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Overname van artikelen en tekenin-
gen i~ alleen to<.:gestaan mct hronvcr-
ml'lding.

BijdTa~cn in E(;O verschijnl'n op per-
soonlijke titel en vertq:enwooruigen
niel noodlakdijkawijs de visil."van de
redJhie oÎ Ul."dienst HGV.

Redactie

?/JfllV

Maar nu een ander voorbeeld. Neem de categorie militairen boven de 36
jaar. Toch een groep die behoort tot het beste wat de landmacht heeft,
gezien hun vaak jarenlange ervaring en staat van dienst. Stel nou dat zij.
bijvoorbeeld tijdens de opleiding voor de rode haret, een knie of een enkel
onherstelbaar beschadigen. Gaan zij dan een afkeuring tegemoet met alle
onzekerheden op financieel, soeiaal en psychisch gehied? De organisatie
heeft al van diverse kanten laten weten dat diegenen, die om medische re-
denen niet kunnen voldoen aan de gestelde eisen, afgekeurd dienen te
worden. Dit betekent dat men in de praktijk geen onderscheid wenst te
maken tussen medische beperkingen als gevolg van een in en door de
dienst opgelopen kwetsuur en andere oorzaken. Wat dit voor je loop-
baan prognose betekent laat zieh wel raden. Zolang hiero\'er geen duide-
lijkheid is, zal "1.Org'. slechts met de mond beleden maar niet heleefd wor-
den.

Het invoeren van deze loopbaan prognose dient volgens ons niet alleen
om onzekerheid weg te nemen, maar is ook onderdeel van een "nieuwe"
bedrijfsvoering. Hiervoor heeft men 7 richtlijnen in het leven geroepen.
Deze staan in het septembernummer van Flex. In het kort komt het er op
neer dat de KL haar beste mensen wil behouden, een aantrekkelijke en
betroU\vbare werkgever wil zijn en een uitmuntend personeclszorgsys-
teem wil hebben. Dit moet dan leiden tot een verheterd imago en eell
maximale wervingskrac1n.

Tot zover de plannen, maar hoc zit het nu met de praktijk? Als je tijdens
een uitzending gewond raakt, wil de organisatie je nog wel een bns ge-
ven om in dit bedrijf te blijven, mits je dat zelf wil en nog redelijkerwijs in
staat hent een functie uit te oefenen.

De her5truclUrering die de koninklijke landmacht momenteel doormaakt
is enorm. Nog nooit heeft dit bedrijf met een reorganisatie van een derge.
lijke omvang te maken geh;td.ln 1998 moet er een nieuwe organisatie
staan, die op veel pumen verschilt van de huidige. Hoewel de nieuwe
identiteit nog niet is vastgesteld, is men de doelstellingen reeds aan het
formuleren. De organisatie moet "Ieaner and meaner.'. Een personeelre-
ductie dus. Oude zekerheden vallen weg en onzekerheden komen er voor
in de plaats. Om iets van die onzekerheid te doen afnemen, meent men
nog dit jaar \"Oor elke individuele mi1itair-onbepaalde~tijd een loopbaan-
prognose te moeten opstellen. Het personeel wordt hierbij beoordeeld op
onder meer de mate van overtolligheid, medische en sociale geschiktheid,
kennis en ervaring. Die prognose wordt vervolgens met de belanghebben4

de hesproken. In dit gesprek wordt een inschatting van de bnsen voor de
toekomst gegeven. Er rolt dan een advies uit dat kan variëren van kans-
arm tot kansrijk. Op grond daarvan bn de militair zelf zijn plaats bepa-
len en daaruit conelusies trekken.
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AFSCHAFFING SCC'S BIJ DE
LUCHTMACHT

In de Sociale Coördinatie Commissies werken, bij Landmacht cn
Luchtmacht, bedrijfsmaatschappelijk werk, artsen, gccstciijkvcTzoT9crs en
de sectie personeel samen bij het vinden van oplossingen voor individuele
problemen van medewerkers. Daarnaast adviseert het sec de commandant
gevraagd en ongevraagd over personele aangelegenheden. Bij de
Koninklijke Luchtmacht is ccn notitie verschenen waarin voorgesteld wordt
de SCC's, met hun besloten karakter, afhankelil'k van de toestemming van
cliënten cn patienten, te vervangen door Sociaa Medische Teams. Hierover
interviewt Raadsman Vincent reeters Majoor A.J.G. Vincenten, Hoofd
Bureau PCTsam.el& Organisatie van de Koninklijke Militaire School
Luchtmacht, op de vliegbasis Woensdrccht.

In de concept-notitie
"Integratie/Harmonisatie SCC-SAlT"
u/Ordt niet beargumenteerd waarom de
Soci,lle Coördinatie Commissie ZOlt

moeten worden afgeschaft. \Vat is 1111
het cruciale verscJiil /lissen SCC CII
Sociaal Medisch Team en waarom moet
de eerste het t,dd ruimen?
Het verschil tussen de Sociale
Coördinatie Commissie en het Sociaal
Medisch Team zit hem in de manier van
werken en de doelstelling van het insti-
tuuL
In de SCC hebben een aantal hulpverle-
ners zitting uit de disciplines personeels-
zaken, bedrijfsmaatschappelijk werk,
geestelijke en medische verzorging en
wordt getracht werkzaamheden op het
gebied van de individuele enfof groeps-
problematiek zo goed mogelijk te coör-

dineren. Individuele hulpverlening
wordt in deze commissie alleen behan-
deld met toestemming ~.an
betrokkene(n). Het nadeel van dit soort
aanpak is, dat er situaties kunnen ont-
staan waarbij leidinggevende functiona-
rissen van het onderdeel geen flauwe
notie hebbt'n van wat cr met de inzet-
baarheid van iemand aan de hand is.
Alles wordt immers in besloten kring
behandeld. Alleen als betrokkene wordt
geconfronteerd mt't zaken als verplaat-
sing, uitzending om-of-area, langdurige
enfof moeilijke opleidingen, komt plot-
seling aan het licht dat er problemen
zijn. Dit staat haaks op de nieuwe be-
drijfsvoeringsfilosofie van de KLu,
waarbij leidinggevenden niet alleen ver-
antwoordelijk zijn voor het produkt dat
lij moeten leveren. maar ook verant-

woordelijk zijn voor het wel en wee van
hun medewerkers.
Ook in het kader van de algemene
Arbeidsongeschiktheidswet en de Wet
Terugdringing Arbeidsongesch iktheids-
Volume heeft dc KLu verplichtingen. Na
zes weken verzuim moet een begelei-
dingsplan worden opgemaakt, dat is ge-
richt op de reïntegratie van de ûeke
\verknemer. In het S!\.tT wordt door de-
zelfde disciplines, door middel van een
gecoördineerde aanpak, getracht hier
een positieve bijdrage in te leveren ..Met
andere woorden, het S~1T adviseert de
commandant op welke manier hij de
problemen van zijn medewerker moet
aanpakken, zodat hij er zo snel mogelijk
weer een optimdal functionerende werk-
nemer bij heeft. Het mag duidelijk zijn
dat de sec vanwege haar methodiek en
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doelsTelling hiervoor niet meer het
meest bruikbare instituut is.

De "management-aanpak", ll'aarut'cr
;n de 'lOtitie di/Jerse kerelllVordt ge.
sfJroken, draaKt bij aan een verzakelij-
king: bij de sec {ag het accent op zorg
en Imfplwlening, leT/viii het bij het
SNIT gaat om beheersing, namelijk in-
zicht krijgen in de fysieke en psychische
gesteldheid ~'anh('( personeel met het
oog op inzetbaarheid. L'erpfuûtsbaar-
heid, personec/sredllctie enzot'oort.
Klopt deze voorstelling?
:-.reen, het SMT heeft een tweeledig doel.
Ten eerste een preventief doel, te weren
het signaleren van wt'rksituaties. die op
het gebied van werk en gezondheid pro-
hlemen kunnen opleveren en het advise-
ren van de commandant inzake het ne-
men van prevemieve maatregelen. Ten
tweede een curatief doel te weten aan-
dacht voor en het oploss'en van gezond-
heids- en welzijnsproblematieken.
Overigens, in de gedragsregels van het
S,\1T sta;lt duidelijk dat de S\1T-leden
zich dienen te houden aan de voor hen
geldende geheimhoudingsplià[ en be-
roepscode.

Op welke wijze en duur wie krijgt het
zorgaspect Kesta/te in de nieuwe struc-
Wur van de KLu?
De nieuwe bedrijfsvoeringsfilnsofic bij
de KLu is daar mijns inziens zeer duide-
lijk in. Elke leidinggevende is en blijft
verantwoordelijk voor zijn medewer-
kers. In situaties waarin de chef {bar
problemen bij ondervindt, kan eell be-
roep worden gedaan op adviseurs uit de
diverse zorgsecroren: personeelswerk,
geestelijke verzorging, Inl'dische verzor-
ging, bedrijfsmaatschappelijk werk.
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• Geestelijke Verzorging
Zoals If weet houden geestdijk wrzor-
gers zich verre ~'anbeheersmatige za-
ken, omdat zij zich uit hoofde FaIt hun
ambt uitslllitend richten op de zorg
l'oor het individu, los van hedrij(sbclan-
gen. Villdt 11 dat de Ge!'o in het SMT
thuishuort?
Mijn persoonlijke ervaring is, dat de
geestelijke verzorgers in een dergelijke
constructie een prima bijdrage kunnen
leveren, vanwege hun soms Hl indi\.idu-
ele benadering vall problematieken. Je
ziet dan dat zij daarmee de 'balans' tus-
sen individueel en organisatiebelang
vaak tot de juiste proporties terug kun-
nen brengen.

\Vat /lindt 11 van hef <1Jnv(mke!ijke
/loorstd om de Gevo slechts op uitllodi-
ging te latell deelnemen?
Voor mij mag de ~eestelijke verzorging
structureel in ht,t S:\tT. Overigens verrel
ik u niets nieuws dat dit uok zal plaats-
vinden.

lil elke veranderende organisatie Juet
zich onrust bij het persolleel voor, zo
ook bij de KLII. l\.ïemand wil zijn baan
I'erlieun. We wetelt dat sommige mili-
tairen eerder een burgaarts bezoeken
omdat de l'ertrollU'ensrelat;e met de mi-
lit,lire arts onder druk is komen te
stamI. Denkt 11 dat het persollCe!lIog
I'ertrollll'en zal hebben in eell SAlT
waarbimll'n zonder instemming van be-
trokkene ol'er mensen gesproken mag
worden?
Ik voel niet veel voor Hlekomstvoorspel-
lingen, maar ik denk dat dit wel eens
anders kan uitpakken, Gezien de doel-
stelling van her SMT, met daarin onder
andere het terugdringen van ziektever-

lUim en arbeidsongeschiktheid, Wllrdt
dit mijns inziens juist de 'laatste stro-
halm' om te grijpen, Ik hen van mening
dat in de door u geschetste situatie he-
trokkene er bij gehaat is zo snel muge-
lijk weer aan het werk te kunnen.
Hierbij kriigt men de volledige onder-
steuning van het S:-..tT.

\Vat houdt de adviserende taak 1'(/1/ het
SAlT precies in? Zijn er grenzen aan
hetgeen er naar de commandant wordt
doorgespeeld?
Het adviseren door het S\1T vindt
plaats binnen het kader van de eerder
door mij geschetste doelstelling.
Nogmaals: elk lid van het S:\1T blijft ge-
houden aan zijn of haar geheimhou-
dingsplicht of heroepscode.

Verwacht 11 hl de praktijk l'en groot !'er-
schil tIlssen het (IInct;olleren I'ml sec
en SAlT?
Dat mag duidelijk zijn, Een sec, die
zich redelijk vrijblijvend en in ;llle beslo-
tenheid manifesteerde, wordt Yen'angeJl
door een duidelijk naar de leidinggeven-
den toe signalerend, analyserend. advi-
serend en curatief S:\IT. Als alle leden
van het 5!\.IT zich voor honderd procent
inzetten voor hun taak, hen ik van me-
ning dat door tijdige signalering van in-
dividuele, maar ook arbeidsproblemen,
voor veel mensen juist kan worden
voorkomen dat zij voor de KLu-organi-
satie niet meer bruikbaar zijn,

1'lIfajoor,ik dank ti l'onr dit gesprek.

