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Delensienola

Vrijdag 8 moarl jJ. was het dan eindelijk zover: minisier van defensie Ter Beek
presenteerde zijn Defensienota, In deze nota probeert de minister aan te geven
wat nog de laak is van de Nederlandse defensie in een lijd dat het Warschau-
pakt wordt opgeheven en het ene na hel andere onlwapeningsakkoord wordt
gesloten,
In grote lijnen koml de minister tot de konklusie dat Nederland met een kleinere
krijgsmacht kan volstaan, die evenwel beduidend flexibeler dient te zijn dan tol
nu toe het geval was. Afslanken en herstruktureren dus.
Volgens de noto verdwijnen er in de jaren negentig 21.000 banen (14.500
beroepsmilitairen en 6.500 burgers) en 19.000dienstplichtigen, Marine en lucht-
machtlijken (opnieuw) hun huid gered Ie hebben. De grootste klappen vallen er
bij de landmacht. Bij de 'grootste verandering bij de landmacht sinds de
Tweede Wereldoorlog' worden de staven afgeslankt, het aantal divisies terug-
gebracht van drie naar twee en het aantal brigades van tien naar zeven (door
meer eenheden mobilisabel te maken), het aantal tanks gehalveerd en het
aantal gevechtsvoertuigen en stukken geschut met 40procent verminderd. Daar
staat de komst van een snel inzetbare luchtmobiele brigade met eigen
gevechtshelikopters en transportcapaciteit tegenover.

De nota is uitgekomen op een moment dot er nog volstrekte onduidelijkheid is
over het vijandbeeld en de toakverdeling in Europa. Vlak nadat de regeringslei_
ders van de NAVO-landen in Londen de strategie van het aangepaste antWOord
definitief naar de prullebak hadden verwezen {juli 1990)viel Irak Koeweit bin-
nen. Van een eensgezinde houding bij de diverse NAVO-landen was weinig te
merken. Een deel (waaronder Nederland) sloot zich (nog sneller dan snel) aan
bij de VS, een aantal landen beperkten hun bijdrage tot financiële ondersteu-
ning, terwijl een niet onbelangrijk deel op grole afstand toekeek. Nederland
beperkte zijn bijdrage aan de Goll-oorlog tot ondersteuning.
Waarom, zo vragen wij ons al. kiest de minister nu ineens manhaftig voor de
oprichting van een luchtmobiele brigade? Waar haalt de minister de zekerheid
vandaan dat Nederland politiek bereid is zo'n nieuwe brigade (kosten ongeveer
6 miljard gulden!) ver van huis in te zetten? Denkt de minister deze brigade met
een interventie-taak, met dienstplichtigen te kunnen 'vullen?'
België, Frankrijk en Engeland hebben aangekondigd hun troepen uit Duitsland
te zullen terugtrekken. De VS brengen hun troepensterkte in Europa terug tot
een derde. Maar Nederland handhaaft zijn brigade in Seedorl en ziet kennelijk
nog steeds wel een taak in Duitsland. Ter Beek wil komen tot een multi.
nationaal legerkorps (twee Nederlandse divisies en één Duitse) onder Neder-
lands commando. Welke politieke betekenis moet aan dit voornemen worden
toegekend? Wanneer de 4lste brigade in Duitsland gestationeerd blijft,
waarom dan de patriots naar Nederland terughalen?
In de nota wordt zonder blikken of blozen, gesteld dat de gewijzigde veiligheids-
situatie geen rechtstreekse invloed heeft opde taken van de marine, Jaren lang
is er in het Westen gesproken over de geweldige maritieme macht van de Sovjet
Unie, op grond waarvan wij een behoorlijke vloot moesten handhaven. Het is
dan ook een kompleet raadsel waarom deze afslankingsoperatie de marine niet
zou raken?
Grole onzekerheid ook voor het personeel van de krijgsmacht. Er wordt welis-
waar 350miljoen uitgetrokken voor een sociaal plan, maar gedwongen ontsla-
gen worden niet uitgesloten. Onduidelijkheid ook te over voor de (toekomstige)
dienstplichtigen. Bij het verkleinen van de krijgsmacht behoeft straks nog
slechts één van de acht dienstplichtigen op te komen. Defensie voelt vooralsnog
niets voor afschaffing van de dienstplicht, maar hoe men de nog willekeuriger
keuze denkt te gaan aanpakken is in het geheel niet duidelijk. Wat pleegt men
dan in soortgelijke gevallen te doen? Precies, een kommissie benoemen,

De lang verwachte delensienota roept vooralsnog meer vragen op dan dat er
antwoorden worden gegeven. De politieke partijen in de Tweede Kamer zullen.
veronderstellen wij, ongetwijfeld bij de minister aandringen o.a. op bovenge-
noemde vragen antwoord te krijgen.

Redaktie



Een vrouw als krijger

'Ten aanzien van bloot is er nog niets veranderd'

Wat is het verschil tussen een KCV'ster
en een TS'er?
S.: EenKCV'sterheeft een kontrakt voor
twee jaar, een TS'ervoorvier ol vijfjaar.
Daarnaast wordt een TS'er in de gele-
genheid gesteld een civiele vak-oplei-
ding te volgen.

Sinds 1943 kent Nederland vrouwen in uniform. Gedurende lange tijd
uitsluitend in speciale vrouwenkorpsen en niet in gevechtsfunkties. In
1979komt daar pas verandering in. Vanaf dat jaar worden alle funkties bij
de land- en luchtmacht. marine en marechaussee opengesteld voor vrou-
wen en dienen deze 'zonder vooroordelen behandeld te worden'.
Raadsman WimHeij sprak met twee vrouwelijke militairen van het parate
45ste Painfbat uit Steenwijk: kplI TSSandra Torn en sld KCVDiana Bakker.
Beiden zijn chauffeur. Sandra (ooknog gewondenverzorgsterl bestuurt een
YPR(ziekenbak) en Diana een vrachtwagen (41).
Het gesprek gaat o.a. over de verwachtingen waarmee beiden de krijgs-
macht zijn binnengestapt en hoe de werkelijkheid uitpakte. Wanneer een
recente fotoreportage in het mannenblad Playboy. over drie vrouwelijke
kollega's uit Harderwijk. ter sprake komt reageren beiden enigszins
furieus en eensgezind: 'AJschuweliîk'. Zo'n artikel is heel slecht voor de
positie van de vrouw in de krijgsmacht. is hun oordeel.
Het verhaal van twee vrouwen die uitsluitend voorde baan de krijgsmacht
als hun werkterrein verkozen.

Sinds wanneer zitten jullie in dienst?
D.: Ik ben, op 3 september 1989, als
KCV'ster,in Venloopgekomen voor een
chauffeursopleiding.
S.: Laat ik het dan ook maar heel pre-
cies zeggen. Sinds 13juli 1987.Ik ben
opgekomen in Roermond, op het oplei-
dingscentrum voor TS'ers.

KpII TS Sandra Torn men sld XCV Diana Bakker: Uitsluitend in mjJjtaire dienst voor de baan!

Een KCV'ster krijgt alleen maar salaris
en moet er na twee jaar weer uit?
0.: Het schijnt mogelijk te zijn na twee
jaar nog een keer voor twee jaar bij te
tekenen. Dat hangt van de lunktie al.

Waarom hebben julie voor de krijgs-
macht gekozen?
D.: Van jongs af aan wilde ik altijd het
leger in. Vraag me niet precies waar.
om, want dat zou ikniet kunnen zeggen.
Er zitten geen beroepsmilitairen in de
familie. Zolang als ik weet wilde ik
maar één ding: de militaire dienst in. Ik
ben dan ook blij dat het mij gelukt is en
ik heb nog geen dag spijt gehad van die
keuze.
S.: Ik had al geruime tijd belangstelling
voor het leger, in het bijzonder de ge-
neeskundigekant ervan. Ik hebdonook
bewust voor die richting gekozen en
misschien ga ik er ook nog wel in ver-
der, wanneer ik weer terugkeer naar de
burgermaatschappij. Het aardige van
het TS'er zijn is dat je verdient, je doet
ervaring op en je studeert.
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Met welke verwachtingen zijn jullie de
krijgsmacht binnengestapt?
S.: Verwachtingen waren het niet di-
rekt. Meer nieuwsgierigheid. Hoe goot
het er nu werkelijk aan toe inde militai-
re dienst? Hoe gaan de mensen met el-
kaar om, in het bijzonder al die rangen
en standen? Die zijn er in de burger-
maatschappij natuurlijk ook wel. moor
hier veel nadrukkelijker. Je kunt het
zelfs aan de buitenkant zien. Ik was
heel benieuwd hoe dat allemaal met
elkaar optrok en samenwerkte.

'Er speelde ook wel iets van
een uitdaging'

D.: Zoals ikal zei, wilde ik het van jongs
of aan. Toen het er dan eindelijk van
kwam, was ik ook heel benieuwd hoe
de dagelijkse gong van zaken zou zijn,
hoe het zou zijn op oefeningen, enz. Ik
wilde het altijd wel, maar zou ik het ook
kunnen?
S.: Er heelt steeds ook wel iets gespeeld
van een uitdaging.

Kon ik mij, als vrouw, handhaven in
zo'n typische mannengemeenschap als
de krijgsmacht?
S.: Onbewust was dat er wel. denk ik. In
het begin denk daar je niet aan, dan
heb je het veel te druk met andere za-
ken. Maar langzaam maar zeker komt
dot wel boven naarmate je er, in toene-
mende mate, toch mee gekonfronteerd
wordt.

Hoe hebben jullie je opleidingsperiode
ervaren?
0.: Heel goed. In één keer heb je met
van alles te maken. Yreemde wereld,
andere mensen, een opleiding volgen.
rijden, onderhoud, enz. Iedere dag wel
weer iets anders. Wij waren met zes
meisjes, dus dat was ook wel leuk.

Zes meisjes tussen honderden jongens.
Kregen jullie een aparte behandeling?
0.: Dat zou ik niet willen zeggen. Wel
waren er regels met betrekking tot de
omgang. Zo mochten wij '5 avonds niet
bij de jongens op de kamer komen,
maar zij wel bij ons. Zou er rotzooi ko-
men dan lag de schuld nooit bij ons,
want het waren de jongens die naar ons
toe waren gekomen.

Hoe was jouw opleidingsperiode,
Sandra?
S.: Heel leuk. Ik vond het in het begin
wel hartstikke zwaar, in alle opzichten.
Je komt rechtstreeks van huis, je komt in
een wereld waar anderen over je gaan
regeren, ik was jong, verlegen en nog
weinig zelfstandig en moest ineens ge-
weldig voor mezelf opkomen. Ik had
best moeite om mij aan te passen. Toch
heb ik nooit gedocht om ermee te stop-
pen. Op het andere, het nieuwe, door
kickte ik eigenlijk wel op.

Is er verschil in omgang tussen jongens
en meisjes?
S.: De band tussen jongens en meisjes
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onder elkaar verschilt. Die van jongens
onder elkaar is hechter. Meisjes onder
elkaar kibbelen en ruziën veel meer. De
een kan beIer met jongens opschieten
don de onder, dot levert maar zó wrij-
ving in de groep op. Toch speelt ook
daar het besef dat je zes maanden met
elkaar moet optrekken, dus dot je on-
enigheden niet te hoog kon laten op-
lopen.

'Jongens kunnen beter met
elkaaropschieten dan
meisjes'

D.: Ik ben hel wel met Sandra eens dot
jongens beter met elkaar kunnen op-
schieten don meisjes, dot merk je aan
veel dingen. Bij meisjes is het toch wel
vaak kibbelen. Toch hebben wij niet al
te grote ruzies gehad. Eigenlijk hadden
wij best een leuke groep. Ik heb er die
hele opleidingsperiode don ook geen
moment over gedocht om ermee te
stoppen.

Wat zijn jullie ervaringen bij de parate
troepen?
S.: Hel was heel anders don ik mij had
voorgesteld. Het is niet te vergelijken
met de opleiding. Daarbij kwam, dat ik
het eerste meisje was dat hier op deze
kazerne tewerk gesteld werd. Er wordt
op je gelet. er wordt noor je gekeken, je
wordt bevraagd, enz. Het was niet al-
leen nieuw voor mij, maar ook nieuw
voor alle rongen en stonden hier op de
kazerne. De vraag was niet alleen 'hoe
is dat meisje', moor voor allemaal zeker
ook 'hoe moeten wij daarmee omgaan',
fe proeft voortdurend de vooroordelen

bij je mannelijke kollega's, dot meisjes
alleen maar in dienst gaon om aan te
pappen met jongens. Ik had steeds het
gevoel mij te moeten bewijzen. Daar-
naast al die opmerkingen die je moest
aanhoren. Best wel grof soms. Tijdens
de opleiding werd er ook wel eens wat
gezegd, maar nooit zo direkt. Hier ging
dot in die beginperiode recht voor zijn
roop. Ik heb het echt als een grote druk
ervaren. Het werd ook zo gezegd: 'lij
moest zonodig als vrouw in dienst, beo
wijs dan ook maar dot je het kon.'
Daardoor voelde ik mij, in die periode,
steeds minder zeker en kreeg op een
gegeven moment zelfs lichamelijk
klachten.
0.: Ook al zit ik hier pos vier maanden,
loch herken ik wel heel veel in het ver-
haal van Sandra. Zij had de pech dot ze
de eerste was en ik het geluk dat er hier
ol vier voor mij werden geplaatst. Men
heeft onderhand een beetje doorgekre-
gen hoe men op een meisje moet reage.
ren. Door komt nog bij dot ik één van die
vier meisjes al kende. Yia hoor was ik
aardig voorbereid hoe het er bij de pa.
rate troepen aan toe ging. De vuurdoop
ben ik aardig goed doorgekomen. Ik
ben alleen nog niet op oefening ge.
weest. Volgende week gaat ook dat ge-
beuren.

Ik kom nog even terug bij Sandra. Je
hebt het best lastig gehad in het begin.
Tochkonstateer ik datje je er goed door-
heen hebt geslagen.
S.: Op een gegeven moment werd het
mij allemaal te veel en heb ik er alles
uitgegooid wat mij dwars zat. Dat heeft
geholpen. Daarnaast krijg je, na ver-
loop van tijd, eelt op je zieL je wordt
immuun voor een heleboel dingen. Zegt



Sondra: Bij sommige opmerkingen denk ik:
wat een zielepoot

nu nog eens iemand 'dat wijl dit of dat',
dan windt mij dat niet meer op en denk
ik nog slechts: wat een zielepoot. Je re-
lativeert de dingen gemakkelijker en
daardoor kom je steeds steviger in je
schoenen te staan. Je vreet het niet
meer zo op.

Heb je nog een aardige tip voor Diana
met betrekking tot haar eerste oefe-
ning?
S.: Gewoon jezelfzijn. Enals het minder
gaat, dan kom je mij maar opzoeken.

Er wordt wel eens gezegd dat vrouwen
fanatieker zijn dan mannen. Reageren
jullie daar eens op.
0.: Misschien is dat ook wel waar. Om-
dat je, in zo'nmannenwereld, altijd wel
iets van druk voelt heb je al snel de
neiging te willen laten zien dat je als
vrouw ook wel wat kunt. Je hoort heel
vaak opmerkingen als 'dat kan ze toch
niet' ol 'laat die maar wal minder doen'
en dan krijg je de neiging tewillen laten
zien dat je toch ook best kunt. Ik denk

'Jewilt laten zien dat je als
vrouwook wel wat kunt'

dat vrouwen daardoor nog weleens en-
thousiaster over kunnen komen dan
mannen. Maar ol dat nu lanatieker is ...
S.: Je wilt je bewijzen in deze mannen-
wereld. Ikdenk dat Diana daar gelijk in
heelt. Ik voel dat ook wel zo.

Hoe is de omgang met de diverse kate-
gorieën? Zijn er verschillen?
S.: Wanneer het gaat over hoe mannen
zich gedragen ten opzichte van vrou-
wen, dan zijn er geen verschillen. Ol
het nu ollicieren, onderollicieren of sol.
daten betreft, naar vrouwen toe maakt
het niet veel verschil. De omgang met
soldaten vind ik nog het gemakkelijkst.
Zegt een soldaat eens iets wat je niet
bevalt, dan maak je daar sneller een
opmerking over dan wanneer dat een
hogere in rang is die zoiets zegt. Je hebt
in dienst niet alleen te maken met het
feit dat je een vrouw bent, maar dat je
een vrouwbent met een bepaalde rang.
Dat zou niets moeten uitmaken, maar
de praktijk leert dat het wel zo werkt.

Goed ol niet goed.

WOrden er nog steeds minder aardige
opmerkingen gemaakt?
S.: Het is echt veel minder geworden.
Toen ik hier vier jaar geleden kwam
werden er voortdurend dingen gezegd
en geroepen. Soms had ik het idee dat
men ookalles mocht zeggen. Ook als er
een kaderlid bijstond konden soldaten
toch nog alles zeggen of roepen. Dat is
nu heel anders. Maakt er nu iemand
een opmerking en een kaderlid hoort
dat. dan wordt er bijna altijd wel iets
van gezegd. Gebeurt zoiets, dan denk ik
bij mijzelf:er is hier toch in vier jaar iets
veranderd.
0.: In veel gevallen kun je er het besle
maar niet op reageren.
S.: Daar heb je ook wel gelijk in, tenzij
het te ver gaat. Dan moet je wat doen en
dal doe ik dan ook. Dan stap ik er op af
en verlei dat ik daar niet van gediend
ben. Hel resultaat is meestal dat men
de volgende keer weer heel normaal re-
ageert.

