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Hel Coomherthuisis het vormingscen-
trum voor militairen van het Humanis~
tisch Verbond, gelegen aan de bosrand
van Zeist. Iedere dienstplichtige mîli-
tair heeft er recht op hier 2V,dag door te
brengen.

Beroepspersoneel jaarlîjks; AMAR, art.
85, pt R en RR dpl. 49 lid Iq. Er wordt
gewerkt in groepe:l van elk plm. 10 tot
20 deelnemers.

Het programma van de vormingsdagen
wordt samen met de deelnemers opge-
steld en wil direct aansluiten op hun
belangstellîng en ervaringen. Ieder
wordt zoveel mogelijk in de gelegen-
heid gesteld om zijn/haar houding te
bepalen in zaken die de eigen leefsitua-
tie raken. Dat kunnen b.v. zijn: oorlogl
vrede, de mîlîtaire organisatie, rela-
ties, eigen groepsgedrag, arbeid/werk-
loosheid, verantwoordelîjkheid/ge-
hoorzaamheid. Bij de gesprekken kan
gebruik worden gemaakt van video en
gastsprekers.

Ook ontspanningis ruimschoots moge-
lijk. Er is een bibliotheek, videotheek
met documentaires. speelfilms en amu-
sement. Er is een bar met biljart en lIip-
perkasten. Je kunttaleltennissen, scha-
ken, dammen enz. en voor buitenshuis
zijn er balspelen.

Enkele praktische zaken: De aankomst-
tijden zijn 's maandags tussen 10.00 en
10.30 uur en 's woensdags tussen 18.00
en 18.30 uur.

Lakens en slopen worden bij inschrij-
ving verstrekt.
Een Bewijs Ophoucling Voeding (BOV)
moet worden meegenomen van de ad-
ministratie van het onderdeel.
Omdat niet al onze kosten door subsidie
worden gedekt. vragen we van elke
deelnemer een bijdrage van f 7,50 voor
de hele conferentie.
Gewoonlijk vindt 's avonds tot plm.
acht uur een gezamenlijk programma
plaats.

Een lolder ol verdere informatie is Ie krijgen
bij hel di<;hlslbij~ijnde buro raadsman/
vrouw (~ie bl~. lol) ol bij hel Coornherthuis,
Oranje Nassaulaan '11. 3'108 GC Zeist. tel.
03404.14060.



'Buitenlander' in de krijgsmacht

" ... hel is nel of je geen foul mag maken ... "
..Ik zeg niet dat 'buitenlanders' het beIer moeten doen of meer moeten
presteren. maar ... het is net of je geen fout mag maken ... Iedereen is een
mens en iedereen kan een fout maken maar als je een fout maakt. .. dan
benje loch weer die kleurling. Je moet altijd perfekt zijn. daar komt het toch
op neer. Onder die druk zitten alle 'buitenlanders', Of het nu op school is.
bij een bedrijf of in dienst. het maakt niet uit:'
Aan het woord is Glenn Richardson. één van de ruim vierhonderd Antillia.
nen die er in de Nederlandse krijgsmacht rondlopen. Een 'buitenlander'
dus. Met hem sprak EGO-redakteur Wim Heij over discriminatie. vooroor-
delen en verdraagzaamheid. Hoe beleeft een 'buitenlander' het anderszijn
in de krijgsmacht.

er bij mij wel iets achterblijft, je voelt
soms dat het wel in je binnenste werkt.
Dan denk ik wel eens 'Verdomme nog
aan toe, waarom moet dal zo?'. Toch
reageer ik er niet op.

Ook niet nadat je ontelbare keren dit
soort opmerkingen hebt gehoord?
Nee. Ik heb door voor mijn diensttijd, op
school, ervaring mee opgedaan, die mij
wel aan hel denken heelt gezet. Toen

Glenn Richardson kwam acht jaar gele-
den van Curaçao naar Nederland. Na
het behalen van zijn HAVO-diploma
moest hij in militaire dienst. Werd, na
een chauffeursopleiding. paraat ge-
plaatst in Havelte bij de Ststvzgcie van
de 43e Painfbrigade. Ondanks onregel-
matige werktijden zag hij nog kans te
sluderen voor hel praktijkdiploma
boekhouden. Eind februari zwaaide hij
af. Glenn kijkt terug op een 'prima
diensttijd', maar ...

Discriminatie
Ben je tijdens je diensttijd persoonlijk
wel eens tegen vormen van discrimina-
tie opgelopen?
Een paar keer. Ik zal er één noemen. Ik
werd soldaat eerste klas en door was
een kaderlid uit onze compagnie niet
erg blij mee. Dot kaderlid kent mij am-
per, weet nauwelijks wat ik doe, laat
staan hoe ik het doe. Ik ben namelijk
ergens tewerkgesteld. We zaten met z'n
allen in de bar, kort nadat ik tot soldaat
één was benoemd. Dat bewuste kader-
lid, niet ol te ver bij mij vandaan zit-
tend, zegt plotsklaps keihard, zodal ie-
dereen het in de bar kon horen, tegen de
luitenant; 'Godverdomme, ik snap niet
hoe die vuile neger soldool één is ge-
worden: Dat zeg hij zo waar een groot
aantal mensen van mijn kamer, vanon-
ze compagnie bij aanwezig was.
De andere voorbeelden zijn van die
twijfelgevallen waarvan je denkt zou
men dot ook zo gezegd hebben als ik
een Nederlander was geweest of niet.

Het woord grap is in dit gf!val volstrekt
niet van toepassing. Maar weet je wel
zeker dat het zo gemeen bedoeld was
als het nu over komt?
Ja, heel zeker. Hij zei hel zo hartstikke
serieus dal daar geen misverstanden
over kunnen bestaan. Hij was zichtbaar
kwaad loen hij die woorden sprok, om-
dat hij vond dat iemand anders het had
moelen worden en niet ik. Hij meent dat
ik niet veel uitspook. Zoals ikal zei werk

ik niel op de compagnie, maar ben ik
ergens anders tewerkgesteld, Dal ka-
derlid ziet mij alleen bij de appels. Hij
kent mij dus amper.

Tijdens de opleidingsperiode heb je
meer kans op dit soort incidenten dan
daarna. Niet alleen tussen kader en sol-
daten maar juist ook bij soldaten onder-
ling. Heb jij daar ook onprettige dingen
meegemaakt?
In het geheel niet. Ik kon tijdens de rij-
opleiding met iedereen heel goed op-
schieten, kaderleden zowel als sol-
daten.

Wanneer je weleens discriminerende
opmerkingen hoort. ook al hebben ze
geen betrekking op jou, reageer je daar
dan op?
Ik denk dal ik veel over mijn kanl laat
gaan. Meestal als er opmerkingen ge-
maakt worden, vaak in grappige zin.
dan 1001 ik dat het ene oor in en het
andere weer uit gaan. Het is wel zo dot

raakte ik eens slaags mei iemand. Wal
zedàn zeggen is: 'die buitenlanders zijn
agressief'. Dal werkt dus nog meer in je
nadeel. Het is soms wel lastig, moor je
kunt je maar beter beheersen. Na die
ervaring heb ik mijn handen dan ook
niet meer gebruikt.

Hoe denken Neder/anders in het alge-
meen over 'buitenlanders', in het bij-
zonder kleurlingen?
Alle negatieve dingen die men van
mensen kan bedenken worden aan de
buitenlanders toegeschreven: ze zijn
agressie!. te lui om te werken, WW-
trekkers, het zijn stufIrokers, enz. Je
hoorl mij niet zeggen dal buitenlanders
heilige boontjes zijn, moor dot ze slech.
ter zijn don Nederlanders gaat er bij mij
ook niel in.

Moppen
Neder/anders vertellen nogal eens
moppen over Surinamers en Turken. •.
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Weliswaar zelden over Antillianen.
maar toch, wat vind je daarvan?
Over het algemeen sta ik er niet zo erg
bij stil. Vroeger stoorde ik mij er wel
aan, tegenwoordig niet meer zo. Wan-
neer je op alles ingaat dan wordt het er
gewoon niet gemakkelijker op. Je zit op
een kamer met tien mensen. Wil je het
niet al te moeilijk hebben dan moet je
toch een beetje zorgen dat je bij de
groep hoort. Ik heb bovendien het idee
dat het niet helpt. Wanneer je over een
opmerking zegt dat dat eigenlijk niet zo
fris is, dan heeft dat geen enkele in-
vloed op de ander en zeker niet op een
groep. Wat je ûet is dat die zich in z'n
geheel tegen je keert.

Heb je dat meegemaakt?
Ja. Ik woonde, als enige van mijn
schoolklas, in een buurt waar ook zi-
geuners woonden. Er wordt op een ge-
geven moment iets gezegd over zigeu-
ners, waarop ik reageerde met: 'dat
klopt helemaal niet'. Als er één was die
het kon weten was ik het. ik woonde er
immers zelf tussen. Het gevolg was dat
de hele klas over mij heen tuimelde. Ik
kreeg zelfs discriminerende opmerkin-
gen naar mijn hoold geslingerd. De dis-
cussie verlegde zich van de zigeuners
naar mij.

Vaak zit er in die 'grappen' over buiten-
landers iets van ongelijkwaardigheid.
Lach je er soms toch wel om?
Om sommige wel. Als je er echter bij
stilstaat waarover de grap soms gaat
dan is dat verschrikkelijk. Je kent die
'grap' vast wel: hoe valt een Ethiopiër
uit een boom? Antwoord: dwarrelend
als een blad. Het is een mop over een en
al ellende, een onderwerp waar je geen
mop over zou mogen maken. Niemand
zou in die man zijn schoenen willen
staan, wat zeg ik, hij heeft niet eens
schoenen (glimlacht om de woordspe-
ling). Bijna al die grappen hebben iets
schrijnends, doen altijd wel een beetje
zeer.

Onder elkaar
'Buitenlanders' zoeken elkaar vaak op.
Hoe hjk jij daar tegenaan?
Persoonlijk vind ik dat geen goede
zaak, maar het heeft vaak een oorzaak.
Je gaat bijvoorbeeld met een groep
sporten. Er gaat wat mis of het zit wat
tegen en wat je ziet is dat, in 9 van de JO
gevallen, het jouw schuld is. Wanneer
er iets gestolen wordt of iets kapotge-
maakt is dan is de eerste die verdacht
wordt: de buitenlander. Maak je van
zo'n groep deel uit ol zit je op zo'n vere-
niging dan hoef je dat maar één keer te
overkomen en je stapt eruit. Don zoek je
een groep of een club waar je dat in
ieder geval niet kon overkomen. Het
heeft heel vaak met veiligheid te
maken.

Wat weten Nederlanders van de Neder-
landse Antillen en de Antilliaanse kul-
tuur?
Bar weinig. Er wordt ook niet zoveel
aandacht aan besteed in de medio, en
als het al eens in het nieuws is dan is
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het vaak in negatieve zin. Ik kon meeen
TV-programma herinneren uit 1983over
Curaçao. Men liet alleen de sloppen-
wijken van Willemstad zien. Verder
niets. Wat hoor je dan? Jij komt zeker
ook uit die krottenwijken. Soms denk ik
weleens zouden ze wel weten waar de
Antillen liggen?

Met welke instelling ben jij opgeko-
men? Zag je er tegenop zo nadrukkelijk
met Nederlanders temoeten optrekken?
Ik was net zo weinig blij als de gemid-
delde Nederlander toen ik hoorde dat ik
op moest komen. Wel zag ik er in het
geheel niet tegenop dut ik tussen Ne-
derlanders kwam te zitten, eventueel
gediscrimineerd zou worden. Je moet
niet denken dut iedereen je discrimi-
neert. dat iedereen tegen je is. Wanneer
je zo gaat denken dan loop je de hele
dag sjachrijnig rond en heb je geen le-
ven. Ik heb een jaar op school gezeten in
Amsterdam en ik heb tijdens die perio-
de nooit iets van discriminatie gemerkt.
ook niet in de stad zelf. Daar zat je ook
met flink wat buitenlanders in de klas.
Men was gewend aan buitenlanders,
men accepteerde meer, enz. Daarna
verhuisde ik noor Lelystad, daar waren
mijn ervaringen veel minder goed. Ik
denk dat dat ook kwam omdat je een
vreemde was, ze kenden je niet. Dan
heb je veel sneller dat vooroordelen de
kop opsteken.

Komt er onder kleurlingen zelf ook dis-
criminatie voor?
Zeker. Zwarten onder elkaar kunnen er
ook wat van. Ben je toevallig een paar
linten lichter en een zwarte zegt 'vuile,
luie neger' tegen je, dan vind je dat niet
leuk. Omgekeerd vindt een neger dat
ook niet leuk wanneer, welke kleurling
dan ook, dat tegen hem zegt. Toch ge-
beuren die dingen onder kleurlingen
ook wel degelijk.

Nederlanders betichten buitenlanders
vaak van zelfdiscriminatie.
Soms is dat terecht, soms in het geheel
niet. Het hangt van de omstandigheden
al waarin iemand zich bevindt. Heb je
het goed naar je zin en vooral heb je het
gevoel geaccepteerd en gewaordeerd
te worden door je kollego's en je supe-
rieuren, en men zegt don eens een keer
klootzak don zullen maar weinig kleur-
ligen door over vallen. Heb je echter dat
gevoel niet. sterker nog heb je het ge-
voel dot je teveel benl, dot ze je niet
mogen en men zegt dan klootzak, tja
dan zal een kleurling zich zeker gedis-
crimineerd voelen. Ik denk dat men

voorzichtig moet zijn iets niet tè snei
met zelfdiscriminatie af te doen.