Vincent Peeters



TROCKENER KECKS
Het Grote Geheim is de vijfde
Tröckener Kecks studio-cd sinds het
Amsterdamse kwartet het punkpad hal-
venvege de jaren tachtig verliet en zich
op Nederlandstalige rockmuziek gÎng
richten. De eerste [wee klonken fris en
waren overtuigend. Sinds de derde,
"!vIet Harr En Ziel" uit 1990, werd het
voor de luisteraar een zoektocht om de
parels uit het aanhod van nummers te
pikken. Bij" Andere Plaats, Andere
Tijd" werden die al schaarser en
nu geven de Kecks zelf de voorzet
die iedere recensent na beluistering
van Het Grote Geheim kan aan-
grijpen om met een schot voor
open doel te scoren. De titel van de
cd is namelijk allerminst vao [Oc-

passing. De Tröckcncr Kecks heb-
ben op composirorisch gebied geen
geheimen meer co lijken over hun
top heen te zijn. Alles Is Allang
Gedaan is één van de songtitc1s, en
zo had de cd moeten heten.
Zonder de toevoeging 'maar niC[
door ons', die in de rekst VOOf-
komt. De fans van zanger Riek de
Leeuw, gitarist Rob de Weerd,
bassist Thw Vogelaars en drum-
mer Leo Kenter hehhen cr weer
een schijfje bij dat aan alle ver-
wachtingen voldoet. Liefhehhers
die wat afstandelijker luisteren,
moeten Het Grote Geheim zeker niet
ongehoord kopen. Tenzij de passie voor
Nederlandstalige fock wordt gedeeld
met een passie voor poëzie en proza.
Daarvan hebben de Tröckener Kecks
weer enkele sterke staaltjes vastgelegd.

l.uister maar (of lees de teksten in de in-
lay) naar Waaklied, De Ogen Van Je
Vader, Na De Storm of Trek Je Jas Aan.
Verder kom Jan Cremer's Banade Van
De Boer in aanmerking nmr een onder-
scheiding. De schrijver stuurde de tekst
Ilaar de Kecks mt't de mededeling: 'zet
dit op muziek'. En zo geschiedde.
Helaas pakte het instrumentale gedeelte
minder spannt:nd uit dan de tekst. En
dat geldt voor eigenlijk de hele cd.
Voorspelhaar, maar niet onaardig.

jULIA P. HERSHElMER
Crazy Scenes With .•.
(Brinkman RecordslPlay It Ag.in Saml
Julia P. Hersheimer is een Amsterdamse
die een tijdje als singerlsongwriter met
gitaar en zang haar eigen lied/'es in de
huiskamer vastlegde. Dat hie d ze enke-
le jaren vol, maar om het repertoire op
ht't podium tijdens live-optredens meer
intensiteit mee te geven, wilde 7.etoch
begeleiding. Inmiddels vormt ze met

hassist Stefan de Prie en drummer
jeroen Kleijn een band en is de eerste cd
Crazy Secnes Wilh ...Julia P. Hersheimer
een feit. :\tet de veertien stukken op
dat schijfje vecht julia om een plaatsje
tussen andere vrouwelijke sillgerlsong-
writers die ,11 een stapje hoger op Je
popladder staan. Haar werk doet niet
onder voor dat van Liz Phair, juliana
Hatfield en P.J. Harvey. Ingetogen
uitgevoerde, serene passages worden af-
gewisseld met uitbarstingen die telkens
net op het randje lijn. Echt ruig wordt
het nooit, maar [ulia P. I-Iersheimer is
ook geen katje dat zonder handschoe-
nen moet worden aangepakt. Bertie
Serveert-gitarist Peter Visser doet zowel
instrumentaal als vocaal mee op Slow
But Sure en Spo Dcc 0 Dec frontman
Ross Curry speelt de gitaarsolo in
A Fortnight.
Bertie Serveert-bassist Herman
HUllskoeke tekende samen met Frans
Hagenaars voor de produktie, dus
Hersheimer kn'eg als nieuwkomer erva-
ren hegeleiding genoeg. Niet dat ze ZOIl-
der die hulp niet zover was gekomen.
De kracht zit 'm in de liedjes en die zijn
okay. Daar verandert niemand wat ,lan.

OFFSPRING
Dt: tweede cd van de Amerikaanse pop-
py hardcoreband Offspring is een abso-

lute prijsknaller voor de zomer-
maanden. De onderwerpen die
in de teksten worden aangesne-
den zijn vaak allerminst vro-
lijk, maar de muzikale invals-
hoeken van Ron Welty
(drums), Dexter Holland (zang,
gitaar), Greg K (bas) en
Noodles (gitaar) maken Smash
tot ruim drie kwartier pure
pret. Punk, rock en ska zijn de
uitgangspunten en me[ name
die laatste stroming zorgt voor
dé uitschieter What Happened
To You? Offspring is, zoals de
meeste groepen uit de Epitaph-
stal van Bad Rcligion voorman
Mr. Brett, sociaal geëngageerd,
maar reflecteert alle maat-
schappelijke ellende niet in
donkere, depressieve nummers.
Ze zien de gein van het lewn

nog wel in ell met die comhinatie heeft
het viertal voor een opbeurende, loute-
rende cd gezorgd. De boodschap luidt:
'doe waar je zin ill hebt en loop niet
achter de meute aan'. En het is altijd fijn
om even het gevoel te hehben dat die le-
vensimtelling ook kan worden waarge-
maakt. Zo lang je naar Smash luistert,
ben je er in ieder geval volledig van
overtuigd. Zeker wanneer Dexter
Holland in het titelnummer zingt: Tm
not a trend)' asshole - 1 do what 1 want-
1 do what 1 (ecl fike - 1'111 not a trmd)'
asshule -1'111looking (or (11'1' ft (its
WJOd elJ(Jllgh(or )'011 - 'Cause 1'm alive'.
Na afloop van de veertien nummers sta
je weer met beide voeten in de realiteit
van alledag. ,\iaar wordt het je weer
even te veel? "HaJM. it's time to relax.
YOIIknow what that means - A Xlass a(
U,'iIlC,your (avourite eas}' chair alld o(
course this compact disc pfaying on
your home stereo - 50 go on and cndul-
ge yaurscl( - Tha!'s right, kick o( )'ol1r
shocs, Pilt )'aM (eet up, lean back and
just enjo)' the melodies. A(ter all: musie
suits eWII the savage beast. "

Alarco vall Nek
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ONDERHANDELEN
Een proh1cclTllllct ons mensen is Jat wc
de werkelijkheid. ell ook de politieke
werkelijkheid, niet kunnen kennen. Wc
nemen waar met Je zilltui~ell, met oog
en oor, wat om ons heen gencurt, ('Tl het
plaatje dat we Jan zo binnen krijgen
noemen we de werkelijkheid. HeLlas
blijkt d;H hetgeen we voor de werkelijk-
heid verslijten dikwijls niet Je werkc-
lijkheid of Je feitelijkheid is, maar een
SOI11S VCT van de werkelijkheid vcnvij-
derd beeld. Zo zijn we cr, in de onder-
handelingen met de Serven, V,ln het be-
gin af aan vanuit gegaan d.lt conflicten
door middel van praten en vervolgens
een compromis kunnen worden opge-
lost. In \Vest-Europa, <llthans na de
Tweede \X'ereldoorlog, was immers
geen plaats meer voor onderlinge oorlo-
gen en moesten wc wel mct pratcn tot
ecn ver~dijk komen. Iht heeld v.1Ocon-
flict-oplossen hehhen we ook gt'h.m-
teerd in de joegoslavische kwestie.
Indertijd kwam Van den Broek als
voorzitter van de EG-trojka al spoedig,
na overlq~ met de conflicterende partij-
en in ex-joegoslavië, verhcul;d terug
met de mededeling dat de heren aan ta-
fel zaten, waarmee ondcr mecr ook de
onderhandelingstafel hedoeld was.
Echter, leiders, die hun up1clding genu-
ten hebben onder een totalitair regime,
hehhcn van hun leermeesters een andere

manier V,Hlconflict-oplossen meegekre-
gen.

je lost cen conflict niet op door te pra-
ten tot er een compromis volgt, maar
door uit tc vin'Jen wie de sterkste is en
de sterkste hepaalt dan de regc!ing van
het conflict. Natuurlijk wil men. als het
goed uitkomt. wc! aan tafel plaatsne-
men en afspraken maken. maar aan die
afspraken zal men zich nict houden. Ze
ziin immers ondergeschikt aan de eil;en
onderhandelingsmethodiek, en dat is de
wet van de sterkste. En de SenTn zijn
tot op heden de sterksten gehleken.
"taM het tij kan keren: de .\loslil11s zijn
doende hun krijgsm.1Cht, die meer sol-
daten dan het Bosnisch-Servische leger
telt. met eigen gefabriceerd geschut en
munitie te reorganiseren en voor een
offensief in gereedheid te hrengen.

Ook de .\Ioslims zijn niet gcbaat bij een
echte vrede in heel joegoslavië. Ilun
nieuw ontloken verbond met de
KnMten moet de Serven ook voor de
toekomst nier alleen met positicvc
ged,lChten vervullen. Ikt SerVIsch offen-
sief rond r;or;l~_dc lijkt nadelig voor de
Serven uit te pakken, maar dat is nog de
vraag. \'\'at de VN, het \X'esten, wil, is
zo snel mogelijk vrede zonder zich te
monen hegeven in een uitzichtloze

oorlog. De Russen, ofschoon nu een
beetje hoos over de Servische onhe-
trouwbaarheid, zullen straks weer een
diplomatiek succes kunnen hehalen als.
eventueellla een onverhoopte N"AVO-
luchtaanval, de Serven voorlopig weer
een regeling accepteren, waarmee zij
overigens beter af zullen zijn dan wan-
neer ze hUil agressiviteit hadden inge-
toomd.

Het heeld dat we hebben. dat eventuele
luchtaanvallen de Serven wel eens
mores lUllen leren, kon wel eens hele.
maal verkeerd ziin. De werkelijkheid
zal inhouden dat, als gevolg daarvan,
upnieuw gepraat wordt. Het gaat bij die
luchtaanvallen immers in eerste instan-
tie om het beschermen van VN-pcrso-
neel en burgers in de veilige gebieden en
het handhaven van gemaakte afspraken.
en niet om het terugnemen van het ge-
bied dat door middel van geweld aan
;ll1deren ontnomen is. \Vij hehhen wd-
licht een verkeerd beeld, niet allecn van
de manier waarop de Serven onderhan-
delen, maar ook van het effect van
luchtaanvallen. Voor ons valt echter te
vrezen dat de Serven wcl eell werkelijk-
hcidsgctrouw heeld van NAVO en VN
hehhen.

Leon W'eeke

.AJ.wi~'N7AAR I. WA1' V~I~GT0& Ti1P/
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Koop je nietsvermoedend een pak gezonde yoç;hurt, komt cr hij thuiskomst
een substantie van het meest afgrijselijke oranJe uit. Heeft je aloude tv het
begeven, moet je je plotseling verdiepen in een scala van aanschafmogclijk-
heden. die zonder meer gelieerd zijn aan dat nakende WK voetbal. Petjes,
handdoeken, stickers, alles oranje. We gaan ervan uit dat Saocdic Arabië na
de eerste ronde meteen terugkan naar de woestijn, en dat 'wij' onverbidde-
lijk doorstomen naar de eindstrijd. Berg je, Amerika!

Zo rond eind mei werd voor Je tweede
keer een kort geding afgeblazen waarin
het zou gaan om her gebruik van de
naam 'Durchy'. Een of ander reclame-
bureau scheen die naam al eens hedacht
te hebben, ongetwijfeld voor de kaasex-
pon of tet promotie van een tulpehol.
En laat eell ander reclamehureau nu
ook een Dmchy als mascotte in de strijd
hehhen geworpen, ter gelegenheid ~"an
de \vercldkampiotnschappen.

• Is Ranald Kacman Dutchy?
Het schaarse haar neigt inderdaad naar
Oranje. We raadplegen het woorden-
hoek en stuiten op DI/leh de(cnce, her-
geen betekent: 'schijnvenlediging' .
Durch heeft de bijbetekenis: vals en ver-
keerd. De uitdrukking His Dl/leh is 1/",
betekent: 'hij is woedend', Het is
'slang', Amerikaans bargoens. DI/leh
eOllso/alion betekent 'schrale troost'.
DI/leh eoneerl: 'door elkaar zingen'.
DI/leh COl/rage:'jenevermoed'. Dat

DUTCH ...

woord 'jenevermoed' is U onbekend?
\X'elnu, jenevermoed is jezelf volladen
. en door de drank een soort onn;ltuurlijk
lef tentoonspreiden.
Dl/teh (oil, gold, lea( (dan wel metal)
hetekent 'klatergoud'.leJereen kent na-
tuurlijk de DI/leh trcal, een etentje
waarbij iedereen voor zichzelf betaalt.
Talk likc a Dl/teh UI/cic is: een straf-
predicatie houden, wat Dick Advocaat
straks dus voorzichtig zal pogen te
doen, als het in de rust tegen Saoudi
Ambië nog steeds 0-0 staat .