Vrouwelijk bloot lijkt nog steeds bij de
militaire kultuur te horen. Bloot aan de
muren, bloot in de filmzaal, bloot op de
TVen zelfs de Playboy in de mess. Wat
vinden jullie daarvan?
S.: Je bent geneigd te zeggen dat dat
onuitroeibaar is, niet weg te denken. Ik
heb in dal opzichl in die vier jaar niets,
maar dan ook helemaal niets zien ver-
anderen. Ook naar de toekomsl zie ik
daar niets in veranderen.
0.: Je weet dat je als vrouw in een man-
nenwereld gaal werken, maar toch is
het niet aardig, zeg maar gewoon rot-
tig, om als vrouw een kamer binnen Ie
lopen waar allemaal blote vrouwen
aan de muur hangen.
Desondanks denk ik dat je er niet veel
aan kunt veranderen. Het schijnt bij
mannen te horen ...
S.: Toen ik hier vier jaar geleden kwam
moesten de jongens alle platen met blo-
te vrouwen van de muren halen. Er
mochl alleen nog iets opgehangen wor-
den met mijn instemming. Stel dat ik
zou zeggen dat het niet mag. dan keert
het hele peloton zich legen me.

'Er is in vier jaar toch wel iets
veranderd'

Jullie hebben je eigen kamer niet vol
met blote mannen hangen?
(tegelijk): Nee!

Over de Playboy gesproken. Onlangs
stonden drie vrouwelijke kollego's van
jullie uitbundig in dat blad afgedrukt.
Jullie hebben dat artikel gezien en gele-
zen. Wat vonden jullie daarvan?
(wederom tegelijk): Afschuwelijk!
0.: Door een artikel als dit worden alle
vrouwelijke militairen er ookop aange-
keken. Zowerkt dat.
S.: Dat is zo. Er heerst al, bij velen, de
opvalling dal vrouwen in dienst gaan
om met mannen pleziertjes te beleven.
Of om gemakkelijk aan een man te ko-

j
Diana: Zo'n Playboy-ortikel haalt alle vrou-
wen in dienst naar beneden

men. Nu is dat proces van integratie
van de vrouw in de militaire dienst nèt
een beetje aardig op gang gekomen en
dan verschijnt er zo'n artikel. Dat ver-
sterkt dat vooroordeel alleen nog maar.
Dat ook vrouwen de dienst in kunnen
gaan voor een baan wordt er daardoor
niet geloofwaardiger op. Wal moei-
zaam is opgebouwd wordt met zo'n
Playboy-artikel weer algebroken.
0.: Door dat artikel worden wij met z'n
allen naar beneden gehaald. Het is niet
toevallig dat die meiden mei dienstkle-
ding zijn afgebeeld. Dat suggereert het
niet alleen, hel stelt ook gewoon: mei-
den in dienst kleden zich zo maar uit.
Daarom heb ik er geen goed woord
voorover.
S.: Hadden ze met burgerkleding op de
foto gestaan, dan had het anders gele-
gen, dan kan ik het nóg niet waarderen,
maar het had anders gelegen. Nu raakt
het mij ook.

Jullie animo om door te gaan wordt er
niet anders door?
(tegelijk):Nee.
S. lachend: Wijgaan door tot het bittere
eind.

Wat gaan jullie doen wanneer je kon-
trakt erop zit?
0.: Wanneer ik er na Iwee jaar weer
uitkom - bijtekenen is misschien ook
nog een mogelijkheid - zal ik proberen
werk te vinden in de burgermaatschap-
pij. Op dit moment zou ik dat nog niet
verder kunnen invullen.
S.: Ik ga weer naar schooL Medio '91
eindigt mijn kontrakt en in september
ga ik weer leren. Wat het zal worden
weet ik nog niet. Waarschijnlijk iets in
de medische richting. Ik heb nog even
de lijd om daar een definitieve invul.
ling aan Ie geven.

Nog behoefte aan een laatste opmer-
king?
S.: (aarzelt) .. .Ikvind het jammer dat er
nog steeds meisjes de militaire dienst
in gaan ommet mannen in aanraking te
komen. Die maken het extra moeilijk,
sterker nog, die bederven het voor de
anderen die het gewoon om de baan Ie
doen is.
0.: Daar sluit ik mij helemaal bij aan.
Bedankt voor het gesprek.

Wim Heij
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LenMunnik

Meester-tekenaar onderscheiden
Zo vaak gebeurt het niet dat tekenaars - anders dan met hun tekeningen-
in de publiciteit verschijnen. Maar in februari 'overkwam' het Len Munnik.
Heel wat dag-, week. en maandbladen leken met een zekere graagte de
kans te grijpen om de cartoonist een interview te ontlokken. Aanleiding
was de uitreiking op 8 februari jl. vaD de Ton Smils-penning van de
Nederlandse Cartoonisten Vereniging aan de 'Don Quichot te paard met
tekenpen', zoals hij zichzelf vaak afbeeldt. Tevens werd er een tentoonstel.
ling van zijn werk gehouden in het Hilversumse Gooiland en kwam er een
bundeling van tekeningen uit. die de afgelopen tien jaar verschenen op de
voorpagina van het ochtendblad Trouw. Uit die gebundelde keuze van 152
cartoons zijn er hier een aan1al afgedrukt.

19/5/81 Fa1kIandooT1og

£16181 Tour de France

24/12183 Een van de weinige niet gepubli-
ceerde tekeningen

Len Munnik (1945,Hengelo) kan niet
voor veel mensen een onbekende zijn
en zeker niel voor lezers van dit blad,
want - of je 't weel of niet Len - het
eerste lustrum als vasl medewerker van
EGO zat er vorig jaar ook al weer op.
Hoe ontstond die samenwerking des-
tijds? Al enige malen hadden we teke-
ningen van Len 'met toestemming over-
genomen' uit de maandbladen Vredes-
opbouw en Opzij (aanwezig op de lees-
tafel van het Coornherthuis, humanis-
tisch vormingscentrum voor militairen
inZeist).Vervolgens besteedden we_ in
de EGO's van januari en februari '85-
ruim aandacht aan de bundeling van
Opzij-tekeningen, getiteld 'HOEZO
scheef verdeeld?' Enige tijd later moch-
ten we LenMunnikopnemen in het rijtje
namen in de colofon op blz. 2. Een feit
waar we nog altijd blij mee zijn.

Maar zijn grote bekendheid dankt deze
enorm produktieve cartoonist natuur-
lijk vooral aan zijn jarenlange regelma-

31/11'84
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2718190 Saddam Hussein met zijn gijzelaars op de tv

tige bijdragen aan o.a. Trouw, Her-
vormd Nederland, Reflector (voorscho-
lieren). Mare (Leids Universiteitsbladl,
Vrede, Opzij, Procesnieuws (van de
Stichtingen verbiedt de kruisrakellen
en Tribunaal voor de Vrede) het IKVen
Amnesty International. En misschien
nog wel het meest aan zijn over de hele
wereld gebruikte anti-kernwapen-teke-
ning 'Help de kernwapens de wereld
uil: om te beginnen uit Nederland', im-
mers ook afgebeeld op tienduizenden
affiches, butlons en stickers.

In zijn inleiding op de nu verschenen
Trouw-bundel. getiteld 'Len', schrijft
Neerlands bekendste cartoonkundige
Koosvan Weringh don ook terecht:
'Het Nederlandse actiewezen op het ge-
bied van de bewapening, de kernener-
gie en de milieuvervuiling is zonder Len
Munnikondenkbaar. Soms lijkthij teke-
nend alomtegenwoordig te zijn. Een re-
cent voorbeeld is zijn tekening 'geen
oorlog in de Golf' die dienst deed bij de
demonstratie op IS december 1990in
Amsterdam. (... ) Munniks werk is een
onderdeel van het straatbeeld gewor-
den. Dat is in feite een onderscheiding
die voor weinig tekenaars is wegge-
legd. Alleen Opland heeft, met de teke-
ning van het vrouwtje dat een kruisra-
ket wegtrapt. een dergelijke versprei-
ding gehad.'

Len Munnik tekent al sinds zijn kleuter-
tijd en werd van de middelbare school
gestuurd omdat hij constant zot te teke-
nen. Dat is eigenlijk zo gebleven. Een
natuurtalent-aldus Van Weringh-met
een 'ontwapenende naiviteit', moor te-
vens met een vakkundige ontwikkeling
die hem tot 'meester.tekenaar' maakte.
Over het uitZonderlijke feit dat vrijwel
al zijn tekeningen worden geplaatst,

lijkt hij zelfooknogaltijd wat verbaasd,
want 'Briljant zijn ze niet, geloof ik'
merkte hij, met overigens kenmerkende
bescheidenheid, op in een interview.
Echter. brîljant of niet, loten we hopen
dat als Lenz'ngrote liefde gaat volgen-
het illustreren van kinderboeken _ hij
niet meteen het politiek tekenwerk ge-
heel de rug toekeer!'

Frank Spoelstra

De tekeningenbundel is alleen verkrijgbaar
door overmaking van f 17.50op gironummer
91133van Trouw te Amsterdam. o. v.v. 'Len'.

lh(~'~IE~lll,~'Z!~~
~O!WflT ZÜF. HU£WVf~'

1417187Leveranties aan Koeweit

21/12/90 Minister Sjewardnadze stapt op
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Onderweg

Opeens sloeg het bij hem toe: de crisis.
Ik wist wel dat het op zijn werk niet zo
lekker ging, daar hadden wij al eerder
over gepraat. Maar dat het zo moeilijk
lag en zulke gevolgen zou hebben, had
ik niet verwacht. Hij had al een tijdje
problemen met een collega. Zij was vol-
gens hem een vervelend mens met het
verstand van een kabouter. Kortom, een
stuk onbenul. Veel mannen zeggen dat
over vrouwen. Ik had hem al vaker ge-
adviseerd met haar over het conflict te
praten. Want niets gaat vanzelf over.
En hoe langer je meI praten wacht, hoe
ellendiger de situatie wordt.

Hij praatte niet.
De eeuwig durende oor/ag lussen de
seksen leek dat te verhinderen. Boven-
dien kon hij z'n mannetje wel staan: hij
slikte alles in. En natuurlijk wreekt zich
dat, hoe kan het ook anders. De avond
voor ik hem sprak. had hij zich volgego-
ten en was dronken in zijn bed beland.
Met als gevolg dat hij de volgende och-
tend ziek en misselijk was en niet naar
zijn werk kon gaan.

Omdat hij het nu helemaal niet meer
wist. kwam hij mij opzoeken voor een
gesprek. Direct gaf hij me te verstaan
dat ik vooral moest begrijpen, dat hij
mijn hulp niet nodig had, dat ik mijn
ongenuanceerde opmerkingen en
praatjes beter voor mijzelf kon houden
en dat ik al helemaal niet op de stoel
van de psychiater moest gaan zitten.

gaanbaar maken van een pad in je le-
ven, moet je wel zelf zetten.
Mensen kunnen blijven zwijgen over
datgene waar ze last van hebben, maar
aan het niet willen vertellen van je ei-
gen narigheid hangt wel een prijs-
kaartje.

Jezelf bevrijden en wegen vinden om je
leven vorm en inhoud te geven is welis-
waar een enorme opgave, maar een an-
dere route is er niet. Tenzij je het alle-
maal wel goed vindt zo.

Freek Pol

Hoe komt het toch dat zoveel mensen
het cOntact met zichzelf en met anderen
zijn kwijtgeraakt en dat ze eigenlijk niet
meer weten waar hun problemen van-
daan komen? Dat ze er ook niet van an-
deren over wiJlen horen, Hun enigeant-
woord is dat aJles en iedereen er de
schuld van is. Het is immers een jungle
buiten! Een paar gesprekken later,
werd het toch wat lichter in zijn hoofd en
kon hij benoemen wat hem van een ge-
sprek met zijn collega had afgehouden:
angst, de vrees om niet voor vol te wor-
den aangezien, niet serieus genomen te
worden, minder te zijn dan wie hij dacht
te zijn, Bang voor van alles en nog wat.

Maar wat een ontdekking om dat bij
jezelf te ontdekken! Sommige mensen
zien dat nooit en kunnen of wj]]en het
ook niet ontdekken. Als je wel je onze-
kerheid of angst erkent is dit een bevrij-
ding en zijn er nieuwe wegen. Er kan in
die modder van leven, in die jungle,
toch een begaanbare afslag worden ge-
kozen. Maar die eerste stappen. het be-
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Haar debuutalbum 'Ancient heurt'
(1988)was dan wel niet plaat van het
jaar. maar kende een aantal zeer sterke
momenten en viel bovendien in de
hausse van vrouwelijke singer/song-
writers (met 00, Traey Chapman), De
opvolger 'The sweet keeper' ging wel-
haast geruisloos aan Nederland voorbij
en Tanita moet nu snel een hit scoren,
anders gebeurt met 'Everybody's angel'
hetzelfde.
En dat zou toch jammer zijn. 'Everybo-
dy's angel' bevat 12 zeer aangename
luisterliedjes. die voor een groot pu-
bliek toegankelijk zijn, Tanita heeft een
warme stem, al zingt ze niet altijd even
gevarieerd. Maar ze is zeer goed in
staat compacte liedjes te schrijven.
Goed voorbeeld hiervan is de single
'Only the ones we love'. waarop Jenni-
fer Warnes een gastrol vertolkt, Beide
dames zijn groot fan van Leonard Co-
hen. Het duurt nog wel even voordat
Tanita Tikaram eenzeIlde status heelt
bereikt als deze grote singer/songwri-
ter. maar ze stapt met haar kleine voet.
jes zeer zeker in de richting van zijn
voetsporen.

Evert van Dijk

,,-,~...-~--~_._~--...' •••• _._ •••• _ ••• < •••• __ .~
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INNUENDO

Q

Het meisje dat met gesloten ogen en
sloom. lang zwart haar het prachtige
'Twist in my sobriety' vertolkte is niet
meer. Tanita Tikaram is ter gelegen-
heid van haar derde album 'Everybo-
dy's Angel' naar de kapper geweest en
knijpt nog slechts sporadisch een oogje
toe.

Everybody's angel-
Tanita Tikaram

geen sprake van verzwakking (dat was
er even ten tijde van 'Flash Gorden' en
'HotSpace').
DeCD is zo afwisselend als een Queen
CDmaar kan zijn. De titelsong is even
bombastisch en vol tempowisselingen
als 'Bohemian rhapsody'. maar haalde
merkwaardig genoeg niet een nummer
1notering. De 11andere liedjes varië-
ren van lichtvoetig ('Delilah') tot heel
stevig ('rhe hitman'). vreemd {'Bijou'),
zwoel ('Thase were the days of our li-
ves') en fantastisch ('Heudlong', Tm
going slightly mad' en 'Ride the wild
wind').
'Innuendo' doet meer denken aan het
werk van Queen uit de jaren zeventig
dan aan de elpee uit de beginjaren
tachtig. Disco-achtige nummers als
'Another one bites the dust' en 'Crazy
liltle thing ealled love'waren grote suc.
cessen in de Verenigde Staten en leken
in niets op eerdere hits van de groep.
Het floppen van 'Hot space' betekende
langzamerhand de terugkeer naar de
rockmuziek en die weg lijkt met 'Innu-
endo' voltooid.
Wat de volgende stap voorde groep is.
is onduidelijk, Het is onwaarschijnlijk
dat Freddie ofeen van de andere leden
als solo-artiest verder gaat. Alle solo-
projecten halen nog geen schijntje van
het succes van de groep. Stop de vier
heren in een studio en er ontstaat een
chemische reactie, die ookweer op 1n-
nuendo' tot onovertrollen resultaten
heeft geleid.

Als wij op de EGO.redaktie de hitpara-
de bekijken. bekruiplans een gevoel
van vervreemding. Dat is het ergste wat
een recensent kan overkomen. Nu de
top IQ vol staat met hip-hop-house-en-
zovoort-platen dreigen wij af te haken.
Naar die platen wîllen wij nog niet eens
luisteren als we aan hel stofzuigenzijn.
Maar je moel mei je tijd meegaan. er
zijn al genoeg muziekliefhebbers in de
jaren zestig blijven steken.
Als redmiddel is er lang tussen al het
rap/dance-gedreutel gezocht naar een
muziekstuk waar je broek niel meteen
spontaan van afzakt. Wekwamen uit op
de Amerikaanse jongedame BeUYBoo.
Eigenlijk is haar naam Alison Clark-
son. maar met de stripheldin BellyBoo
in gedachten creëerde ze haar image
als zingende barbiepop. En dat zullen
wij weten ook.
DeCDheel'Boomania'. er staan liedjes
op als 'Boo'sboogie' en 'Boois booming'
en ze 1001haar zelfgekozennaam regel-
matig vallen in meer dan de helft van
de songs. Beuy vindt zichzelf heel erg
leuk en daarin heeft ze niet helemaal
ongelijk. Dehils 'Dointhe do' en 'Where
are you baby' (beide in twee versies op
de CD)vallen in het genre 'hel is niet
mijn smaak, maar als het toch moet.
dan is dit niet verkeerd',
Andere liedjes vallen helaas builen dit
genre. We komen dan weer uit bij ge-
dreutel (het al eerder genoemde 'Boa is
booming' en 'Doin il to del'). Nietszeg-
gende dansmuziek. die gemaakl is als
opvulling en waarmee je nog geen
sprinkhaan in beweging krijgl. Geluk-
kig kan Bellymeer. Denieuwe single '24
hours' had nel zo goed op een CDvan
Janet jackson kunnen staan en dal is
iemand die wel goede dansmuziek
maakt. Natuurlijk kan Beuy niet nala-
ten er nog wal bij te rappen. maar ja.
Niemand kan zeggen dat ikhet niet heb
geprobeerd. maar ik zetmaar snel weer
een plaat uit de jaren zestig op. Er mo-
gen dan een aantal aardige liedjes op
'Boomania' staan, 14nummers is voor
deze recensent te veel van het goede.

Boomania - BettyBoo

Innuendo - Queen
Freddie Mercuryzal bij geen enkele po-
pulariteitspoll hoog scoren. maar zodra
hij op zijnzangkwaliteiten wordt beoor-
deeld. kan niemand om hem heen. In
zijn hoedanigheid als zanger van
Queen weet hij en de drie andere leden
van geen ophouden. 1nnuendo' is al
weer het 17ealbum en er is nog steeds
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Zaken doen mei Saddam's Hoessein Irak

'Dal kunl u beier aan de politiek vragen'
Begin februari werd de deelnemers van het befaamde managementsym-
pasian in Davos in een enquête gevraagd. hoe ze aankeken legen het
handel drijven met regimes 'die in de internationale politiek ter discussie
staan'. De Golfoorlog was nog volop aan de gang en de topmanagers in het
Zwitserse wintersportplaatsje vonden het maar een vervelende vraag.
Wie had geen boter op het hoofd. wanneer het ging om leveranties aan het
Irak van Saddam Hoessein? Nederland verkocht bijvoorbeeld in de eerste
helft van 1990 tien maal zoveellandbouwprodukten dan het jaar daarvoor.
Mede daardoor was de ijskast van Saddam tot de nok gevuld. loen hij
Koeweit binnenviel.