Diensttijd
Hoe heb je je diensttijd ervaren?
Primo diensttijd. Ik ben tewerk gesteld
bij de brigadestaf en ik kon niet anders
zeggen don dat het stuk voor stuk aardi-
ge mensen zijn, oilicieren zowel als on-
derollicieren. Zolang als ik er nu zit heb
ik nog nooit iets gemerkt wat ook maar
iets met discriminatie zou kunnen wor-
den aangeduid. Ze benaderen mij
gelijkwaardig. Ik ben een tevreden
mens, eerlijk waar.

Hebben kleurlingen het in de krijgs-
macht moeilijker dan Nederlanders?
Ik zeg niet dat 'buitenlanders' het beter
moeten doen of meer moeten presteren
maar .. het is net of je geen fout mag
maken ...
Iedereen is een mens en iedereen kon
een fout maken, maar als je een fout
maakt... don ben je toch weer die
kleurling. Je moet altijd perfekt zijn,
daar komt het toch op neer. Onder die
druk zitten alle 'buitenlanders'. Of het
nu op school is, bij een bedrijf ol in
dienst, het maakt niet uit. Ook al doe je
je werk goed, toch heeft ieder kaderlid
altijd wel eens een buitenlander mee-
gemaakt die de kantjes er afliep of een
zak was. Je merkt dan ook dot ze jou toch
steeds wat meer in de goten houden
don een willekeurige, andere soldaat.
Ik zal een voorbeeld geven. Ik ben
chauffeUr, heb steeds mijn werk goed
gedaan, ben soldaat eerste klas gewor-
den. Wanneer ik 's avonds laat met de
combi terugkeer van een rit of een oefe-
ning krijg ik te horen 'Waar ben je god-
ver geweest?' Op zo'n toon van 'zeker
stiekum via Amsterdam noor Havelte
gereden'. Zelfs nu nog, na bijna een jaar
funktioneren. De andere combi-chauf-
feurs horen dit soort opmerkingen
nooit, worden niet eens gecontroleerd,
ook niet wanneer ze nog moor kort bij de
compagnie zitten.

Ben je toch niet wat gevoelig voor dit
soort opmerkingen?
(Zachtjes)Dot heeft niets met gevoelig-
heid te maken, zo ligt dat. Ik heb het
nagevraagd bij de andere chauffeurs.
(nog zachter) Ook ol doe je je werk
goed,." ook al hebben ze nooit iets op
je aan te merken .. " je blijft altijd iets
van wantrouwen voelen ... je bent im-
mers een kleurling.

Hartelijk dank voor dit gesprek.

Wim Heij

Zie voor het onderwerp 'racisme en militaris-
me' ook de gelijknamige bespreking in de
boekenrubriek op pagina 23van dit nummer,



De godsvrucht van ouderen en de misdaad
van kinderen

Ghomeiny
De ayatollah Ghomeiny von Iran is be-
ledigd dOOIeen grap van een komiek.
Dat kan ik me best voorstellen, want
Ghomeiny vindt dat alle vrouwen hun
vormen moeten verbergen in grote zok-
jurken en als je dan BH's en slîpjes toe-
geworpen krijgt, is dal niet leuk. En ik
kan me ook best voorstellen dat mensen
uil andere culturen geshockeerd kun-
nen zijn door Westerse uitingen, die
soms best platvloers. onfatsoenlijk en
primitief kunnen zijn.
In die zin heelt de heer Ghomeiny wel
gelijk. Maar hij bloost veelte hoog von
de toren. Wanl hij beweert dal in hem
alle Moslims beledigd zijn. Dot lijkt mij
onzin, wanl er zijn ook genoeg Moslîms
die Ghomeiny's bloed wel kunnen
drinken.
Bovendien kan Ghomeiny zich beter op-
winden over de slachtoffers die hij
maakt omdat hij geen eind wil maken
aan de oorlog met Irak. Hij jaagt zijn
volgelingen het paradijs in, met de re-
clameboodschap: "Het is heerlijk bij Al-
lah!", maar zeil heeft Ghomeiny geen
enkele haast om bij dat paradijs aan te
kloppen.
En dan moet ik denken aan Joost van
den Vondel die schreef: 'Hoe komt.
Doorluchte Drost. dal elek van Godts.
diensl roemt, en onrecht en gewelt met
dezen naam verbloemt?'
Wat een ellende, als kerk en staat zo
verweven zijn als in Iran! Want je moet
er toch niet aan denken dat de Roomse
kardinaal hier net zoveel macht zou
hebben als de ayatollah daar.

Simonis
Want die Roomse kardinaal Simonis
vindt de vrijheid van godsdienst beo
langrijker dan de discriminatie. Van
homofielen, van vrouwen, straks mis-
schien ook van zwarten, niel.Roomsen
en andere 'ongelovigen'.
Simonis gebruikt dezelfde redenering
als het evangelistenechtpaar Goeree
met hun antisemitische geschrijf. Die
vinden ook dat hun geloof in god hen
het recht geeft om joden te beledigen en
te bedreigen.
Simonis en de Goerees: van precies het.
zelfde laken hetzeIlde stinkende pak.
Zij lijden aan overschalting van hun ei.
gen geloof. Maar vrijheid van gods'
dienst kan nooit onbeperkt zijn. Al was
het alleen maar omdat er ook ruimte
moet zijn voor de vrijheid van anderen.
Voor de Goerees wordt hun vrijheid van
godsdienst ingeperkt door artikel 137

van het wetboek van strafrecht. dat dis.
criminatie en dus antisemitische uitla-
tingen verbiedt.
En die roomse kardinaal kan ook maar
niet alles uitkramen onder het schijn.
heilige mom: "zo is mijn godsdienst nu
eenmaal!" De roomse kardinaal heeft
natuurlijk net als de roomse paus en de
roomse nonnen en de roomse leken het
volste recht om te geloven wat zij wil-
len. En de roomse kardinaal heelt ook
recht op oogkleppen; hij mag geloven
dat zijn god onbarmhartig en genade-
loos is. Maaral zet hij nog zoveel mijters
op, dan nog mag hij niet oproepen tot
discriminatie. Want de strafwet geldt
ook voor roomse kardinalen. al zwaait
hij nog zo dreigend met zijn wijwater.
kwast.

Onverdraagzaamheid
Zouden de ayatollahs, de evangelisten
en de kardinalen hel misschien nog
steeds niet kunnen verkroppen dat er op
deze wereld ook mensen zijn die zich

niel interesseren voor hun particuliere
geloofsleven? Zouden ze niet willen be-
grijpen dat religieuze intolerantie ver-
standige mensen tegen de borst stuit.
omdat die fanatieke onverdraagzaam-
heid de rechten en vrijheden van ande-
ren aantast?
Misschien kun je trouwens alleen maar
ayatollah. evangelist of kardinaal wor-
den. als je eerst geleerd hebt om zeil
onverdraagzaam te zijn.
En terwijl zo in de wereld van 1987 de
geestelijke vrijheid nog steeds in be-
scherming moet worden genomen te-
gen kardinalen, ayatollahs en evange-
listen, zilten er in Zuid-Afrika nog min-
stens 4000 kinderen opgesloten in de
gevangenissen, omdat de machtheb-
bers bang voor ze zijn. En die machtheb-
bers lopen zondags vroom gesticht uit
hun blanke kerkgebouwen. maar toch
verblind door haat en angst deZuidafri-
kaanse zon in. met het zondagse waani-
dee. dat ze echte, vrije mensen zijn.

Karel Roskam
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Tekenaar Stelan Verwey:

"Wie eenmaal in het ziekenhuis heelt gelegen gaat de dingen toch
betrekkelijker zien"
Een patiënt ligt helemaal ingezwachteld in een ziekenhuis. Een aan het
bed zittende bezoeker merkt troostend op: 'Dankzij jou komen daar nu
stoplichten', Een mop om je een 'deuk'te lachen. Tegelijkertijd een afgrij-
selijk stukje werkelijkheid.
Het is een van de prenten uit 'Waar zit de pijn precies?', de nieuwste
bundel tekeningen van Stefen Verwey. een van Nederlands beste en
bekendste tekenaars. Een bundel totaal anders van stijl en inhoud. niet te
vergelijken met al zijn eerder verschenen werk. Deze opmerkelijke veran-
dering was voor EGO aanleiding kontakt op Ie nemen met' de meester van
de schrijnende prent'.

Erzit een prent in de bundel waarop een
arts tegen een patiënt zegt: het goede
nieuws is een reisje naar Amerika, bet
slechte dat het om een hartoperatie
gaat. Wat bedoel je daarmee?
Men wil heel vaak, datgene wat men
een patiënt vertelt, zo voorzichtig moge-

OAnKZ~ JOU KomEn
DAAR nu STOPUCHTE n!

o

ter gekomen. Ik ben door mijn ziekte ook
als persoon duidelîjk veranderd. Ik uit
mij nu veel gemakkelijker. Niet een
griepje, maar echt in de lappenmand
zitten heeft niet alleen een lichamelij-
ke, maar ook een psychische kont. Ook
al loop ik nog dagelijks tegen beperkin-
gen op, toch heb ik mijn ziekte als posi-
tiel ervaren. Zoals ik al zei, ik ben mijn
gevoelens meer gaan uiten. Mijn
nieuwe bundel tekeningen laat dat, in
meer dan één opzicht, duidelijk zien.

Hulpeloos
Erzitten enkele tekeningen bij over bui-
tenlanders in een ziekenhuis. Heeft het
iets te maken met eigen waarneming?
Opde aldeling waar ik verbleellag ook
een Marokkaan met een hernia. Ook
met hem heb ik nogal eens gesproken.
Maar je praat niet alleen mei mensen,
je observeert ze ook. Het eerste dat met
betrekking tot buitenlanders in een
ziekenhuis opvalt is de hulpeloosheid
als gevolg van het taalprobleem. Ove-
rigens voelen niet alleen de buitenlan-
ders zich onthand, maar omgekeerd ook
de artsen en hel verplegend personeel.
Iets van die hulpeloosheid heb ik gepro-
beerd in een tekening te verwoorden.

Het is, in tegenstelling tot je eerdere
boeken, een bundel over slechts één
thema en. wat vooral opvalt, tekenin-
gen met ingetekende teksten.
Voor ik ziek werd had ik al het gevoel
dat ik zonder teksten op den duur vost
zou gaan lopen. Ik moest steeds zoeken
naar symbolen die woorden vervangen
en dat werd steeds moeilijker. Met tek-
sten kun je meer kanten op. Daar ben ik
dooreen toevallîgeomstandigheid ach-

opzichten een heel bijzondere ervaring.
Wanneer je ziek te bed ligt merk je dat
veel mensen bij een ziekbed staan te
stuntelen. fe krijgt ook alle mogelijke
suggesties waar je niet om zit te sprin-
gen zoals: zou je niet een andere arts
nemen; ik weet nog een specialîst in het
buitenland waar een kennis van een
kennis ook geweest is; enz. En dat op
een moment dat je je rot voelt en eigen-
lijk alleen moor behoefte hebt aan een
beetje warmte. Toch nam ik in de on-
handigheden van de bezoekers wel zo-
veel humor waar, dat ik dacht daar ga
ik later wat mee doen.

De inhoud van je tekeningen komt bij
veel mensen nogal zwart/wit cve,. Wat
vind je daarvan?
Soms krijg ik ook weleens de neiging
om er bij te zetten, dat ik het niet zo
zwarl/wit bedoel. Maar dat kan natuur-
lijk niet, omdat je dan de kracht uit de
tekening haalL

De kritiek die je vaak hoort over poli-
tieke tekenaars is, dat ze altijd zonega-
tief zijn.
Het beroerde is dat je niet posîlief kunt
tekenen, dat zegt je niets. Kijk, wat
goed is, is goed. Wat slecht is moet wor-
den aangepakt.

Ben je een onheilsprofeet?
Nee hoor. Ik probeer alleen de angsten,
die de doorsnee mens heeft, een beetje
te vertalen en ik merk dat men dat wel
door heelt. Ik denk niet dat er zo'n groot
verschil in beleving is tussen mij en de
gemiddelde krantenlezer. Ik kon alleen
mijn onrust kwijt in mijn tekeningen en
daar zadel ik dan weer de lezerlkijker
mee op. Die doen er dan maar mee wat
ze willen.

Stuntelig
Hoe ben je ertoe gekomen het zieken-
huis tot thema te maken van je nieuwe
bundel tekeningen?
Ik heb ongeveer een jaar in de lappen-
mand gezeten, een hernia waaraan ik
tenslotte ben geholpen. Je kan dus zeg-
gen dat ik vanuit mijn ziekbed het
ziekenhuis en het ziek zijn aan den lijve
heb ondervonden. Het was in velerlei

In je tekeningen neem je nooit politieke
kopstukken of politieke partijen op de
korrel. Wel altijd het politiek-maat-
schappelijke systeem. Waarom?
Ik ben meer geînteresseerd in de gevol-
gen van de politieke beslissingen dan
in partijen ol politieke figuren. Om tel-
kens weer iedere polîtikus die er komt
en zijn politieke denkbeelden te gaan
zitten analyseren, daar heb ik totaal
geen trek in.
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Plannen

"Wq.ar zit de pijn predes?' door Stefq.n Ver.
wey werd uitgegeven door De Hq.rmonie le
Amsterdam. Prijs f 10,_.

Bedankt voordit gesprek en veel sukses
met je werk.