• Dutchy Dick
Nee, linguistisch gezltn staan we tt in
het Engels raalgebitd niet best voor. \Ve
motten ons vastklampen .13n êên uit-
drukking; stel je speelt regen Saoedi
Arahië en nick Advocaat moet een
voorbeschouwing geven, D;ln kan hij
zeggen: I am a DI/teh i(wc wi/l /oose
this game. Oftewel: 'Ik zal me vethan-
gen als we dit potje verliezen'. D;lt heeft

iets van onverzt:ttclijkheid. Hollanders
laten zich niet op de kop zitten en zeker
niet door Saoedi Arahië. Maar ja, W
was het vier jaar geleden ook, In Italië
zouden al die gelouterde en riant hetaal-
de vedenen wel eens even ronen hoe
\veinig Dutch het Dmche vutthal is. Hel
onvergetelijke 1974 zou terugkomen,
want we hadden Van Bastt'n en Gullit,
die de Cruijff en Keizer van weleer 1.0U-

den weg~'agen. Maar, jeminee, wat ging
het fout.
Coach Beenhakker was te verdraag-
zaam. Het hotel op Sicilië was te toe-
gankelijk. De discussies over eventuele
premies te weinig afgerond. De vraag of
eega's en vriendinnen mochten overko-
men, en hoc vaak, bleef onbeantwoord,
de vedetten waren echt radeloos. Ze
hadden een geweldige behoefte aan lei-
ding, maar die kregen ze niet. De arme
zielen moesten nota bene geheel zelf-
standig bepalen op welk tijdstip ze naar
hed gingen. Beenhakker had niet eens
de macht om te zeggen: "jongens, het is
half elf, jullie hehben je Dutch gehad en
nu onder de wol."
Nee, een ongediso.:iplineerde bende was
het. Beenhakker sputterde d;lt de zelf-
tucht in zijn 'groep' zo tegellviel. Hij
kreeg zonder een DI/leh beer (krenterig
glaasje) de grootste deceptie uit zijn
loopbaan te verstouwen. Om ven"ol-
gens een onhel,orgde roekomst tegemoet
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te gaan in Spanje en ook Jaar na yeT-

loop V;1Il tijd a;m de kant Tt' worden ge-
zeL

• Dutehy Oranje?
.\laar niemand i~zo kort van memorie
,lIs Ct'llyorroalaanh:ll1gcr. V,md.lJ.T uat
we de ctabgcs yolhallgen met oranjt'
teddyheren, en Jat wc aan onze auto-
anteImcs een smal uranje vaantje laten
wapperen. Een hOllg~t CUriCl17C vorm
v;ln nationalisme, daT is zeker. Ik poli-

Het lijkt er sterk op
dat zelf~ ccn van
oudsher internaTio-
naal georiënteerdc
dwergstaat als
:'\ederland uiteindc-
lijk zijn (vage) Idcn-
titeit niet wil verlie-
zen. Het ll<ltiOll<lle
gevoel wordt zelfs
sterker naarmatc de
intl'rnati(llIale gren-
zen vervag;l'll, teil
griezelig fenomcen~
Of moctcn we ons
gelukkig prijzcll,
omdat een vocth,ll
alleen in overdrJ.ch-
tdijke zin ecn kogel
kan zijn?

van . .\laar wc doen net alsof or,lnje 1I0g
~tee(h blond is, Koelllan 1'1'11tvpisch
Nederlandse naam? Zelf vind"ik het bij
uitstek ecn burgerllike-stand-vondst zo-
als die alleen in Suriname bed'll:ht kon
worden. Zoals 'Graanuu~s[', 'Helder'
(zuIHkr 'Dm') en desnoods 'Trustfull'.
\X'e verfoeIen nationalisme en STereoty-
pen. \Ve pogen vooroordelen af te hre-
ken . .\b<lr tegelijkertijd wordt in vele
landen hct nationalisme sterker en ma-
nitrsteren vooroordelen Zich in steeds
hrmer gcweld. Wat is hct, dat collectie-

ve zwijmelen ovcr
l'en wereldkalll-
pioenschap voethal
dat over vil'r jaar
toch weer wordt
(l\"erj.\edaan?

tici prijzen Eurup,l a.lIl, Je zakenlui
slechten steeds meer grcnn'n. dl' toeris-
ten loeken almaar z.onnîgcr en vcrder
afgelegen locaties op, maaT als ht't om
VllI:rhal gaat zijn wc allema;d oranje .
Zelf zou ik uil' kleur al gnuimc tijd heb-
hen vervangen door zware. Surinaams
zwart, prachtig zwart. \Vam Kocman is
een uitzondering geworden met zi/'n var-
kCT1Shuiden peenhaar. .\1001 voet Jalkn
voor Nnlcrland doen Gullit, Rijkaard,
en zeli~ Roy. :\1, zij niet in Hlrlll zijn,
bakken Bcr~kamp en Jonk er ook niets

f((

H,ms van \'(/isscn
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SPIEGELTJE AAN DE WAND ...
oftewel: het sprookje van "het beste volk".

Amerikanen hehben de nci~ing om te
dwepen met hun eigen land. zelfs t'cn
democraat als president Climon kun je
het horen zeggen: "er is geen hetere plek
op aarde dan de USA; cr is geen beter
volk dan het Amerikaanse". Het is jam-
mer dat redelijke mensen zo verblind
kunnen zijn door een denkbeeld of een
geloof, dat ze droom verwarren met
werkelijkheid.
Want hoe kUil je nu volhouden dat volk
A "heter" is dan volk B, tcnviil er in A
mischien meer moordenaars en ver-
krachters rondiupen dan in B? En waar-
om is volk A "heter" dan volk B. terwijl
A bijvoorbeeld meer oorlogen heeft ge-
voerd?
Als je begint aan een rangorde van "be-
terc" en "mindere" volken, dan kom je
al gauw met uitspraken als: "ik houd
van volk C~, of ~ik heb een hekel aan
volk D~. En tenslotte heland je dan on-
vermijdelijk bij uitgesprokt'n racisme.
Dan kom je uit hij politieke partijen met
een leus als "eigen volk eerst~. Dan
kom je uit bij apartheid, concentratie-
kampen, etnische wiveringen en volke-
renmoord.
Daarmee wil ik overigens niet zeggen
dat een mens geen mening mag hebben.
Zelf woon ik bijvoorbeeld liever in
Zuid-Afrika d;ln in Zweden, want het
zonnige klimaat aan de Kaap vind ik
prettiger d;ln de donkere wintermaan-
den in het hoge Noorden, maar dat

maakt Zuid-Afrika objectief gesproken
nog niet een ~bl:tere" plek op aarde. En
in de loop van de jaren heb ik veel
Zuidafrikanen leren kennen waar ik het
heel goed mee vinden kan, terwijl ik
nauwlijks Zweedse vrienden heb. ;.,taar
daarom kan ik het Zuidafrikaanse volk
nog niet ~beter" vinden dan het
Zweedse volk.

• Nederland
Er zullen ook wel Nederlanders zijn die
dwepen met ons land, maar je zult ko-
ningin Beatrix of premier Lubbers niet
zo gau\\' iets horen zeggen als: ~er is
geen hetere plek op aarde, er is geen be-
ter volk". Ze zouden worden uitgela-
chen. Het was de minister van huiten.
landse zaken Luns, die destijds gtapte
dat Nederland zo klein IS en daarom
"hebben we zo\'eel buitenland!"
En veel Nederlanders zijn het daarmee
eens: "Nederland is maar een klein
landje. "!lij tellen niet mee; de andere
landen zijn veel belangrijker en ze doen
toch waar ze zin in hebben, want ze
hoeven geen rekening met ons te hou-
den ". rv.tischien is het daarom ook uat
veel ~ederlallders voorst;lIlder zijn van
het verenigde Europa, want dat is groot
en sterk!
.\1aar in werkelijkheid is Nederland he-
lemaal niet klein en onbelangrijk.
Nederland IS een van de twaalf rijkste

landen in de wereld. Nederland is een
groot, belangrijk land in termen van
geld, handel en technologie. Nederland
is een vooraanstaand land in termen
van gel.Ondheidswrg, sociale voor7.ie-
ningen en openbare diensten. Maar po-
litici zeggen vaak, dat Nederland niets
kan doen aan allerlei el1ellllige toestan-
den in de wereld omdat "wij een klein
land zijn".
Nu weet ik nooit w goed wat ik moet
denken bi i; "wij, Nederlanders". Het
lijkt mij te getuigen van gemakzucht van
politici als zij heweren dat "wij~ niets
kunnen doen, omdat "ons land" maar
klein is, Nederland is rijker en machti-
ger dan wat zulke politici ons willen
doen geloven. Niets doen aan Joego-
slavië is minder gevaarlijk dan wel wat
doen. Niets doen aan de armoede in de
wereld is goedkoper dan wel wat doen.
"Nederland is maar klein en de wereld
is zo groot" is de onuitstaanbare tegen-
hanger van de racistische leuze; "eigen
volk eerst".

• Schuld
;.,taar het lijkt mij ook onzin om je
schuldig te moeten voelen aan de hon-
ger in de wereld, omdat "wir teveel te
eten hebben,
Ik voel mij ook niet schuldig aan de
oorlog in Bosnië, omdat "wij" er niets
aan doen. Ik voel mij ook niet schuldig
aan de ellende in Zuid-Afrika, omdat
het Nederlanders waren die, drie eeu-
wen geleden, het racisme d;laf introdu-
ceerden. Ik leefde toen nier en kan dus
geen schuld hebben. Maar ik erken wel,
dat Nederland in de geschiedenis daar
"schuld" aan heeft.
Voor de honger in de wereld van van-
daag voel ik geen persoonlijke schuld
omdat ik wel genoeg te eren heb. ;.,taar
ik erken wel, dat de rijke westerse lan-
den (inclusief het rijke, machtige
Nederland) door hun rol in de koloniale
geschiedenis en hun voortdurende eco-
nomische overheersing daar "schuld"
aan hebben.
Kortom, ~\vij, Nederlanders" zijn geen
bijzonder mIk. "Ons Nederland" is
geen bijzondere plek op aarde. Als
Nederlander heb ik persoonlijk geen
schuld, maar ik wil me ook niet op de
borst kloppen als "ons" land iets goeds
presteert. Of als "ons~ elftal wint, of als
"ons~ Concertgebouw-orkest lauweren
oogsL En dat wordt allemaal nog onbe-
grijpelijker en onverkwikkelijker, als we
ons ook nog een "wij"-gevoel laten aan-
praten als "Europeanen". Dan gaan we
in dat opzicht ook de weg op van de
Amerikanen en zien "geen hetere plek
op aarde dan Europa" en "geen beter
volk op aarde dan het Europese~. Er is
in de verschillende Europese landen,
door verschillende mensen zeker veel
goeds gepresteerd. Maar, er is door ver-
schillende regeringen in vele Europese
landen in de geschiedenis ook erg veel
ellende veroorzaakt in Europa en in de
wereld. Dus een Europees "wij"-gevocl
lijkt mij het toppunt van rassenarrogan-
tie en nationale hoogmoed.

Karel Roskam
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DE BUTLER EN DE
SOLDAAT

Voor wie twijfelt, 'Tbc rcmains of the Day' is ccn prachti~c film, die om de
beelden en het verhaal alleen al zeker het bekijken waard IS. Daarnaast is
het ook ccn film die tot nadenken stemt, want één va de thema's van de film
is: tot hoc vcr gaat dienstbaarheid?
In de film speelt Anthony Hopkins de rol van mister Stevens, cen butler in
het huis van Lord Darlington Uames Fox). Deze Lord Darlington houdt
zich bezig met de internationale diplomatie. Hij sympathiseert met NazÎ-
Duitsland. Later zal blijken dat hij daarmee verkeerde keuzes heeft
gemaakt.

De film gaat niet over de keuzes van
Lord Darlington. De film gaat over mis-
ter Stevens, de butler, de dienaar. Wat
mogen wc van hem verwachten? .\lister
Stevens blijfr zich a-politiek, a-moreel
en emotieloos opstellen. Voor hem geldt
alleen de beroepscode. Die is duidelijk,
die schrijft voor dat een hmler zich met
onbegrensd plichtsgevuclloyaal blijft
opstellen. Em()[ies passen d,lar nier bij.
We zien dat mister Stevens 7.ijnemoties
goed onder controle heeft. Ilij laat zich
niet verleiden door de mooie en kundige
huishoudster, juffrouw Kenton (Emma
Thompson). Als de vader van Stevens
overlijdt gaat het werk voor. Over de

AIl/!JOIl)' H(JI,kills
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;\fazi's gunt hij zich liever geen mening,
daar denkt hij geen verstand van te heb-
hen.
Achteraf vraag je je7.clfaf hoc het komt
dat mister Stevens toch een sympathiek
figuur blijft. Natuurlijk heeft het te ma-
ken mCf de aeteertalenren vall Hopkins,
maar daarin ligt niet de sleutel voor het
\'fa,lgstuk. Ik denk dat het komt door-
dat de rl'!;isseurs Merchant en Ivory ook
de schaduwkant van het karakter van
Stevens aan bod hebben laten komen.

• Emoties
Wc zien niet alleen maar tationaliteit:
we zien Stevens door het slemclgat loe-
reil en aan deuren luisteren.'s Avonds

dweept hij met romantische muziek en
hij leest 'ordinaire' romannetjes. ~Iister
Stevens blijkt wel degelijk emoties te be-
zinen. Het werk verbiedt hem dit aan
anderen te laten zien. En precies dat is
het wat bem de das om doet, en wat
ook bij veel andere mensen moeilijkhe-
den veroorzaakt.
Voor de kijker is het begrijpelijk dat
Stevens blijft 7.itten waar hij zit, tegen
heter weten in, umdat duidelijk wordt
gemaakt dat (uitgesproken door juf-
frouw KeIlton) men zichzelf verliest als
plotseling vaste gewoontes en patronen
worden opgegeven. Er is angst voor de
grote lege wereld.
De ironie wil dat Stevens zichzelf toch
verliest, ondanks het feit dat hij niets
verandert. \Vant met rationaliteit kan
men zijn gewetensnood niet goed pra-
ten. Hij koos voor het verstand dat zei
dat Lord Darlington een eerlijk man
was en het goede met de wereld voor
had. Hij negeerde het gevoel dat zei dar
Lord Darlington fomen maakte. Zijn
gevoel zei hem ook dat hij voor juf-
frouw Kenton moest kiezen en haar ten
huwelijk moest vragen. Het verstand zei
echter 'nee' en daarmee verloor hij een
helangrijke s(;hakcl naar het cigen ge-
voelsniveau. Hij koos cr ook voor twec
Joodse meisjes uit de huishouding te
verwijderen en ging ook daarmee in te-
~en zijn eigen ~evoelens. Door aan het
\.erkcerde vast te houden verloor hij
zichzelf uiteindelijk toch.