I
De deelnemers laten zich registreren

Uit de antwoorden bleek echter ineens
een Engelenkoor op te klinken. Er was
toch zeker geen vuîltje aan de lucht
toen zij met Irak handelden? Saddam
Hoessein was toch een bondgenooot in
die lijd? Het bedrijfsleven viel daarom
niets te verwijten, was de algemene
stelling. Tochtig procent vandeaanwe-
zigen vond, datde politiek maarrichllij-
nen moest geven over wat wel en niet
mocht. Slechts twintig procent meende
dat een bedrijf ook een eigen verant-
woordelijkheid had. De honden werden
wat Irak betreft driftig in onschuld ge-
wassen.
Ook bij de verschillende Nederlandse
aanwezigen bleek het geen populair
gespreksonderwerp. 'Dat soort vragen
kunt u echt beter aan de verantwoorde-
lijke politici stellen.' Niettemin toonde
menigeen zich na enig aandringen be-
reid ook even stil te staan bij de ethi-
sche kanten van het zaken doen.

Pindakaas
Joel Wyler, directeur van Granaria dat
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eens in granen handelde, maar sinds
vorig jaar vooral nog als financierings-
maatschappij optreedt, keek wel even
peinzend voor zich uit. In vroeger lijden
sleet Granaria pindakaas aan Irak en
daar had hij geen enkele moeite mee.
Dat Nederland er vorig jaar ineens zo-
veel scheppen bovenop gooide, vindt
hij ook niet vreemd.
'In wezen zit hel allemaal eenvoudig in
elkaar', zegt hij. 'Nederland heeft een
op open handel ingestelde economie.
Nederland maakt in de landbouwsector
eindprodukten, die gezien de hoge
kwaliteit betrekkelijk goedkoop zijn,
Nederland is verder goed als het gaat
om het inspelen op een plotselinge
vraag. En we hoeven daar weinig ver-
antwoording voor of te leggen. Het is
dus boter, kaas en eieren, zo simpel. Zo
is hel gekomen.'

Maar Saddam Hoessein kon ondanks
de boyçot mede dankzij Nederland ge-
woon eten?
Wyler: 'We moeten natuurlijk niet over-
drijven. Nederland heeft in 1990 voor

ruim 200 miljoen gulden aan landbouw-
produkten aan Irak geleverd. Dat was
wel een forse stijging ten opzichte van
het jaar daarvoor, maar op de hele ex-
port van deze produkten, die zo'n 2Smil-
jard gulden beslaat. is het poenuts. Tja,
de vraag is, of je je niet danig achter je
oren moet krabben, nu je alles weet, Ik
denk het toch niet. Wat moest je? Hoe
gek was het als Irak 100ton melkpoeder
vroeg? Als Nederland niet leverde, le-
verde Frankrijk, Als je de kans krijgt
doe je dat. Bovendien: Irak was toch
altijd een bondgenoot? Als ondernemer
moet je in dat soort gevallen alleen de
richtlijnen van de regering afwachten.'

Iets verderop nipte Klaas de Kluis, pre-
sident-directeur van de VRG'groep, be-
dachtzaam aan zijn koffie, wanneer we
vragen of het bedrijfsleven niet wat te-
rughoudender handel had moeten drij-
ven met Irak. Zelf heeft hij in Irak nog
een rekening openstaan voor papier en
karton, maar hij heeft de hoop opgege-
ven die ooit nog eens te innen. 'We heb-
ben het geld vorige maand alvast maar
afgeschreven.' De Golfcrisis heeft hem
er nu toe gebracht ook in de toekomst
geen zaken meer te doen in het Midden-
Oosten. 'Maar niet vanwege de ethiek.
Het is een te onzekere markt.'
'Het is allemaal het verhaal van de
koopman en de dominee', verzucht hij.
'Ik kan nu makkelijk zeggen, datje beter
niet aan een land als Irak kon leveren.
Moor stel dot je bedrijf ervan afhanke.
lijk is en je zou mensen moeten ont-
slaan? Het hangt ook of van de produk-
ten. Ik was verbijsterd. toen ik hoorde
hoeveel wapentuig hel Westen aan Irak
heeft geleverd, terwijl je toch wist dot
Saddam Hoessein er geen vriendelijke
bedoelingen mee had. De wapenhan-
del is echt de meest cynische industrie
ter wereld. Maar andere produkten ...
ik vind dat de politiek maar moet zeg-
gen wat wel of niet kan.'

En houdt het bedrijfsleven zjçh daar
dan aan?
De Kluis: 'Ja. hoor. Dat is beduidend
beter aan het worden. Er is een veel
grotere discipline dan vroeger. Dat zie
je ook met betrekking tot het milieu.'

Sleepboten
Kommer Domen, president van de Gor-
curnse scheepswerf Damen Shipyards,
verkocht in het verleden schepen aan
Irak. Geen probleem, vindt hij nog
steeds. 'Kijk. een paar jaar geleden
werd Saddam Hoessein overal ge-



Ondernemers in Davos: Saddam was 'och een bondgenoot?'

steund. Wat is er dan tegen om zo
iemand, tegen wie niemand bezwaar
heeft, een sleepboot te leveren? Dat ligl
anders, als je een politieke aanwijzing
krijgt. Daar houd je je dan aan. Achteral
zegl iedereen dat Saddam Hoessein
geen beste is, maar daarvoor kwam
niemand op hel idee dat hij zo gevaar-
lijk zou zijn.'
Bij zijn bedrijfsvoering heeft Domen
overigens behoorlijk wal last van de
oorlog gehad. Tien procent van zijn om-
zei behaalde hij tol januari in hel Mid-
den-Oosten. "Je verliest vervolgens
domweg een deel van je omzet. dal je
niet kan compenseren. Verder merk je
dat de Europese reders investerings-
beslissingen uitstellen tot ze de effec-
ten beter in kaart hebben. En dezer da-
gen zouden Mexicanen bij ons komen
kijken_ Toen de oorlog uitbrak belden ze
meleen af. Dal moet nu allemaal weer
op gang komen."

Dezelfde ervaring had dr. Huub Crijns.
president-directeur van Pakhoed.. 1k
vond verschillende klaagzangen over.
dreven, maar het was een feil dat de
Amerikanen niel op reis gingen. Ik
moest voor vergaderingen, die anders
in Nederland zouden worden gehou-
den, naar de Verenigde Staten. Alle ac-
tiviteiten in het Midden-Oosten hebben
we bij hel uitbreken van de oorlog ge-
stopt. maar daar moet overheen Ie ko-
men zijn. Die zaken kun je over drie
maanden ook nog doen.'

Maar zaken doen met Irak, dat is nu
toch in een ander daglicht komen te
staan?
Crijns: 'Toen Irak in oorlog was met
Iran, waren de Amerikanen voor hel
versterken van Irak. Dat dat nu legen
ons werkl is spijtig. Maar dat is een
algemeen beeld: als je de een versterkt
ten opzichte van de ander, kan die tak.
tiek over tien jaar best in een ander dag-

V.l.n.r.: krantenmagmaat Robert Maxwell.
organisator Klaus Schwab

licht komen te staan. Als bedrijf moet je
business doen met elk land, waaraan
het door de overheid is loegestaan. Je
moet alleen voor je zelf uitmaken, of het
financieel verantwoord is.'

Maar moet je ook aan een regime leve-
ren, waarvan je bij voorbaat weet dat
dat brokken kan geven. '
Crijns: 'Buiten het Westen iser in princi-
pe geen systeem dat de toets van onze
kritiek kan weerstaan. Vandaag wordt
Rusland geholpen. Maar stel dat de in-
terne problemen daar siraks ook exter-
ne problemen worden, had je don bij
voorbaat niet moeten helpen? Ik zeg
dan: als je alles van te voren afsnijdt
komt de derde wereld nooit van de
grond. Met afsnijden verbeter je niets.'

de Zwitserse premier Fiairio Colli en Davos.

Misrekening
Toen Irak begin augustus vorig jaar
Koeweit binnenviel, werkten daar
tientallen mensen van de baggerreus
Boskalis. De voorzitter van de Raad van
Bestuur. Leen Verstoep, moest tanden-
knarsend toezien. hoe zijn medewer-
kers werden gegijzeld. Hij geeft nu toe.
dat het een misrekening was.
Verstoep: 'De wereld was blij dat Sad-
dam Hoessein optrad tegen Iran. Als er
dan een wapenstilstand is wil je best
meewerken aan de opbouw van zo'n
land. Dot hebben we gedaan. We heb-
ben gezorgd voor onschuldige infra-
structuur. Mensen en regeringen zijn
immers tijdelijk, infrastructuur niet. We
waren ons er wel van bewust dat er
risico's aan vast zaten. Irak was in oor-
log geweest. Daarom kozen we Koeweit
als thuisbasis. We dachten: als er iets
gebeurt zitten we daar veilig. Dat pakte
dus anders uit.'

Nooit overwogen niet te gaan? Derepu-
tatie van Saddam Hoessein was toch
bekend?
Versteep: 'Ach, regeringen die ons be-
vallen, zijn schaars. Maar de hele we-
reld kan niet worden geregeerd vanuit
Nederland. Wat is wijsheid? Nu is Saoe-
di Arabië onze grote vriend. Het wordt
volgestopt met wapens, maar als daar
een andere meneer aan het bewind
komt keren die zich weer tegenje. In het
geval van Irak vond de regering het in
ieder geval geen bezwaar dat we daar
gingen bouwen. We hebben er gewoon
een kredietverzekering voor gekregen.
Dat is de maatstaf.'

Rien Robijns
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Zorgen over seks de seksuele aanleg een kostelijk bezit
van God ontving en die nu die aanleg
alleen maar gebruikt om zichzelf te
prikkelen, zondigt. Het is geen wonder
dat zoveel jonge mensen, die masturbe-
ren, hun zelfrespect gaan verliezen. Zij
worden nerveus, prikkelbaar, onrustig.
Geen wonder, want zij hebben voortdu-
rend het gevoel. dat zij een nederlaag
lijden. '

'De zelfbevrediging is een zeer veel voorkomende uiting van onvolgroeide.
onvolwassen. onvrije seks. Een verschijnsel dat vele mensen grote moei.
lijkheden geeft'. schreef de katholieke psychiater Trimbos in 1961. Zorgen
over seks. En dan met name die van jongeren lijkt van alle tijden te zijn. De
onderwerpen waarover men zich zorgen maakt willen nogal eens veran.
deren.
Opvoeden is een serieuze zaak. Al vele eeuwen breken geleerden zich het
hoofd over de wijze waarop ouders zich het beste kunnen inzetten om hun
kinderen tot gezonde volwassenen te laten uitgroeien. Het terrein van de
seksualiteit verdient daarin natuurlijk speciale aandacht.

Zelfbevrediging is een onderwerp
waarover veel geleerden zo hun ge-
dachten hebben gehad. Gedachten die
vaak ook werden omgezet in adviezen.
Een invloedrijke geleerde in de acht.
tiende en negentiende eeuw was bij-
voorbeeld de Fransman Tissot, die een
lijvig boekwerk schreef over dat ver.
schijnsel onanie, masturbatie. Volgens
hem zou masturbatie het gevolg zijn
van een slechte opvoeding en van ver-
hitte fantasieën.

Masturbatie

nastische oefeningen, fietsen, paardrij-
den, het zitten of lopen met handen in
broekzakken. Tegen dit laatste is voor-
gesteld, de zakken anders te plaatsen,
bijvoorbeeld als achterzakken.'
Soms richllen die geleerden zich ook
rechtstreeks tot de jongeren. Zoals bij"
voorbeeld Or. J. Waterink in 1957.Hij
stelde de jongeren eerst gerust: rugge-
rnergklachten krijgen van masturbatie
was onzin. Toch adviseert hij alle jon-
gens en meisjes af te zien van mastur-
batie. In zijn eigen woorden:
'Hetis verkeerd. Een jonge mens, die in

Ongehuwd. ongewenst
Zij hebben er in doorgeleerd, die man-
nen, die wetenschappers. Dus hun ad-
viezen moeten wel wetenschappelijk,
objektief zijn. Als wedie 'objektieve' ad-
viezen echter tot ons laten doordringen,
dan kunnen we daar sterk aan twijfe-
len. Terecht! We kunnen ze nog duide-
lijker in twijfel gaan trekken als we kij.
ken noor het probleem 'seks voor het
huwelijk'. Nog meer dan bij masturba-
tie, zien we daar een vermenging van
wetenschap (zogenaamde objektiviteit)
en moraaL Theologisch geschoolde he-
ren hadden al eeuwen verkondigd dat
seks vóór het huwelijk zondig was.
Mensen lieten zich dan namelijk slechts
leiden door 'lust', geilheid. Terwijl seks
nu juist bedoeld was voor het krijgen
van nageslacht!
Deze moraal werd in de loop van de
negentiende eeuw, maar ook in onze
eeuw door vele zogenaamde 'objek-
tieve' wetenschappers zonder mOIlen
overgenomen. Waren wetenschappers
een andere mening toegedaan, en dat
kwam gelukkig ook voor, dan hadden
ze het soms zwoor te verduren.
Dot er tot ver in onze eeuw door zovelen

Tissot was ook de geleerde die stelde
dat masturbatie zou leiden tot rugge-
mergproblemen. In sommige gevallen
zou het zelfs waanzin tot gevolg heb-
ben. Problematisch was; hoe al deze el-
lende te voorkomen?
De geleerden konden het er maar niet
over eens worden. Volgens deéen werd
het veroorzaakt door te veel slaap, een
ander dacht dat het juist door te weinig
slaap kwam. Ingewikkelde gordels en
harnassen werden bijvoorbeeld ont-
worpen om met name de jongens en
meisjes uit de gegoede burgerij te be-
hoeden voor deze zonde. Gordels en
harnassen die overigens maar weinig
attrek vonden. De zorgen bleven. Ze
werden generaties lang overgedragen.
Neem bijvoorbeeld de seksuoloog/arts
Premsela. In de jaren vijftig van deze
eeuw schreef hij in zijn handboek 'Sek-
suologie in de praktijk' zeer uitvoerig
over masturbatie bij zuigelingen. Zorg-
wekkender waren volgens hem die
praktijken van pubers. Deze afschuw-
wekkende praktijken werden volgens
hem niet alleen door verleiding of sla-
peloosheid veroorzaakt. En ik citeer
hem:
'Veelvuldiger dan verleiding werken
andere laktoren. In het algemeen ge-
sproken komen daarbij in aanmerking
alle gebeurtenissen. waarbij de genita-
liën geprikkeld worden. Genoemd moe-
ten worden: het glijden langs trapleu-
ningen, touw- en stokklimmen bij gym-
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gepraat en gemoraliseerd werd over
seks voor het huwelijk, betekent waar-
schijnlijk dat het méér voorkwam dan
velen lief was. Als de socioloog Gouds-
blom aan het einde van de jaren vijftig
een enquête houdt onder 'de nieuwe
volwassenen', dan durft hij ze nog niet
rechtstreeks te vragen over hun sekuele
praktijken. Aan de jongeren tussen 18
en 30jaar van toen vraagt hij dan maar
hoe en met wie zijop vakantie gaan. En
of deze jongeren het ook noodzakelijk
vinden dat men tijdens de verloving
trouw is aan de partner.
De resultaten zijn, zoals te verwachten,
geruststellend voor de heren moralis-
ten. Ik citeer Goudsblom:
'De vraag lokteen massaal 'ia' uit. Com.
mentaar achtten de meeste inzenders
hier overbodig; hoogstens uitten ze hun
verbazing, dat we zoiets nog vroegen.
Wanneer men werkelijk lief heeft. zo
schreef een 23-jarige ambtenaresse,
dan komt die vraag zelfs niet ter sprake.
Men moet volgens mij nooit trouw zijn
omdat het moet of omdat het zo hoort.
Als je echt lief hebt, kun je niet anders
denk ik.'
Alle opvoeders konden dus weer gerust
gaan slapen, jongeren zijn niet zo zede-
loos als velen misschiendachten. Moor
de zorgen blijven.

Vragen blijven
In zekere zin was het erg revolutionair
wat Goudsblom deed. Hij vroeg jonge-
ren zelfs naar hun mening. Moor jo, wat
betekent het hebben van een bepaalde
moraal? Meningen en gedragingen van
mensen stemmen niet altijd met elkaar
overeen. Dat weten opvoeders, dat we-
ten geleerden, dat weten jongeren. Dot
weet eigenlijk iedereen.
Het duurt toch nog enkele jaren voordat
mensen ook massaal ondervraagd wor-
den over hun daadwerkelijk seksueel
gedrag. In het midden van de jaren zes-
tig worden jongeren (en volwassenen)
in veel westerse londen, waaronder Ne-
derland, massaal ondervraagd over
hun seksueel doen en laten. Over hun
opvattingen daarover. Hoe vaak 'doen
ze het' met een ander, hoe vaak slaan ze
de hand aan zichzelf en wat vinden ze
daar nu van? Welke ideeën hebben ze
over seksuele opvoeding en welke heb-
ben zij genoten?
Duizenden jongeren in Engeland,
frankrijk, Duitsland, Amerika, Neder-
land etc. worden dergelijke vragen ge.
steld. De ouders van nu, de jongeren
van toen, deden een boekje open over
hun seksuele leven. Tenminste, over
dat deel van hun leven waarnaar ge.
vraagd werd. Onderwerpen eigenlijk,
waarover opvoeders van vele verschil-
lende generaties zich al zodruk hadden
gemaakt. Seksuele fantasieèn en ver.
langens bleven in deze sekskonsump-
tie-onderzoeken ongevraagd.