Wim Heij

Wat zijn je plannen voor de toekomst?
Ik heb niet van die omlijnde plannen.
behalve dot ik eens in de twee jaar een
bundel wil uitgeven. Hoe de volgende
bundel er uit zal zien zou ik werkelijk
niet kunnen zeggen. Zonder mij te wil-
len distantiëren van mijn vroegere werk
voel ik toch iets afstandelijks. iets be-
schouwends bij het doorbladeren van
eerdere bundels. De bundel'Waarzit de
pijn precies?' heb ik van binnenuit ge-
maakt en dat zal zeker zijn weerslag
hebben op het werk dat gaat komen. De
ziekenhuisperiode als zodanig heb ik
met deze bundel van me afgetekend. De
invloed op mijn bestaan, in existentiële
zin. zie ik als blijvend, dot zal dus te
merken zijn aan datgene wat ik nog ga
maken. Wie eenmaal in een ziekenhuis
heelt gelegen goot de dingen toch be-
trekkelijker zien. Althans. dat is bij mij
het geval.

ding en dat is naar huis.

Wat geven je tekeningen nu weer: de
werkelijkheid óf dat we op moeten pas-
sen dat het geen werkelijkheid wordt?
Het is mijn werkelijkheid. die kan ook
door anderen herkend worden of niet.

WEET U HET ZEoKER ?
ER BRAnDT AnDERS
nOG EEn LAmPJE!

ZOE.K KRnKER E.E.ns OP
In HE.T TURKS

je meer op de apparatuur lel dan op
datgene wat je voor je ogen ZÎet. Daar
komt bij overlijden nog bij dat de over.
gang van leven naar dood zo absoluut,
zogroot is dat geen mens dat. in emotio-
nele zin, kan bijbenen. Men wil het niet
geloven, dat hoor je ook vaak. Men wil
er niet aan en men klampt zich overal
aan vast, zells nog aan één brandend
lampje.

Was je even blij als de weghollende
patiënt op de achterkant van je boekje
toen je hoorde dat je naar huis mocht?
Zolang je je ellendig voelt ben je blij dat
je in een bed ligt, maar naarmate je je
beter gaat voelen wil je nog maar één

AL5 DAT BHDE VOLGE.nD£
WA5BEURT WEER GE.BEUf{f,
DAn BREE-K IK 'm

lijk brengen. Men gebruikt ook overal
verkleinwoorden voor zools bijvoor-
beeld: 'Och, dal is een kwestie van een
ruggeprikje'. Dat klinkt wal routinema-
tig. maar ik ben er van overtuigd dat hel
voor het merendeel van de artsen en
verpleegsters een kwestie van onhan-
digheid is. Het brengen van minder
prettig nieuws is ook niet zo gemakke-
lijk.

Wat beoog je met die tekening van die
man die bij een wasbeurt door een ver-
pleegster een erektie krijgt?
De seksuele en erotische verhalen zijn
zeker op een mannenafdeling te verge-
lijken met een legeringskamer op de ka-
zerne op maandagmorgen. Met dit ver-
schil dat men in het ziekenhuis het hele-
maal niet zo aardig vindt wanneer men
bijvoorbeeld bij het wassen een stijve
krijgt. zeker niet wanneer men op zaal
ligt. Schaamte overheerst veelal. In het
ziekenhuis ben je afhankelijk, je moet
geholpen worden. je moet gewassen
worden enz. Het gaat daarbij toch vaak
om wat intieme aangelegenheden.

Naast tekeningen waar je hard om kunt
lachen, staan er ook heel ontroerende
in je bundel. Ik denk in dit verband aan
een prent waarop een patiënt is overle-
den en een familielid het niet kan gelo-
ven. want er brandt nog een lampje van
de apparatuur.
Wanneer iemand in een ziekenhuis aan
apparatuur ligt en je zit er als bezoek bij
dan raak je gefascineerd door de appa-
ratuur. Dat gaat soms zover, zeker als
patiënten niet aanspreekbaar zijn. dat

Ontroerend
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Professor dr. Hylke Tromp:

"Dienstplichtigen democratiseren de krijgsmacht niet"
De discussie is al wat ouder. In het begin van de jaren zeventig werd zeook
al gevoerd. Ze draaide om de vraag. of de dienstplicht al dan niet moest
worden afgeschaft. Sommige mensen vonden vaD niet. Zij meenden dat
dienstplichtigen op de krijgsmacht een gunstige invloed kunnen hebben.
De dienstplichtigen. zo meende men. zouden een stukje van de buitenwe-
reld. van de maatschappij. in de verstarde krijgsmachtsorganisatie bin-
nenbrengen. De dienstplichtigen zouden de krijgsmacht vermaatschappe-
lijken.
En. in het verlengde hiervan. de dienstplichtigen zouden binnen de krijgs-
macht ook iets brengen dat het bedrijfsleven. de scholen en de universitei-
ten ook kenden: democratisering. besluitvorming op voet van gelijkheid.
met meerderheid van stemmen.

Controle

Prol. dr. Hylke Tromp

normale maatschappij weg, dan wordt
de militair volstrekt geïsoleerd van het
normaal geldende normsysteem. Don
is er moor één groep waarnaar men zich
meet en dat zijnmilitairen, Danworden
ook dingen mogelijk die later als oor-
logsmisdrijven beschreven worden.'

Ik heb anders wel eens de indruk, dat
ook in vredestijd de militaire organisa-
tie een geheel eigen leven leidt. waar-
op niemand, ook het parlement niet.
enige controle kan uitoefenen .. ,
'Dat is een probleem dat geldt voor alle
bureaucratieën, Zeworden ondoorzich-
tig, ze gaan hun eigen gang, en het eni-
ge dat hun beperkingen oplegt, zijn de
andere bureaucratieën. Maar op zich
zijn ze wel democratisch controleer-
baar. Enals je vanal grote afstond naar
het functioneren van de democratie
kijkt, don zou je geneigd zijn te denken
dot de democratische controle-organen
absoluut niet meer werken.
Moor de functie van controleur wordt
tegenwoordig veel beter vervuld door

È' de pers, Die kan ergens bovenop sprin-
-~ gen. die heelt niet die rem die een hele-
~ boel politici hebben, van 'we verliezen
i onze kiezers', De pers kan een heleboel
0:: dingen onthullen die een parlement
," niet aan het licht kon brengen.
,I_ Endaarbij moet je ookweer zeggen, dot

Maar isoleer je dan de krijgsmacht niet
helemaal?
'Die vraag zag ik aankomen. Kijk, de
mensen die voor hun beroep in de
krijgsmacht zitten, die zitten natuurlijk
niet alleen dóór in. Het is voor hun een
baan. zoals ook andere mensen een
baan hebben. Zezijnooklid van andere
organisaties. ze hebben hun gezin. hun
kerkgenootschop. ze lezen hun krant,
kijken tv. Ze zijn dus onderworpen aan
normale maatschappelijke processen.
ze zitten niet geïsoleerd. Het wordt 01-
leen bedenkelijk, wanneer een leger
moet vechten. Als een leger moet vech-
ten, dan vollen al die banden met de

grote psychische moeilijkheden komen,
ook weer zijn terugwerking op jouw
denken heelt. Een voorbeeld is het mili-
taire disciplinesysteem, de bevelen uit.
voeren tot in de meest kleine dingen.
Wil je daar niet compleet gek van wor.
den, don moet je dot normooi goon vin-
den. Enals je het normaal goot vinden,
dan ben je straks zeilookin staat omdie
bevelen te geven, dan ga je autoritair
denken en dat is anti-democratisch.
Ikdenk dus dal als hel omdemocratise-
ring gaat. je beter de dienstplicht niet
kunt hebben en je beter de dienstplich-
tigen buiten het leger kunt houden.'

'Het is altijd een tweesnijdend zwaard
geweest. Aan de ene kant heb je de in-
stroming van mensen uit de maat-
schappij, die niet zoveel van het militai-
re leven weten. Die werkt natuurlijk
vermaatschoppe lijkend.
Aan de andere kant kun je zeggen. nee,
die mensen worden onderworpen aan
een militoriseringsproces in hun den-
ken en handelen. Devraag is, wie wint.

Het is er nooit van gekomen. van die
democratisering. van die vermaat-
schappelijking van de krijgsmacht. Pro-
fessor Hylke Tromp. directeur van het
Polemologisch Instituut te Groningen.
zag vijftien jaar geleden al weinig in de
hierboven ontvouwde gedachtengang.
In een gesprek zet hij uiteen waarom hij
er nog steeds weinig lot niets in ziet:

Krijgsmacht wint
Mijnopinie is, dot de krijgsmacht wint.
Het is een intensief proces van sociali-
sering, van aanpassing, waaraan je in
de krijgsmacht wordt onderworpen. Het
speelt op verschillende terreinen, het is
zoweleen psychologische beïnvloeding
als een beïnvloeding von je denken
door het doen. Je wordt namelijk tot een
gedrag gedwongen dat, wil je niet in
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Je spreekt eigenlijk over een volledig

ste plaats al. Zeventien-, achttienjari-
gen zijn geen daargewinterde democro-
ten. Ze komen binnenrnarcheren en
worden aan een bepaalde manier van
samenleven en samenwerken gewend,
die bepaald niet democratisch is.
Tel je alle invloeden over en weer, van
dienstplichtige en krijgsmacht. bij el.
kaar op en trek je de tegeninvloeden
daar weer af. dan hou je per saldo niet
een democratische invloed van de
maatschappij via de dienstplichtigen
over.'

Jan Sloof

professionele organisatie, die draait en
dan is er weinig meer aan bij te
sturen.
'Ja. Dat is ook de toetssteen waOIOon
het gemeten wordt, Vermaatschappelij-
king en democratisering en zo, dat is
allemaal best, maar de effîcîency van
de organisatie moet er niet onder lijden
- vindt men in die organisatie. En eflj.
ciency staat altijd op gespannen vaet
met democratisering, want democratie
betekent dat iedereen mee kan praten
over de zaak, ook over zaken waar hij
geen bal verstand van heeft.'
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Wim Heij

Oorlog en vrede
De vredesbeweging valt de eer toe
een brede maatschappelijke diskus.
sie op gang te hebben gebracht over
afschrikkingspolitiek en kernwa-
pens. Toch moet met betrekking tot
een werkelijke bijdrage aan het te-
rugdringen van de bewapeningswed-
loop de meeste hoop niel ap de vre-
desbeweging wardengevestigd: 'Eer.
der valt te verwachten dat de damine.
rende beleidslijnen inzake het Oast.
WeslconHiclzullen warden andergra-
ven en uitgehaId door andere beleid-
spriariteiten en door andere belan-
gengraepen en legeringsbureaucra.
!ieën, die geen boodschap hebben
aan dreigen met kernwapens, maar
wel beducht zijn voor een begroting.
stekart af een tekort op de handelsba.
lans. Zijwillen de export bevardelen
en zien geen reden om Oast.Europa
als handelspartner uit te sluiten'.
Het zal niet de ideologie zijn, maar
veeleer 'het pragmatisme dat een
eind kon maken aan deze oorlogs-
dreiging'. Dot is de verrassende slat.
sam waar de bekende Groningse po.
lemaloog HylkeTromp zijn nieuwste
boek 'In staat van Darlog' mee ein-
digt.
In karte hoofdstukkenlaat Trompaan
de hand van enkele historische voor-
beelden zien hoe de slagvelden, hel
oorlogsbeeld en de middelen veran.
deren: 'De oorlogvoering in de twin.
tigste eeuw anderging in enkele de-
cennia snellere verandering dan in
duilenden jaren daarvoor'.
Deoorlogvoeringnu omschrijltde au.
teur als valledig geindustrioliseerd
en geburocra!iseerd. Uiteraard goal
Trampuitvoerig in ap de kernwapen.
problematiek en de geldverslindende
nieuwe militaire projekten (0..0.. SDn
die ap stapel staan, Oorlogvoering
heelt als politiek middel haar grens
bereikt, het 'einde van oorlog' als
maatschappelijk verschijnsel behoort
tat de reële mogelijkheden, slelt de
auteur vost,

de pers vaak gesteund wordt door de
bureaucratieën zelf. Kijkmaar naar Do.
niël ElIsberg indertijd, met de Pentagon
Papers, die alles over de oorlog in
Vietnam aan het Heht brachten. Ells.
berg was in feite ambtenaar, maar zag
van alles fout gaan en macrkte dcrt toen
aan de pers bekend.'

'In staat van Oorlog' door HyJke
Tromp verscheen bij uitgeverij Con-
tact te Amslerdam. Prijs f 24, 90.

Dienstplichtige
Ellsberg zat op een belangrijke post, in-
dertijd, Maar ik begrijp dal je van een
eenvoudig dienstplichtige weinig ver-
wacht?
'Als je het hebt over de democratisering
van de krijgsmacht, dan ben ik geneigd
te zeggen, de dienstplichtige is lijdend
voorwerp. Hij andergaat de krijgsmacht
en het is niet za dat de argonisotie hèm
andergacrt. Er komt ook niet een demo-
craat binnenmarcheren, dot in de eer-

Mededeling
Eindmaart 1987heelt het Bl,lreal,lHoofdraadsman, in samenwerking met de AVNMen
de VVDM,een EGO-spedall,litgebrachl over het leven, wonen en werken van Neder-
landse militairen in Dl,litslond.De bedoeling van deze pl,lblikalie is om althons
enigszins in de beslaonde leemte te voorzien, die bestaat in de voorlichting op dit
gebied aan dienslplichtigen die in Duitsland worden geplaatst,
Daartoe werden een elltal- eerder in EGO,Appèl en Twintigverschenen _ ortikelen
gebundeld In een henlitgave van 40pagina's. Voorbelangstellenden is deze EGO-
special gratis Ie verkrijgenbij de dichtsbijzijnde raodsman ol _vrOuw(ziede namen_
lijst op blz. 14), bj de AVNMen VVDMol bij het Bureau Hoofdraadsman, Oranje
Nassaulaan 71.3708Ge Zeist, tel,: 03404.14436,
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Brils anlwoord op 'Allihe presidenls men'

Delence ol the realm

In de Engelse produktie 'Oefence of the realm' zien we dezelfde formule
toegepast als in de Amerikaanse film •All the presidents men': de journa-
list als detective. Weliswaar was de Amerikaanse Watergate-kwestie een
totaal andere dan het geval waar het in deze Britse tegenvoeter om draait.
maar het stap voor stap ontrafelen van een mysterie. de spanning die
steeds meer bezit neemt van de speurneus die zich met de zaak heeft
belast. en de verbijsterende feiten die aan het licht komen en die de
fantasie van zowel onderzoeker als publiek verre overtreffen, ontlopen
elkaar niet veel.