• Gevoel en verstand
De strekking van het verhaal zal onder-
tussen duidelijk 7.Î/.n.Als je je eigen emo-
ties onderdrukt, a s je gevoelens van

angst, verdriet en onzeker-
heid, en wat al niet meer,
nict wil of kan voelen, in de
zin van echt beleven, ga je
reveel vanuit je hoofd leven
en hou je je vast aan idealen
dit, je miscbien wel helemaal
niet (meer) heht.
Persuonlijker geformuleerd:
tegen je gevoel ill blijf je dan
ja zeggen tegen een zaak die
in de kern verrot is. Je ratio-
naliseert het door te zeggen
dat je haas ecn goed en eer-
lijk man is. Je wilt vergeten
dat hij ook fouten kan ma-
ken. Pas als het te laat is, als
er slachtoffers zijn gevallen,
kom je tot inkeer. Dan hen
je te lang diensthaar ge~
weest.
De vraag is tot hoc ver mag
je gaan. Waar ligt je eigen
verantwoordelijkheid? Er
zijn geen algemene maatsta-
ven, maar angst is in ieder
geval een heel slechte raad-
gever. Als je afgaat op je ei-
gen gevncl en je probeert in
te leven in het gevoel van een
ander kun je in elk geval ver-
antwoordelijkheid dragen
voor je eigen gedrng.

Raadsman
Joost M. l'aIl LaIlgen



BERICHT
UIT

BOSNIE
KAN JE SOMS NIET BETER GEWOON GEK ZIJN:
Ergens tussen de hClfl'elS staat een groot gebouw.
DaM. geïsoleerd wonen de gekken,
Met waterhoofden, uergroàde en verkrampte /ichamell.
Ze zoemen de hele dax wat voor zich uit.
Soms, trekt hlfll tandenloze mond een grimas.
Ik wil graag geloven d,lt ze lachen.

Het stinkt in het gebouw.
Er is biina geen eten.
Er is trouwens t'an niets erg veel.
Geen kleur, geen afleiding. geen aandacht.
Militairen zorgen soms /loor noodrantsoenen.
En diesel, om de temperatuur dragelijk te houden.
Dat is al heel wat, want wal/lleer er buiten een oorlog wordt gevoerd,
hebben gekken nu eenmaal geen prioriteit.
Soms wam/eer er buitcn weer gevochten /Vordt,
zitten ze dage'l zo"der ucn:orging.

Kinderen, volwassenen en ouderelI, allemaal gek.
Ze liggen ill bed, kruipen over de vloer, zitten te wiegen.
Voor een sigaret of F(Joreeu snoepie,
achtervolgen ze me door het hele gehouw.

In de tui/l sta iii te graven.
Bell iiiook gl"k?
Je delft gravell met een pikhouweel en eeu schop.
Wanneer je gek was, zouden ze ie toch geen gereedschap geven?
Je blijft doorgaan.
Totdat je derde graf ook klaJr is.
Dali pas kiik je op.

's A,,'ollds /lIordm er drie uitgehongerde liikm
verpakt ell gelegd in de kuilen die iii I'anmiddag hebt gemaakt.
Je gooit de brokken aarde terug.
Eli, wal/neer ie ermee klaar bent, kijk je me weer aan.

Misschien bm jij zo gek /log niet.

Raadst,rouw lmmy neiier
Busat'aCil Uosnië
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GLAASJE OP, GLAASJE SCHUIVEN
De wierheid is hurd, sei de man
en hij sloech syn wiif mei de bibel op' e kop (fries gezegde)

• Agrippa ....
De getallensymholiek van Agrippa was
een andcr medium dat al weer wat dich-
ter bij het glaasje schuiven staat. Deze
symooliek was gehaseerd op het
Hebreeuwse alfa het. liet Joodse mysti-
cisme in de middeleeuwen ontwikkelde
deze getallensymboliek om onder meer
de toekomst te voorspellen. De gema-
tria, de berekening \.an de getalwaarde
van Hehreeuwse woorden, speelde
daarhij een grote rol. Om dar het getal
negen geen klankwaMde heeft in het
Ilebreeuwse alfabet en niet HlOrkomt in
het IlehreeU\vs ( ook niet [9,90,900 of
999) ga,tt de origlllde getallensymho-
liek rot 8. Xatuurlijk was cr weer ic-
mand die het origineIc niet inzag en de
getallensymholiek v()()r ons westerse
denkcrs ombouwde tot één met 9 cij-
fers. Wij westerse denkers denken hlijk-
baar anJers. liet gcbruik van negen cij-
fers maakre het verdelen van ons alfabet
ook wat makkelijker. ?Ytijnsinziens gaat
de originele waarde van Agrippa verlo-
ren met het invoeren van een \'Vesters
surrogaat. ~taar \-()or hcm/haar die er
in gelooft maakr Jat niet uit.

ge hekende vorm opgesteld door koning
\X'el1in 1143 voor christus. Her wordt
in het Vtffe Oosten \.ambag de dag nog
steeds gei.'erhiedigd en op grote schaal
geraadpleegd. 1-Ie[is gehaseerd op het
geluof in de eenheid van de mens met
her heelal dat hem omgeeft. Er worden
drie cirkels gehruikt, die 64 samenge-
stelde figuren omvatten. Ieder figuur be-
sta.tt uit (Tn \"CrschillenJe combinatie
van zes ondt'rhrokcn en onondt'rbroken
lijnen, hexagrammen genaamd.Er is een
"raadgever" en
een ~taadvra!-\er"
bij nodig. De raad-
vrager gooit zes
keer drie muntjes
op de cirkels (HOC-
ger werden hier-
\.oor steeltjes van
duizendblad ge-
bruikt, maar nu
zijn munten in).
Door zes keer te
gooien krijgt men
een hexagram en
de raadgever ver-
klaart wat dat in-
houdt.

wordt gezegd. Dit grijpt soms vcr tot
zeer vcr in in het persoonlijk leven van
de persoon die er in gelooft.
Her is nier mijn betioding hier cen uitleg
te geven omtn'nt Toeval, ;\"1agieen
Synchronisatie (het gelijktijdig optreden
van verschijnselen). Evenmin zal ik de
theorie over coïncidentie (toevallige sa-
menloop van omstandigheden) probe-
ren uit te leggen, '\-'!aar wel dat het alle-
maal theorieën zijn, Nog niet, of niet te
bewiJzen theorieën. Beweging kan niet
spontaan ontstaan zonder de aanwezig-
heid van meetbare energie, Het boek
~The Ch.lilenge of Chance~ (De
llitd.lging V.ln het Toeval) van Sir.
Alister i-Ltrdy e.a. uit 19ï3 laat één en
ander duidelijk ZIen.
Her idee \.a11een sprekend of aanwij-
zend mediUlTl is al heel oud. Sinds men-
senheugenis wordt er gez(Kht naar het
antwoord op het eeuwig onbtkende.
Zelfs in dl' tijd waarin lil' radio werd
ontdekt d.1Chtmen het eindelijk gevon-
den te hehben. Zowel :-..tarwni als
Edison hoopten langs elektronische weg
rot een vorm van contact te komen met
het onzichth<lte. In 1920 probeerde
Edison een apparaat te ontwikkek'n
waarmee hij hoopte in COl1ta..:tte komen
met de geesten van de doden .. \Iarconi
werkte in het diepste g('heim zelfs tot
aan 1937 aan hoogst ycrfijnlle appara-
tuur waarmee hij, als Rooms Katholiek,
de laatste woorden die Christus aan het
kruis had gesproken, hoopte vast te [eg-
gen.

• I Tjing .....
Eeuwenlang heeft men gezocht naar ap-
paratuur om rot een gesprek tussen dt'ze
wereld en de "volgende wereld" te ko-
men, Zo ook met het glaasje schuiven.
De oudste mij bekende ~antwoordcir-
kd" is de I Tjing, t.t'n van's werelds
oudste hoeh'n van wijsheid en voor-
spellingen. [ Tjing, het boek der veran-
deringen, is \vat betreft zijn oorsprong
in mythe gehuld. Het werd in z.ijn huid i-

•

--

De Joor mij bedoelde soort beZIgheId
speelde zich af op een kazerne waar
Beroeps Bepaalde Tijd (een dienstplich-
tige me[ privileges) hun tijd door pla..:h-
ten tt" hrengen. En niet een gewone
HBT-er maar de crèm •. de la ..:rème, de
luchtmobiele hri!-\.lde. Dat daar ledig-
heid voorkomt is vuur mij eerd •.r onge-
looflijk dan normaal. Het LuMoHiel-
personeel in opleiding moet 495 urm
lesstof in 450 lesuren persen waMlioor
ze drie avonden in de week door moeten
gaan lllet de lessen. :\.1aar er blijft bliik-
b;)ar nog tijd over om te verdrijven.

Enige maanden geleden werd ik geconfronteerd met het gcgeYen dat cr bin-
nen het leger vreemde lijd\'crdrijvcndc bezigheden plaatsvonden. Nu is .'Jet
begrijpelijk dat voor sommigen de tijd \"crdrcycn moet worden en ze kfl)gcn
dan allerlei zinnige en onzinnige werkzaamheden opgedragen. Voor de op-
drachtgever zeker wel zinnig, voor de uitvoerder vaak onzinnig. In ~.c tijd
van "dicnstplichtigc.soldatcn-vulling" een vcel voorkomend verschIJnsel.
Ledigheid zou het oorkussen van de duivel zijn en het past in het systeem de
ondergeschikten in beweging te houden.

• Tijdverdrijf ....
Na dienst verdreef nKn de tijd met
"gla:lsje schuiven". Een op het oug
nietszeggend gedoe mN letters en een
glaasje. De letters (van het alfabet) lig-
gen in een órkel en het glaasje st:lat op
de kop in het midden. Eén (Ier deelne-
mers legt zijn vinger op het glaasje en
een ander stelt een Haag. Door middel
van het ghlasje en de persoon met zijn
vinger er op zouden er geesten kunnen
\vorden opgeroepen waarmee gecom-
municeerd kan worden. :-..teestal zijn het
dan geesten van gestorven geliefden of
familieleden. Iloe nau\ver de hand des
te heter. Na t'nige tiid, die gevuld wordt
met het opwekkt'n van t't'n suort trance,
gaat het glaasje schuiven. Van letter
!laar lener, zodoende het antwoord op
de vraag formulerend. Allerlei vtagen
worden gesteld. De (Tn wat serieuIer
dan de ander, de geest aJltwoordt via
het glaasje. Komen de Hagen op het ter-
rein, waarvan je denkt of verwacht, ant-
woord op de vraag naM de oorzaak van
het schuivm te kunnen krijgen, kan het
glaasje zelfs in staat van razernij over de
tafel s..:hui\"('nen te pletter slaan op de
grond.
Sommige toekijkers, vragenstellers, ne-
men het geheel erg serieus en komen als
het ware op een "'point of no return".
Ze gelovcn alles wat er door het medi-
UlTl"gt'est. \'il1gerk~er - glaasje"



• Pythagoras ....
De bewegende tafel van Pythagoras was
de echte voorloper van het glaasje
schuiven. Pythagoras had een bewegen-
de tafel op wielen die boodschappen
doorgaf, die Jan weer door Pythagoras
en zijn volgelingen werden uitgelegd.
Pyrhagoras wordt door velen gezien als
de grondlegger van een systeem waarop
de betekenissen van getallen of [etters
zijn gebaseerd. In de middeleeuwen nam
men het niet m nauw en droegen bij-
voorbeeld de Kabbalisten en de
Christenen hun stl'cnrjc bij aan deze
mystiek.

Nog weer iets dichter bij het glaasje
schuiven staat het boekwerk "Raphael's
Witch or Oracle of the Futurc" dat in
1831 in Engeland verscheen. I~ier geeft
de titelpagina het "Rad van
Pythagoras" weer, een uitvinding die
gebruikt werd bij nummerieke toe~
kOl1lstvoorspellingen. Twee cirkels, de
letters van het alfabet in de buitenste en

de cijfers 1 tot en met 26 in de hinnenste
ring. Ook hierhij zijn weer een raadvra-
ger en een raadgever nodig. De raadvra-
ger werd verzocht om een klein voor-
werp dat hem na aan het han lag in her
midden van de cirkel te leggen. De dan
in trance rakende raadgever heroerde
het voorwerp en de "geliefde" geest gaf
het antwoord via de raadgever aan de
raadvrager. Iedereen tevreden.

• Patience \Vorth ....
Dit principe is op de steeds maar vra-
gende en zoekende mens losgelaten en
zie je opduiken op kermissen en hoeren-
bruiloften (en op kazernes). Het "aan-
wijsplankje" van mevrouw 11. Curran
had als boodschapper een geest die
"Patience \'V'onh" werd genoemd. Her
plankje was rechthoekig met de letters
van het alfabet en de cijfers 1 tot en met
26 er op. Verder nog wat mystieke te-
kens in de hoeken die altijd goed waren
voor een mystit"k antwoord op moeilij-
ke vragen. Hier werd weer iets gebruikt
van de raadvrager, het liefSfeen voor-
werp van de persoon waar ml~nmee in

contact wilde treden. ;\.levrouw Curran
beroerde dan het geheel en het voor-
werp wees de letters en cijfers aan die
benodigd waren om een boodschap te
formuleren. De raad was gegeven en het
geld was binnen. ;\'1ensen in moeîlijke
tijden zitten om goede raad verlegen en
wat is er niet mooier dan het antwoord
te krijgen van iemand die hier al is ge-
weest. Vanuit een" andere wereld".