Ende opvoeders konden, zobleek, weer
rustig gaan slopen. Jongeren waren
niet echt zedeloos. Ze organiseerden
evenmin massaal masturbatie-feestjes
of seksorgieën. De jongeren van toen,
de ouders van nu, bedreven evenmin

massaal partnerruil of homoseksuali.
teit. DeNederlandse jeugd bedreef seks
voornamelijk uit liefde. Ze deden het
ook vóór het huwelijk, moor daarover
maakten weinigen zich nog echt druk.
Er waren per slot van rekening voorbe-
hoedmiddelen. De zorgen over seks
vóór het huwelijk, masturbatie en der-
gelijke verschoven hiermee naar de
achtergrond. Op de voorgrond kwam de
zorg over de zorgvuldige opvoeding.

Ongekend. ongewenst
Even leek de mensheid, tussen Maas-
tricht en RoodeschooI. zonder zorgea te
zijn. De heren wetenschappers hadden
het onderzocht, de heren dominees en
pastores gingen het prediken, de heren
middenstanders gingen het verkopen
en de zendgemachtigden gingen het
verkwissen. De seks kon even. tegen
beter weten in misschien, zorgeloos ge-
konsumeerd worden.
De vrouwenbeweging ging zich echter
roeren in de diskussie, die zoveel eeu-
wen gedomineerd was door mannen. Ze
protesteerden tegen de moraal. Alom
kregen ze instemming. Devrouwen wil-
den baas in eigen buik zijn!Na wat ge-
stommel in de achterste rijen, kregen ze
velen aan hun kant. Ze protesteerden
tegen seksistische opvoedingsmetho-
den. Dat werd schoorvoetend veran-
derd. Alle zorgen die ze uillen werden,
vaak onder protest en onhandig ge-
stomme!, onderstreept door de vrij.
heidspredikers van hiervoor.
Totdat het kritische vingertje van de
vrouwenbeweging ook ging in de rich-
ting van het geslachtsdeel van de man.
De leuze 'porno is de theorie, verkrach.
ting de praktijk' kon maar weinig man-
nen bekoren.
'Vrouwen worden op grote schaal sek-
sueel mishandeld!' Demannen haalden
massaal hun schouders op. Zo erg kon

Themaconferentie over
solidariteit

Op 13en 14mei a.s. vindt er, in samen.

het toch niet zijn? Na lange discussies
en uitvoerige onderzoeken moesten ook
zij het erkennen: geweld wordt door
veel mannen al te vaak seksueel geuit.
Niet alleen tegen volwassen vrouwen,
maar ook tegen meisjes. En: tegen man-
nen waarvan zij vermoeden dot ze ho-
moseksueel zijn.

Dodelijk ding
No eeuwen gezeur van geleerde heren
over onschuldig seksueel gedrag zoals
masturbatie en seks voor het huwelijk,
staan ze, die mannen, eindelijk in hun
nog te veel verhullende hemd. Niet de
zedeloze vrouw, niet het masturberen.
de pubert je moet worden heropgevoed,
maar de volwassen man (in wording).
Eindelijk, na zoveel eeuwen staal de
penis en zijn aanhangsel pontificaal in
de beklaagdenbank. En de zorgen
blijven.

Ook via een geheel andere weg werd
aangekondigd dat seks niet zo zorge-
loos meer is als vroeger even gedacht
werd. Min of meer uit het niets, was er
'opeens' een virus. Seks kon dodelijk
zijn; veel vrouwen wisten dat al! Seks
kon slachtoffers maken; meisjes kon-
den dat al jaren in koor laten weten.
Maar dit dodelijke ding was een virus,
en daarvan hebben mannen nu juist
meer verstond. Mannen in witte jassen.
Mannen die erin hadden doorgeleerd.
Zij vertellen nu welke seksuele tech-
nieken 'gevaarlijk' zijn. En het is nu ook
de masturbatie die weer de aandacht
trekt. Deze is namelijk heel erg veilig!
Over alle andere vormen van seksueel
gedrag moeten we ons in de komende
decennia zorgen gaan maken.
Wordt seks ooit zorgeloos?

Klaas Soesbeek

werking met de VVDMin het humanis-
tisch vormingscentrum 'hel Coornhert.
huis' in Zeist, een conferentie plaats
met als thema 'solidariteit'. Daarbij zul-
len onderwerpen aan de orde komen
als: dienstplicht en verdeling van las-
ten, invoering van maatschappelijke
dienstplicht, inzetbaarheid van
dienstplichtigen in situaties als de
Golfoorlog (internationale solidariteit)
en solidariteit in de vakhondspraklijk.
Het programma kan aan de dan gelden-
de actualiteit worden aangepast en
biedt ook volop ruimte voor informele
contacten.

~ Iedere dienstplichtige heeft op grond
~ van de rechtspositie de mogelijkheid
~ om aan deze gv-conferentie deel te oe-
~ men. Een Bewijs Ophouding Voeding
: (BOV)kan bij de administratie van het
~ onderdeel worden opgevraagd (indien
van toepassing). De eigen bijdrage per
deelnemer is f 15.-. Inlichtingen en
aanmelding bij: het Coornherthuis,
Oranje Nassaulaan 71, 3708GC Zeist,
tel. 03404-14060.

Foro: F1<Jnlt. SJ'O"I."a
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Dépardieu verovert Amerika
in komedie 'Green Card'

Het moet voor Gerard Dépardieu een vreemde gewaarwording zijn
geweest. toen hij in de straten van New York bezig was met de opnamen
van 'Green Cord', een komedie die de Australische regisseur Peter Weit
speciaal voor hem had geschreven. Want het publiek. dat gretig toe-
stroomde. vroeg bevreemd: 'Wie is de ster in deze film?' Die grote. grof
gebouwde man met zijn longe vette piekhaar en zijn aardappelneus. die
hoorde toch niet in Hollywood thuis?
Dépardieu. die in zijn geboorteland Frankrijk bijna een halfgod is. en die
in de rest van Europa ook tot de topacteurs wordt gerekend. bleek aan de
overkant van de grote plas een onbekende.

Inmiddels is dat wel anders geworden.
Dépardieu heeft voor zijn rol in 'Green
Card' een Golden Globe gekregen en
als dit stukje verschijnt wellicht ook de
Oscar in de wacht gesleept voor zijn rol
in 'Cyrano de Bergerac'.
In 'Green Card' moet Dépardieu precies
zijn wie hij is; een Fransman die in
Amerika zijn geluk komtbeproeven. Hij
speelt de musicus George Fauré, die in
Amerika een carrière wil opbouwen.
Maar daar heeft hij een verblijfsvergun-
ning voornodig, een z.g. green card. De
biologe Bronte Panish (rol van Andie
MacDowell, bekend uit o.a. 'Sex, lies
and videotape') verkeert in een soortge-
lijke situatie. Zij heeft haar oog laten
volten op een Hot met een schillerende
serre, Alleen moet ze, om er te mogen
wonen, officieel getrouwd zijn. Een
vriend komt dan met het plan aandra-
gen, waar zowel Bronte als George al-
leen maar beter van kunnen worden: ze
trouwen op papier. George heelt, als
echtgenoot van een Amerikaanse
vrouw in één klap zijn verblijfsvergun-
ning in zijn zak en Bronte kan haar in-
trek nemen in de lIat. Maar natuurlijk
gaan die dingen nooit zoeenvoudig 015
ze er in hel begin uitzien. want na een
paar maanden staan er opeens twee
ambtenaren van de Immigratiedienst
bij Brante op de stoep, die iets meer
willen weten over haar wettige echtge-
noot. Zeweet ze de eerste keer nog met
een serie smoezen om de tuin te leiden
(omdat haar eerste ontmoeting met Ge-
orge plaatshad in een café dat Africa
heette, zegt ze dat haar man in Afrika
is). maar de tweede keer kon ze er niet
meer onderuit: zezal George onder haar
dok moeten laten wonen en er boven-
dien voormoeten zorgen dat ze hem van
haver tot gort leert kennen. En daar
heeft ze weinig zin in, want ze vindt
hem maar een barbaar. Hijeet vlees (zij
is vegetariër), hijgedraagt zich lomp (zij
is een type dat nauwelijks een blaadje
van een plant durft af te breken) en hij is
behept met een uitbundige vrolijkheid.
Moor in die noodgedwongen nadere
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kennismaking tussen de twee werelden
die Bronte en George vertegenwoordi-
gen, blijkt de kracht van de film te
schuilen. Want terwijl ze elkaars heb-
belijkheden en gewoonten uitwisselen
en uit het hoofd leren hoe hun respec-
tievelijke familieleden heten, hoe ze
hun jeugd doorbrachten en waar ze van
dromen, komen ze steeds dichter bij el-
kaar. Wanneer de Immigraliedienst uit-
eindelijk met haar eindoordeel op de
proppen komt. hebben George en Bron-
te zelf inmiddels een heel andere con-
clusie getrokken. Het slot van de film
heeft de scenarist/regisseur al even ver-
rassend gemaakt als de rest, want een
glad. voorspelbaar happy end zou een
dissonant zijn geweest na 01die origi,
nele wendingen in het verhaal.

'Ikheb Green Card geschreven op basis
van een paar idiote verhalen die ik had
gehoord van mensen, die zeil voor zo'n
green card een verstandshuwelijk had-
den gesloten', aldus Peter Weir. 'En
toen ik 'Danton' had gezien, met Gerard
Dépardieu in de hoofdrol. wilde ik hém
alleen maar voor mijn eigen film. Ikheb
hem steeds voorogen gehad tijdens het
schrijven en ik was dus heel gelukkig
toen hij er veel voor bleek te voelen. Hij
heelt iets raadselachtigs in zijn per-
soonlijkheid dat me als Iilmmaker ge-
weldig boeit.'
Dépardieu van zijn kant was verrast en
gevleid door het feit dat iemand als Pe.
ter Weir een film speciaal voorhem had
geschreven. 'Ik had al vaker scripts uit
Amerika toegestuurd gekregen, maar
ik zag er nooit iets in. Deze vriendelijke
Australiër bleek echter precies aan te
voelen wat ik zocht.'
Al die artistieke en menselijke harmo-
nie klinkt door in 'Green Card', een
feest van een lilm, een komedie met
body. een ode aan de liefde, gegoten in
een heel aanstekelijke en meeslepende
vorm.

Leo van Opzeeland

Scene in 'Green Card' met Andie MaeDowe/l
(m) en Gerard Depardieu als 'echtpaar'



Kathy Bates en James Caan in 'Misery'

L.v, 0,

raad met zijn rol. Loter maakt hij dat
goed door de interactie met Robert Oe-
Niro, die de rol speelt van de patiënt om
wie het hele verhaal is geconstrueerd.
Samen weten ze menigmaal sterk te
ontroeren. Tulie Kavner als de toffe ver-
pleegster. die vanaf het begin als nog
niemand noor de schuchtere arts wil
luisteren, al in hem gelooft had best
een Oscar-nominatie mogen krijgen ...

Al is het onderwerp vrij zwaar, Saum
heeft van 'Ay Cormelo' toch een redelijk
lichtvoetige, vooral ironische film we-
ten te moken, die zelfs regelmatig
wordt doorspekt met slopstick-ochtige
situoties. Cormen Mauro kreeg voor
hoar titelrol een Felix, het Europese
equivolent van de Oscar.

AyCarmela
Oe Spaanse Burgeroorlog blijkt een
even rijke bron van inspiratie als de
Tweede Wereldoorlog en Vietnam, Car-
los Saura koos voor 'Ay Carmelg' een
groepje variété-artiesten, dat de Repu-
blikeinse troepen met hun act een hart
onder de riem probeert te steken. Wan-
neer ze 's nachts verdwalen en in han-
den van Franco's fascisten vallen, kun-
nen ze alleen het vege lijf redden als ze
bereid zijn de teksten van hun show aan
te passen aan de eisen van de nieuwe
machthebbers. Oe beide mannen van
het trio zijn daar nog wel toe in staat,
maar Carmela, de spil van het groepje,
is te eerlijk voor zoveel hypocrisie.

, \-
Calmen Maura in 'Ay Carmeio'

bij zowel de autoriteiten als zijn eigen
superieuren. Uiteindelijk komt hij op
het spoor van een complot waar niet
alleen de IRA, maar ook de Britse Inlich-
tingendienst een weinig fraaie rol in
blijkt te spelen. 'Hidden Agenda' is een
bijna documentaire situatieschets van
de beangstigende toestand in Ierland.
Mooie rollen worden gespeeld door
Frances MacOormand als verloofde van
de vermoorde advocaat (piepklein rol-
letje van Brod Oouri!), en door Brian Cox
als de man die op onderzoek uitgaat.

Robert De Niro en Robin WjJliams in 'Awakenings'

Brian Cox en Frances McDormand in Bidden
Agenda'

Penny Marshall gooit het na haar enor-
me succes met de komedie 'Big', in
'Awakenings' over een heel andere
boeg. Ze baseert deze ongewone intri-
gerende film op het boek dat een Ameri-
kaanse neuroloog schreef. Hij slaagde
er in de jaren zestig in om een groep
patiënten, die soms ol tientallen jaren
in een soort comateuze slaaptoestond
verkeerden, weer tot leven te wekken
door middel van een medicijn, dat tot
dan toe alleen voor Parkinson-pa-
tiënten werd gebruikt. Centraal staat
een man die al dertig jaar in een onbe-
reikbare schemertoestand verkeert. De
euforie van arts en patiënten is echter
maar tijdelijk, want op den duur blijkt
het medicijn toch niet in staat om hen
blijvend tot volwaardige mensen te
transformeren.
Robin Williams' als de neuroloog weet
het eerste half uur van de film niet veel

Awakenings
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Misery

Een politieke film die in Engeland heel
wat stof deed opwaaien, is 'Hidden
Agenda' van Ken Loach. We zien een
Amerikaanse advocaat van een instel-
ling die zich bezighoudt met politieke
misstanden, die samen met zijn verloof-
de in Noord-Ierland is om rapport op te
maken. Vlak voordat ze met hun bevin-
dingen terug zullen keren noor Ameri-
ka, krijgt de man een telefoontje waarin
hem een bandje met heel belangrijk
materiaal wordt beloofd. Hij gaat
's nachts het hotel uit, om er niet meer
levend terug te keren, Een Britse onder-
zoeker die er op uit wordt gestuurd om
de zaak door te lichten, stuit op verzet

Reiner is erin geslaagd om met minima-
le middelen (vrijwel de hele film speelt
zich in een enkele kamer af) een verhaal
te vertellen dat de kijker tot het laatst
aan z'n stoel gekluisterd houdt. Kathy
Bates maakte als de verpleegster zo-
veel indruk, dat ze onmiddellijk voor
een Oscar werd genomineerd.

Hidden Agenda

Een thriller van het ouderwetse soort
levert Rob Reiner met 'Misery' geba-
seerd op een roman van de zeer produc-
tieve Stephen King. Jomes Caan speelt
een schrijver van kosleelromons. die
tijdens een sneeuwstorm met zijn aulo
over de kop slaat. Een verpleegster. die
in de buurt woont, vindt de man en
neemt hem op in haar huis. Alle sporen
von het ongeluk worden onmiddellijk
uitgewist door de sneeuw zodat de man
al snel als vermist wordt beschouwd.
De vrouw intussen verpleegt haar pa-
tiënt liefderijk. moar als blijkt dot hij
als auteur niet helemaal aan hoar wen-
sen tegemoet komt. blijkt dot ze ook 00-
dere kanlen heelt. De spanning loopt
voortdurend op, en escaleert een enkele
keer wanneer de gevaarlijke karakter-
trekken van de verpleegster zichtbaar
worden,
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Tennis is vechten nu absoluut niet meer te determineren
zijnaan hun sociale afkomst. Zehebben
de meest uiteenlopende achtergronden
en Siemerink, vermoedelijk de hegena.
digste van allen, was ooit zelfs een ta.
lentvol voetballer. Hij koos pas defini.
tiel voor tennis, toen hij een keer zove.
nijnig tegen het gras werd geschopt,
dat hij zichdrie maanden lang niet kon
bewegen.

Gevecht met zichzelf

Jarenlang zag het ernaar uit dat Tom Okker de grote uitzondering zou
blijven. Hoe het kwam was een raadsel. moor Nederlanders leken tennis
niet echt te kunnen leren. Het aantal hanen nam gigantisch toe, het aantal
huisvrouwen met een rackel idem dito. maar op de een of andere manier
had Holland gewoon het verkeerde klimaat. 'Tennis ademde de sfeer vaD
lome zonclagnamiddagen'. zoals Michiel Schapers ooit treffend zei.

Schapers zelf was de eerste die daar
verandering in poogde te brengen. Hij
ging tennis 'gewoon' benaderen als top-
sport, met de bijbehorende zelfdiscipli-
ne, training en volharding. Helaas was
(en is) Schapers het tegendeel van een
natuurtalent. Spelers met een lengte
als de zijne zijn dikwijls te weinig
wendbaar en zeker Schapers had die
handicap. Niettemin bereikte hij op de
wereldranglijslooit de 2Ssleplaats.
Dal hij ondanks zijn beperkingen zo
hoog kon komen, heeft een hele groep
jongeren geïnspireerd. Een Iweede im-
puls kwam van de nieuwe lechnische
directeur van de tennisbond, Stanley
Franker. Een man die wars is van flau-
we smoesjes, onduidelijkheid en llap-
drollen. Zijnuitgangspunt is dat topten-
nis een keiharde aangelegenheid is en
dat jonge talenten dus op de eerste
plaats gehórd dienen Ie worden.