Nick Mullen is verslaggever bij een Brit-
se krant. Hijbegint een beetje tahak Ie
krijgen van z'n werk. Alles lijkt op el-
kaar, en echt opwindend is het zelden
meer. Juist als hij in deze gemoedstoe-
stand verkeert. krijgt hij lucht van een
mogelijk politiek schandaal. Via een
anonieme tip wordt de politicus Dennis
Markham, een persoonlijke vriend van
Mullen's leermeester en vriend, de ou-
dere reporter Vemon Bayliss, gefoto-
grafeerd wanneer hij het huis van een
dure callgirl verloot. Twee uur loter
wordt ene Kleist. die militair attaché bij
de Oost Duitse Ambassade in Londen
is, gefotografeerd terwijl hij hetzelfde
huis binnengaat. Vemon wordt door
zijn hoofdredacteur, die voortdurend te
maken heeft met de moordende concur-
rentie van de andere dagbladen, ge-
prest om zijn vriendschap met Mark.
hom te gebruiken om uitsluitsel te krij-
gen omtrent deze zaak. Morkhomwei-
gert elke medewerking, en ontkent dot
hijKleistooit heeft ontmoet. Debal goot
natuurlijk toch rollen, en dan is de be-

longstelling van NickMullen gewekt.
Als eerste arriveert hij bij het huis van
Markham. Hijdoet zich tegenover diens
vrouwvoorals politieman, en ontfutselt
hoor op die monier wot unieke uitspra-
ken, woor hij, niet gehinderd door eni-
ge morele géne, een 'mooi' verhaal van
brouwt. De hoofdredacteur is dik tevre-
den. De oude Vernon is absoluut niet
gelukkig met de zaak. want nu gaat de
pers pas goed graven in het verleden
von zijn vriend Morkhom.
NickMullen krijgt intussen een tweede
anonieme tip, die hem op het spoor zet
van een foto die werd genomen tijdens
een Vredesconferentie, en woarop
Morkham en Kleist met elkaar staan te
proten. Vemon smeekt Nickomhem tijd
te geven zijn vriend vrij te pleiten van
elke politieke smet, maar Nick is ol te
zeer meegesleept omnaar de oude. fat-
soenlijke journalist te luisteren. 'Het is
zo'n goed verhaal', zegt hij als verdedi-
ging. 'Oller jij de waarheid op oan een
goed verhöal?' vraagt Vemon bitter. Ja
dus ...

Devolgende dag kondigt Markhamzijn
aitreden aan, en Nickbegint te beseffen
wat hij op zijn geweten heeft. Erger
wordt het nog, wanneer weer wat later
Vernon dood in zijn flat wordt aange-
troffen. Dan begint Nick te vermoeden
dat de hetze rond Markham's vermeend
politiek verleden een afleidingsmonoe-
vre is geweest von hogerhand, en hij
zoekt uit waar de politicus op dat mo-
ment aan werkte. Het blijkt dat Mark-
ham op het punt stond vragen in het
Parlement te stellen omtrent de dood
van een jongen, die somen met z'n
vriendje uil een jeugdgevongenis was
ontsnap\, en met een gestolen outo
dichtbij een militair oefenterrein was
gesignaleerd door de politie. Het
vriendje werd gepakt en weer ochter
tralies gezet. De dode jongen levert zo-
veel vragen op, dat Nick steeds dieper
in de zaak duikt. Hijzoektde overleven-
de vluchteling in de jeugdgevangenis
op. en via allerlei combinaties en ge-
volgtrekkingen komt hij uiteindelijk tot
een meer dan verbijsterende ontdek-
king, waarvan de politieke omvang de
vermeende contacten van Markhom
met het Oostblok verre overtreft ...

'Defence of the realm' is een prachtige,
spannende, onthullende filmmet daar-
bij als extraatje een sfeertekening van
het krantenleven die tot in details is
uitgediept. De verlaten redactie bij
avond, wanneer Nick nog uren zit te
wroeten omontbrekende stukjes van de
puzzelop te sporen, de houding van po-
litici tegenover krantenjongens, de op-
winding in het journalistencalé wan-
neer Markham via de televisie zijn af-
treden aankondigt. het zijn allemaal
momentendie zo levensecht worden ge-
schetst dot je langzaam maar zeker over
de schouder van NickMullen meekijkt
en alles door zijnogen ziet. Detypes zijn
ook stuk voor stuk feilloos gecast: de
mooie, intelligente Nick is een rol van
de IerGahriel Byme.zijnoudere mentor
is een van die prachtige creaties van
DenholmEllioltdie langzamerhand ook ••
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Lea van Opzeeland

L.v.o.

Clint Eostwood in Heartbrealc Ridge'

worden beschouwd. Maar in Tom High-
way, die in Korea en Vietnam het nodi-
ge heelt gezien, presenteert hij een hor-
de leermeester die te maken krijgt met
een stelletje ongeregeld dat bepaald
geen reclame is voor het leger. Hij heeft
zelf veel aan het oorspronkelijke script
toegevoegd om de karakters uit te
diepen. en daardoor de confrontaties
lussen hemzelf en zijn 'jongens' accep-
tabelertemaken. Ook van Highwayzell
heelt Eastwood een gecompliceerd,
boeiend karakter gemaakt, van wie
naarmate de film vorder\, steeds meer
principes en beweegredenen duidelijk
worden. waardoor hij gunstig alsteek
bij zijn superieuren. De regie was van
Eastwood zelf.

Heartbreak Ridge

In Heartbreak Ridge zien we Clint Eost-
wood als houwdegen die een peloton
mariniers opleidt voor een veldslag op
het eilandje Grenada. Eostwood werd
verondersteld een gelikt beeld te geven
van de mariniers die als het neusje van
de zalm van de Amerikaanse delensie

!ie 'Rosa Luxembourg' van regisseuse
Margaretha von Trotta. Barbara Suko-
wa, die de titelrol speelt. kreeg daar-
voor in Cannes de prijs voor de besle
actrice. De film vereist, wil je 'm echt
goed kunnen volgen, veel kennis van
de recente geschiedenis van Duitsland .
Maar ook 0[5 het door enigszins aan
mankeert. is het toch een pure beleve-
nis om naar deze minutieus gemaakte
film te kijken, en vooral naar de teke-
ning van een goal, idealistisch, moedig
karakter 015dat van Hosa Luxembourg.
Ze was een politiek activiste, die door
dik en dun voor de vrede bleef pleiten,
maar die zeil op een hondse manier sa-
men meI hoor medestrijder Kar!
Liebknecht werd vermoord.

-

Uit Duitsland komt de prachtigebiogra-

BorOO1"oSukowa als Roso Luxemoourg in de
gelijknamige film van Margoretho van
Trotta

Rosa Luxembourg

T
Scene uit de aangrijpende tekenfilm 'When
the wind blows', naar het oorspronkelijke
stripboek vOnRoymond Briggs

When the wind blows
Van een heel andere orde is de Engelse
tekenlilm (jawel!) 'When the wind
blows'. We zien in deze hartverscheu.
rende produktie een liel oud Engels
echtpaar, dat zich voorbereidt opde na-
derende kernoorlog. Terwijl het vrouw-
tje keuvelt over kopjes thee en de was
die nog buiten hangt, leest het manne-
tje de maatregelen diede regering heeft
voorgeschreven, zorgvuldig door. Hij
zet water klaar, hij sloopt de deuren uit
het lieve huisje en bouwt er in de kelder
een soort tent van, waar ze in kunnen

~.
kruipen als het zover is. Hij verft de rui-
ten wit, en hij zoekt grote papieren zak-
ken van de aardappels, die ze over hun
hoofd kunnen doen. Maar als de grote
lichtflits eenmaal bezit heelt genomen
van de aarde, besellen de beide oudjes
niet dat ze verondersteld worden veer-
tien dagen onder hun houten aldak te
blijven liggen. Ze gaan te vroeg hun
huis weer in en worden slachtaller van
de faU-out. De hele film door handha-
ven ze hun vriendelijke, sussende con.
versatie en doen of er in leite niet zogek
veel aan de hand is. Als je ziet hoe het
ze vergaat, lijkt dat de enige acceptabe-
le houding, want wat moet je beginnen
als je je durft te realiseren dat je bezig
bent langzaam ol te sterven, en met jou
de halve wereld? Een heel curieuze for-
mule. om een kernoorlog als comic strip
te presenteren. Het boek van Raymond
Briggs was in Engeland een enorm suc-
ces en is ook in ons land Ie koop, voor
f 15,-. Het werd uitgegeven bij de Ecolo-
gische Uitgeverij.

•••••••••••

,~,

•=6111•••
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Toughguys

~ wel eens een onderscheiding mag heb-
ben voor ol het werk dot hij voor de
Britse cinema heelt verzet. Greta Scac-
chi. een veelbelovende actrice die u
hebt kunnen zien in 'Heat and dus!' en
'The coca cola kid', speelt een vrij onbe-
tekenende rol. Jammer, ze verdient beo
ter. Het verhaal werd geschreven door
Martin Stel1man. uitvoerend producent
was niemand minder dan David Putt-
nam. regie was van David Drury. Niet
missen!

Uit Amerika een komedie waarin twee
'stoere jongens' van vroeger, Kilk Doug-
las (nu rond de 70) en Burt Lancaster
(nog iets ouder) de hoofdrollen vervul.
len. De film heet dan ook 'Tough guys',
Harry Doyle en Archie Long hebben der-
tig jaar in de gevangenis doorgebracht
voor een overval op een trein. Wanneer
ze vrijkomen. blijkt een jonge ambte-
naar van de reclassering een zwak
plekje voor ze te hebben, en hij heelt
zich echt uitgesloofd. Hurry kan terecht
in een bejaardentehuisje, voor Archie
heeft de knul een baantje weten Ie ver-
sieren. Maar al snel ontdekken de beide
voormalige zware jongens. dal de
maatschappij wel erg is veranderd, en
dat zij. mei hun instelling van dertig
jaar geleden, daar absoluut niet in
thuishoren. Ze beselfen dat ze maar
voor één ding geschikt zijn: treinen be.
roven. Daarom zetten ze opnieuw een

Kirk Dougkrs (/.) en Burt LonÇ(lster (m.) in
Tough guys'

prachtige overvol op touw, en van hun
krakende botten en stramme spieren
hebben ze absoluut geen hinder.
Douglas en Lancaster weten nog prima
een film te dragen. Het verhaal zelf is
een tikje voorspelbaar en mist elk vuur.
Regie was van Jef! Kanew.
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Nevenslaand g<tdkhl we.d gellChreven door
Muslola A1.Kurd, een Pales1ijnse volkuonger.
aUromslig uit leruzolem. Sinds de Israelische
bezet1ing (1967) van d" Weslelijke lo.daanoe-
vor on de Gazostrook, ve<lolkt hij vio zijn poli-
lieke liederen de gevoelens van de Paleslijnen.
HIJ inspireer! huo "enel '''90n de dagelijkse
onderdrukking en hun hoop op een leven In
veiligheid en vrijheid. Zijn Ii<tderen hadden zo-
veel sukses dm de Isro ••lIsche aulorltelten hem
ah e"n gevao. voor orde en rust beschouwden,
Uiteindelijk werd hij in 1977 uitgewezen. Val>_
uil Beiroet en later West_DuiISlal>d bleel hll hel
verzet inspireren. In 1983 kr ••"9 hll loeslom-
ming weer lorug I" k"r ••n naar de Westelijk ••
lordoanoever. Het g<tdicht 1k droom van mOr.
g••n' slaat alg<tdruklln de bllnd,,1 'Hier zuU••n
we blliven als de sl ••k••1van ••••n caclUS. Pales-
tijns ••poe.I ••••
Hel boekje laaI zien hoe Paleslijn ••n van ouds.
her hun poezi ••••n muzi ••k gebruiken ols e.pru.
siemiddel in hun strijd voo. een eigen land.
Noast bekende dichters als Mahmud Darwish,
MUIlalo AIKurd ••n AI Zayod komen ook minde.
bekonde dichlers aan bod, De twinlig gedlch.
ten zijn overwegend h••eetallg a!gedrukl, De
gerubric ••••rd.. gedkhl ••n worden voora!ge.
gaan door inleidende inlormotieve lekllen. De
achtergrondinformatie in de •••bllndel h••••ll beo
trekking op de geschiedenis van de Polestij-
nen. hel Pohtslljnse verzet. de posilie von vrou_
wen, het zionisme, de 'symboliek van sland.
vastigheid' en de silualie van Palestijnse
vluchtelingen. 0.. bundel is opgezel voor hel
onderwijs maar ook de 'gewone'liefhebber zal
er v••.••1von zijn goding in kunnen "Inden.
De bundel 'Hier zullen we blijven al. de .tekel
van _n caclUB onder recloktie van Ida Sjou_
werman e,a. is een uitgave van de Geus Ie
Breda. Prij. f 1~.90.

