiteindelijk. wanneer het
proces ûch in de richting van

een katastrofe ontwikkelt, tracht
een komité van wijze vrouwen
en mannen de hoofdpersonen te
verzoenen. Te laat. Knap weten
de makers van dit beeldverhaal
de mechanismen bloot te leggen
die bij alle wedlopen een rol
spelen,
Een prima werkje al had het, wat
mij betreft, wellicht wat beknop-
ter gemogen.
Tranky W en Jotter M' door P,D.
Emmer en Carla BoerIijst ver-
scheen bij uitgeverij Zevenster,
Hooldstraat 181 te Driebergen.
Prijs f 14,90,

'Buitenlanders'
Aras Örenwerd geboren in Istan-
bul 1939. Sinds 1969woont hij in
Berlijn en is een van de bekend-
ste Turkse auteurs in West-Euro-
pa, Vanwege zijn vele publika-
ties kreeg hij in 1985 de litera-
tuurprijs voor de beste in Duits-
land wonende niet.Duitse au-
teur.
1n den vreemde is ook een thuis'
beschrijft de situatie von de eer-
ste en tweede generatie Turken
in Duitsland. De eerste genera-
tie voelt zich noch thuis in Duits-
land, noch in Turkije. Zij leven
een dubbelbestaan. De tweede
generatie heeft wel haar thuis in
Duitsland maar zit ingeklemd
tussen twee culturen. Aan de

ene kant het leven thuis, aan de
andere kant het leven op straat.
Als rode draad loopt door het
verhaal de liefdesgeschiedenis
van Emine. 15 jaar. Je krijgt een
goed beeld van de verschillen
tussen de generaties, de ver-
schillen in moraal en tradities.
..Waar is nu mijn vreemde land,
waar is mijn thuis? Het vreemde
land van mijn vader is mijn thuis
geworden. Mijn thuis is het
vreemde land van mijn vader."
Aras Oren schrijft in eenvoudige
taal en zeer poelisch. Dromen,
verlangens. verdriet en dage-
lijkse problemen van de Turkse
bevolking in Berlijn worden de
lezer op indringende wijze aan-
geboden. De naargeestige sfeer
van de stad en vooral de wijk
Kreuzbelg, waar het merendeel
van de Turken woont, weet hij
goed te treHen. Het gaat welis-
waar in dit boekje over Turken in
Berlijn, maar er is weinig lanta-
sie voor nodig om je dit verhaal
in Nederland voor te stellen.
'In den vreemde is ook een thuis'
door Aras Oren kwam uit bij uit-
geverij de Geus te Breda. Prijs
f 17,90.

Leven in vrees
'"Goed opletlen". herhaalde zijn
moedel' haal' al eerder gedane
waarschuwing. "Recht voor je
uit blijven kijken ...
Het was de dag na die van het
bombardement van de stad en
de capitulatie voor de Duitsers,
Aan de Tanden van hel verwoes-
te cenlrum waren de gerafelde
slralen zoveel mogelijk af-
gezet .....
Zo begint het titelverhaal van
het gelijknamige boek 'Zwarte
confetti', een bundel mei tien
verhalen van Herman Romer,
(Rotterdam, 1931)en uitgegeven
bij Ad. Donker in Rotterdam.
Voor oudere EGO-lezers is deze
auteur geen onbekende, want