Een zekere weekheid
Binnen de tennisbond ontstond na de
periode Okker een soort fatalisme. Of
Nederlanders waren te 'week' om ooit
de lop te halen of ze hadden de verkeer.
de trainers. Zoluidde ongeveer de ana-
lyse van de tennisbond en in zo'n situa-
tie gaan nederlagen al gauw aansteke-
lijk werken. Bovendien kon moeilijk
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ontkend worden dot inderdaad een ze-
kere weekheid het Nederlandse tennis
kenmerkte. Misschien omdat het nog
steeds enigermate een elilesport was,
misschien ookomdat het een sport was,
waarin enorm op uiterlijk werd (wordt)
gelet. Dot is inderdaad vaak nog zo.
Wie geregeld tennisparken bezoekt
ziet ol ras dat veel beoefenaren het beo
langrijker vinden een kapitale outfit te
bezitten dan een redelijke bal te kunnen
slaan.

Watjes nemen af
Recreatieve tennissers valt dal mis-
schien nauwelijks euvel te duiden,
maar iets van die mentaliteit weer.
spiegelde zich wel degelijk ook in de
top. Wal door voor doorging althans.
De generatie die de laatste tijd zo veel
furore heeft gemaakt, bezit zelfs een
woord voor de 'verwende' jongetjes die
vroeger de dienst uitmaakten en die ze
ook tegenwoordig nog wel eens tegen-
komen. Het is een woord dat niets aan
duidelijkheid te wensen overlaat:
watjes.
Stanley Franker heeft zichontdaan van
die watjes en het is ook heel
opvallend dot de Siemerinks.
Krajiceks.Koevermansen,
Eltinghen en Haarhuizen van

Jan Siemerink

Terwijl vroeger een enorme verdeeld-
heid en no.ijver heersten. zowel in de
bond als tussen de spelers, is mede
door Franker een soort saamhorigheid
ontslaan die zeer van invloed blijkt op
de resultaten. Maar daarvoor moest in.
derdaad eerst herontdekt worden, wat
tennis nu eigenlijk is. Tennis op topni.
veau is niet het fraai op en neer slaan
van ballen en dat gedurende een aantal
uren per week, tennis is vooral vechten.
Vechten om zwakheden uil het spel te
elimineren, vechten om hopeloze situa.
ties en inzinkingen te boven te komen,
vechten tegen moedeloosheid, vechten
voor elk punt.

Oud beeld van glamour
Natuurlijk, aanleg is onontbeerlijk,
maar inderdaad bij uitstek Schapers
heeft aangetoond dat het bepaald niet
alles is. Ook Jan Siemerink moet on.
danks zijn enorme balgevoel vooral
vechten. Ook hij kan alleen maar win-
nen door partijen lang, moment na mo.
ment. geconcentreerd Ie blijven. Dat is
geen sinecure. dat is loodzoor. Maar of
het publîek dat beseft, is de vraag. De
spelers zeil kunnen dan wel veranderd
zijn,maar ookal door de ridicule bedra-
gen die de werkelijke top verdient, zal
hel oude beeld van glamour op lome
zondagnamiddagen nog wel enige tijd
standhouden.

Hans van Wissen

,



Nooit meer gaat hij terug naar de ka-
zerne.
Gisteren hebben ze de hele dag geoe-
fend voor de Golf.
De sergeant had hel zelf gezegd.
Daarom had hij 's avonds z'n spullen
gepakt en was hij naar huis 'gevlucht'.
Hijwas toch niel gek!
Hijging toch zeker geen oorlog voeren.
Op de boerderij kon hij zich wel schuil
houden.
In de oorlog had zijn vader daar ook
ondergedoken gezeten.
Hijging mooi niet naar de woestijn.
Nee op de t.V.was er niets over ge...egd
dat zijnonderdeel mee moest. Enookin
de krant stond niets.
Maar als de sergeant het zelfzegt is het
vast waar.
Een grapje? Nee over oorlog maak je
geen grapjes.
En die oefeningen dan gisteren?
Handgranaat gooien, over de hinder-
nisbaan met het gasmasker op, elkaar
afspoelen mei de slang.
Dat was toch net zoals in de Golf?
Nee hoor, hem kregen ze niet meer naar
de kazerne, en Zeker niet naar de
oorlog.
Een grap van de sergeant?
Nee, over de oorlog maak je geen grap-
jes, nee toch?

WIKLA

Wetsvoorstel slaat hoop op
echte gelijke behandeling de
bodem in

Reikhalzend heeft het Humanistisch
Verbond uitgezien naar het kabinets-
voorstel voor een WetGelijke Behande.
ling. Het Regeerakkoord van 1989beo
loofde op dil punt 'strakke en heldere
wetgeving'. Het Humanistisch Verbond
verwachtte dan ook een wetsvoorstel.
dat zou beogen elk ongerechtvaardigd
onderscheid uit te bannen. Het voorstel
voor een Wet Gelijke Behandeling, dat
de regering bij de Tweede Kamer heeft
ingediend. heelt deze hoop de bodem
ingeslagen.

Het nieuwe wetsvoorstel laat ruimte
voor ongelijke behandeling op grond
van seksuele voorkeur. Degekunstelde
omschrijving dat niet gediscrimineerd
mag worden op grond van 'het feit van
hetero- of homoseksuele gerichtheid'
verschaft deze ruimte. Dewoorden 'het
enkele feit' suggereren, dat discrimina-
tie op grond van seksuele gerichtheid
verboden is, tenzij iemand daar uiting
aan geeft, bijvoorbeeld door samenwo-
nen ol door lidmaatschap van een ho-
mogroep. De Memorie van Toelichting
versterkt deze indruk als zij stelt dat
instellingen 'gelet op de betekenis van
hun grondslag' eisen kunnen stellen
'die ook betrekking hebben op gedra-
gingen van personeelsleden buiten de
instelling', Met name in hel bijzonder
onderwijs blijft op deze wijzede moge-
lijkheid bestaan om homoseksuelen en
ongehuwd samenwonenden te weren.
Het kabinet geeft daarmee voorrang
aan Grondwetartikel 23 (vrijheid van

onderwijs) boven artikel 1 (algemeen
verbod op discriminatie).

Het Humanistisch Verbond wijst deze
opvatting al. Het HVis van mening, dat
morele of godsdienstige bezwaren te-
gen (uitingen van) homoseksualiteit
niet mogen leiden tot een Wet Gelijke
Behandeling die ongelijke behandeling
op grond van seksuele voorkeur toe-
laat. Het bezwaar van het Humanis-
tisch Verbond tegen de twee eerdere
voorstellen voor een Wet Gelijke Be-
handeling is dan ook evenzeer op dit
nieuwe wetsvoorstel van toepassing:
het bevat ongewenste uilzonderingsbe-
palingen. Het Humanistisch Verbond
heeft liever géén Wet Gelijke Behande-
ling, dan een slechte Wet Gelijke Be-
handeling.

Immers, een Wet Gelijke Behandeling
die ruimte laat voor een afwijkende be-
handeling van homoseksuele leer-
krachten legaliseert discriminatie. Bo-
vendien brengt zo'n wet het gevaar
mee, dat zijdoor degenen die homosek-
sualiteit afkeuren als rechtvaardiging
wordt beschouwd voor discriminatie
van lesbische vrouwen en homoseksue-
le mannen, ook buiten het onderwijs.

lHV-persberichl 26-2.1991)

itNHAAG - Door de Golfoorlog zal de ontwikkelingshulp
Is een ande-re bestemming krijgen. Zo zullen ook sommige

I. nden In het Mldden.Oosten waar hoge nood heerst hulp
moeten ontvangen.

d'r lood in,
d'r qeld ",!,

•

EGO. april 1991 19



Bezeten van ... de triathion

'Je moet steeds goed naar je lichaam
blijven luisteren'

dichtbij hun training, het aan de wed-
strijd meedoen en de periode erna heb
kunnen volgen. Die twee hebben mij,
ook wetende dat ik alleen maar aan lo-
pen deed, zodanig weten te overtuigen,
dat hel een ontzettend boeiende en inte-
ressante ervaring is. dat ik besloot er
toch eens serieus over te gaan denken.
Tijdens de vakantie in Griekenland vo-
rig jaar heb ik hel zwemmen uitgepro-
beerd. Toen dat naar tevredenheid ver-
liep heb ik het definitieve besluit ge-
nomen.

£ln' Robert Biemens; Serieus voorbereiden op 'Almere'

De nieuwste ontwikkeling op het gebied vaD de meerkamp is de. uit de
Verenigde Staten overgewaaide. triathlon ('tri' is drie en 'athlon' is het
Griekse woord voor wedstrijd), Een sport (een combinatie van zwemmen.
wielrennen en hardlopen) die geweldig is aangeslagen. getuige de
enorme toename vaD het aantal beoefenaren. De Nederlandse Triathlon
Bond behoort tot de snelstgroeiende sportbonden van ons land.
Ook onder militairen begint de triathlon steeds populairder te worden.
Reden waarom EGO'redakteur Wim Heij. in zijn artikelenserie 'Bezeten
van ...•. op zoek ging naar een aktief deelnemer aan deze sport. Hij sprak
met Elnt R.A.M. (Robert) Diemans (plv cc van de SSVCie van het 45ste
Painfbat te Steenwijk) die zich serieus aan het voorbereiden is op de
triathlon van Almere.
Het gesprek vindt medio februari plaats. Buiten ligt een dik pak sneeuw.
Fietsen is nagenoeg onmogelijk. Ter vervanging traint Robert op de rollen-
bank. Tussen de middag is hij 'even' vijftien kilometer wezen hardlopen.
Want, weer of geen weer, het strakke trainingsschema moet worden uitge-
voerd. Anders raakt' Almere' uit het beeld.

Welke sporten beoefende je voor je met
de triatblontraining begon?
Eerst deed ik aan rugby, zaal- en veld.
voetbal en de laatste jaren vooral veel
aan duurlopen. Met het lopen houd ik
mij dus al een poosje bezig.

Wat brengt iemand ertoe om aan triatb-
10n te gaan doen?
Afgelopen jaar hebben er van deze ka-
zerne drie mensen aan de trialhlon van
Almere meegedaan. Twee daarvan za-
ten in onze compagnie, zodat ik van vrij

'Op duurtraining moet pittig
geoefend worden'

Wanneer ben je begonnen met de voor.
bereiding voor 'Almere'?
De eerste week van september vorig
jaar. Ik begon dus met het zwemmen
tijdens de vakantie. Toen heb ik geke-
ken ofhet mij zou lukken grotere afstan-
den te zwemmen. Na drie weken had ik
een redelijk inzicht in de gemaakte vor-
deringen en vanaf dat mom,=nlben ik er
mee doorgegaan. Met het fietsen veron-
derstelde ik niet ol te grote moeilijkhe-
den te ondervinden, al wist ik dat niel
helemaal zeker. Achteraf bleek mijn ge-
dachle daarover te kloppen. Ja, en lo-
pen deed. ik al. Je zou kunnen zeggen
dat na het zwemmen de triathlon-koorts
ineens slerk toenam.

De triatbjon van Almere is in augustus.
Dat betekent dat je bijna een jaar bezig
bent je daarop voor te bereiden?
Dat klopt.

De bedoeling is dat je 'piekt' in augus-
tus. Vertel eens iets over de trainings-
opbouw.
Ik heb vanaf september tot en met de-
cember op ieder onderdeel afzonderlijk
getraind. Eén dag fielsen, één dog
zwemmen en één dag lopen en dat zo-
veel mogelijk proberen op te voeren. 01-
hankelijk van de tijd die ik er voor had.
Na januari werk ik met een trainings.
schema, dat ik van een Almere-deelne.
mer heb gekregen. Dat trainingssche-
ma is geschreven op basis van maan-
den, waarbij je iedere maand, tot 17au-
gustus, een verzwaring in je trainings-
programma hebt. Een maand valt uit-
een in een aantal weken en een week in
een aantal trainingen zwemmen, lopen
en fietsen.

Hoeveel triathloos beb je vóór Almere
dan al gezwommen, gefietst en ge-
lopen?
De eerste maand (januari) is het een
belasting van, zowel zwemmen, fietsen
als lopen bij elkaar, acht uur per week.
Deze maand (februari) gaat weer een
stuk verder, vooral met betrekking tot
het fielsen. Je moet 180 kilometer
fietsen, dal is zo tussen de zes à zeven
uuropde fiels. Dat houdt in dat er pittig
op duurtraining geoefend moet worden.
Dat komtvoorde tweede maand neer op
twaalf uur per week training. Dat bouwt
zich zo steeds verder op en mondt uit-
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fietsen op de TOllen-bank kan ook
's avonds

eindelijk uit, voor de maanden juli en
augustus, in 23 à 24 uur training per
week. In de maand juli is het schema
gelijk aan dat van februari, met dien
verstande dat je er in die maand twee
keer een halve triathlon bij moet doen.
Daarnaast doe ik voor de lol nog een
aantal kwart-triathlons en in juni een
halve binnen een bepaalde limiet. Dat
is een verplichting om je voorAlmere te
kwalificeren. Wanneer ik dat hele trai-
ningsschema heb afgewerkt en door de
Kwalificatieben gekomen, kan ik op 17
augustus in Almere, waar ik mij reeds
voor heb ingeschreven, van start gaan.

'De laatste maanden train ik
23à 24uur per week'

Het gaat bij de triathlon om de kombi.
natie van drie verschillende sporten.
Datbetekent in ieder geval afwisseling
in de training, omdat het om een ver-
scheidenheid aan sporten gaat. Zit er
ook verschil in de training van deze
sporten?
Een echt verschil in opbouw zit er niet
in. Neemde zwemtraining, dan bestaal
die uit een deel inlerval, een deel duur-
Iraining en een deel op techniek trai-
nen. Konkreetbetekent dat dat de duur-
training inhoudt dat je een aantal me.
ters, 500,10CXlof 1500meter, op tijd moet
afleggen. Een voorbeeld van interval-
training is tien keer 100meter, met tus-
sen iedere 100meier 45 sekonden rust.
Dan heb je nog techniektraining. Bij-
voorbeeld een training waarbij je al-

leen je armen ol je benen traint, mei
behulp van een bord waar je je armen of
je benen op legt.
Metfietsen heb je iets vergelijkbaars. Je
hebt de duurtrainingen, waarbij het
schema zelfs het verzet voorschrijft. Je
moet immers een vorm van souplesse
aankweken om te voorkomen dal je te
snel met blessures te maken krijgt.
Daarnaast heb je aan aantal trainingen
die op tijd gaan en intervaltrainingen.
Tenslotte het lopen. Kijk ik naar deze
maand, dan bestaal mijn looptraining
uit vier keer per week lopen. Op zondag
loop ik zo'n 13à 14kilometer duurtrai.
ning en op dinsdag zo'n 8 à 9 kilometer
interval. Dat moel je je ongeveer zo
voorstellen. Honderd meter hard, hon.
derd meter rustig, 200meter hard, hon-
derd meter rustig, 300meter hard, hon.
derd meter rustig. Tijdens die interval.
len heb je een hartfrekwentie van zo'n
180per minuut en dat draagt ertoe bij
dat je sneller herstelt. Tijdens een Iri.
athlon krijg je onherroepelijk proble.
men, dat je wat in elkaar zakt. in fysiek
opzicht, en dan moet het lichaam zich
herstellen. Dat kweek je aan met die
intervaltrainingen. Daarnaast breng je
er ook snelheid mee aan. Op woensdag
doe ikdoorgaans de grote afstand, deze
maand is dat 15kilometer, binnen een
bepaalde limiet, natuurlijk afhankelijk
van het weer, enz. Op vrijdag hebben
wij hier iedere week de bataljonsveld-
loop, dat is vijf kilometer, die op tijd
wordt gelopen.
Bijde trainingen op alle onderdelen zit
een deel interval. om snelheid en uit-
houdingsvermogen te krijgen, duurtrai-
ning, om te wennen aan de lange af-
stand en om uithoudingsvermogen te
kweken, en een deel waarbij je een af-
stand op tijd doet, die je steeds scherper
probeert te krijgen.

Is zo'n intensief trainingsprogramma te
kombineren met een baan?
Ik heb in mijn huidige funktie een vrij
regulier bestaan met betrekkelijk wei-
nig oefeningen. Ik kan maanden voor-
uit kijkenen weet, in grote lijnen, nage-
noeg mijn programma tot augustus.
Aan de hand daarvan kan ik een plan.
ning maken. Hetprobleem nu is nog dat
het 's avonds vroeg donker is en 's mor-
gens laai licht waardoor ik mijn trai.
ning voor een belangrijk deel in een
beperkte tijd moet zien onder te bren-
gen. Maar ook dat gaat. Zwemmenkan
ook 's avonds en fietsen op de rollen-
bank, indien nodig, eveneens. De nor-
male sporturen van de compagnie sport
ik so-wie-so, dat is zo'n 2 Ct4 uur per
week, en daarnaast benut ik al mijn
middagpauzes om te sporten en de pe'
rioden van kwart voorvijftot kwart voor
zeven, om bijvoorbeeld te gaan zwem-
men. Wanneer we een maand verder
zijn, kan ik ook 's avonds en 's morgens
vroeg wat gaan doen.

Uiteindelijk gaat het uitmonden in zo'n
23 à 24 uur training per week. Dat is
ongeveer een halve baan ernaast.
De laatste maanden maak je echt ver-
schrikkelijk veel trainingsuren. Daar-
om heb ik mijn baas gevraagd de vier

weken vóórAlmere verlof te mogen op.
nemen. Anders kom ik er gewoon niet
aan en trek ik het ookniet. Daarnaast is
het schema niet heilig. Het zal zonder
enige twijfel weleens voor komen dat
het lichaam nee zegt 'vandaag doen we
niks', dan moet je niet bang zijn er ge.
woonvan af te wijken. Ikweet dat ik het
daar erg moeilijkmee zal hebben, want
de basis voor deze sport is een enorme
zelfdiscipline die je jezelf moet opleg.
gen. En toch, ondanks die wetenschap,
moet je toch nee zeggen wanneer het
lichaam nee zegt. Anders zit je gega.
randeerd de week erna met blessures.
Het lichaam moet het uiteindelijk voor
het zeggen houden.