Raadslieden - waar en wie

IK DROOM VAN MORGEN

Ik droom van morgen.
Morgen zullen we geen angst meer hebben.
Morgen zal er liefde zijn.
Morgen zal er vrede zijn.
Van morgen droom ik.
Ik droom van het heelal helder verlicht.
Er is vreugde in de ogen van miljoenen.
Geen schijnsel van bommen en napalm
die de huizen van vreedzame mensen verwoesten,
Van morgen droom ik.
Ik houd van het vuur.
Ik houd van het vuur
dat twee geliefden verwarmt.
In de koude nachten van de winter.
Ik houd niet van het vuur dat de kinderen verbrandt
en een geslacht van verminkten voortbrengt.
Ik droom van morgen.
Morgen zullen we geen angst meer hebben,
Morgen zal er liefde zijn.
Morgen zal er vrede zijn,
Van morgen droom ik.

Bureau
Harderwijk
'I Harde
Schaarsbergen
Den Haag
Utrecht
SeedOif (BRD)
Nijmegen
Seedorl (BRD)
Assen
Sleenwijk
Breda
Arnhem
Oirschol
Hesepe (BRD)
Oirschol
Den Helder/Amsterdam
Amersfoort
Blomberg (BRD)
Amslerdam

Hoofdraadsman
Slalraadsman
Coornherlhuis
(vormingswerker)
(vormingswerker)
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Naam
R. O. (RonaId) Balies
L. J. H. (Lex) Beekers
E. Y_(Ellen) Bremer
K. (Klazien) van Brandwijk.Wiltjer
M. (MeIske) Dekkinga
J. (JanlDuijnhouwer
J. J, H. (Hans) floris
R. P. (Rob)Geene
W. H. (Wil) Gerards
W. H. (Wim) Heij
C. H. (Kees) V. d. Hilsl
C. C. (Tineke) Hundling
S. P, J, (SIef) Kessels
f. G. (frils) ••..d. Kolk
B. J. T. (Ben)v. d. Linden
L. A. (AnusckaldeMan
B. M. (BeernoudlMoojen
J. G. J. (JanlNauls
H. (Hans)S<:honk

,. f. (joos) Sinke
f. (frank) Spoelsira
W. (Wim)Reinders
J. {facquesl v. d. Blink
J. (jan) den Boer

Telefoon kantoor
03410-23911, tst. 2532
05255-2727. Isl. 2087
085.457311, ts\. 2774/2752
070-166424/166425
030.910266. Isl. 243
09-4942814011, Isl. 348
080-228ZOO, Ist. 145
09-4942814011. Isl. 243
059Z0.58499
05210-15422, Isl. 2643
076.273341
085-45731 J. Is!. 2123
040-352913
09-4954613071. Isl. 334
040-352913
020-5551251
033-638622. lsl. 3290
09-4952357600, Ist. 259
020.5551251

03404-14436
03404.14436
03404-14060
03404.14060
03404-14060

Telefoon huis
03417.566Z8
077-662133
085-211105
03480-14787
033.803142
09-494284647
04132.66346
09-4942812470
05927-12812
O5ZI0-13657
013-676578
020-717992
04760.74188
09-4925558140
04936-5844
OZ206.3073
035-234907
09-4952356621
075.178421

03430-15597



Kan dat ook?

Als ik op weg ben naar Rotterdam denk
ik altijd even aan de Russische bezet-
ting van Afghanistan, want ergens in
de buurt van Delft is op een muur ge-
kalkt dat we solidair moeten zijn mei de
Afghanen. Ik zie ook wel eens journaal-
beelden a/een documentaire, maar een
hoge prioriteit heeft Afghanistan niet
bij mij. Niet te vergelijken bijvoorbeeld
met destijds Vietnam.
Wat is het verschil.

Nee laten we aan het andere uiteinde
beginnen.
Net als bij Vietnam vind ik dat debezel-
Iers er weg moeten, de Russen hebben
daar niets te zoeken, de regering in Ka-
boel heeft net zo weinig gezag als de
regering Thîeu, en net als destijds bij de
Amerikanen kunnen de Russen zich al-
leen al wegens gezichtsverlies niet te-
rugtrekken, wal toch wel een waanzin-
nige reden genoemd mag worden om
mensen elkaar te laten doodschieten.

Maar nu de verschillen.
In de Vietnamtijd vond ik de Amerika.
nen volkomen fout en de Vietcongdaar-
entegen volkomen goed. Het een leek
logisch uit het ander voort te vloeien.
De Vietcong zei voor vrijheid en soda-
lisme te zijn en dan hoefde ik al niet
meer te weten. De tegenstanders van de
Russen hebben een idee dat niet met-
een zo aanspreekt. Ze zijn verdeeld over
vele kleine autonome legertjes die stre-
ven naar de beheersing van een be-
paald gebied en hun nationale idee is
dat er een theocratie moet komen, een
staat die geregeerd wordt volgens de
Koran.

De Ikon-televisie liet laatst een liJm
zien van twee Engelsen die een tijd bij
zo'n leger hadden doorgebracht, geves-
tigd in een afgelegen stad waar ook de
Russen een garnizoen hadden. DeRus-
sen konden zich daar alleen met tanks
buiten de kazerne begeven. De gueril-
la's, geleid door een oude man die ook
bij de nationale leiding van het verzet
groot aanzien genoot, waren heer en
meester in de stad. Met bazooka's en
kleine veldkanonnen konden ze zelfs de
tanks op afstand houden.
De oude hoofdman. die dit voor de ca-
mera stond uit leggen, werd nederig be-
naderd door een vrouw van zijn leeftijd.
ze wilde zijn aandacht voor het een of
ander. Alsof ze een insect was schoof hij
haar opzij en oreerde door. De Islamiti-
sche rechtbank hield zitting over enkele
krijgsgevangenen, dat moest de televi-
sie maar eens komen bekijken.

Een man zat op de grond en legde uit
dat hij de reçhter was en dit hier (man
met snor) was de beul. Zodrade rechter
zijn vonnis had uitgesproken nam de
beul de veroordeelde mee naar een
veldje verderop. Hadde rechter iemand
schuldig geoordeeld, dan waren er
twee mogelijkheden. afhakking van de
hand of van het hoofd. De beul wees
aan waarhij doorgaans de bijl liet neer-
komen. Hij grijnsde trots, meestal had
hij maar één slag nodig.
Erwas een klein probleem met een man
die ze gevangen genomen hadden en
die, wat ze ook probeerden, geen stom
woordzei. De Islamitische wet verbood
het doden van een verdachte zolang de-
ze niet bekend had, legde de rechter uit,
dus men liet deze man daar maar zitten
tot hij begon te spreken. Hij was met
zware kettingen omhangen. De vrij-
heidstrijders gingen hem weer eens
van dichtbij bekijken en de camera
volgde wat er gebeurde, de gevangene
werd overeind gezet en men solde wat
met hem, gebood hem om zijn voetzolen
aan de camera te tonen.
"Ikheb met mijn mes in zijn voetzolen
gekerfd. ' zei de strijder. 'zodat hij niet
kan weglopen.' Het wachten was tot de
gevangene zou gaan spreken. Dan
werd zijn keel algesneden. want het

vermoeden bestond dat hij een ongelo-
vige was.
Het meest huiveringwekkende van die
reportage was niet de wreedheid en
achterlijkheid zelf, maar de massieve
eigendunk waarmee ze getoond wer-
den: martelen en verminkingen waren
geen wel of niet excuseerbare zaken in
een oorlog. maar ze waren in een veel
algemenere zin juist. De rechter gaf zijn
betekenis als magistraat bijvoorbeeld
aan door vermelding van het aantal
handen dat hij had laten afhakken.

Dus nog eens: die Russen hebben daar
niets te zoeken. Maar mag men in zo'n
oorlog ook een afkeer hebben van de
ene én de andere partij?
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Nieuw item voor de vredesbeweging

Kernproeven

Op 3 februari hebben de VS in de woestijn van Nevada hun eerste kern-
proef van 1987 uitgevoerd. Voor de SU het sein hel nu reeds anderhalf jaar
bestaand moratorium te beëindigen. Partijleider Gorbatsjov heeft ver-
klaard onmiddellijk tot een nieuw moratorium bereid te zijn. zodra Ame-
rika het houden van kernproeven slaakt. Het initiatief ligt nu dus bij de
regering Heagen. Deze ziet een algemeen verbod op kernproeven echter
als een lange termijn doel. De vredesbeweging daarentegen heeft een
wereldwijd verbod als eerste stap op de weg naar wapenbeheersing en
-vermindering hoog op haar verlanglijstje staan.

den uiterst moeilijk. zoniet onmogelijk.
Zeker in combinatie met de opvatting
dat de veiligheid van de VS het best
gediend is met een snelle ontwikkeling
(en testing) van nieuwe kernwapens.
Van een evenwicht tussen de SU en de
VS is volgens de Amerikaanse macht-
hebbers nog steeds geen sprake. Zij wij-
zen erop dat Gorbatsjov's moratorium
kwam na een bijzonder uitgebreid en
intensief testprogramma. Een beschul.
diging die door het SIPRI-instituut
weerlegd wordt. Van I januari tot 6 au-
gustus, de dag waarop het moratorium
von kracht werd, voerde de Sovjet Unie
7 proeven uit. Ter vergelijking; in de-
zelfde periode in 1984vonden er Il en in
1983 13 proeven plaats. Er is dus geen
sprake geweest van verhoogde aktivi.
teit.

Noodzaak

In Nederland hebben vrouwen aan pre-
mier Lubbers gevraagd de zgn. Verkla-
ring van Mexico te ondersteunen. Hier-
in roepen Argentinië, Griekenland, In-
dia, Mexico, Tanzania en Zweden de
kernwapenstoten op Ie komen tot een
onmiddellijk moratorium. dat moet uit-
monden in een wereldwijd verdrag.
Ook verlangen zij van de Nederlandse
regering een aktief beleid. om eigen
stappen te ondernemen zodat ook de
andere NAVO-partners de verklaring
van Mexico ondersteunen. Gezien de
haast waarmee de VS hun SDi-pro-
gramma willen gaan uitvoeren, de be-
langstelling die er heerst voor een Euro-
pese vaiiant ervan, wordt het lijd datde
Nederlç.ndse regering nu een duidelijk
standpunt inneemt.

'Kernproeven zijn noodzakelijk zolang
onze verdediging gebaseerd is op kern-
wapens', zo luidt het. De vredesbewe-
ging ijvert echter al jaren voor een an-
der veiligheidsbeleid. Een algemeen
test verbod kan daartoe bijdragen. Het
bemoeilijkt de ontwikkeling van
nieuwe wapensystemen en remt daar-
door de wapenwedloop af. Een derge-
lijk verdrag, allereerst tussen de SU en
de VS, kan ook politiek gezien van groot
belang zijn. In de eerste plaats vormt
het een belangrijke vertrouwenwek-
kende maatregeL waardoor het inter-
nationale klimaat kan verbeteren.
Overleg over verdere stappen wordt
daardoor mogelijk gemaakt. Op basis
van dit verdrag kan tevens druk worden
uitgeoefend op Frankrijk, die nog
steeds doorgaat met het nemen van bo-
vengrondse kernproeven.
In de Pacific worden nog dagelijks men-
sen gekonfronteerd met de gevolgen
van straling, zoals miskramen, ziektes
en geboorten van misvormde baby's.
Voeg daarbij het proliferatie-probleem,
de aantasting van het milieu en de her-
nieuwde aandacht van de vredesbewe-
ging voor een testverbod wordt duide-
lijk. Zowel nationaal als internationaal
wordt hiervoor geijverd.

(politicologe en Jjd
Werkgroep Vrouwen tegen Kernwapens)

Leoni 8ipkes

den. De wapenbeheersingsverdragen
zelf worden volgens deze 'richting' als
zo belangrijk voor de Amerikaanse vei.
ligheid gezien, dat het verificatiepro-
bleem daaraan ondergeschikt is. In de
tijd van Kennedy, Nixon, Ford en Carter
prevaleerde deze opvatting. Het maak-
te o.a. de totstandkoming van het Salt-
verdrag mogelijk.

Een dergelijk standpunt maakt het be-
reiken van wapenbeheersingsaccoor-

Sinds Reagan is dit standpunt echter
verlaten. Wapenovereenkomsten zijn
niet in het belang von de Amerikaanse
veiligheid. maar dienen slechts als
middel om Amerikaanse programma's
aan banden te leggen. Amerika houdt
zich immers aan de gemaakte afspra.
ken, terwijl door de Sovjet Unie een he-
leid gevoerd wordt gericht op schendin-
gen ervan. Scherpe kontrole is daarom
noodzakelijk. waarbij zelfs de kleinste
overtreding geregistreerd moet kunnen
worden en om een hard antwoord
vraagt. Blijft dat uit dan zal de Sovjet
Unie aangemoedigd worden tot belang-
rijker schendingen.