• Ouijabord ....
Ook dit alles is gebaseerd op de bewe-
gende tafel van Pythagnras. De latere
vorm kreeg het in het begin van deze
eeuw, het "Ouijahord" (Oui = j.I). Hier
stond de techniek niet stil en heeft het
homen bord wieltjes gekregen en rijdt
zodoende, met de hand van de raad-
gever, naar de letters die de boodschap
moeten vormen. Hester Dowden heeft,
volgens haarzelf, als vooraanstaand
Brits medium met het Ouij,lbord
indrukwekkende resultaten behaald.
.\Iaar het werkte zo snel dat alleen de
insider hef lezen kon. Hier werd weer
waf op ge\'onden, het aanwijsplankje
werd \.oorlÎen van een potlood. De
geest kon schrijven. De naam van het
,unwijsbordje werd meteen aangepast,
het heette nu "Planchette". De geesten
konden ons hun boodschap schrijvend
meedelen. D,lt heeft nog tot komische
resultaten geleid. In 1903 diende er een
zaak voor de rechter. Henry Carendish
was als welgestelde jongeman door me-
vrouw Snutt met behulp van een
Plancht.tte zijn huis, grond en aI7.iI.n be-
zittingen kwijt geraakt. Een drieta
aartsengelen en zijn overleden moeder
hadden via de Planchette en mevrouw
Strutt laten weten dat hij al zijn hezittin-
gen a,lIl Majoor StrutT en :\Ievrouw
Strutt moest schenken. Aldus was
geschied. Maar er zal wel wroeging zijn
ontstaan, zijn moeder was altijd zo goed
voor hem geweest. Voor de rechter
moest mevrouw Strutt haar kunnen
nogmaals demonstreren. liet is mij niet
hek end wat de uitspraak was in deze
oplichters-affaire.

• Glaasje schuiven ....
In 1930 werd de echte voorloper van

het glaasje schuiven !;ebruikr. Een ma-
nier van contact weken met geesten. De
deelnemers zitten hier rond een tafel
waarop langs de rand de letters van het
alfabet zijn gerangschikt. Hierbij leggen
de deelnemers aan de seance een vinger
op het omgekeerde glaasje. Na hetste!-
len van de vraag, spelde het glas door
van letter naar letter fe schuivt.n de
boodschap van de geest(en).

In de duistere middeleeuwen deden ver-
halen van spoken en geesten opgang en
werd er in geloofd. In het begin van de-
ze eeuw waren het de poltergeisten die
altijd wel voor een leuke film wrgden.
Daarnaast denken sommige mensen dat
er huiten- en bovennatuurlijke ver-
schijnselen hesfaan. Boven- en buiten-
de natuur bestaan gaat natuurlijk nier.
Als cr al "iets" bestaat is het deel van de
natuur en hoort hef er gewoon hij.
Frank Smyth hehandelt ze allemaal in
zijn hoek "Modern Witch-craft"
(1971)"
Spoken of geesten, die zich op de een of
andere manier zichthaar maken of an-
derszins hun aanwezigheid proberen
duidelijk te maken, leven in de mens en
zullen dat wel blijven doen. Natuurlil"k
is niet voor alle spook- of geestverha en
een eenvoudige verklaring te vinden
maar die is er meestal wel. Het glaasje
schuiven komt uit de koker van aartsbe-
driegers die cr ooit lllee ûjn begonnen,
van honkende tafelpoten tot schrijvende
geesten. Om dan collega's die niet zo
sterk staan. aan te 7.Ctten tot lichtzinnige
daden met zware gevolgen, is een vorm
van onverantwoord gedrag. Voor dat
gedrag zit je niet in dienst ondanks dat
je soms tijd moet verdrijven met minder
zinnig werk.

HC\vcging komt altiid ergens vandaan.
het ontstaat nooit spontaan en er is al-
tijd meetbare energie voor nodig. Als
het anders zou kunnen was het de op-
lossing voor de eventueel komende
energiecrisis! Zo ook bij het glaasje
schuiven.
Op een pluche tafelkleed met Koptische
letters en zonder hand van de "raadge-
ver" hliJven de geesten met een mond
vol tanden staan.

Pierer F.W. de Jager.

---



De verkiezingen voor ons lwrleme/lt
zijn lI/eer achter de rug. De kahinetsfor-
mdlie zal ongetwiifeld enige tijd iI, be-
slag I/(mum. V,I! de christcn-democraten
/Veer ('eIIs rustig achtenwer leullend
kUllnen uitzoeken welke partner ze Illf
weer e('lIs 'lemen voor een lIo/gend ka-
binet, lijkt niet meer zo l'dnze/(spre-
kendo Dat is ook het enige positietie 1'.:11/
deze l'erkiezingen. Doch naast de trieste
tO('n.:1mevan het aantal jamnaten in de
volksvertegemvoordiging, is er nog eell
andere negatie/'c on/wikke/mg.

Afen noemde het een historisch novum,
dat zevelltig 1Jrocellt van de kiezers iJlde
periode floora( aan de verkiezingen lIiet
wisten of ze wel ZOl/den gû<lllstemmen
of welke partij hun l'oo,kclIT had. De
menselI die een uitgesproken o/u'atting
hebben over <ieinrichting l',m de maat-
scha/JIJii l'ormen een s/inkellde minder-
heidsgroe/J. Je hoorde tiidens de ca/l1-

BEGINSEL
paglle dan ook weinig of niets Ol't'r het
heginse/ van een parti;, voorWt'er par-
tiien dat he/Jben. De sociaal-democratie,
de christen-democratie of !Jet lilJeralis-
me werden lIitgedra!{en l'ia procellten
en berekenil/!{en l'all het Centraal
l' /anfmreall.

Het begrip solidariteit lijkt wel niet
meer van toepassillg. SOIl1Swerd nog
wel eens gesteld tiat de sterkste sdJOII-
ders tie zwaarste lasten moeien dragen.
Maar tiie stelling feek lI/elniet meer Ol'er
te komen, terwi" I.lekloof tIlssen arm en
ri;k steeds groter u'ortlt. ZOIf het W zi;n
dat meer mensen <ienken tiat zi; zelf de
sterkste schouders hehben, of dat ze ,1<111
de goede kant l'an de kloof zittell?

Voorheen was dat in mil/dere 1II,l/ehet
gl'l'<ll.Het feit dat ie ,lis beroepsmifit,lir
voor !Jet sociaa!-democratisdJ begil/se!
was, werd tiaor menig collega be-
schouwd als omvijs. fe was tod) geell
arbeider meer als je behoorde tot het
kader Vall onze kriigsllladit. Daarbii
l'Olld men die politiek niet bepa<lld eell
pleithezorger uoor ie IJwodl'oorziening.
Het gebrokeli geweertfe kon eell ieder

zich nug we! herillneren. Als je dan stel-
Je dat!.'e maatschappi{l'isie l'erder ging
dan al eell de be!allgell/Jehartiging t'all
;e broodl'oorziening, was <iedis(Jfssie
doorga<l11sbeëindigd. De HJlleg,l's 1'(Jll-
den het !Iragmatisme lIan hlll/!lOrte-
monnaie lIaak hdangrijker dali welk
politiek hl'ginsel ook.

Aten zegt dat we 111/ lel'ell ill de tiid uall
tie calculerende hllrger. Maar het was ill
tie jaren t'liliig (Jok be/,mgrijk hoe de
hwk, die toen nog steeds groter wer<i,
lIerdeeld moest worden. E.r is weinig
t'erschil /Jan melling Ol'er het gegel'en
dat die koek 1111 echter steeds kleiner
lijkt te worden. Toc!J hliift de l'erdeling
daarvan, al wordt de koek nog zo klein,
een politieke zaak. Rekt'llt'll in het eigr?1I
t'oordeel wordt steeds l1Ioeili;ker. Dan
wordt l'oor meer mensen duideliik wie
.1.111welkc kant l'an de kloof tussen arm
1'/1 rijk zit, en wie werke/i;k de sterkste
schouders hebben.

Alischien gaan /{Jedan weer rolld de ta-
fel zitten om Uil !}(J/itieke partii op te
richten met een beginsel.

Cor Ol/t
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LOESJE
Echtgenoot is verleden
tijd van echtgenieten
Locsje is tien jaar oud en dat wil ze
maar wal graag weren. Ter gelegenheid
van dit heuglijke feit verscheen onlangs
de jubilcumuitpl.ve Loesje, tien jaar up
straat. Vour WIl' het allemaal niet mocht
weten, Lorsje is een in heel EurOp.l affi-
ches plakkende vereniging die haar poli-
tieke visie niet onder stoelen of banken
steekt.
toesje werd in n1aJrt 1984 "geboren"
in Arnhem. De zes oprichters begonnen
in dat jaar in die stad affiches te plak-
ken mer "vooruitstrevende maatschap-
pelijke teksten die de lezer rrikkcldcn
tot nadenken en de filosoo in de mens
wakker maakten".
Loesje, tien jaar op Slf;l;l[ bevat vier
Laesje-posters op mcga-formaat (100
bij 80 cm) met op de achterkant het ver-
slag van tien jaar Loesje-affiches en ak-
tiviteiten.
Een kleine greep uit tien jaar Loesje-tek-
sten:

;

1

~

r "_

Wat ik mis in het WAO-
debat is het gevaar voor
overbevissing van sloten.

Beter tien in het land dan
één op de vlucht.

Een slecht milieu eindigt bij
jezelf.

Waarom ligt de waarheid
toch altijd in het midden -
omdat wc cr voortdurend
omheen draaien.

Frict met of zonder da's pas
kiezen.

Wat er ook speelt in een
land, laten het vooral de
kinderen zijn.
n
Loesje, tien jaar op straat. Het
Spectrum, Utrecht. 1994. f 19,90.
(WH).

CARTOONS VAN GARY LARSON

'Generaal! Vlug! Kijk! .. Schoulisse doel hel weer!"

Humor is iets zeer persoonlijks. Waar
de één bij in de lach schiet (sommigen
zelfs niet meer bij komen) haalt de an-
der onverschillig de schouders op. Het

'Belegde broodjesi'

zou mij niet verhazen wanneer dit ook
de reakties zijn van een willekeurige
groep mensen op de cartoons van de
Amerikaan Gar}' Larson. Toch is dele

Larson een gro()[heid, en waarlijk niet
alleen in eigen land. Dagelijks verschij-
nen zijn cartoons in meer dan 1800 (!)
kramen over de gehele waeld (in

N"ederland in Het
Parool). Alleen al in
de Verenigde Staten
zijn meer dan twin-
tig miljoen van zijn
boeken verkocht.
Onlangs verscheen
een cartoon boek van
deze Larson in vert-
aling. Titel: Aan de
andere kant ... Uit
deze uitgave druk-
ken we bijgaand
twee tekeningen af.
Wie grinnikt 7.al on-
getwijfeld meer van
deze cartoonist wil-
len zien. Is dat niet
het geval dan kan
men zich een reis
naar de boekhandel
besparen. Zo is dat
nu eenmaal ... met
humor.
Gar}' Larson:
Aan de ene kant ...
BZZTüH, Den
Haag. 1994. 104
blz. f 12,50. (WH).
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THE HUDSUCKER PROXY:
vijfde film van de Coens
'\Vc lezen vaak doortimmerde artikelen over wat \\'C met ons werk bedoe-
len. Gek hoor, want voor ons gevoel doen we niet vcel meer dan lekkere
maffe filmpjes maken ...• Relativerende woorden uit de mond van regisseur
Joel en producent [than Cocn (die volgens acteur Tim Rabbi"s zo volledig
op dezelfde golt1en~te denken dat ze elkaars zinnen afmaken). De beide
broers. inmiddels 39 en 36 jaar oud, begonnen zo'n dikke tien jaar geIeJen
heel klein met de duiller Blood Simpic, van ccn hij elkaar geschraapt budo
getje. Maar zowel filmliefhebbers als filmcritici schoten onmiddellijk over-
eind, want de film was verrassend in alle opzichten: akelig spannend, schit-
[erend opgenomen, origineel van opzet en feilloos in balans. Die eerste klap
was een daalder waard, en wclllleer ook.

toe met hUil geldschieter te moeren
overleggen over bepaalde beslissingen.
Toch heeft dat kennelijk geen onover-
komelijke problelllen opgeleverd, en
dankzij dat zeer ruime budget is Tlle
Hutisllcker Pruxy, ook visueel een ver"
plctterende film ge,vorden. Joel en
Ethan Coen die S,lmell her scenario
schreven, hebhen her verhaal gemodel-
leerd naar de optimistische, wat nal(,\"c
films van Frank Capr,l van voor de oor-
log, toen goedwillende lllannen mct rei-
ne Zielen het met veel doorzettingsver-
mogen uiteindelijk vcr schopren in
Amerika, het land van de onbegrensde
mogelijkheden. Maar al speelt het \"t'r-
haal zich af in de jaren vijftig, we leven
wel in de jaren negentig, dus het uitein-
delijke resultaat werd een sarcastische
variant op die positievc produkties van
een h,llve et'UWgeleden.