Het is niet eenvoudig om zo'n training te
kombineren met een baan. Maar het zal
ook invloed hebben op de thuissituatie.
Hoe kijkt jouw vrouw tegen deze tijd.
verslindende hobby aan?
Om te beginnen doet mij vrouw zelf in-

'Een vrouw die zelf
sport-minded is scheelt veel'

tensief aan sport. Je kunt je voorstellen
dat dat in de gegeven omstandigheden
heel plezierig is. Ze is vroeger Neder-
lands jeugdkampioene zwemmen ge-
weest. Ze loopt zelf 23 maart a.S. de
halve marathon city.pier-city in Den
Haag. Een vrouw die zelf sport-minded
is scheelt een enorm stuk. Maar het kan
toch problemen geven. Nu is dat nog

Lopen ... weer ol geen weer/
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niet het geval. omdat mijn trainingen
met name tussen de middag en aanslui-
tend aan de dienst plaatsvinden. Maar
straks, wanneer de Iraining opgevoerd
moet worden, dan ben ik ook 's morgens
vroeg en 's avonds bezig en in de week-
enden, tja ... Het is nu soms al zo dal ik
in de weekenden voor sommige dingen
geen tijd heb, bijv. boodschappen
doen. Naast het feit dot je noor je li-
chaam moet luisteren, moet je ook met
thuis rekening houden. Tot nu toe zijn er
geen problemen en dot komt vooral om-
dat mijn vrouw zel! ook aan sport doet
en dat ze weet wol het is.

Wat is het effekt van zo'n zware training
op het lichaam?
Wanneer je je niet aan een, door des-
kundigen opgesteld, trainingsschema
houdl dan denk ik dat je doordraait en
dat je last van blessures krijgt. al dan
niet van blijvende aard. Je moel precies
het schema volgen lot en met het verzet
dot je moet fietsen. Je moet goed sport-
materiaal gebruiken. Niel denken 'bij
Scapino staan een paar aardige sport-
schoenen en die zijn een stuk goedko-
per', want dat leidt onherroepelijk lot
klachten. Daarnaast moet je niet méér
doen, ook al voel je je nog zo sterk. dan
het schema aangeeft. Het is een sche-
ma uitgedacht door mensen die er ver-
stand van hebben. Tot nu toe voel ik mij
er prima bij.

Laat je je ook medisch kontroleren?
Voorafgaande aan hel starlen met zo'n
trainingsschema is het belangrijk om je
medisch te loten kontroleren, om er ze-
ker van te zijn dat lichamelijk alles in
orde is. Verder heb ik mij, kort geleden,
aan het Sport-Medisch Cenlrum in
Utrecht nog weer laten keuren. Daar
hebben ze long- en hartfunktie beke-
ken, bloed-, urine- en gewrichlsonder-
zoek gedaan, enz.

'Je moet er veel voor doen en
veel voor laten'

Zo'n trainingsprogramma vreet kalo-
riën, dat kan niet anders. Gebruik je
ook speciale voeding?
Laai ik beginnen met Ie zeggen dat ik er
absoluut niets voor 1001 slaan. Ik eel
gewoon wat ieder mens eet, brood en
's avonds aardappelen, groente en
vlees. Ik eet wel de hele dag door, naast
brood vooral veel fruit, in het bijzonder
bananen. Veel koolhydraathoudende
voeding. Een voorbeeld: 's Morgens
cornflakes met volle yoghurt. In 100
gram cornflakes zit 89 gram koolhydra-
ten. Dat is dus prima. Je hebt veel kool-
hydraten (zetmeel en suiker) nodig om
te verbruiken tijdens je sport. Des te
meer koolhydraten je binnen hebt des te
later behoef je je vetten aan te spreken.
Uit vetten haal je lang niet zoveel
kracht. snelheid en souplesse als uit
koolhydraten. Voorafgaande aan een
wedslrijd eet je veel, niet al te vette,
pasta (Italiaans eten). Daar heb ik, voor
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de diverse halve marathons die ik heb
gelopen, ook steeds veel baat hij ge-
had. Daarnaast moet je ontzettend veel
drinken, want je verliest enorm veel
vocht. Gezond leven natuurlijk, niet
drinken, niet roken, maar dat deed ik
toch al niet. Ik voel mij er prima bij, al
heb ik wel de hele dag honger.
Om de deelnemers tegen zichzelf in be-
scherming te nemen zijn er tijdsli-
mieten gesteld. Zomag je over de 3,8 km
zwemmen, meen ik, twee uur doen.
Lukt je dat?
Ja hoor, alhoewel zwemmen mijn zwak-
ste onderdeel is.

Over het zwemmen en de 180km fietsen
9 uur en 15minuten. Gaat dat?
Normaal gesproken moet dat lukken. Ja
kijk, je moet natuurlijk niet al te grote
mankementen aan de fiets krijgen of
zes lekke banden op 90 km. Overkomt
mij dat niet, dan haal ik ook dat wel.

Tenslotte moet je alles. inklusief een
marathon lopen, binnen de 15uuraJ1eg-
gen. Je denkt dat dat zal gaan?
Ja.

Wanneer Mark Allen, misschien wel de
beste triathlonathleet ter wereld, in Al-
mere aan de start zou verschijnen, zou
hij de triathlon in ruim acht uur afleg-
gen. Hoe lang denk jij er over te gaan
doen?
Het schema waar ik op train is om de
triathlon binnen de dertien uur af te leg-
gen. Daar houd ik het dus ook op.

Ik veronderstel dat je nà de triathlon,
wanneer het beperkt zou blijven tot een
éénmalige onderneming, gedurende
lange tijd zult moeten aftrainen?
Omdat ik per november a.s. cc zal wor-
den is het voor mij niet weggelegd vol-
gend jaar weer aan zo'n aktiviteit deel
te nemen. Voorlopig is Almere voor mij
éénmalig. Wel zal ik met lopen door
blijven gaan, dus dat hoeI ik niet af te
bouwen. Wat belreft fietsen en zwem-
men zal ik wél moeten gaan afbouwen.
Hoe ik dat zal doen moet ik nog nader
bekijken, maar dát het moet gebeuren
staat vast. Zo maar stoppen zou niet
best voor het hart zijn.

De triathlon werd lange tijd in verband
gebracht met de dramatische finish van
Julie Moss in 1982 (Deze athlete klapte,
vlak voor de finish, in gewonnen posi-
tie, in elkaar, kwam weer overeind,
strompelde nog een paar stappen en
stortte weer neer. Kroop vervolgens ter-
gend langzaam naar de verlossende fi-
nishlijn, maar werd op de laatste me-
ters nog gepasseerd). Zoiets zou zich nu
niet meer voordoen?
Ik denk het niet. Iedereen die aan triath-
Ion gaat doen kent deze TV-beelden ol
heelt weet van deze gebeurtenis. Ik
denk dat iedereen onderhand er wel
van doordrongen is dat je. wanneer je
aan zoiets gaat deelnemen, je enorm
goed moet voorbereiden. je er heel veel
voor moet doen en erg veel voor moet
laten. Dat gebeuren met Julie Moss
vond, meen ik, plaats in het tweede jaar
dot er een Iriathlon werd gehouden.

Met de uitgedokterde schema's en de
professionele begeleiding van nu is
herhaling bijna niet mogelijk.
De triathlon mag zich in Nederland in
een toenemende populariteit verheu-
gen. Hoe komt dat denk je?
Dat geldt overigens niet alleen voor Ne-
derland. Het is een sport die zo'n tien
jaar geleden is begonnen in de VS en
daar ook mateloos populair is. Dat het
ook hier zo is aangeslagen komt door de
mogelijkheden die mensen gekregen
hebben eraan te gaan doen (zowel fi-
nancieel als m.b.1. de beschikbare vrije
tijd) en dat men. misschien, wat uitge-
keken is op de bekende sporten,
Voor mijzelf is het een enorme uitda-
ging, het verleggen van grenzen, iets
wat ik absoluut een keer meegemaakt
wil hebben.

Denk je dat de aansprekende prestaties
van Nederlandse triathlonathleten ook

Een Nederlandse 'kanjer' is Rob Borel. hier
'aan het werk' in Nice (zomer '90)



's Wereldsbeste tria/hleetMarkAllen (Nice1990)

de populariteit heeft doen toenemen?
Ongetwijfeld. Wijhebben werkelijk een
aantal topathleten op de triathion
voortgebracht. kanjers gewoon. Denk
maar aan namen als Axel Koenders,
Ben van Zeist. Henri Kiens, Gregor
Stam en RobBarel. Maar ook onder mi-
litairen zitten athleten die geweldig
goed kunnen presteren. Zofinishte mili-
tair sportinstrukteur Rik van Trigt uit
Bussum afgelopen jaar in Almere als
derde. Een niet geringe prestatie! (Werd
ook derde tijdens het eerste Nederland-
se Kampioenschap Survival Run. Zie
EGO februari 1991. WH)

'Loopschoenen slijt je
op 2000 km af'

Allerlei triathlan-varianten duiken op.
Naast de zomertriathlon (zwemmen.
fietsen en lopen) heb je ook de winter-
triathlan (lopen, fietsen en schaatsen;
in sommige landen schaatsen. lopen en
langlaufen). Daarnaast wemelt het van
de halve- en mini-triathlons. Is er een
grote toekomst voor deze sport wegge-
legd of toch een rage?
Ik denk dat de triathlon een grote toe-
komst tegemoet zal gaan, ondanks het
feit dat men zich moeilijk kan richten op
de jeugd. In bijv. Almere wordt er een
leeltijdslimiet gesteld van, ik meen, IB
jaar. Je kunt dus pas in wedstrijdver-
band aan deze tak van sport gaan doen
ná een bepaalde leeftijd. Maar daar
staat tegenover dat men deze sport, ook
in wedstrijdverband, lang kan blijven
voortzetten. Er worden werkelijk ontel-
bare wedstrijden georganiseerd voor
45+, 55+ en zelfs 65+.

De nieuwste variant is Run.Bike-Run
(lopen-fietsen-lopen). Wat vind je daar
van?
Het spreekt mijbijzonder aan, maar dat

komt wellicht omdat zwemmen mijn
zwakste onderdeel is.

Voorsommigen is een tria/hlon nog niet
genoeg. Het moet nog zwaarder. Wat is
jouw mening over de dubbele en
drievoudige triathlon?
Onzin! Je kunt dan wel aan de gang
blijven. Waarom dan niet vijfofzes keer
de triathion doen? Het slaat werkelijk
nergens op omdaar eindeloos mee door
Ie gaan.

Is de triathlon beoefenen een dure
sport?
Ja, zonder meer. Wanneer je een
nieuwe race-fiets koopt, nog niet eens
zo'n geavanceerde, dan ben je toch al
gauw zo'n 1200gulden kwijl. Voor het
zwemmen, zeker wanneer het zoals in
Almere in buitenwater moet gebeuren,
heb jeeen wetsuit nodig. Eenpaar loop-
schoenen zijn toch al snel 250gulden en
die slijt je op 2000km af. Een trainings-
pak, en voor deze periode van het jaar
een regenpak, zijn onontbeerlijk, mate-
riaal dat aan slijtage onderhevig is.
Kwa materiaal is het een dure sport.
Dan komt daar nog bij het speciale
eten, niet alleen tijdens wedstrijden,
maar ook tijdens trainingen. Je kunt het
namelijk niet tijdens het fietsen van 150
km zonder eten en drinken doen. Je
moet er, ook in financieel opzicht, wel
wat VaaTover hebben.

[s de triathlon een ondergewaardeerde
sport?
Ja. dat vind ik wel. Je kunt dat het beste
zien aan de verkiezing van de sportman
en -vrouw van het jaar. Dat bijv. een
geweldige triathlete als Thea Sijbesma
nog geen tien punten uit het land krijgt,
terwijl allerlei ondere sportsters het
vijl- ol tienvoudige aan punten krijgen
toegewezen. En dan te bedenken dat
datgene wat Thee Sijbesma gedaan
heeft veel zwaarder is geweest dan wat
de anderen hebben gepresteerd. Wel-

licht dat artikelen als dit ertoe bijdra-
gen dat de triathlon de plaats krijgt die
het toekomt, namelijk die van een
enorm zware sport waar je onvoorstel-
baar veel voor moet doen.

Heb je nog behoefte aan een laatste op-
merking?
Niet zozeer in het begin, maar wel na
verloop van tijd is het heel belangrijk
om samen met iemand te trainen. De
eerste maanden zijn de afstanden en de
intensiteit nog gering. Dat kun je ook in
je eentje wel. Maar naarmate de trai.
ning vordert nemen zowel de afstonden
als de zwaarte toe en wordt het steeds
belangrijker om samen met iemand te
trainen die zich hetzelfde doel heeft ge-
steld. Tekunt elkaar dan over de onver-
mijdelijke 'dooie punten' heen helpen.
Bovendien kun je het niet maken t.O.v.
de onder om geen zin te hebben. Daar-
naast is het ook geen lolletje om in je
eentje lBOkm dOOIde Noordoostpolder
te fietsen. Een goede trainingsmoot is
een geweldige stimulans!

'Een goede trainingsmaat is
een geweldige stimulans'

TenslalIe zou ik, tegen mensen die er
mee zouden wî11engaan beginnen. nog
dit wiJlen zeggen. Het is zwaar, het is
tijdrovend, je moet er ook financieel ge-
zien wat voor over hebben. maar je
krijgt er erg veel voor terug: Je komt
steeds met een ontzettend voldaan ge-
voel van de training terug. Eén ding
moet men wel steeds goed in de gaten
houden: Je moet steeds goed naar je li-
chaam blijven luisteren.
Bedankt voor hel gesprek. veel sukses
met je voorbereiding en vooral met je
deelname aan 'Almere',

Wim Heij
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Ze heet Flo. Deze ex-guerrilla van het ANC is zenuwachtig. want ze heeft
wel geleerd hoe ze met wapens om moet gaan. maar dit is haar eerste
internationale conferentie. Eigenlijk zou ze liever haar mond houden.
maar ze moet nu haar kans grijpen op deze ANC-conferentie. Om aandacht
te vragen voor haar project: de ex-combattanten.
Ze moeten eigenlijk 'veteranen' worden genoemd. want het ANC gaat zijn
leger opdoeken. Als de ex-guerrilla's geluk hebben. kunnen ze deel gaan
uitmaken van het nieuwe geïntegreerde Zuidafrikaanse leger. Als ze pech
hebben. worden ze gedemobiliseerd. Omdat ze de vereiste schooloplei-
ding missen voor dat nieuwe Zuidafrikaanse leger. Die jongens en meisjes
hebben alleen vechten geleerd. Die veteranen zullen straks dus op straat
komen te staan. Afgedankt. Werkloos. Kansloos. Ze zullen worden opge-
nomen in het leger van al die andere werkloze township.jongeren. die
hebben leren vechten tegen het apartheidssysteem.

Hou de veteranen
van de straat

Karel Roskam

Ontmanteling
MoorZuid-Afrika is nog long niet uit de
problemen, zelfs wanneer de wetten
van de apartheid zullen zijn afgeschaft.
Want daarna kon pos goed begonnen
worden met de grootste klus: de ont-
manteling van de apartheid als sys-
teem. Op de donorconferentie werd een
beeld gebruikt uit de bouwwereld: de
apartheidswetten zijnde bekisting rond
een betonnen bouwwerk. Die bekisting
kon betrekkelijk eenvoudig worden
weggehaald, moor don blijft het beton-
nen bouwwerk van de apartheid recht
overeind staan. En dot is veel moeilij-
ker te slopen. De bevrijding houdt niet
op bij het schrappen van wetten - het
goot ook om rechtvaardigheid in mate-
riële zin. De armoede moet worden be-
streden en de sociaal-economische on-
gelijkheid op grond van ros moet onge-
daan worden gemaakt. Want de non-
raciale democratie blijft een nietszeg-
gende lege huls, als in Zuid-Afrika de
zwarte achterstond blijft bestaan. Die
is, in vergelijking met de blanke wel-
stand, enorm.
Het democratische Zuid-Afrika heelt
meer don ooit hulp nodig. De rest van
de wereld kon er niet bij worden gemist.

boordevol zitten en er geen mensen
meer bij kunnen hebben.
Enwat moet er gebeuren met de ballin-
gen die terugkeren? Waar moeten de
ballingen wonen? Waar krijgen ze
werk?Wie zal zich iets van hen aantrek-
ken? Ex-MK-guenilla Flo maakt zich
vooral zorgen over de ex-combattanten.
Ze 'verkoopt' haar projectplannen uit-
stekend. Ze vertelt er persoonlijk en
emotioneel over, En ze wijst met klem
op het gevaar als ex-guerrilla's van het
ANCzonder opleiding uit de boot drei-
gen te vollen. 'Je had toch ookdissiden-
ten in Zimbabwe', waarschuwt ze: 'en er
zijn ook Frelimo-soldaten overgelopen
noor Renamo!'
Sommige politici en journalisten in het
Westen schijnen te denken dot Zuid-
Afrika de ergste problemen achter de
rug heeft. De apartheid wordt binnen-
kort helemaal afgeschaft en don kun-
nen de anti-apartheidsorganisaties
zichzelf opheffen, geloven zij.

DAA~ ZIfTEN Iv, ~~N

)

bevolking is

Hel is dus begrijpelijk dot er nog steeds
jongeren noor de ANC-vestigingen in
het buitenland komen, zoals noor So-
mako in Mazimbu en Dakowo, die

Integratie
Het aantal zwarten dat in Zuid-Afrika
geen plaats kon vinden op schoolwordt
gerekend tussen de anderhalf en twee
miljoen. Op de blanke scholen staan
ondertussen nog bijna 200.000bonken
leeg. Op blanke scholen heeft elke on-
derwijzer te maken met twintig leerlin-
gen. terwijl een zwarte onderwijzer S4
kinderen tegelijk moet zien opte leiden.
De regering heelt trots een begin ge-
maakt met de integratie van het onder-
wijs. Moor schijn bedriegt: de blanke
scholen kunnen alleen worden open-
gesteld voor zwarte kinderen als de
overgrote meerderheid van de blanke
ouders het door mee eens is.

zwarten. Van de zwarte
SS%jonger don 3Sjaar.