Oude diskussie

Een wereldwijd verbod op kernproeven
wordt door velen als een onafgemaakte
zaak beschouwd. Sinds begin jaren vijf-
tig veert de vredesbeweging hier regel-
matig aktie voor. Helemaal zonder ge-
volg zijn dieaktiviteiten niet. Zo werd in
1963 het Beperkte Kernstop Verdrag ge.
sloten, waarbij bovengrondse proeven
en kernproeven onder water verboden
werden. In de pre-ambule wordt dit ver-
drag een stap op weg naar stopzetting
van alle kernproeven genoemd. De on-
dertekenaars - Gr. Brittannië, SU en VS
- verklaren vastbesloten te zijn onder.
handelingen daartoe voort te zetten.
Tien jaar loter leidden deze tot de af-
spraak af te zien van proeven boven de
150 kiloton. Daarbij blijft het echter.
De in 1977begonnen onderhandelingen
worden door de Reagan-regering in
1982 abrupt afgebroken. Bijna onmid-
dellijk na hoor aantreden liet deze we-
ten geen belangstelling te hebben voor
een alomvattend kernstopverdrag. Het
ontbreken van betrouwbare methoden
tot verificatie wordt als een van de voor-
naamste redenen opgegeven om de on-
derhandelingstafel te verlaten. {Dit ar-
gument staat overigens haaks op een
gezamenlijke verklaring van de SU, VS
en UKvan 31 juli 1980aan de VN.ontwa.
peningscommissie.J Er bestaan thans
meettechnieken waarmee praktisch el-
ke proef geregistreerd kan worden. Ook
staat Gorbatsjov, in tegenstelling tot
zijn voorgangers, niet afwijzend tegen-
over inspectie ter plekke. Hij heeft reeds
een overeenkomst voorgesteld waarbij
dit voor beide partijen - in geval van
een vermoeden van schending - wordt
vastgelegd.

Verificatie op naleving van gesloten ac-
coorden heeft altijd een belangrijke rol
gespeeld bij overeenkomsten tussen de
SU en de VS. In de diskussie daarover
kunnen we twee opvattingen onder-
scheiden. De ene gaat ervan uit, dat
iedere belangrijke schending tijdigont-
dekt moet worden, zodat de nodige te-
genmaatregelen genomen kunnen wor-
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Woensdrecht komt snel opMonumentenlijst

Oudeveslingwerken zijn hel behouden waard
Forten en andere oude vestingwerken krijgen de laatste jaren steeds meer
aandacht. Wijnimporteurs tonen belangstelling omdat het er vaak zo lek-
ker koel is. Monumentenzorg wil graag dat veel van het ouds behouden
blijft. Gemeentebesturen richten er een tentoonstelling in. of een jeugd.
honk en ook wel een opslagplaats voor de plantsoenendienst. Natuurbe.
schermers waarderen oude vestingwerken vaak om hun bijzondere lig-
ging in het landschap. Bovendien groeien er korstmossen en muurvarens
en leven er hagedissen en vleermuizen. Historici tenslotte hebben aan
forten een voortdurende bron van studie.

Zo is iedereen op zijn manier met die
oude vestingwerken bezig. Onschuldig
allemaal en dat mag ookbest. Ooit had-
den al die vestingwerken een puur mili-
taire betekenis. Maar ook in het militair
bedrijf heeft alles een tijd van opkomst.
van heden en verleden. Technische en
wetenschappelijke ontwikkelingen lei.
den er meestal toe dat een militaire
voorziening plotseling hopeloos verou-
derd is. Dat was vroeger zo en het zal
wel nooit anders worden. De kruisra-
keltenbunkers in Woensdrecht staan
binnen de kortste keren op de Monu-
mentenlijst. let maar op.

Buskruit
Hetbegon met de vestingwerken in Ne-
derland zo'n beetje rond de 15eeeuw.
De Middeleeuwen liepen snel ten ein-
de. De steden waren ingeklemd tussen
hoge rechte muren met nog hogere to-
rens. Die muren verhinderden dat bij
een aanval de projectielen van bijv. ka-
tapulten binnen de muren kwamen. Be-
klimming was ook moeilijk. Bij een
stormloop met ladders en al wachllen
de aanvallers de lansen en het pek.

Maar in die 15e eeuw kwam het bus-
kruit. Menverving bovendien de stenen
kogels voor ijzeren. Devuurkracht werd
zo op twee manieren versterkt. Veel
stadsmuren bleken daar toch niet tegen
bestand. Om instortingsgevaar te ver-
minderen verlaagde men de muren en
torens geleidelijk. Maar bij een ver-
sterkte en meer geconcentreerde vuur-
kracht konden toch nog gaten in de mu-
ren worden geschoten. Daarom wierp
men op den duur aarden wallen achter
de bedreigde delen van de stadsmuren
op. Tegelijkertijd liet men, via vaak
wiskundige principes. bepaalde delen
van de muren uitspringen (bastions). Zo
kon men de vijand bij een bestorming
ook in de flank beschieten.

Breda was een eerste voorbeeld van
een stad met een gebaslionneerd ves-
tingstelsel. Destadswallen werden tus-
sen 1531en 1547aangelegd. Oorspron-
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kelijk gaven vooral Italiaanse vesting-
bouwers leiding aan de werkzaamhe-
den. Gewichtige mannen ongetwijfeld
met mooie namen. Zowas de Italiaan
Donato de Boni Pellezuoli uit Bergamo
actief in Gent en Antwerpen_ In 1546
hielp hij mee om plaatsen uit Vlissin-
gen en Middelburg te versterken. Later
duikt hij in Utrecht op bij de bouw van
een viertal bastions in de stadswal. De
ideeën welke vormde vestingen zouden
moeten hebben, veranderden voortdu-
rend. Oorspronkelijk ging men uit van
een vierkant grondplan. Laterging men
over op ontwerpen met vijf ol nog wel
meer hoeken. Vrijwel altijd omringde
een gracht de vesting. Als extra zeker-
heid. De ontwerpers dienden dan ook
van vele markten thuis te zijn.Zemoes-
ten het krijgsbedrijf door en door ken-
nen, goede bouwkundigen zijn. de wis-
kunde beheersen, veel van bodemge-
steldheid en wat van waterbouwkunde
weten.

Steden bevestigd
Oorlogvoeren was in die tijd zeker nog
een vaak heel tijdelijk en vooral ook
plaatselijk gebeuren. De steden waren
sterk opgekomen. Daar lag de macht.
Onder KarelVlag het accent nog op het
behoud, de verdediging van de lands-
grenzen. Daarna, eind l6e, begin 17e
eeuw lag het accent meer op het behoud
van de steden. Onze eigen Tachtigjari-
ge Oorlog was de aanleiding voor een
ongekende activiteit bij 'het bevestigen'
van steden. Niet alleen de nu nog aan-
wezige grotere steden kwamen daartoe
vaak in aanmerking. Ook kleinere
plaatsen, die nauwelijks verder zouden
komen, kregen een beurt: Muiden.Wil-
lemstad, Bourtange, Grave enz. Een
aanlal zijn de laatste jaren op uitste.
kende manier gerestaureerd. Willem-
stad, Woudrichem, Heusden bijv., nu
paradepaardjes voorMonumentenzorg.
Het ging destijds overigens steeds om
plaatsen die door Willem van Oranje,
Maurits en Willem Lodewijk op de
Spanjaarden waren veroverd en daar-
na voorde jongeRepubliekder Verenig-

de Nederlanden veilig moesten worden
gesteld. Vaak tegen voor die steden
enorme kosten, Ook in die tijd legde
'defensie' op te veel van de openbare
middelen beslag.

Toen het na 1648(we weten het nog:
Vredevan Munster) rustiger werd. kon-
den de omwallingen van veel steden
nader worden aangepast. Het grootste
werk was dat van Amsterdam. De vol-
tooiing van de omwalling daar strekte
zichuit van 1648tot1672.Eengigantisch
karwei. Op een erg slappe ondergrond
moest een zware wal met daarop een I
meter dikke bakstenen muur worden
gemaakt, Honderdduizenden palen van
14km damwand werden geheid. Toen
de zaak geklaard was, bleek het ver-
sterken van steden eigenlijk al een ach-
terhaalde zaak. Het jaar 1672was im-
mers aangebroken: het Rampjaar. be-
kend om de uitdrukking 'het volk rede-
loos, de regering radeloos, het land red-
deloos,' Frankrijk, Engeland, Munster
en Keulen dreigden in een gezamenlij-
ke actie ons land onder de voet te lopen.
Alleen door hel onder water zeilen van
een enorme strook land van de Zuider-
zee tot voorbij Gorinchem kon men de
oprukkende Fransen tegenhouden. De
Hollandse Waterlinie was geboren en
daarmee het denken in zgn. stellingen
en linies.
Het succes van 1672was het sein omop
tal van plaatsen in het Hollands-
Utrechtse polderland forten te gaan
bouwen, Maar ook elders in het lande-
lijk gebied was men actief: aan de zgn.
Oosterfrontier van Nijmegen tot aan de
Dollard, aan de Zuiderfrontier in
Zeeuws-Vlaanderen, Sommige van die
vestingwerken zijner nu nog steeds. In-
middels begroeid met hoog geboomte,
verlaten soms, als vreemde eenden in

Stichting Menno van
Coehoorn
Belangstelling voor lorten en andere
Q1,1demilitaire verdedigiagswerken?
Neem eens contact op meI de Slich-
ting Menno van Coehoorn, Calsheu-
vel 81. 2511 KA Den Haag. lel. 010-
541221. De Stichting is in 1932 opge_
richt en zet zich met name in voor hel
behoud van Q1,1de.b1,1itenmilitair ge_
bruik gestelde veslingwerken en an-
dere mîlîtaire objecten die voor de ge-
schiedenis, de k1,1nstol voorde natU1,1r
belekenis hebben. Zij die beg1,1nsliger
van de Stichting willen worden beta-
len minimaal f 30,- per jaar. Aanmel.
ding op bovenvermeld adres.



Vestjng Willemstad, gebouwd van 1583-86op de Ruige Hit waar al een kleine nederzetting gevestigd was. door Adriaen Anthonisz.

de bijt van een heel vaak agrarisch
landschap.

Ontwikkeling van de
techniek
De periode rond 1700was de grote tijd
van Menno van Coehoorn. Hij had de
officiële titel van 'Ingenieur-Generaal
der Fortificatiewerken dezer Landen'.
Van Coehoorn stond aan het hoofd van
60 ingenieurs in vaste dienst. Veel van
hen hadden aan de ingenieursschool
van de Leidse universiteit hun oplei-
ding gehad. Vooral aan de grenzen van
de toenmalige Republiek was Van Coe-
hoorn actief. Van 1695 tot zijn dood in
1704maakte hij Bergen op Zoom tot een
geheel nieuwe vesting en was hij ver-
der werkzaam in Zeeuws-Vlaanderen
(Sluis, IJzendijke, Hulsl enz.), Grove,
Coevorden, Bourtange enz.
Het denken in linies was in de Neder-
landse omstandigheden nog niet zo
gek. Het grootste deel daarvan bestond
als regel uit ondoordringbaar moerosof
onder water gezet land. Geen wonder
dat we forten tegenkomen in gebieden
die we nu als natuurmonument bestem-
pelen. De verdedigers konden zich als
regel beperken tot het afsluiten van en-
kele doorgangswegen te water of over
land

Toch hebben de bouwsels bijna nooit de
ontwikkeling van de techniek kunnen
bijhouden. No 1860 - we nemen maar
een grote sprong - brok hetlijdperk van
het zgn. getrokken geschut aan. Voor
granaten werd de dracht wel zo'n 4 kilo.
meter. Bovendien vergrootte de tech-
niek de trefkans van de projectielen.
Het metselwerk van de forten en schan-
sen moest daarom steeds meer met een
oorden wal worden overtrokken. De
bomvrije onderkomens voor de man-
schappen (oorlogen waren, zijn en blij.
ven een menselijke aangelegenheid)

dienden door die extra vuurkracht ook
steviger te worden. Op een aantal
plaatsen besloot men de vestingwerken
te voorzien van vooruitgeschoven
lorten.

Maar de techniek en wetenschap deden
er steeds moor weer schepjes bovenop.
Toen ook al. In 1885deed de chemie een
duit in het zakje. Er verschenen brisant-
granaten met stoffen als als ecrosie\.
meliniet, pikrinezuur, trinitrotoluol enz.
Opnieuw een enorme vergroting van de
vernietigende kracht. De aanvallende
partij kwam steeds meer in het voor-
deel. Allerlei linies en stellingen in Ne-
derland bleven wel in tact. maar de ves-
tingwerken erin verloren op den duur
hun waarde.

Wallen gesloopt
Aan de randen van de steden hadden
zich de vorige eeuw al heel andere za-
ken afgespeeld. Tal van steden waren
letterlijk uil hun nauwe wallen
gegroeid. Soms verdwenen de oude
vestingmuren met hun poorten en basti-
ons geheel en al. Zewerden gesloopt. In
een aantal gevallen bleven delen in
stand. Soms kon men de wallen goed
gebruiken in stadsparken en plantsoe-
nen die vooral in de 1ge eeuw in tal van
steden verschenen. Bekende tuinarchi-
tecten als L. A. Springer en J. D. Zocher
jr. verzorgden vaak de aanleg. Het wan-
delen opde wallen werd een nieuw tijd-
verdrijf; vooral op de zondagen viel 'het
promeneren' bij de betere milieus in de
smaak. Ook nu nog zien we rond tal van
binnensteden (Goes, Haarlem, Gronin-
gen en Zwolle zijn voorbeelden) groen-
stroken die beschouwd kunnen worden
als overblijfselen van de stadswallen.