-

Toch werden Joel en Ethan Coen nict
dronken van die positieve reacties. want
her duurde dril' jaar voor ze met hun
volgendc film kwamcn. Dat was ook
eell kwestÎc vall geld, want cell grote
film was hun dehuut niet gnH'cst cn ze
wilden onafhankelijk bli/'ven werkcn.
,\Iaar Raising Arizona b eek ook welko-
me kost voor een gespcci;lliscl..'rd pu-
bliek van liefhebbers. In deze tragi-ko-
medie, over een knul die zo verliefd is
op zijn vrouw d,tt hij een hahy voor
haar steelt, gingen Je Coens een totaal
andere kant op, maar hun handelsmerk
bleef onveranderd: origillaliteit, vak-
manschap en vel'! vcrrassingsdementen.
Bovendien bleken ze uit hun acteurs. in
dit geval o.a. Holly Hunrer en :'\icolas
Cage, de meest verbijqerende prestaties
los te krijgen. Ook Ibising Arizona
kreeg lubdmde rect'mies, en de broers
stegen weer een sHlkje op de ladder in
Ilolly\vood.
Hun derde wapenfeit. de gangsterfilm
.\1illt'rs Crossing, kon mij persoonlijk
w,u minder boeien, al was ook aan die
produktie, waarin dt, knappe Ier
Gabricl BVrTleen de Brit Albl,rt rïnllel'
Illeespeelden. vooral visueel weer hee

Tim Ro!Jliills (lJ 1'1/PIlII! 1\Il'lI'lIIo1lI ill nNI
/-Iudslli"ker j'rox)'
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wat te genieten. John Turturro speelde
er ook een klein rolletje in, en d,lt beviel
de broers zo goed dat ze hem in hun
vierde film, Barton Fink. de hoofdrol
toevertrouwden, Opnieuw kozen ze een
totaal andl..'re rkhting: iJl deze film,
waarmee ze iJl 1991 in Cannes een
Gouden Palm veroverden, laten ze ZlCn
hot, em over het paard getilde toncel-
schrijver uit .:'>JewYork tota;ll te gronde
gaat als hij zich laat verleiden om zijn
kunsten als scenarist in Hollywood te
komen vertollen. De film had een drei-
gende twe('{le lijn en ;H!elTlde,vooral
door het onheilspdlende hotel waar
zich een groot deel van de handding
voltrok, een Kafkaiaanse sfeer.

• Grote Geld
,\1aar het grorc artistieke SUl'cesV.ln
H.uton bnk bleek ook de brll~ naar een
groter publiek re slaan. vooral in
Europa. De Gouden Palm in Canlles
staar ten sloue bij een bn'tje filmliefhcb-
ber hoog aangcschreven. In dit stadium
van hUil kalm uitgestippelde carrière
dccd het Grote Geld zijn inrrede. in de
figuur van produü,nt Joel Si1vcr. die
miljoenen had verdil'nd met ellorme
commeróële kbppers als Die Hard en
l.eth.11\Vl'apon. Ilij Z;lgwel wat in die

handige Ilfoers met
dat feilloos gevoel
Hlor absurd tlram;l.
eTldie onuitputtelij-
ke creativiteit. Ze
moduen er 25 mil-
Joen dollar tegen-
aan gOOK'n,en hiel-
den ook her Tl'dH
om zelf de uiteinde-
lijke montage uit te
vonen. De 'art hou-
se darlings' zoals
hun bijnaam in de
Amerikaanse film-
wereld luidt (door-
dat hun films fOt nu
toe voornamelijk
door een arthouse-
publiek werden ge-
waardeerd), vonden
her desondanks
l1lot'ilijk om af en

• Meer intriges
Tim Robbins spcclt weliswaar een goed-
\villcllde sukkel uit de provincie, die in
New York zijn geluk komt beproeven
ell binnen de kortste keren dirccteur
wordt van een enorme onderneming,
achter de schermen werken duistere
krachten waar hij geen benul van heeft.
De grondlegger van het bedrijf heeft na-
melijk zdfmoord gepleegd (door dc
meest spectaculaire sprong uit een raam
die ooit op film is vastgek'gd), en diens
rechtcrhand wil tot elke prijs voorko-
men dat de aandelen van Je overledene
op dt. markt komen. Ilij zoekr dus een
manier om erv{)or te zorgen dat die 10
kelderen dat niemand n helan~ste[]in~
voor hedt en denkt d.lt dat zal lukken
met een absolute nitwit aan het weL ..
Een uitgekooktt, verslaggeefster ruikt
echter onmiddellijk lont en dringt zich
vakkundig bij de Illeuwbakkell direc-
teur op om aan de weet te komen hoe
de vork in de steel zil. Naa~t deze eerste
verhaallijn telt het script nog talloze
kleinere intriges, grappen, verwijzingen
en understatements. De echte liefhebber
doet er daarom goeJ .1<1nom tweemaal
te g,13n kijken: een kecr voor de rode
Jr.nd, en een tweede keer om nog eens
rustig te gt'nieH'1l van alle bijkomstighe-
den.
Het spreekt valll.elf Jat er ook dit keer
weer formidabel wordt ge.lI...teerd.want
acteursregie is een speciale gave van de
Coens. Naast de veelzijdige Robbins iJl
d••rol van de nieuwt' directeur, is Paul
Newman minstens 10 sterk als de sluwe
fin,lncit,el expert die de hele constructie
heeft heJadlt. Een Nederlandse corre-
spondent in Ncw York schreef in zijn
Amsterdamse kram dat hij Tlle
Hlldsllcker Proxy gewoon re mooi
vond: t-t-llen al adembe11l'mend visueel
stuntwerk en zero inhoud. Daar ben ik
het, <Lu hebt u inmiddels wel begrepen,
absoluut niet ml'e eens. Voor mij IS de
film eeTlbijtende satire die lil heel veel
situaties van toepassing is, en \va<1rinde
gebronIers eoen opnieuw laten blijken
dat ze verschrikkelijk goed weten wat er
in het leven te koop is, zonder dat ze
zich da<1rdoor bten ontmoedigen.

LcmlOre l'all Opzce/,md



L.V.a.

Een jonge knul enscèneert in zijn eigen
woning een inbraak. !\bar zijn vrouw
komt onverwacht thuis. ontdekt de in-
breker en l'ermoordt hem. Vreselijk na-
tuurlijk, want de inbreker was een
vriend van het paar. Toch verliezen ze
de kop niet. De man hesluit zijn OOT-

spronkelijke plan door te zetten: hij wil
de verzekering oplichten. Dan verschijnt
Collins ten tonele. Hij kent dit soort
trucs. en begint het stel te chanteren om-
dat hij onmiddellijk door heeft waar ze
mee hezig zijn. De film gaat serieus van
start, maar wordt gaandeweg steeds ab-
surdistischer, met cen uiteindelijke slot-
scene in een kakelbont decor. Niet echt
goed. wel heel gek.

FRAUDS

['hjl COl/iIlS

De Btitse film Frauds is een curieuze
produktie. onalledaags van sfeer. en met
die aardige popzanger Phil Collins die
zo graag af en [(Je een filmrolletje speelt,
dir keer vermomd als gemene chanteur.

slaagde operatie weer zien. Iielemaal
helder is haar blik in her begin echter
nog niet (Ier op het ingenieuze camera-
wak!). Als er een meisje in haar f1atge-
buuw wordt vermoord, denkt ze dat ze
de dader kan identificeren. r••1aar de in-
specteur die de zaak in onderzoek heeft.
merkt al snel dat zij als getuige niet wat
je noemt hetrouwhaar te noemen is. Als
hij dan ook nog eens zijn kop verliest
doordat ze wel heel mooÎ ell bovendien
heel bijdehand is. wordt sÎtuatie voort-
durend ingewikkelder. De film wordt
zeer overtuigend gespeeld. met Aidan
Quinn als de politieman. en de mooie
Stowe als blinde maar absoluut niet zie-
lige muzikante. De ontknoping is echt
verrassend, en hekmaal van deze tijd.
Niet missen!

Een thriller zoals Zf: meer gemaakt zou-
den moeten worden is R/ink van
Michacl Apted. Madeleine Stowe speelt
een violiste in een l"ountrrbandje. Ze is
op haar achtste jaar door een ongeluk
blind gewordcn. maar leert na een ge-

M<ldeleinl' Slowt' <lisEmm<l Brod)' in Blink

BLINK

Michat'! Kl'alulI elI G!l'IIlI Close il1 TIJe
J'aper

Happy D,tys, is inmiddels uitgegroeid
tot één van de meest succesvolle r{'gis-
seurs van Amerika (evenals Rob Reiner,
de bal gehakt uit All in the Family). Hij
bekwaamt zich voortdurend in nieuwe
vaardigheden, Voor zijn debuutfilm
Splash ging hij onder water. in
Backdraft ging het over branden en de
bestrijding daan'an, en in The Paper
speelt het verhaal zich af op de hectische
redactie \'an een ::-.rewYorkse 'tabloid'.
De film begint kalm, en naarmate de
dag op de redactie vordert. voert
Howard de snelheid steeds meer op. zo-
dat je als kijker echt een goed beeld
krijgt \'an het leven van sterreporter
~Iichael Keaton. De man jaagt op een
primeur, heeft een hoogzwangere vrouw
die zijn aandacht eist, is bezig met een
so[liótarie bij een concurrerende kram,
en ontdekt dan opeens d,lt één van de
feiten in zijn verhaal niet klopt. Hij gaat
zelfs zo ver dat hij de persen laat stop-
pen om zijn artikel te corrigeren, waar-
door hij bijna de geboorte van zijn kind
mist...De film is schitterend van atTno-
sfeer. en wordt. behalve door de mooie
opgefokte rol van Keaton. gemaakt
door de ijzersterke bijrollen: Glenn
Close als de ambitieuze hoofdredactrice.
Randy Quaid als de lichtelijk getikte co-
lumnist. maar vooral door Robert
Duvall als de gepokte l"ngemazelde cbef
stadsred.Ktie,

tamelijk onverteerbare. moralistische la-
ding komt. Toch blijft een film van
Wenders vrijwel altijd iets biiwl1dcrs.
onorthodox van opzet. vaak met zeer
veel vbie gefilmd. en nooit makkelijk of
commercieel. En dat is dan weer l'en
pluspum. in de veelheid \'an computer~
gestuurd Amerikaans aanbod. In Far
Away, 50 Close ;otaat de engel Cassiel
cenrraal. In de vOrige film was ûjn colle-
ga, Damiel, verliefd geworden op een
aardse vrouw (rol van de tak'mloze me-
vrouw \Vendl'rs. Solveig Dommartinl.
en dus een ml'fiS van vlees en bloed ge-
worden. Dit keer wordt ook Cassiel
stoffelijk. en dat valt hem niet mee. Bin-
nen de kortste keren komt die hemelse
engel aan de zelfkant van de samenle-
ving terecht. \'('enders neemt de val van
de Herlijnse ,"tuur, en de enorme veran-
deringen. die deze symbolische en histo-
rische gebeurtenis teweeg heeft ge~
bracht. als uitgangspunt voor een nogal
overladen verhaal over goed en kwaad,
heden en verleden, eeuwigheid en ogen-
blik.

Ouo S,mder £"1 Nalass;a Kil/ski hl Far
AW<lY, 50 Close

Ron Howard, die ooit furore maakte als
braaf melkbekje in de televisie-serie

De Duitse regisseur Wim Wenders heeft
zich mer een aantal prachtige, indruk-
wtkkenJc films t'cn blijvende plaats YCT-

on:rJ in de wereld van de film. maar de
laatste jaren lijkt hij de richting enigs-
zins kwijt. UIltil the End of (he World,
zijn voorlaatste, zeer prcnticuzc film.
werd zelfs een regelrechte flop. Deze
m.land gaat Far AW<1Y, So Cluse in pre-
mière, het vervolg op Ocr Himmcl
Ueher Betlin uit 1987. die nog wel zeer
origineel en onderhoudend was. \.1aar
dit verolg gaat opnieuw mank aan pre-
tenties, waarbij dan ook nog eens een

FARAWAY,SOCLOSE

TIlEPAPER
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De melis heeft zich /laar al/der IC/ICII re-
SI)CCWO/ te [;cdragclI. Het is terecht: hel
dier heeft ouk rechtcn.

501115 is het ll/T<lllg:

het huisdier krijgt llerwrging. warmte
('11a1l1ldac1Jt: de buurmJlllt'roulV l,'cr-
kommer! in ecnZll<1l/1/Jeid.

Soms is het wrang:
lie hond wordt Fer/roeteld. krijgt dl/llr
/'oer; gaat tijdens de l'akant;e nllar het
asiel.
De asiel:weker mag slechts onder be-
paalde condities ons land in: hi; kost te-
l'eel.

Soms is het wrang:
Il'f' voeren "et ie: de j,lc1Jtop dieren /Iloet
wordeli afgesch,1ft.r:'lkde honderden
kilo/lleters fJierllt1lulaan wordt 01' mell-
sen gejaagd; we IJoeren nal/weliiks <letie.

Soms is het wrang:
geweldscènes waar dieren de dupe /'11/1
zijn ontlokken een golf van medelijden;
"O ... wat zieliK. wat wreed!"

20-EGO/JUNI1994

Geweldfilms waarin IIIcnSCI/elk,lIlr te
lijf g,l,m, afmakell ... ze sleuren 01lSmec;
aanmoedigil/gskrrtell klil,ken.

Soms is hcf wrang.
Vind jij dat ook?
Iloe zou dat toch komen?

Hebhell11Y zo uaak pijll cn telcurstel-
ling il/ het Cal/tact met mensen opge-
daan, dat wc onze toel'lucht zoeken bi;
dieren?

\Veten we niet hoe we de stroom I/all ge-
"eli en IIemell tIISSt'IIollszelf /.'11 de ,11/-
<ler(el/)op galig kumlen hOll<len1

Stel'ell

De oplossing van de puzzel in het mei
nummer luidt als vol~[: i-kankeren; 2.
ankerell; J-kenner; 4-keren; j-kecr; 6-
rec; 7-re; 8.c; 9-en; iQ-den: ii-tk.en;
l2-n,den; U-aderen; 14-naderell; 15-
naderend.