Steun nodig
Vandoor deze conferentie, waar de
ruim 70 Zuidafrikanen proberen om de
122buitenlandse deelnemers warm te
krijgen voor hun plannen. De politieke
solidariteit moet ontwikkelingshulp
worden. Op deze hulp-markt hoor je de
Zuidafrikanen niet meer vragen om
steun voor 'de slachtoffers van opart.
heid'. Ze vragen nu steun om de mach-
telozen mocht te geven; 'empowerment
lor the dispossessed'. DeANC-ersbede-
len niet, moor ze tonen aan hoe belang-
rijk steun in geld en deskundigheid is.
De lijst van problemen is ontzagwek.
kend en sommige buitenlanders vragen
zich verwonderd of. waar die ANC-ers
toch steeds opnieuw de moed vandaan
holen omer zelfsmoor aan te beginnen.
Meer dan de helft van de zwarte bevol-
king leeft beneden de armoedegrens.
Dewerkloosheid is gestegen tot 30%.Er
is in Zuid-Afrika een gigantische wo-
ningnood voor de zwarten; een tekort
van meer don 1miljoen woningen. De
rijkste vijf procent van deZuidafrikaan-
se bevolking bezit 88%van de Zuidafri-
kaanse rijkdom. De blanken verdienen
gemiddeld negen keer zoveel als de

Op de Donorconferentie van het ANCin
Arusha wordt openlijk toegegeven dot
een nieuwe democratische regering
met het ANC.in de toekomst misschien
zelfs wel onderdrukkend zal moeten op-
treden tegen deze 'verloren generatie'.
zoals ze wordt genoemd. Om die tragi-
sche ontwikkeling het hoofd te bieden
heeft Flo haar plan gelanceerd voor de
opvang van ex-combattanten van het
ANC.Een indrukwekkend project. moor
de vele andere projecten zijn ookbrood-
nodig. Het democratische Zuid-Afrika
moet van de grond of aan worden opge-
bouwd en daar is veel hulp bij nodig.
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Als we gelukkig willen zijn willen we
altijd gelukkig zijn.
Eris niemand die zegt dat hij maar even
gelukkig wil zijn.
We willen ook helemaal gelukkig zijn;
niemand wil maar een beetje gelukkig
zijn.
En we kunnen alleen maar gelukkig zijn
als iedereen gelukkig is.
Als dat niet zo is valt er een schaduw
over ons geluk.

Zo is het ook met waarheid, liefde, ge-
lijkheid, rechtvaardigheid; en met alle
belangrijke zaken voor een mens.
In ons denken. in ons verlangen. zijn ze
er pas echt, als ze er altijd. helemaal en
voor iedereen zijn.

In het leven en de wereld van alledag is
dat heel anders:
liefde kan stuk lopen,
ons geluk kent altijd een einde,

Raadslieden - waar en wie

De oplossing van de puzzel in het
maartnummer luidt: I. soldaat; 2. lege-
ren; 3. aardend; 4. tankdop.

waarheid wordt met moeite verworven.
rechtvaardigheid wordt voortdurend op
de proef gesteld.

Wat is er toch aan de hand met dat ver-
schil tussen denken en doen van
mensen?
Het lijkt onoverbrugbaar.
Zou 't zo zijn dat al die belangrijke za.
ken waar mensen levenslang naar ver-
langen - alleen deels werkelijkheid
kunnen worden;

Ditmaal een puzzel waarin de drie juis-
te woorden zowel horizontaal als verti-
kaal ingevuld dienen te worden. De om-
schrijvingen luiden als volgt: I-hoe-
veelheid; 2-merk; 3-afwenden.

/

1

en dat alleen naarmate mensen elkaar
meer serieus nemen. met meer respect
en openheid met elkaar omgaan?

Zou daar de sleutel liggen naar een
beetje meer geluk. beetje meer vrede en
beetje meer rechtvaardigheid voor van-
daag en morgen?
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Oorlog is mannelijk!

We voerden oorlog!
Het gaat niet over de legitimiteit ervan
oJ zo men wil de absurditeit. waar het
om gaat is dat we weer oorlog voerden.
Met hoogwaardig technisch vernuft be-
laagden Irak en de geallieerden elkaar.
Over en weer werd agressief gedreigd,
bestookt, geschoten en met bommen
gegooid. Zelfs was de uiteindelijke mi.
Jitaire winnaar al bekend. De VSslaken
niet onder stoelen of banken dat het mi.
litair overwicht van de geallieerde
strijdkrachten tot de 'overwinning' zou
leiden ...

Mannen vochten tegen mannen. Echter
mannen, als uitvoerders van een falend
politiek beleid. De politici leken uilge-
streden. Aanvankelijk werd er nog ge-
sproken, de macht via resoluties afge-
dwongen. De oorlog leek daardoor ge-
legitimeerd. Hierin is de weg van de
rede gekozen.
Rationele argumenten van beide partij-
en dienden om de ander te overtuigen.
Het was echter uitsluitend rationalîteit.
Ik ben van mening dat dit onvoldoende
is om tot echte doorleving van de situa-
tie en werkelijk begrip voor elkaar te
komen. Het gelijk van de een lijnrecht
tegenover het gelijk van de ander. Man
tegen man! Onwrikbare standpunten
die slechts binnen de grenzen van het
verstandelijke en halfslachtig recht-
vaardigheidsgevoelopleveren.

Het gaat dus om de redelijkheid van
rationele overwegingen en halsstarrige
standpunten. Zowel de geallieerden als
Irak maakten zich hieraan schuldig.
Een dergelijke grondhouding lijkt on-
voldoende om de vrede. zowel in als
buiten onszelf. te waarborgen. Wat ik er
namelijk in mis is een werkelijk, wezen-
lijk vermogen tot luisteren. Ik bedoel
een luisteren naar datgene dat achter
de direct waarneembare feiten ligt.
Ook mis ik een sociaal, maatschappe-
lijk en cultureel invoelingsvermogen.
Tevens mis ik een benadering vanuit
het hart, dus de aanwezigheid van een
liefdevol vermogen om een dergelijk
conflict te beslechten. Anders gezegd,
de inzet van eigenschappen die we over
het algemeen meer aan vrouwen toe-
kennen.
De nu strijdende partijen hebben ooit
ook maar enigszins blijk gegeven wer-
kelijk ontvankelijk te zijn voor elkaar.
Iedere inspiratie vanuit het gevoel ont-
brak.

Laat me een hand in eigen boezem
steken ...

Waren en zijn wij, Westerlingen, wer-
kelijk betrokken bij en bewogen doorde
nu al jaren voortslepende problematiek
in het Midden-Oosten? Door de harde
en bovenal starre opstelling van Sad-
dam Hoessein zal de hele wereld nu wel
moeten, dat leidt geen twijfel. Velen
hebben de mond al vol over de grote
Midden-Oosten conferentie van na de
Golfoorlog ... bla, bla, bla. Dat is wel
wat laat.

We hebben over de nu heersende pro-
blematiek slechts vanuit de rede nage-
dacht. En zeg eens eerlijk: Heeft het u
ooit echt geinteresseerd? Onze diepste
betrokkenheid ging niet verder dan ons
hoofd.
De huidige oorlogszuchtige praktijken
wijzen uit dat deze te eenzijdig ontwik-
kelde rationele benadering onvoldoen-
de is. Een conflict van dit formaat leert
ons dat we nog altijd proberen met over-
wicht en gebruik van, wel is waardoor
de VNgelegitimeerd, geweld ons gelijk
af te dwingen. Het probleem vraagt om
meer dan de inzet van agressieve mid-
delen alleen. Het vraagt bijvoorbeeld
ook om een luisterend, ontvankelijk en
invoelend vermogen. Helaas, het is er
niet. Immers, waar is de wezenlijke be-
trokkenheid, een betrokkenheid vanuit
het totale wezen van de mens. Dit geldt
zowel voor Irak als voor de gealli-
eerden.

We gebruiken nu - zoals hiervoor ge-
steld - al eeuwenlang voornamelijk on.
ze mánne/ijke energie in confljctsitua-

ties. Te vaak al heeft een dergelijke
eenzijdige benadering van problemen
in deze wereld tot oorlog geleid. Het is
zaak om vanuit heelheid, vanuit een to-
taliteit van mannelijke én vrouwelijke
waarden met conflicten te leren om-
gaan. Het gaat daarbij om het hanteren
van het juiste evenwicht. Maar dat is
moeilijk en we zijn het niet gewend. Dit
nodigt uit tot het willen aangaan van
wezenlijke veranderingen in de gees-
teshouding van elk mens. Deze innerlij-
ke veranderingen zullen ons ook kun-
nen helpen in het tegemoet treden van
wereldproblemen.
Dat is iets heel anders dan de strijd om
het gelijk willen afdwingen met ener-
zijds verbaal geweld en anderzijds mili-
tair agressief handelen.

Wat voor ons ligt is de vraag om de
vrede te gaan zoeken in onszelf. Wan-
neer we die vrede eenmaal in onszelf
ervaren, dan zijn we ook in staat om die
aan de ander weg te schenken.
Oorlog begint in de geest van elk mens,
maar evenzo kan de vrede in de geest
van diezelfde mens z'n oorsprong
vinden.
De vrede ligt niet ergens buiten ons, ver
weg in het Midden-Oosten. Werkelijke
vrede is in ieder van ons aanwezig.
Maar zijn wij met elkaar in deze wereld
al bereid vanuit onze totaliteit, onze
volledigheid. heelheid, innerlijke be-
wogenheid en rationaliteit de ander
werkelijk open en vredelievend tege-
moet te treden?

Peter Samwel

)) ,
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'Israël is een volk, verbonden aan een
plaats door God aangewezen. Volgens
de hei1ige schrift dient deze plaats gro-
ter te zijn dan de huidige oppervlakte,
inclusief de bezette gebieden.'
Dat zijn de feiten voor dominee Glas-
houwer van de Evangelische Omroep,
zoals hij stelde in antwoord op vragen
van een luisteraar.
Op hetzelfde moment van deze uit-
spraak gaan Nederlandse militairen
naar Israël om een defensieve taak te
verrichten met behulp van geleide wa~
pens. Uiteraard is dat een politieke be-
slissing van onze regering. Men zal on-
getwijfeld bedongen hebben dat Israël
dan niet zelf aan de Golfoorlog zal deel-
nemen. In dat geval is het verdedigen
van burgers met ons afweersysteem
een logische zaak.

Vanuit ons land is de relatie met de
loden een andere dan met de Arabieren
in dat gebied. Er wordt hier een collecte

Feilen

gehouden voor de nood van het Israëli~
sche volk en Nederlandse artiesten ma-
ken een video-clip als blijk van solidari-
teit. Die solidariteit komt voort uit ver-
ontwaardiging.

Opde TVzien we beelden van Palestijn-
se vrouwen en kinderen, die reeds een
maand niet meer naar buiten mogen,
tijdens het gasalarm met een natte doek
voor de mond zitten. Zij kregen geen
gasmasker uitgereikt door de Israëli-
sche regering. Dat die regering wonin-
gen blijft bouwen voor immigranten in
de bezette gebieden is ook vanzelfspre-
kend.
De verontwaardiging is dan ook nogal
selectief.

De aanwezigheid van Staphorst-funda-
mentalisteIl in onze samenleving, geeft
alleen inspiratie aan schrijvers van ca-
ooretteksten. In Israël steunt echter de
regering op een meerderheid van men-

sen die naar joodse wetten willen han-
delen vanuit de thora, binnen een mos-
limwereld.
Dominee Glashouwer liet in zijn radio-
praatje voor de EO ook nog een opbeu-
rend geluid horen voor onze jongens in
het Midden-Oosten: 'Als het gevaar
groot wordt. hef dan het hoofd omhoog,
want uw verlossing komt naderbij ... '
Het zijn woorden met dezelfde intentie
die aan de andere kant van het front
worden gebruikt.

Als men ooit rond de tafel gaat zitten om
te onderhandelen over vrede, met de
bijbel. de thora en de koran in de hand,
lijkt het behalen van enig resultaat on-
mogelijk.
Het is mij niet bekend wat daarover in
een Arabisch woordenboek staat, maar
volgeIls Koenen zijn feiten nog steeds
gebeurtenissen of omstandigheden
waarvan de werkelijkheid vast staat.

Cor Out
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Oproep aan fotografen!
De laatste jaren heeft de redaktie meermalen ioto's afgedrukt in of voor EGO, die zij
(gevraagd of ongevraagd) ontving van lezers/amateurfotografen. Graag zouden
wij ons voorraadje wal willen vernieuwen, in het bijzonder met foto's die de mens
in de krijgsmacht. - marine, lucht- en landmacht - tot onderwerp hebben. Ons
toegezonden foto's - bij voorkeur in zwart/wit. maar kontrastrijke kleurenfoto's mag
ook - die voor plaatsing in aanmerking komen. willen wij honoreren met een
(bescheiden) kadobon en vanzelfsprekend naamsvermelding van de fotograaf. Wil
wie folo's sluurt wel duidelijk naam en adres vermelden. Enook ofniet-plaatsbare
£olo's teruggezonden moeten worden.
Help EGO aan folo's! Bijvoorbaal hartelijk bedankt voor te nemen moeite.

Veiligheid
'De wereld is één groot dorp ge-
worden' is een opvatting die
men tegenwoordig nogal eens
hoort beûgen. Bedoeld wordt te
zeggen dat. door het vervagen
van de grenzen en het bIokden-
ken, de bele mensheid, mede
dankzij de moderne kommunika-
tiemedia, in beeld komt.Metan-
dere woorden: het mondiale
denken winl terrein.
Dezeopvatling is echter niet al-
leen gebaseerd op de gedachte
dat we nu te maken hebben met
één wereldsysteem, doch wordt
zeker ook ingegeven door de sa-
menhang van de wereldpro-
blemen.
Aan de wereldwijde en nog
steeds groeiende wederzijdse
afhankelijkheid van regeringen
en staten bij hel oplossen van
nationale en wereldproblemen
is 'Ontwlkkellng, Milieu en Vei-
ligheid: Mondiale Interdepen-
dentie' gewijd. In dit boekgeven
een aantal auteurs. vanuit een
eigen invalshoek. een visie op
de verbanden tussen de wereld-
problemen en de wederzijdse af-
hankelijkheid van degenen die

aan de oplossing van de2e pro-
blemen werken, Centraal staan
de mondiale overlevingsvraag-
stukken armoede, milieubederf
en geweld. Aan bod komen on-
der meer het Brundtland-rap-
port, het internationale mi-
lieubeleid, het (onlveiligheids-
vraagstuk, de sociale bewegin-
gen in de Derde Wereld en de
medische problematiek in enke.
Ie Afrikaanse landen.
DrsB,Arts (redaktie): Ontwikke.
IIng, Milieu en Veiligheid: Mon-
diale Interdependentie. Stu-
diecentrum voor Vredesvraag-
stukken, Postbus 9108,6500HK
Nijmegen 199'J.122blz. f 19,50.
(WH)

Indie'
Abramvan Leeuwen, een Rotter-
damse volksjongen die het tot
mullimiljonair (Nederlands Ta-
len Instituut) wist te brengen,
schreef 'Bandjir, vuurstorm over
'OVQ' al zo'n veertig jaar gele.-
den. Destijds werd deze roman
als feuilleton gepubliceerd en
kortgeleden voor het eerst in
boekvormop de markt gebracht.
Hoofdpersoon in deze breed op-
gezelle oorlogsroman is de ja-
vaan Oemar Kerto, die, dankzij
een studiebeurs van het gouver-
nement (""de Nederlandse over-
heid). in Leiden rechten en eko-
nomie heelt kunnen studeren.
Hijvoelt zich gemangeld tussen
twee kulturen. Enerzijds ergen
hij zich aan het serviele gedrog
van zijn familie t.o.v. de blan-
ken, anderzijds irriteert hem het

arrogante gedrag van de Neder-
landse 'toewan'. Doorbemidde-
ling van ene Verhogen, de vader
van één van zijn studiegenoten,
weet Oemar een baan als rechts-
kundig adviseur bij het Binnen-
lands Bestuur le verwerven. Zijn
chei. die een lervent voorstander
is van de Indonesische onafhan-
kelijkheid, tracht Oemar voor
zijn ideeën te winnen maar deze
aarzelt, .. omdat hij verliefd is
op Helly, de dochter van Verho-
gen. Nadat Hellyhemheel1ofge-
wezen sluit hij zich aan bij het
verzet dat een onafhonkelijk In-
donesië beijverl.
No de Jopense overheersing be-
gint Oemar wat relativerender
over de aanwezigheid van de
Nederlanders te denken. Zonder
de hulp van Nederland. is zijn
opvalling. zal de opbouw von
een onafhankelijk Indonesië
slechts moeizoom van de grond
kunnen komen. Tijdens een po-
ging een hospitooi te woorschu-
wen voor een aanval van rond.

trekkende Indonesische natio-
nalisten ontmoet hij, in een dra-
matisch slot. zijn 'vijand' luite.
nant LeoVerhogen, de broer van
Helly.
De opbrengst van het boek komt
ten goede aan het 'Abram van
Leeuwen Vakantielonds'. een
onderdeel van de Stichting Aids
Fonds.
Abram van Leeuwen: Bandjir.
vuurllltormever Tavo. Het Spec-
trum, Utrecht 1990.:no blz. geïll.
f 24.9'J.(WHl