z\vartc
confetti

een aantal jaren geleden publi-
ceerde EGO enige malen ge-
dichten van Homer. Ook werd
aandacht besteed aan zijn boek
'De mannetjesputters van Rotter-
dam'. een beknopte en froai geïl-
lustreerde geschiedenis van de
Rotterdamse schutterij.
Zoals uit het korte citoat hierbo-
ven blijkt. speelt ook de vertel-
ling 'Zwarte confetti' - evenals
de meeste andere verhalen - in
Romer's geboortestad en tijdens
de 2e wereldoorlog. Meermalen
is bovendien als invalshoek voor
de beschrijving van gebeurte.
nissen gekozen voor de waarne-
ming door kinderogen, waor-
door het autobiografisch karak-
ter onmiskenbaar lijkt.
Op zijn zowel melancholieke
{nooit senlimentelelals vaak iro~
nische wijze geeft Romer blijk
van niet alleen een grote maat.
schappelijke betrokkenheid _
bijv. t.a.v. het herstel van de bin-
nenstad, dal geschiedde 'in een
planologische woedestuip'
maar ook van mededogen met
mensen in en na die angstige
oorlogsjaren, Want ol het nu oor-
log is of vrede, veel mensen in
deze realistische verhalen- over
zeelieden, eenzame vrouwen,
vroegrijpe kinderen. een huwe-
lijkszwendelaar en een paar
winstgierige ondernemers _ Ie.
ven voortdurend in vrees wat on-
deren hun kunnen aandoen.
Mooie verhalen van deze Rotter-
dammer, die debuteerde met de
novelle 'De nachtegalen zingen
niet meer', vijf dichtbundels en
een aantal historische boeken
publiceerdeendie in 1971deAn.
na Blomonprijs ontving.
'Zwarte confetti' van Herman Ro-
mer verscheen bij Ad. Donker.
Rotterdam 1986. 137 blz. Prijs
f 18.90,

Spiritisme
BijAnkh-Hermes verscheen eind
'86 als nr. 117 in de Ankert jes-
serie 'Een broertje dood aan spi-
ritisme' van de parapsycholoog
Douwe J. Bosga. Het is het twee.
de boekje in een serie binnen de-
ze reeks onder de naam Ponora-
madeTparapsychologie, waarin
thema's worden behandeld als:
schouwen, toeval. poltergeister,
reïncarnatie en paranormale ge-
nezing. Deze serie wordt uitge-
geven i.S.m. de Ned, Parapsy-
chologie Stichting. postbus 275.
3740 AG Baarn.
Na het eerste deeltje, (DeSchou-
wende mens, eveneens van Bos-
ga. Ankertje 106, f 9,60) nu een
boekje over het spiritisme, voor
menigeen nog altijd een begrip
omgeven met woorden als mys-
terieus. mystiek, occult e.d. Dat
ook Bosga dil niet geheel onbe-
grijpelijk vindt blijkt uit zijn sIal-
woord, waar hij ingaat op de
dubbele betekenis van het
woord spiritisme: 'Enerzijds
wordt de term gebruikt ter aan.
duiding van de opvatting dat
een deel van de menselijke per-
soonlijkheid blijft voortbestaan
na de lichamelijke dood, ander-
zijds sloot spiritisme ook op de
beweging die rond deze opvat-
ting is ontstaan.'

een broertje
dood

aan spiritisme

Tegenover die beweging nu
stoot Bosga sceptisch en hij
geelt aan waarom. Bovendien
vermeldt hij het strenge verbod
uit Het Tibetaanse Dodenboek
(evenals Hel Egyptische Doden-
boek uitgegeven door Ankh Her-
mes)om de geest van een overle.
dene op te roepen, omdat dit
wordt 'beschouwd als een han-
deling die de geestelijke groei
van de overledene ernstig in ge-
vaar kan brengen'. Gelijksoorti-
ge verboden zijn trouwens tevin-
den in de bijbel (I Samuel, h. 28,
vs 5-25)en bij Boeddha, Confucl-
us e.o. wijzen.
Ook merkt Bosga op: 'Kritische
geesten moet je in de geschiede-
nis van de spiritistische bewe-
ging helaas met een lantaarntje
zoeken', (Overigens met als gun-
stige uitzondering de voormali-
ge beroepsofficier H. N. de Fre.
mery. die talrijke gezaghebben-
de geschriften publiceerde,)
Maar uiteraard gaat Bosga's
boekje voornamelijk over voor-
noemde spiritistische opvatting.
Op systematische. nuchtere en
makkelijk leesbare wijze wor.
den de veelal toch 'geheim-zin.
nige' leiten aan de hand van
voorbeelden duidelijk neergezet
en in een wetenschappelijke be-
nadering kritisch getoetst aon
hypothesen van bedrog, toeval.
psychologie, psychiatrie en pa-
rapsychologie, En dan blijven er
wel degelijk een aantal over, die
de spiritistische opvatting lijken
te bevestigen.
'Een broertje dood aan spiritis-
me' door Douwe J. Bosga kwam
uit bij Ankh-Hermes, Deventer
1986,96 blz. Prijs f 9,60,

Karen en Wim Hei;
Frank SpoelstTa
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