Hieronder een puzzel waarhij de vicr
juiste woordcn van elk zeven letters zo-
wel horizonraal als H'rtikaal dienen te
worden ingevuld.
De omschrijvingen luiden ,lIs volgt: 1-
vrucht; 2-voerhallcr; J-dieht begroeid;
4.van waterkeringen voorzien.,

,

,



Zwarte gaten inhet heela.!

Een reis naar
de grenzen van
het universum

Ii!ly fergu.or.

Fergu,on gaat uitvoerig en hel-
der met dl'l.e vraag om.
Echter, ze vraagt nogal wat van
de \czer, J:teenrl'kl'nwetk, wel
een grour voorstellingsvermo-
gen, Want hel is niet gemakke.
lijk om jezdf een 'waarneml'fS-
horil{m' rund l'l'n Iwart gat
voor te stellen, En dan het feit
dat zwaartekraeht van invloed is
op tijJ l'n ruimte: Wat moet ik
me bij een gekromde ruimte
voorstellen?
.\laar is dit aan Fergu~on te wij-
tl'rrf Ik denk lll't niet. Het onder"
werp dat ze hehandl'lt &-lat over
nieuwe manieren van kijken en
denken over w;1t werkelijkheid
zou kunnen ziln en dat hren~t
nu el'llOual nieuwe begrippen
met z,kh mee. Elk woord is

wordt uitgelegd hoe ~terren om-
st,un, uit gilS dat als gevolg van
onderlinge awmaire aantrek-
kingskracht wnrd! samengetrok-
kl'n. Uiteindelijk UIltstaat kern-
fu~ie, bet samengaan vall twee
waterstofkernen in één helium-
kern. Hl,t is ook het moment dat
het gehee1.aI~ een ster begint te
functioneren.
\Vanneer l'l'n ga, wordt samen-
geper,t wordt (ie druk in hl't gas
groter. Daarmee ontstaat er een
druk die tegengesteld is aan de
atomaire aantrekkingskracht
van de kernen en wordt voorko-
men dat de gaswolk verder in-
krimpt. .\bar hel i~ e,,'n tijdelijk
l'\'enwichr. ;-':aarmate cr meer
hdium ontstaat Ol'cnlt het fuse-
ren van waterSlOf af, wordt de
brandhaard kleiner en daalt de
remperaruur en druk van de he-
wl'gende atomen . .\Iet als gevolg
dar de jonge ster weer kleiner
wurdt.
Uiteindl'lijk wint de atomaire
kracht, de zwaartekr.acht, hl.'t
van de druk die als gevolg van
de kernfusies ontstaat. D,rn be-
gint de afkodende stl'r in elkaar
te storten. De duur van dit pro-
ces hangt af van de hut'veelheid
hrandstof die voor kern fusies
kan worden gebruikt.
'\la,lr wat ,rb l'en zwart gat zich
heeft gevnrmd? Dl[ is het ml'est
boeiende gedeelte van het bock.
Als dl' zwaartekracht zo groot i,
geworden dat zelf, straling (dus
nok lichtdedtjes) niet meer kan
ontsnappen. hue kunnl'n wii ons
dan iiherhaupt hl'\ ••.u~t zijn van
deze in elkaargeklapte sterf

""wo ••.••,".nd,""l<
0.. ,i>< _ '" "."""'1

Op verzoek van Je Amerikaan'ie
president Bill Clinton sl.hrecf
Maya Angelou een lang gl'dicht
dat zij bij de inauguratil' van
Clinlon (20 janmlri 1993) \oor-
las . .\Iiljoenl'n tv-kijkers, uver de
gehell' wereld, werden diep ge-
troffen duor haar mensciil'ke bij-
drage, Wanlln "Bij het g oren
van de dag" \"erwoordde zij een
vertJllgl"n van velen: zet een
,treep onder het voorgaande en
grijp de kans om opnieuw tl' be-
ginnen. Een hoodschap die niet
alleen hestemd was voor Clintun
maar voor el'n ieder die het
maar wilde horl'n. Astrid
Roemer wrt,ulde dit pra..:htige
gedicht op voorrretfehjke wijle
(dour de lezer te ,,:ol1lmleren.
want nnk de oorspronkelijke
versie is afgedrukt]. Ook de uit-
gl'Vl'r verdil,nt alle lof voor zo-
wel het initiatief als de uitga\'l'
zelf.
Wij kozen bijgaand (kortl frag-
ment.
,\1a.,.a Angelnu ; I~ijhet gloren
\'an'de dag. De Geus, Ureda.
1993.19 hll,J:teh, f 17,90.
\WH).

Zwarte Gaten

VrOlIWelI. ki/uler/'II, m<lnnell
Vat de droom in de pil/m 1'<111 ie
hal/den
E,i klIeed /iem ,,,,az J]/'I mudel
l'all ie
.'.-.f",'sl ill/ieme wens. Bcu'crk
hel
Tul Je l'oorSlellillg I'an ie meest
puhlieke zelf
Opell ie h<lrt
led,'r 1I!t'UWuur I"'l}alllieuwe
kall5l'1l
Vour een IIh'lIW /}('gill

fllijt Iliet lel'ensla'lg klel'/'II
Aan a'lgst ,'11 eeuwif,:durend
r'llst;:ittell
A,III wreedheid

I Iet hijl{ml!ere van een zwart
gat is dat bet niet om een gat
gaat l'n dat zwart to<..heigenlijk
het w(lord nil't i, dat men cr ,wn
mee kan geven, .\laar men kan
ook niet heweren Jat het 'nil,ts'
is. \X'at i, nu pre..:ies een /wart
gar? Kitty Ferguson legt het uit
in haar hoek 'Een reis n,lar de
grenzen van hel universum'.
liet is l'l'n bijzonJer hoek ge"
worden. Stap v'oor stap neemt Ie
de lezer mel' lIaar wat haar eind.
doel is. namelijk een g'll'd hegrip
van wat zwarte gaten zijn. Eerst

De Amerikaan,e schrijf'ler
Mara Angelou vl'fwierf wereld-
wijde hekendheid met haar \'ijf
autobiografische roman waar-
van "Ik Wl'l't W;latOIll gekooide
vogel, /.ingen" het eer,te deel is.
:\1inder hl'h'nd is dat dezl' \'eel-
zijdige HOUW (l.ang, dans, to-
neel. enz,) ook een aantal pot<-
z.iebundels s..:hrecf.

Gedicht

journalist, wiens 'diplomatieke'
dubbelleven steeds dramatischer
gaat vl'rlol'en. voortdurend n'n
spiegel voor ten aanzien van
diens dagelijks handelen l'n de
diepere zin van het lewll, Dl'
gmeiende vril'nd<;<:hap tmsen de
heide mallJ1l'n - Je 'wl,tendc'
krijgt de ander Idh mer een
grandiOle en venn'lkelijke list
uit de gevangenis - maakt de
journalist tensloltt' rijp voor de
publicatie van een manuscript
vol :\laya-wijsl1l'den (ht't tWl'l,de
decl~, dat hij van de wetew.ic
bt'cft gekregen. En daarop sluit
dan naadloos het derdl' deel aan,
dat een bijz.undef interessante,
,mden:~visie hevat op het "hijn-
hare n-rra,rd van Jezus dWlf
Judas.
Kortom een, zeker op het eind,
nil't altijd gemakkelijk. Illaar
buirengewoon boeiend boek.
Armandu Cursani: De vlucht
\Om.Ie gnl'(!erde slan!o\.Ankh-
Herrnes, Deventer 1994. 176
biL. J 29,50.(1'5)

Maya en Judas
Wat hebhen het twintigste l'euw-
se :\1cxico en het oud-TCStamen-
tischl' Israël, de .\Iaya-cultuur
van Yllcuán en JUd'IS van
IskariOlh met elkaar te maken?
Ogenschijnlijk niers scheen mij
toe, tot ik de jongste uitgave in
de feeks Mvstieke verhalen van
uitgeverij Ankh-Hermes onder
ogen kreeg. Aange-trokkell door
de intrignende omslag en titel
hegon ik nieuwsgierig aan 'lJe
v'lucht van de J:teHllerde ~lang'
van Armando Cosani.
I-Iet l'l'rSle I'an de drie delen van
dit hoek ga,n over l'en gehandi-
capte journalist die hetrokken
raakt in de voorbereidingen \'an
een re\"olurie ergens in LHiJns
Amerika en die een ontmoeting
hedt met een merkwaardige
man, el'n hed bijzonder mem:
een wetende. Deze man houdt de

Riek', Report i, her daghuek
van een jongen dil' onhewu,t
geïnfecteerd i, geraakt met her
aids-viru~. Edwin Bakkt-r hedr
drie jaar lang een column gl'-
"hre\'en in ue GAY.kranr m'er
zijn ziehe en zijn lbgelijks leven
daM umheen. De Rick uit de ti-
tel is Je junl;\en die naar alk
waats.:hiJnhjkheid F.dwin heeft
besmet. In 1982, toen Edwin een
kortstondige relatie had met
Rkk, hestonden rennen aids en
safe sex nop; niet eens.
Edwin werkte als free-lance
journali,t voor de GA Y-krant.
de Veronicagids en de
Amusfuortse Courant, wl'rk dat
hij gedurende zijn ziekte ook
nog lO\'eci mogelijk door hel'ft
probl'ren te letten. Het bock is
een hundeling van die culumns
in de GAY krant. Edwin "hrijft
uver lijn ervaringen mer de ex-
perimentele aidsremmer Kemron
en de strijd tegen ,tigmatisering
als aids-patiënt. Kan hij in het
begin nog I'Crtellen over zijn
werk, vakantie en \"tienJen, te-
gen het einde van het hoek komt
de ziekte steeds llleer centraal te
staan.
De manier van vertcllen van de
s.:hrijver is zo gedetailleerd en
rl'alistisch d,n Je leo"r her gevoel
krijgt Edwin al jaren te kennen.
Rick's Repurt is het n'rhaal van
een gewone jongen. die ondank,
zijn ziekte een gewoon leven wil
leiden, Het gaat over ziln werk,
lijn woede. zijn vernederingen.
zijn gevoe1cns van machteloos-
heid en SOIllSvrolijkheid. Het is
hepaald ge-endroevig hoek uf
mcludramaris..:h verhaal. I kt is
het wrhaal \'an Edwin die tegen
aid, en voor het hehoud van z.ijn
dageliiks kvcn ve..:ht. Door de
daghoekvorm en het nawoord
van een nauw hetrokken vriend
komt Edwin heel dichthij.
Edwin Bakker: Itick's Report.
IlZZT,îH. Den Haag 1994. 175
hlz. f 27,.'i0. (hW)

Gewone jongen met AIDS
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Thriller

lrocillc•.nt Jan Kt", I',ln ,11'\Vnk
(dl' v~r'lnrw(l"rddijh~ rnb.:tl'ur
"<lll,ie .\trik.l,llbt" B,hli"lhn.k)
.-\wo('l1or bij Je I",n,
Ftll rradnigc ro)[ll'lll!
Kof! :\""onor: I\oml dl' reiJigcr
'''"'<.Tom,lil dl' I\nip'ichcl'r,
Am<;\cnhm I '1')4. I')] hll.
f).~,SO.(\\HI

\\'imllf'll
t.nLll\rilt

'(J().'I ,\1./',111 Lml[l'1/

r',1II1')p"cI;t ',I
,\1.1,1'/('11 l/nr'lc/m/;;

lll'll "hdl'l!. \L!.Jr zij Frü:kcn
\erk<,nd. [,'rn,md hel"!lll"l' ge-
,it'n. Ik 1l,J.;lllll1l'rril'l' IHlI,:lllllc
niel "oorbij - hi] hq,:l111pCb. '
I)e ('<'11"z" Iciln,:,' \H'r,'kl "an dl'
HI\'uden ,ton iiwó\, "',lillll'n ,il
tl'n prooi, ,llkn :1.1n,h.lIlt:lg,,,
hl'drl'igil1g til H'rr,l'ld.

Dl' ,r,lat:. W,l!l'r nu I'ah,tijk
,;d\("llrd i, rlJdell'- dit. n;lCht van
hd lfii;:l.".lkl1tl'l"t ial Je I",t'r
rot de hll>l," bLld,iidm ;:<"b''''i.1
h"udl'u.
r.C. "'1I1tl"l11:In hCfkilk"c:h-
'IClld1içht.Unil'hotk, H"uten,
1')<)4,lil bI,,! _~O.--.IFI\)

I

I

!