Debuut
De debuutroman van Edwin
Oostmeijer, 'De vrijgezellenma.
chine', is op te vatten als een
eigentijdse zedenschets rond
vier personen die met zichzelfen
elkaar in het reine proberen te
komen.
Deze romonfiguren zijn Mildred
Vos, die talk-shows verzorgt op
de TV, haar elfjarige zoontje
Dimme. haar echtgenoot Bas,
die bij de Keuringsdienst van
Waren werkt en Mildred verlaat
en een relalie aanknoopt met
zijn homoseksuele kollega
Fokke.
Bas wordt, al ol niet beinvloed
door Fekke, bovendien nog ve-
getariér, hetgeen zijn werk op
het abattoir er bepaald niet ge-
makkelijker op maakt. Met 'de
wOJ"me weeïge lucht in zijn
maag' loopt hij over de werkplek
en wordt gekonfronteerd met
een tafereel waarbij een stier
een andere stier bespringt, Een
dikke man met een leren schort
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voor jaagt ze met een stok uit el-
kaal. terwijl hij Bas toeroept:
'Vieze flikkers. Seks moeten we
vermijden hier. Dat Is slecht voor
het vlees. Daar wordt hel alleen
maar zuur en Jlets van.'
Wanneer Bas Mildled tracht
over te halen geen vlees meer te
eten krijgt hij als antwoord: 'Als
ik het niet dacht. Homoseksueel
en nu ook nog vegetariër gewor-
den. Dlmme kan zo toch nooit
een voorbeeld aan je nemen. Hij
heeJt een man nodig waar hij
zich aan kan spiegelen.'
Aan Dimme gaat het al of niet
vlees eten min of meer voorbij.
MeI het leit dat zijn vader homo
is heelt hij het op SÇhool een stuk

lastiger. Maar het grootste pro-
bleem voor Dimme is het verwer-
ken van het verlies van zijn
vriendje Victor (bij het spelen op
een bouwplaats).
Een zeer vlol geschreven roman,
met veel symboliek en nog meer
humor.
Edwin OOBlmeijer: De vrijgezel-
lenmachine, De Harmonie. Am-
sterdam 1990. 189 blz. f 29,50.
(WH)

Afrikaanse 'roman'
De roman 'Als jaspis en koraal.
Dagboek van een mannenhaat-
ster', van de Kameroenese
schrijfster Werewere Liking. is
het verslag van een vrouw die
een gouden logboek wil schrij-
ven. Bij het overdenken wat zij
zal opschrijven wordt de vrouw
steeds gestoord door het gewau-
wel van twee mannen. haar
vrienden Babou en Groz;. Het
zijn steeds deze twee mannen
die diskussiëren en het is de
vrouw die observeert en noteert.
Anders gezegd, het is de vrouw
die Afrika analyseer!.
De roman speelt zich af in Lunai,
'een vermoeid en afgebrand
dorp', 'een stinkend smerig
snertdotp' waar 'de Tseetsee-
vliegen hebben gezegevierd',
waar de mensen bevangen zijn
door de slaapziekte. De eerder-
genoemde Babou ern Grozi zijn
daar de uitdrukking van. Ze ba.
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zelen eindeloos door over het
'Neger-gevoel'. het 'Blanke-in-
tellect', de 'Afrikaanse kunst',
enz. zonder ook maar een sleek
op te schieten. De vrouw pro-
beert zich uit deze uitzichtloos-
heid te worstelen door een
nieuwe werkelijkheid te kree.
ren, een nieuwe taal te zoeken
als een antwoord op de 'tijden
gespeend van originaliteit':
We zullen opnieuw de buik van
de dingen ontdekken
We zullen het kleinste en het
grootste
Het eenvoudigste en het inge.
wikkeldste
Verzinnen en creëren
We zullen de wereld nieuwe in-
gewanden geven een middel-
punt een nieuwe navel
'Ik schrijf geen roman, geen ge.
dichten, geen toneelstuk. Ik
schrijf'. zegt de auteur in een.
achterin het boek opgenomen.
vraaggesprek. Een roman, in de
traditionele betekenis van het
woord. is het inderdaad niet.
Maar niet minder mooi.
Werewere Liking: Als jaspis en
koraal. Dagboek van een man.
nenhaalster. In de Knipscheer,
Amsterdam, 1991. IS9 blz.
f 29,50. (WH)

Boeddhisme
Prins Siddhattha Gotama leefde
in de 6e eeuw v. Chr, in Noord.
India, Uitgehuwelijkt op zijn 16e
leidde hij aanvankelijk een luxe
leven, maar verliet _ 29 jaar oud
- het koninkrijk en werd asceet
op zoek naar een oplossing voor
het universele lijden van de
mensheid. Zo zwier! Gotama zes
jaar dOOfde vallei van de Gan-
ges, ontmoette beroemde lera.
ren, bestudeerde en volgde hun
systemen en methoden en on-
derwierp zich aan strenge asce-
tische oefeningen. Beide levens-
wijzen brachten echter de ge-
zochte oplossing niet dichterbij
en hij ging vervolgens een ge-
heel eigen, niet-traditionele
weg. Op een avond, gezeten on-
der een boom, bereikte hij de
Verlich1ing, op 3S-jarige leeftijd
en werd de Boeddha. de Verlich.
te. Nog 4S jaar zou hij mensen
van alle rangen en standen
dienen als leraar met zijn ver.
worven inzichten en wijsheid.
In de 2500 jaar nadien verspreid-
de deze praktische en realisti-
sche levensleer - want boedd-
hisme is géen godsdienst _ zich
vreedzaam (elk geweld is tegen
de leer) over het Aziatisch conti-
nent en thans telt de wereld
meer dan SOOmiljoen boeddhis.
ten. Over het boeddhisme zijn
ontelbare publikaties versche-
nen. ook heel wal in het Neder-
lands, maar daaraan is nu een-
in al zijn beknoptheid _ uiterst
verhelderend boekje toege_
voegd: 'Wal de Boeddha onder-
wees' door Walpoio Rahula, uit
het Engels vertaald door Robert
Hartzema, directeur van uitge.
verij Kornak. Amsterdam. Prol.
dr. Walpoio Rahula (1907, Sri
Lanka) trad op l3.jarige leeftijd
toe tot de orde van boeddhisti-
sche monniken. Sinds 1964 is hij
verbonden aan universiteiten in

de VS, India en Sri Lanka.
In zeer begrijpelijke taal vertell
Rahula over: de boeddistische
levenshouding tDe mens is zijn
eigen meester en er is geen ho.
ger wezen oJ een hogere macht
die zijn JatbepaalOde vier edele
waarheden (het 1ijden', het ont-
staan van het1ijden', het beëin-
digen van het1ijden' en het acht-
voudige pad naar hèt teêindi-
gen van het 'lijden'). de vijf ver.
zamelingen, karma en wederge-
boorte, afhankelijk ontstaan, de
leer van geen-ziel en het beoefe-
nen van concentratie, gewaar-
zijn en oplettendheid. Het zijn le-
ringen en handelwijzen voor ge.
wone mensen, maar ook voor re.
geerders (en dus niet alleen voor
monniken!), bedoeld voor en toe-
pasbaar in het gewone dagelijk-
se leven.
Walpoio Rahula: Wal de Boedd-
ha onderwees, Kornak, Amster.
dam 1990. 1S8 blz. geilL f 27.-.
(FS)

Europese beschaving?
'Waarom schaamde ik me voor
Europa? Europa was voor mij
verantwoordelijk voorde slaver-
nIj van miljoenen AJrikanen de
aJslachting van miljoenen India-
nen de decimering van de Aus-
tralische Aboriginals en zoveel
andere volken; was verantwoor-
delijk, kortom, voor genocIde en
etnocide, voor uItbuiting en on-
derdrukking, voor kolonialisme
en imperialisme. Maar Europa
betekende ook heksenvervol-
ging en jodenvervolging, uil.
roeiing van de Katharen inquI-
sitie en godsdienstoorlogen en
een waanzinnig natiOnalIsme
dat in twee wereldoorlogen bij-
na tot zelfmoord leidde. '
Krasse laaL waarmee Ton Le-
maire stort in 'Twijfel aan Euro-
pa', met als onderlilel de vraag
Zijn de intellectuelen de
vijanden van de Europese cul.
tuur? Maar dat kun je verwach-
ten bij een essay, dat immers tot
verdere doordenking wil prikke_
len. Het is bovendien de uitge-
breide tekst van het afscheids-
college vorige zomer van ternai-
re als docent cultuurfilosofie
aan de K.U. Nijmegen, waarbij
hij thematiek uit z'n eerdere
werk nog eens 'op scherp' wilde
stellen. En dat gebeurt - net als
in o.a. 'Over de waarde van kul.
turen' en 'De Indiaan in ons beo
wustzijn' _ boeiend als altijd.

Er komen zaken aan de orde als:
het verraad aan de Verlichting.
de zelJrelleclie van de antropola.
gie, nieuwe vormen van bar.
boarsheid (technocratie en eco-
nomisme) én van spirilua.
liteit, emancipatiestrategieën
en vrouwenbeweging, het anti-
europeanisme als mogelijke be-
vrijding en 'een nieuw Europa?'
Lemaite houdt :/:'nkritische toon
vol tot het laatst als hij er o.a. op
wijst dat 'de joods-christelijke
traditie in onze geschiedenis de
deJinitieve breuk heeJt gebracht
in de ervaring van een kosmi.
sche samenhang van alle soor.
ten' en dat antropocenlrisme en
onmatig humanisme er toe leid-
den 'dat de natuurdegradeett tot
een geheel van objecten ten
dienste van een zIjn eigen beo
hoeJten verabsoluterend sub-
ject'. Tot slot dicht hij een posi-
lievere inspiratie toe aan het
boeddhisme, maar 'dat neemt
niet weg dat het kritisch denken
een onontbeerJjjk instrument
blijft om opgewassen te zijn te-
gen het instrumentele en utili.
taire denken van het heersende
wereldbeeld. '
Ton Lemaire: Twijfel aan Euro.
pa, Ambo, Baarn 1990. 103 blz.
f 19,50. (FS)

Witte mummie
Op 2 november 1990vond in cul.
tureel centrum 't Zand In Maars-
sen een vrij uitzonderlijke ge.
beurtenis plaats. Namelijk de
opening van een schilderijen-
tentoonstelling van Suzanne
Huisman én de presentatie van
haar debuutroman, beide onder

de titel 'De wille mummie', Van
een aantal doeken was ik diep
onder de indruk. maar dit is
geen beeldende kunstrubriek,
dus snel naar het boek. Even
over de helft daarvan staat een
sleutelpassage (hier verkort ge-
citeerd):
'Witvermomde woede, was dal
mogelijk? (, .. JOe hare had maar
gedaan alsoJ, had zich zogezegd
vergipst, zich in het wit gesto-
ken zich gaaswindsels aange.
melen. Reuze ingewikkeld. (.. .)
[ezeJJ ve[mummiën. Kennelijk
Jij/eigen aan een doodsbang
kind dat niet wist waar het an-
ders blijven moest. '
De schilderes Stella _ hooldper_
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den van de Oayapok! _ een ro.
man in vijf redevoeringen (1984).
De kosmopolitische Helrnon
woonde en werkte in Suriname
(minister van Onderwijs en
Volksgezondheid en voorziller
van de Algemene Rekenkamer)
en Nederland, maar ook langdu-
rig in o.a. Spanje, de V.S. (VN-
diplomaat>, Mexico en Tobago,
Toch spelen in veel van zijn boe-
ken Indianen een belangrijke
rol. Zoook in deze verhalenbun_
del meI de veelzeggende titel
Verdwenen wereld, Endan denk
ik het eerst aan het anecdolische
openingsverhaal 'De oerrnoo-
ders' en het ontroerende 'Vriend
en vrouw'. Maar niet minder heb
ik genoten van o.a. 'Nachtvolk'
(over de geestenwereld), 'Kno-
pentaal' (over de symbolische

betekenis van hel knopen van
hoolddoeken door vrouwen) ol
'Economenen speculanten' (over
'die wonderlijke. prachtige men-
taliteit van de Surinamer; liever
tien vogels in de lucht dan één in
de hand, omdat er toch nooit één
in de hand kom I.')
Kortom, weer een twintigtal ju.
weeltjes van de oude mees_
terverteiler of (zoals Tony van
Vene hem in 1980noemde) 'een
dwarsliggende, mij zeer dierba-
re, Indiaan'.
Alberl Helmon: Verdwenen we-
reld. In de Knipscheer, Amster-
dam 1990.224blz./29,5O. (FS)

Wim Heij
Frank Speelstra
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Met het bovenstaande 'Tot be-
sluit' eindigt Albert Helrnon
(1903, Paramaribo) zijn laatst
verschenen boek 'Verdwenen
wereld' _ Verhalen en schetsen
uit Suriname. Hoe korlook, toch
bevat dit citaat m.i, de essentie
van Helman's grandioze schrij.
verschop: zijn intense lielde voor
mensen (en voor zijn geboorte-
land) en tegelijk zijn politiek kri-
tische en poëtisch lyrische in-
stelling. Heel zijn omvangrijke
oeuvre (ca. BOboeken) straalt die
eigenschappen uit. van zijn de-
buut Zuid-Zuid- West{1926)en De
Sfinx van Spanje- Beschouwin-
gen van een ooggetuige (I937.
over de Spaanse burgeroorlog,
onder zijn echte naam LouLicht-
veld)tot zijn 'testamentaire' epos
De foltering van Eldorado - een
ecologische geschiedenis van
de vijl Guyana's 09S3) en Hoof-

van medewerking aan dit posl-
hume eerbetoon en de rooclies
zijn verrassend.
In deze brievenroman 'Een on-
vooniene uitkomst' neemt Helga
Köningsdorf (pseudoniem van
een internationaal belaamd
wiskundige; 1983,DDR}opnieuw
hel thema op van haar eerste ro-
man uit 1988'In een roes van hel.
derheid' (over Tsjernobyl), na.
melijk de verantwoordelijkheid
van wetenschappers bij cata-
slrolale theorieën en gebeurte.
nissen, toen en nu,
Helga Köningsdorl: Een onvoor.
~iene uitkomst. Van Gennep,
Amsterdam 1990.120blz.f 27.50.
(rs)

Suriname

Met een zekere regelmaat vragen redaktieleden en
vaste medewerk(st)ers van EGO zich af wat de lezers nu
eigenlijk vinden van dit blad en hun specifieke bij-
drage daaraan. Maar over het antwoord krijgen op die
vragen kunnen we kort zijn: om echt lezersonderzoek te
(laten) doen beschikken we helaas niet over de finan-
ciële middelen.
Nu waren er onlangs in een redaklievergadering in het
bijzonder enkele vragen over de zin en omvang van de
vaste boekenrubriek op deze pagina's. Naar aanlei-
ding daarvan wagen wij hel er toch eens op lezers en
lezeressen Ie vragen ons hun mening over deze rubriek
te laten weten. Dal hoeft niet uitvoerig te zijn (mag wel
natuurlijk) en kan bestaan uit een 'hartekreet' via een
telefoontje of een kaartje. Dat kan bijvoorbeeld varië-
ren van Waardeloos! of Inkrimpen! tot Steengoed! of
Uitbreiden! en alles wat men daarlussen maar kwijt wil
aan kritiek of aanmoediging.
Een vriendelijk verzoek dus: Lezer, laat van je horenl
Reaklies te richten aan: Redaktie EGO, Oranje Nassau-
laan 71. 3708 Ge Zeist, tel.: 03404-14436.
Bij voorbaal hartelijk dank voor de medewerking,

Nooitgenoeg kunnen "'ij herhalen
"'a' de beete dichter V<lndit l<md
al w dikwijls zeI en ans voorhIeld,
Ik wu jullie wilJenbind••n
ror_n volll
zond'" dar dit ••••n .proollje blijf,
wqn' in woord zijn wij Surinam••r
mear in d=d nog .teeds neger
hindoe.rani, javaan ofchm •••.••

Helea. veryar •••lts Shrrmiv<ioi
de""",la"nwezende, d"lndl"an
te noem"n
terwIjl hel."ah al vijlhondmd ja'"
1992 i•.

j

nen, moeten proberen bij de ge-
neeskundige troepen te gaan?
Of hebt u soms iets vernomen
over rassenkundig onderzoek
onder krijgsgevangenen? (... )
Heil Hit/er. uw toegewijde
XXXXX.'

Een paar zinnen uit een brief van
26 april 1942van de in Krakau
gelegerde infanterie.soldaat en
biologiestudent Christian Ihanz
aan zijn hoogleraar prol. Mar-
kus. Deze en andere brieven ko-
men ver na WOII in het bezit van
Chrislian's won Dieter jhanz
(ookdr. in de biologie), die mate.
riaal verzamelt voor een ge-
vraagd artikel over zijn gestor.
ven vader. Dit omdat er een
feestbundel zal verschijnen
t.g.v. hel 25-jarig bestaan van
het kindertehuis, dat naar Chris-
tian fhanz vernoemd zal worden,
die er na de oorlog de hoog in
aanzienstaande directeur van
was. Dezoonontdekt echter een
'andere kant"van zijn vader, die
in de oorlog een wetenschappe.
lijke carrière probeerde op te
bouwen op hel gebied van de
'rassenhygiëne'. Dieter ziet al

Verantwoordelijkheid
'Van de winter heb ik soms de
zondagse lezing voor de geeste.
lijke verzorging van onze man-
schappen gehouden. (... )Zou ik
misschien, als student mediçjj-

soon in de roman - voelt zich
slechts veilig in haar atelier,
maar ziet zich in haar dromen en
verdrongen herinneringen
steeds weer geconfronteerd met
het kind dat ze ooit was. In leite
een kortstondige jeugd, want op
haar vijlde 'besloot' ze, na een
verkrachting, kind-al te zijn, De
onuitwisbare ervaring belem-
mert in niet geringe mate haar
groei naar zelfstandigheid. Stel-
la trouwt, krijgt twee kinderen
(een gewild, een gedoogd), ver-
zet zich tegen een hypocriet ker-
kelijk gezag, verbreekt haar hu.
welijk en slaagt evenmin in
duurzame vrouwenvriendschap..
pen. Kortom,ze vindt zichzelJop
alle levensleneinen falen. Toch
gaat ze, met therapeutische
hulp, haar croolieve vermogens
en een ijzeren levenswiL opzoek
naar haar verleden. Stella zoekt
en vindt haar 'witte mummie' en
kan eerst dan leven.
Suzanne Huisman deed veel
meer dan een ellendige jeugder-
varing verwerken door die van
zich afte schrijven; met deze in-
trigerende en bemoedigende
zellanalyse schreef ze zich vol-
wassen. Ol was ze dat niet toch
allang in die prachtige schilde-
rijen? Noor haar verdere ar1is-
heke ontwikkeling ben ik zeer
benieuwd.
Suzanne Huisman: De wille
mummie. An Dekker, Amster-
dam 1990.213blz. f 28,sa. (PS)
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