In onze eigen 20e eeuw probeerde men
het met beton. Allerlei bunkertypes de-
den ook in ons land zijn intrede. Met

muren van 45 tot 180 cm hoopte men
voltrellers van heel zware granaten te
kunnen weerstaan. Bij de Afsluitdijk
kwamen bunkercomplexen, langs de
grote rivieren, bij de Grebbe-linie, in
Brabant, langst de Vesting Holland. Zo-
als bekend heelt het in 1940 allemaal
niet veel geholpen. Een nieuw element
in de oorlogsvoering als de parachutis-
ten maakte het de Duitsers mogelijk
achter de linies te komen, zelfs binnen
de Vesting Holland.
De jaren 1940-1945brachten met name
langst de kust talrijke bunkers in de
duinen. Verreweg de meeste zijn inmid-
dels opgeruimd. Zoveel, dat er stem-
men opgaan er tenminste een aantal te
behouden. Als stukje vaderlandse ge-
schiedenis, als monument van een ge-
lukkig ol weer lang verleden tijd.

Duitse bunkers die bewaard moeten
blijven, een provinciebestuur van
Noord.Holland dat zich inspant om de
Stelling van Amsterdam te bescher-
men; de Vereniging tot Behoud van Na-
tuurmonumenten die de Harrevelder-
schans tussen de jeneverbessen in het
Buurserzand (Twente) en tol van andere
vestingwerken beheert: er is nog hoop.
Nu duwen demonstranten bloemen in
het hekwerk rond de vliegbasis Woens-
drecht. De bouw van de bunkers voor de
kruisrakellen is daar begonnen. Maar
het is zeker dat over een aantal jaren
het nut van 'Woensdrecht' al weer ach-
terhaald is. Dan kan ook dit staaltje van
bouwkunst, militair vernuft én hoog-
hartigheid worden toegevoegd aan de
Monumentenlijst. Misschien zijn er wel
korstmossen die zich er thuisvoelen, of
muurhagedissen. Misschien, de ge-
schiedenis geeft de lijn aan, kunnen we
er straks wel gewoon wandelen of onze
kinderen laten spelen.

Frits Maas
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Bound Midnight

Saxofonisl Dexler Gordon in 'de rol van zijn leven'
Zelden heelt de jazzmuziek meer in de belangstelling gestaan dan de
afgelopen maanden. Je kon geen krant of periodiek openslaan of er werd
aandacht besteed aan mijn en hopelijk ook uw lievelingsmuziek. Deze
hausse werd veroorzaakt door de film Round Midnight van de Franse
cineast Bertrand Tavernier. De hoofdrol in deze film wordt gespeeld door
de beroemde Amerikaanse tenorsaxofonist Dexler Gordon. aan wie ik in
oktober 1982mijn eerste stukje voor dit blad wijdde.

Ik heb de enorme voorpublicileit rond
deze film eerlijk gezegd wat sceptisch
gevolgd. omdat ik mij niet kon voorstel-
len, dat er ooit een lilm gemaakt zou
worden die werkelijk recht zou doen
aan de jazz en zijn beoefenaren.
Nu ik de lilm gezien heb, kan ik niet
anders doen dan hem van harte aanbe-
velen bij iedereen die van muziek
houdt, want het is een schitterende rol.
prent geworden. die mij op vele mo-
menten ontroerde.
Op het affiche van de lilm worden naast
die van Dexter Gordon ook de namen
van Lester Young en Bud Powell ge-
noemd en het is vooral een episode uit
het leven van laatstgenoemde waarop
het lilmverhaal is gebaseerd. Daarom
eerst iets over deze muzikanten, alvo-
rens iets dieper op de lilm in te gaan.

Lester Young
Tenorist Lester Young (1909-1959) was
één van de grootste muzikanten die de
jazz ooit kende. Hij werd pas op 27-jari-
ge leeltijd bekend, maar toen was het
ook ineens raak.

Les/er Young
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Coleman Hawkins. die tot dan toe de
tenorsaxkroon had gedragen, kreeg er
ineens een geduchte concurrent bij.
Het contrast was dan ook groot. De lich-
te toon en elegante swing van Young
deden de forse gebronsde aanpak van
Hawkins ineens ouderwets lijken.
Lester Young werd vooral beroemd als
solist bij het orkest van Count Bosie en
maakte in de periode 1936-1940talloze
schitterende opnamen. Eigenlijk heelt
zijn ster maar heel kort geschitterd,
want Lester werd in de oorlog opgeroe-
pen voor militaire dienst en daar helaas
tot een menselijk wrak omgebouwd. De
sensibele verfijnde saxofonist kwam
volkomen gebroken uit dienst en mede
omdat hij ook nog moeilijkheden met
zijn gebit kreeg, bereikte hij nooit meer
zijn oude niveau, hoewel sommige op-
namen uit 1944.1945 zeer de moeite
waard zijn.
Tot aan zijn dood in 1959 zou Lester
Young nog vele platen maken, op tallo-
ze festivals en concerten verschijnen,
maar de glans van de dertiger jaren
keerde nooit meer terug.
In zijn laatste levensjaren tobde Lester

Young ook nog eens met zijn ge-
zondheid en eigenlijk kwam zijn einde
voor niemand onverwacht.
Lester Young bleef echter voortleven in
zijn talloze navolgers, van wie Stan
Getz de bekendste werd. Hij hield er
een bijzonder persoonlijke woordkeus
op na en die merkwaardige manier van
uitdrukken vinden we in de lilm terug
bij Dale Turner, de hoofdpersoon, ge.
speeld dus door Dexter Gordon.
Ook Dale Turner gebruikt te pas en te
onpas het woord 'Lady' en ook hij kan
terugzien op een weinig geslaagde mi-
litaire carriere.

Bud Powell
Earl 'Bud' Powell leelde van 1924 tot
1966 en was een van de allergrootste
boppianisten. De mensen die hem in
zijn gloriejaren hoorden, praten nu nog
over zijn fabelachtige techniek en grote
ideeënrijkdom. Helaas was ook Bud Po-
weil in vele opzichten een echt kind van
de jazz. De psychisch zeer labiele muzi-
kant viel als zovelen ten prooi aan de
drugs en moest zijn carriere daardoor
nogal eens onderbreken.
fn 1959ging Bud Powell naar Parijs en
het was daar, dat hij Francis Paudras
ontmoette. Paudras was een enorme
bewonderaar van de pianist en kon het
niet aanzien dat dit grote talent zichzelf
te gronde richtte. Hij nam Powell in zijn
huis op en zorgde zo goed voor hem, dat
de gezondheid van de pianist met

/
Bud PowelJ



Dexter Cordon

sprongen vooruit ging. BudPowell nam
weer platen op met o.a. Dexter Gordon
en de toekomst zag er op dat moment
weer redelijk zonnig uit.
Heimwee deed Powell in 1962weer te-
rugkeren naar New Yorken daar ging
het ol weer snel mis met hem. Hijkreeg
tbc en trad na 1964zelfs niet meer op. In
1966 klonk ook voor hem het slotac-
coord.
De vriendschap tussen Bud Powell en
Francis Paudras en hun gemeenschap-
pelijke ervaringen in Parijs rond 1960
vormen nu de basis voor de film Round
Midnight, die door regisseur én jazzfa-
naat Bertrand Tavernier aan tester
Young en BudPowell is opgedragen.

Dexter Gordon
Omdat Tovernier persé Dexter Gordon
als hoofdrolspeler wilde hebben, zien
we in de film dus de belevenissen van
een Amerikaanse saxofonist, Dale Tur-
ner, die in Parijs eveneens een Franse
fan ontmoet, die zich over hem ont-
fermt.
Er ontwikkelt zich dan een verhaal als
een gedicht. Schitterend gespeelde scè-
nes worden afgewisseld met ontroe-
rend mooie muziek.
De totale perlormance van Dexter Gor-
don is overweldigend. Hij beheerst de
film van begin tot eind met zijn unieke
manier van praten en lopen terwijl zijn
gestalte van nature al imponerend is
(hij is bijna 2 meter IongD,

Sommige critici hebben het saxofoon-
spel van Gordon het enige zwakke punt
van de lilm genoemd. Daarmee ben ik
het volslagen oneens. Natuurlijk, de
grote tijden van Dexter zijn voorbij. De
man is 64 jaar oud, heelt een turbulent
muzikantenleven met alle ups en
downs achter de rug en heelt bovendien
grote problemen met zijn gezondheid.
Lever en longen functioneren nL niet
meer optimaal en als Dexter niet zo'n
oersterke vent was geweest, zouookhij
zich waarschijnlijk al lang bij het he-
melse legioen hebben gevoegd.
Doordeze omstandigheden had Dexter
zijn sax al een aantal jaren niet aange-
raakt en is hij speciaal voor de lilm
weer gaan oefenen.
In dit licht bezien vind ik Dexter's saxo-
foonspel in de lilmvan een schoonheid,
die elke discussie over techniek overbo-
dig maakt.
Natuurlijk had Bertrand Tavernier ou-
dere plaatopnamen van Dexter kunnen
gebruiken maar dan hadden we w~er
een playbackshow gehad.
Nu speelt Dexter in RoundMidnight 'de
rol van zijn leven' en was het voor mij
als enorme fcm van de tenorist een
adembenemende belevenis de grote
man op het wille doek in actie te zien.
Laat u zich eenzelfde ervaring niet ont-
gaan!

Theo eaTree

De oplossing van de visitekaartjes in
het vorige moortnummer van EGOluid-
de: cineast, goudsmit. fabrikant en hof-
meester.

Hieronder weer eens een zandloper.
waarvan elk woordbestaat uit dezelfde
letters als het voorgaande woord, eerst
minus één en later plus één letter.
De omschrijvingen luiden als volgt:

L doen zoals het hoort (8)
2. gegist (7)
3. aan hebben (6)
4. draad (S)
5. stand (4)
6. spinsel (3)
7. rondhout (2)
8. klinker (I)
9. slee (2)
10. vlaktemaat (3)
11. bloeiwijzen (4)
12, zich op zee voortbewegen (S)
13. iets aan de orde stellen (6)
14. zinken (7)
15. met grote reikwijdte (8)

EGO. april 1987 21



Verhalen
De in de bundel 'Bedrieg de
schijn' samengebrachte verha-
len schreel de Chileense auteur
Ariel Darlman in ballingschap.
Verhalen - de een nog sterker
dan de ander - waarin Darman
ûch weigert neer te leggen bij de
werkelijkheid van Pinochet. Dat
doet hij wel zo onvoorstelbaar
indringend, dat je het er warm
van krijgt. De hoofdpersonen in
zijn verhalen zijn veelal gewone

mensen die gevangen zilten in
een situatie die ze als onont.
koombaar ervaren. Situaties die
ze niet of nauwelijks kunnen be-
ïnvloeden, maar waaruit ze, ge.
dreven door hun overtuiging,
wanhopig trachten een uitweg
te zoeken.
Zoals bijvoorbeeld de jonge
dienstplichtige Lucho (in het ver-
haal 'Thuiskomst') die volstrekt
legen de ûn van zijn vader zich
meldde voor de militaire dienst.
Het gevolg van zijn handelwijze
was dat vader niet meer met
hem wilde spreken omdat Lucho
zich had verlaagd tol 'een hand-
langer van de moordenaars en
de verraders en de grootste hoe.
renlopers die dil land had voort-
gebracht'.
Wanneer Lucho met verlof thuis-
komt is het uitgerekend ûjn va-
der die hem bij de bushalte op-
wacht en hem 'von boven tol on-
der' inspekleert alsof hij 'op het
ochtendappel stond'.
Een verhalenbundel van grote
klasse.
'Bedrieg de schijn' door Ariel
Dorfman werd uitgegeven door
In de Knipscheer Ie Haarlem.
Prijs f 34.50.

Ierland
lnnaam der vrijheid' van Ion St.
James gaat over het door poli-
tieke en godsdienstige kontlik-
ten verscheurde Ierland. Niet
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een gortdroge studie, maar een
boeiende roman, Het is het ver.
haal van een vete tussen twee
lamilies, Pot Connors en Liam
Riordan strijden, zij aan zij, in de
IRA voor de onafhankelijkheid
van Ierland.
Wanneer dat in 1921 een feit
wordt slaat de vriendschap plot-
seling om in een gezworen
vijandschap. Pot is de mening
toegedaan dat een onafhanke-
lijk Ierland. met uitzondering
van Ulster. het maximaal haal-
bare is op dal moment. Liam
staal op het standpunt dat het
een Ierland is ol geen; wendt
zich af van zijn oude strijdmak-
ker en de IRAen sluit zich aan bij
de anti.IRA (waar de huidige IRA
uit is voortgekomen), De gevol-
gen van deze vijandschap wer-
ken in beide lamilies op de na
hen komende generaties door.
Op knappe wijze weet de auteur
in deze roman de politieke ont-
wikkelingen in Ierland, gedu-
rende een halve eeuw, gestalIe
te geven, Het boek (535blz.) leest
werkelijk weg als het eten van
een warm broodje. waarbij de le-
zer na afloop over vofdoende in-
zicht beschikt. om datgene wat
er in het hedendaagse Ierland
aan de hand is, prima Ie kunnen
volgen.
'In naam der vrijheid' door Ion
St. James werd uitgegeven door
De Boekerij te Amsterdam. Prijs
f 39,90.