I

Ik ,,'hrijl"er, r,lI ",m,l"'ll. hl-dl,",'t Ll]n hod.~ Ili h"l kille ".-h-
Il."lIidH <"<'11prim,l bil.;r'lg" gl"
Jnnd ,un h,'l genre 'lriller",
I kl \nh.!.ll l;.l:lf o\'l'r viii jOlIl.:,',
'IKl"t'""I1l- :\I11l'rikanl'll, dil.l'l'l
I ril.l;l'J,dll-ni,'nl I inl'll 1';111",:n
";111!lnl in :-\,'w Y"rL :-\.1e,'ll
,1,111\;11;;\,lt'gl'nlw,il'1ltl' hehht'n
h"J,,..hl Ol1llll''''t(:n lil Je n;"li-
'che pro,riw,'c 1'"landa. Zil
,g,l,lllIlWlh.l'U II1l'<'ll;l,lr !Ll'lr
app.u!t'l11t'Ill, W,l,lr lij gf'hruik
1Il,lh'u ",lil d~ dlcll,len V,lll
1'o1;]nd:l, I"IHI 1',11IJ(;i, ah laaI'
,tl' ,Uil d,,' b<"lln.Ab hij n'n !,,1;\f
uur blt"f HW!'TIl gnn.ldigt' k,l-
l,'r wakkn wnrdr, doC[ hij ('ni
gnl"\'lllk,, 'Hltdl'kkim.;. :\"'1.I't
hem In hnlli;':l 1'"laIlJ,l" b,.-
bID<:dl',Inl'IlI",,' Ji,h'l,lll1. "dl'
'''';JIlt:,'n' l,•.I1I;;'"I]<)I"t-,Hl.I"hn
j;t'lllIwd mer l'en moort!l'II,lJr?
1',l'JI'gelln,II,,',luitl'll tk \ rin\dl'll
,tik ,/'orl'll "'lil hel Lual,' n'Khll"
lijkl' 't'JO,,\"uil Ie ",i''''11 111de
h""p, d,ll nil'1l1,lT1ddl' I't'rJwij-
Illl1gun Yol,uhb Il'l>Lal kUIl-

\

,
\

",lll d" ,Ll\l'I1h,mdd "11,i)11ll'-
rllgrl'I"enkd<: gCIl<:r,llin Iata,
un dl' Ninl\w Wl'r,.j,!n,l,lr 'IJlI
ll1o,'dnLlIld. Hl'l "tTn ,Tremo-
nil'l.- r"i, do,,1' tk lijd ";l;lrin
wnrd; <"11,l,mk"m'l onderlillg
vrrl\i"dh,l,lf Ii]hn ll' ,ijn. De
h'H,iJpn"",n lIIol'lll'rllgh'rt'n
na,lr ,iJl! g('b""nt'grond 0111It'
omdekkell wit' hij i,. :\,1 l'en LlIl-
gt' rochl ,!.l,lt ziJlloom hem 111

Afrik:l, bij 1l<"111(1"anlijn 110-
ning, "I' Il' 11"ll"!lll'l\en hegroet
lWlllm~t de w""rdcn: .. \\'1"1/,,"111.
!I1I/11 ZO"'I; i/;; he/; "J! i.' ,l:("
1/',I(:!.>t ". (' ,e1',1"i"l1lTrd lIeellll
hij \t'rtolgl'll' deel ;Jan ,it- Ct're-
IlH'nil', ,)IJWt".-rQ,l,lnb,l'lr aangt"-
lrokken door (1.'drum" dl' nl<'-
I"d'l' l'll dl' ,1lIlH"fl'l'f,
In n:n ll1!orm,llid 1l.l\\'H,r.; in-

Afrika
De (;h.111<""""hrljH'r Kofi
.\W()OIlOr Iwh""rl "on,ln m","r
tOl ,k gr<HI"1\ van .I•...\;ri\;,1;1I1'<'
lilnatlilir. .'bar ook hllil\"tl .1[\
\\Trl'lddn'll' dot' ,1U[t'llf(in h<:l
d,lgeliil.,,,kn'n pnlllJ.nl'll! H.rtl'.
gl'nwoordign \;lil (;h<l11'\hij .I,'
\':\" in :\"w Ynrkl ,I! LJng",,'{"rl
orlh~hnd~ meer. Zo n,Jlll hij ,lh
dKhlt'r hq,'oorl'edd ;I!mlT h'n
dn:I.J;JIl!"'1 HTl11a;ln,It,I",,'In'
imnnali"lul ,n R'I1[~rd,ITll..
In ,ijn dit "oorj,loH wr'<.:hnw[]
r"Tll,m I\oml dl' rl'ilig<:r \\<:<:rol11
b"'chrlJ!1 hIj dl' rl'i, "em,','n ;11,
,l.J,I! ).;"l',IIl!;,'l1gt'n"lllen
Afrik,l'ln rl,Uf Amnib l,'n njdc

slee-hts (,Cl] woord. nÎ,'llwt ding
,di. Dl' Ion lal/idl 1110,'1<'11111-
l.cttl'll om ;11\uIlin" 1(-P'\ "n .1.Hl
I,cl! 111<"1,k "dl- ni~'llw<,Iwgrip.

1'<"11wordt b",!"c1,l. lTtgu,oll
wlpl ,LI,lrhl] gocd ml'C'. Pc" I..'"l'll-
hrgnl'l'l"ll ,I,\,m n'lgl',lrukt ,"n
IlJll oK'11.-f111h,'l bot'k ll1~lllltltg
lnug lt" \'inden.
11,.h i<' Interl-',ci Ik! b",,1.;gn'ft
"ok nnI.: intorm,uil" "Irr Wilt d,'
hetek,";" 1.1Il lil' .Irtl" g,Unl iJl
lWl unin'r,um I<HI kUflIwn lijn.
\','("1 '-ndn gaat ht'! met, j.lm-
llwr.
J,;inyl'cq:u,on: 1:\'11rL'i, naar ,Je.
grCI1/l:11';\111\<:1unin'r'lIlll:
/wJn,' g,ll<;n in h"l h('('!Jl.
B77T"II, ',.(;r,\H:nh'lg,' 1')')'1.
n." h17. f :!'),SO C1.\hL)

EGO} JUl\119'14 - 22



Interview met Heleen Dupuis in de Humanist

HOE MOET JE GOED LEVEN:
Regelmatig laten ['fJOral politici zich op
dit moment /fit ouer normen en waar-
den, en dan vooral ()lier de achteruit-
SpIl}!, daarvan. Op scholen, in de (JIJL'oe-
dmg (,'11 hopelijk ook ;n de politiek zelf
moet een herstell'all "ehristeltjke en hu-
manistische" waarden (Ro/keslcm!)
plaats vinden, Nu is het al moeilijk 0111
er zelf achter te komen UJat je normen
en waarden ::;ijll, ell dan ook ilO}!,
"goed" /el'en l'ofgens een bepad/de mo-
raal? Niet ee!woudig. zeker niet in een
tijd nhMT ieder dat ,'oor zich ulf moet
weten. E" dat /,IJtste uinden
Humanisten o{'er het algemeen: mensen
moeien ulf uitmaken hoe zij wil/en le-
l'en en samenleven.

In het april-nummer l'<1n de Humanist.
een uitgave van het 1-l1llllJIIÎStisch
Verbond, wordt He/een lJupuis gei"lIter-
l'iewd; zij is hoogleraar ethIek in Leiden
en heelt een boekje KeschrCl'en met de
titel: "Goed te /eveli, reflecties ol) de
moraal", Voor zo l'er dat mogelijk is in
de ethiek geeft zij in redelijk normale
meflselltaal aan waar het om gaat als je
probeert goed te leven in deze tijd, Ze
sluit de ogel1l1iet l'oor allerlei uitingen

1'(lIll'erloederinR en misdadigheid en
probeert duidelijk te maken hoe, zonder
in van !Hwen opgelegde waarden en
norml'" te l'erf'al/en, we toch kunnen
proberen eell leefI!<lres<llnenlel'ing te
maken met elkaar.

Ze u'/'et niet of er een absoluut "goed"
of "kwaad" bestaat, ze gaat er vaJ/lIIt
Jat mensen een zekere ruimte hebben
om dat zelf uit te maken en da,lr dali
ook voor ~'erantwoordelijk zijn.
Tegeliik 1I0emt ze mensen in moreel (1)-
zicht wat o/lerbelast: er zijn ZOl'eel za-
ken waar ie een oordeel (wer moet heb-
ben, waar je moet kiezen wat ie goed of
slecht l'imit. Het is dali ook geruststel-
lend dat ze het oude principe "behandel
anderen wals je zelf behandeld wilt
worden" als een positieuc richtlijn voor
handell'Il noemt.
Aardig in het interview is ook dat
Heleen Dlllmis de keerzijde van bet "ie-
der mo('( her voor zich zelf weten" faat
ziell: wie durft er nog hardo/! iets mo-
ree! af te keuren? E.r zijn toch echt za-
ken die voor ons altemaal van belang
zijn en waar we l'oor moeten illiel/eren,
aan geld of eigen ruimte. En als mensen

dat niet doen mllg daar best wat lJange-
zegd worden, gewoon thuis tegen de
kim/eren of als goede vrienden onder el-
kaar, en met pas I'oor de rechtbank.

Verder in deze Humanist een inten'iew
met Ina Brouwer, dllo lijsttrekster l'all
Groen Links, als laatste in de serie
"Politici over hun inspriratiebnm ". Van
deze serie is een apart verkiezingsmtm-
IJler l/erschenen. dat zonder tWI/fei ook
/lil de verkiezingen nog illteressante in-
formatie geeft over het gedachtengoed
l'an enkele van onze he[d1!grijkste politi-
ci, wals Bo/kestein, Wolffensperger,
Brinkman en d'A,lcona.

Humanistl uitgavc van hct
HumanistIsch Verbond. Abonnement
07.50. tel 030-318145. Het vcrkie-
zill~snummcr is nog gratis verkrijg-
baar.UM)

Raadslieden - waar en wie
Bureau Naam Tdcfooo bureau ~mTN

08308-21867

02991-3525
05220-62273
0.H-23214:?
072-6410RO
00-4942812470
075.;03705
05160-13579
013-425425
01727-l.U41l
030-93;808
03417-58156
00.4952356621
00-4950518642
035.234907
00-495;61687
01640-47215
020-63237115
01W-563833
080-229069
08382.1675
076-S72688
080-239840
051l0-723S5
033.952099

05210-13657
085-629;45

03210.18934
08370-10205

038-2126.;6

040.627322
OOA942S48629
03110.18934
03480-14787

.06-209-2089

.06-532-2643

.06 - 209. 240i

.06 - 209 - 6820
• 06 - 594 - 228.;
.06.557 - 6445
.06-541-8499
.06.57S-702
.06 - 209 - 2089
.06 - 67H-1826
.06. 5.B - 3114HZI'):
.06 - 443 - 259
• 06 - 594 - 2285
.06-557-6444
.06-44S-29()
.06-504-2654
.06-500-7051
.06-511-196
.06-564-2774
.06-564.2774
.06 - 529 - 3341
.06-531-1564
.06 - 519 - 6826
.06-213-341/281

.06-535-7549

.06.549-7913

.06-594-2285

.06.534-2492

.06-213-3411281

.06-202-617

.06.517-J35

05207-6754 9/052.i5 .8109
.06-514-6093
040-627909/627913
00-4942817510, tSI. 2285
05771-1341. tst. 249212498
01OA539911. N. 3411381

085-71891 I. 1Sl.335
.06-514-6093
02230-52089
05210-15422, N. 2643
02230-5240.;
02230-56820
00-4942817510, (SI22R5
030-366444/45
05920"5S499
04950-82811, rst. 702
OZ230-52089
0'1380-81826
03410.76000, t,t. 7809n810
00A95235S150
00-4950514;00, 1St.249
030-Jh6444/45
00-49633277276
01646.92977
033-607051
080.276911, r,r. 1541196
085-5333;7 of 532774
085'.'U27n "f 5.E774
0;6-273341
073.881000, ['I. 1564
058-346826
010.4.539341/281

03404.14436
03404-14436 of 20906

03404-14060
03404.14060

F..Y.(Ellen) Bremer

W'.l1. (Wim) Ilcij
J.J. (Jnan) .\Ierl'"n,

J. (Jan) <.IcoRner
}..\I. (joost) van Langen

I.L (I1111l1yllkijer
J. (Jacques) '.an den Blink
J. (Jan) den Bocr
K. (Ktalien) van Brandwijk-Wiltjl'"r

II"o[draadsman
Stafraadsvrouw
Conrnhcrlhuis
(raad'llIan)
(raadsman)

Wezeprr Harde/ l.}.H. (tex) Ikeker~
Vlb. Twenthe
Oir.••..hot
Seedorf
Nun'f"'et
RotTerdam!
Doorn
Arnhc,n1
Vlo. TWl."nthe
Den Helder c.c. {Tinekc}Dckker.HunJling
SlCenwijk A.B. (Adri) van Deurzcn
Den HdJcr .\I.}. (.\larias) van Dorp
Dcn Heldcr J. (joop) flokstra
s..'cJorf R.P. (Ron) Gn"ne
Utrecht (Kmar) .1..1.(jaap) Geuze
A,sen W.A. (Bart) Hl'febrii
Weer! C.ll. (Kee~)van Jer Hilst
Den Helder/A'dam C. (Carine) van Hinte
F.de A.I-I.T.(Ad) Ilorni,
Harderwijk LP. (Irma) Jacob~
Rlomherg F.G. (Fril,) ,'an de Kolk
Hohne B.J.T. (Ben)van der Linden
Utrecht B..\I. (fkerlloud) .\loojen
Srolzenau .l.G.}.(Jan) :-':auts
Wuen,drecht \'.}.B.M. (Vincl'"nt)Pl'"l'"rl'"r~
Amer~foor[ K.S. (Kee~)ROla
Nijmegen P. Weter) Samwcl
Schaarshergen G. (Gerard) Snel,
Schaarsbergen .\!. (.\Iarijke) van dcr Stigchcl-WijnR'urd
Breda J.\l'.F. (Jan) Sulman
Vught J.L"!' (Jo,':) V,'rh"}'cn
Leeuwarden G.J. (Gerrit) Vliet~rra
RotTerdam M.C. (.\lart) Vogels
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