Kameraadschap
De roman 'Hel peloton' van Ben
Laurens verhaalt over de lotge-
vallen van een peloton infante-
risten tijdens de laatste maan-
den van de strijd in Indië (1945-
1950). Ver van huis voefden de
Nederlandse militairen zich
steeds meer in de steek gelaten.
'Ze waren hier en draaiden mee
in het circus. onafhankelijk van
de vraag hoe ze erover dachten'.
De enige motivatie om nog door
Ie douwen was 'niet kapot gaan'.
Het vaderland had geen flauw
benul 'van wat zijn zonen daar
eigenlijk in dat mooie. verre
land precies uitvoerden'. Hun
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uitrusting was onvoldoende enl
ol sterk verouderd. De hogere le-
gerleiding wekte minstens de in-
druk zich daar niet om te bekom-
meren. Onder deze omstandig-
heden waren de kleine eenhe-
den op de buitenposten, zoals
het peloton in deze roman. volle-
dig op zichzelf aangewezen om
het vege lijf te redden. De narig-
heid en de ellende die men on-
dervond waren alleen te trotse-
ren door als groep Ie opereren.
Het boven alles stellen van de
groep was hun enige zekerheid
waar ze zich nog aan vast kon-
den klampen.
Een van de besle romans over
het Indische drama.
'Het peloton' door Ben Laurens
werd uitgegeven door Ad. Don-
ker te Rotterdam. Prijs f 29.50,

Beklemmende roman
De schitterende roman 'De me-
deplichtige' van de Hongaar Gy-
örgy Konrad (geb. 1935) is mee.
dan het verhaal van de joodse
jongen T_,het is een halve eeuw
Hongaarse geschiedenis. T. be-
keert zich - mede door de joden-
vervolging van de jaren twin-
tig _ tot het kommunisme, het.
geen hem enkele keren in aanra-
king brengt met de politie. In de
oorlog belandt hij, na opnieuw
gearresteerd te zijn, in een straf-
bataljon aan het Oostfront. T.
weet het er, wonder boven won-
der, levend vanaf te brengen en
komt uiteindelijk aan de Russi-
sche kant van het Iront terecht.

Met het zegevierende Rode Le-
ger trekt hij als bevrijder zijn va_
derland binnen. Ook al ziel hij
hoe de Russen in zijn land tekeer
gaan, toch blijft hij rotsvast gelo-
ven in de heilbrengende ideolo-
gie van het kommunisme_ Als
hoge portijbons maakt T. mee
hoe het nieuwe regimede baant.
jes verdeelt, tegenstanders wor-
den geelimineerd en de partij ol-
Ie macht naar zich toe trekt.
Wanneer de revolutie haar ei-
gen kinderen verslindt wordt
ook T. het slachloffer van het
systeem en komt pas na de dood
van Stalin weer vrij. Enkele ja-
ren later raakt hij alweer betrok-
ken bij de aktieve politiek en
neemt zelfs zitting in de regering
van Imre Nagy, Wanneer de op-
stand van 1956 is neergeslagen
krijgt T. levenslang. Na tien jaar
evenwel komt hij vrij en wendt
zich dan definitief af van de poli-
liek en wordt historikus. Zijn
zelfgekozen isolement gaat zelfs
zover dat hij met niemand meer

wenst te kommuniceren. Dit
leidt tenslotte tot een opname in
een krankzinnigeninrichting
(waar het boek mee begint).
Een beklemmende roman over
de opkomst en ondergang van
een individu. maar vooral een
verslag over een halve eeuw
Hongaarse historie.
"De medeplichtige' door Gyorgy
Konrad is een uitgave van Van
Gennep te Amsterdam, Prijs
f 44,50.

Konservatief geluid
In 'De weg naar een betere toe-
komst' zeI Newt Gingrich de op-
vattingen uiteen van de neo-
konservatieve vleugel van de
Amerikaanse Republikeinse
Partij. Wanneer de weg gevolgd
wordt die Gingrich wijst dan is
er een gouden toekomst wegge-
legd voor de VS,
Voorwaarde daartoe is dat 'we
ons huidige gedrag en onze hui-
dige instituties moeten verande-
ren'. Volgens de auteur houdl
dot o.a. in het beperken van de
overheidsburokratie, het indam-
men van de verzorgingsstaat.
hel in ere herstellen van de mo-
rele waarden van de pioniers en
het stimuleren van de rol van
management, high-technology.
informatika, enz. Via een daad-
krachtig buitenlands en militair
beleid moet de VS zijn toonaan-
gevende positie in een 'onbe-
trouwbare wereld' herstellen.
Reagan moet voo,al zijn zin krij-
gen bij de uitvoering van zijn
Star Wars-plannen en het moet
afgelopen zijn met het systema-
tisch ondermijnen van de 'presi-
dentiële initiatieven in die rich-
ting',
Het boek is een longe (369 blz.)
litanie tegen alles wat het stre-
ven van Gingrich in de weg zou
kunnen staan. Uiteraard geen
goed woord voor alles wat links
is, maar ook de liberalen krijgen
er van langs. Zelfs de VNwordt
'luidruchtig anti-Amerikanisme'
verweten. Ik denk dat maar heel
weinig Europeanen deze kost
zullen kunnen pruimen!
'De weg naar een betere toe-
komst' door Newt Gingrich is een
uitgave van Omega boek te Am-
sterdam. P,ijs f 39.50,

Opera
De belangstelling voor het ver_
schijnsel opera is de laatste ja-
ren duidelijk toegenomen. Wat
dat betrelt is de 'Winkier Prins
Encyclopedie van de Opera' op
het juiste moment verschenen.
In dit eerste Nederlandstalige
naslagwerk worden de vele as-
pekten van de opera op alfabeti-
sche wijze belicht.
Vanzelfsprekend worden de ve-
le. van ouds tot het ijzeren reper-
toire behorende. opera's naar
ontstaanswijze en inhoud be-
handeld, maar ook vele minder
bekende welken krijgen aan-
dacht. Daarnaast bevat de ency-
clopedie een schat aan wetens-
waardigheden over komponis-
ten. zangers en zangeressen.
Ook zijn opgenomen muziek- en
theatertermen, literaire werken,



schrijvers die stof voor een opera
hebben geleverd en historische
en mythologische figuren die
aanleiding tot opera's zijn ge-
weest. Het unieke van deze en.
cyclopedie is verder dat voor het
eerst talloze Nederlandse en
Vlaamse opera's. komponisten,
zangers en zangeressen zijn op-
genomen zodat een goed beeld
wordt gegeven van de operatra-
ditie in het Nederlands taalge-
bied.

De auteur van dit prachtige boek
is de operakenner bij uitstek
Paul Korenhof (chef dramaturg
bij de Nederlandse Opera) die
werd bijgestaan door een raad
van advies, waarin talloze inter-
nationale deskundigen zitting
hadden. De prijs van dit rijkelijk
geïllustreerde boekwerk (448
blz.) is hoog, gelet opwat men er
voor krijgt beslist niet te hoog.
Zeker niet voor operaliefheb-
bers. Die laten gewoon één voor-
stelling lopen en kunnen vervol-
gens (nagenoeg) alles over hun
lielhebberij naslaan.
'WinkIer Prins Encyclopedie van
de Opera' door drs. Paul Koren-
hol werd uitgegeven door Else-
vier te Amsterdam. Prijs f 99,50.

Racisme en militarisme
'Voor de soldatenbeweging is
een belangrijke taak weggelegd
in het bestrijden van racisme on-
der blanke soldaten, In een hiër-
archies georganiseerd instituut
als het leger wordt. ( ... )groeps-
vorming en het zich afzetten te-
gen andere onderdelen en sol-
daten gestimuleerd. Bijvoor-
beeld 'onze alla.kompagnie is
beter don de bravo', 'hospikken
zijn mietjes', 'chauffeurs hebben
een motsboontje', 'het is geen
mens, het is geen dier, het is een
pantsergrenadier'.
Militaristische principes als
hiërarchie en 'het eigene is beter
don het andere' kunnen uitwer.
king hebben op de verhouding
tussen de zwarte en de blanke
soldaten en kunnen het latent
aanwezige racistische bewust.
zijn van blanke soldaten stimu-
leren.'
Dit is ëën van de konklusies die
de VVDM'ers Ron Blom en Leo de
Kleyn trekken in hun boekje 'Ra-
cisme en militarisme. Zwarte

soldaten in blanke legers'. In het
eerste, tweede en derde hoofd-
stuk gaan de auteurs in op de
positie van de niet-blanke solda.
ten in de krijgsmachten van de
Verenigde Staten, Zuid-Afrika
en Nederland. De soldatenbe-
weging wordt in hoofdstuk vier
behandeld, waarbij er vooral op
wordt ingegaern hoe de solda-
tenbeweging haar strategie
dient ol te stemmen op de mi.
granten-solderten en op het rer-
cisme, De auteurs zijn uitdrukke-
lijk vern mening dert een erktiel
beleid in deze geboden is. Dat
deelname erern de krijgsmacht
voor migranten emanciperend
zal werken betwijfelen de schrij-
vers:
'Emancipatie en bestrijding vern
racisme kan niet beginnen met
'zich aanpassen' vern de indivi.
duele migranten. Maar zal moe-
ten beginnen met een bestrij-
ding van racisme bij de blanke
soldaten én een akseptertie van
de gelijkwaardigheid en (kul1u-
rele)identiteit van de migranten
soldaten. En als ergens niet ge-
leerd wordt (maar juist alge-
leerd) om elkaars uiteenlopende
identiteit, achtergrond, kultUUr
en karakter te aksepteren, dan is
het wel in het leger. Want in het
groene pak ben je geen mens,
met een eigen individualiteit.
maar soldaal!'
'Racisme en militarisme. Zwarte
soldaten in blanke legers' door
Ron Blom en Leo de Kleyn is een
uiigave van Kronstadl Kollek-
tief. Postbus 141Ie Boskoop. Prijs
f 9,-.

Mystiek
Bij Ankh.Hermes verscheen On-
langs een tweede, vermeerder-
de druk van de symbolische ro-
man 'Er wordt op u gewacht' van
Raimond Bernard, pseudoniem
van de erudiete veelschrijver
Henri van Praerg. De eerste druk
zerg erlhet licht in 1953, toen nog
enkel onder die schuilnaam Rai-
mond Bernmd. Ook werden in de
roman de namen van personen
en enkele plootsen gewijzigd,
omdat de beschreven gebeurte-
nissen berusten op waar gebeur-
de voorvallen uit het leven van
de schrijver. De mythen en
sprookjes die in het boek ver-
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vlochten zijn stammen uit Chi-
na, India en Oost-Afrika. De ro-
man, die geheel berust op de
reincarnerlie-overtuiging, geeft
de levensechte geschiedenis
weer van mensen wier lot op
wonderlijke wijze met elkam
verbonden blijkt.
Joodse en Chinese mystiek _
wererrvan prof. drs. H. van Praag
een kenner bij uitstek is: hij beo
werkte o.o. de Tao-Tè-Tjing vern
Lao.Tseu en is momenteel bezig
aan een studie over 'De joden in
Chiner' - geven de sleutel tot de
raadselachtige ervaringen vern
de hooldpersonen. Zo wordt een
grote rol gespeeld door de le-
gendarische Adam Kadmón, de
oermens, voor wie kenmerkend
isdat hij plotseling verschijnt en
weer verdwijnen kan.
De tien verhalen in deze roman
zijn in feite een symbolische
zoektocht van de mens nerar zijn
verloren tegendeel (het verloren
paradijs, de eenheid van Yin en
Yang, de ondrogyne mens,
lung's animus en anima, het Ge-
nesis-verheral waarin Adam
aanvankelijk ook manlijk en
vrouwelijk wasl.
Niet altijd even gemakkelijk om
te lezen, maar vOOr geïnteres-
seerden een leerzame bijdrage
tot de kennis van de mystiek en
het occuhe leven.
'Er wordt op Ugewacht' van Rai-
mond Bernmd verscheen bij
Ankh.Hermes. Deventer 1986,
181blz. Prijs f 29,80.

Franse Antillen
Nerda! uitgeverij In de Knip-
scheer in 1983 de roman 'Hori-
zont' ('een zwarte Odyssee' aldus
De Volkskrant destijds) van Si.
mone Schwartz.Bart had uitge-
bracht. kwam ze in janumi jl.
met een tweede boek van deze
auteur: een vertaling van 'Pluie
et vent surTelumée Miracle'(Pa-
rijs 1972)onder de titel 'Wind en
zeil'. Een zowel poetische als re.
alistische roman van de Caribi-
sche schrijfster, waarin zij de
hoofdpersoon Telumée het 1e.
vensverhaal loot vertellen van
hoor grootmoeder Toussine Lou-
gandor, genoemd 'Koningin Zon.
der naam', herar moeder, de al-
tijd zingende wasvrouw Victoi.
re, en zichzelf.
Deze drie genemlies vrouwen _
Toussine's moeder maakte nog
de slavernij mee - leidden elk
een vrij, ongebonden leven in de
kleine dorpsgemeenschappen
op Guadeloupe. In hun leven
wisselen periodes met veel
liefde en geluk (nooit materiële
rijkdom) zich al met tijden vern
intens verdriet en bijna on-
draaglijke armoede. Maar ol ze
nu een gepacht lapje grond be-
werken of vOOrde nakomelingen
van de blernke meesters de was
doen ol hel suikerriet koppen, de
vrouwen herndhaven altijd hun
trotse wamdigheid en oersterke
levenswil.
Wanneer ook Télumee een lijd
dergelijks vanal vier uUr 's och-
tends riet moet geran kappen om
in leven te kunnen blijven, ver-
telt ze: 'Ik kwam op de velden
van de fabriek en zwaaide met

mijn kapmes om net als iedereen
mijn verdriel aan stukken te hok-
ken: iemand zette een lied in en
het verdriet van iedereen ver-
dronk in hel gezang en zo was
hel leven in de suikerrietvelden. '
En verder (waarin tevens de titel
van hel boek duidelijk wordt); 'In
hel vuur van de hemel en de ste-
kels zweette ik al hel werter uit
dat mijn moeder in mijn lichaam
had gedaan, En eindelijk be-
greep ik wat een neger eigenlijk
is; ZOwel wind als zeil, tromme.
laar en dernser tegelijk. een eer-
ste klas beduvelerar die het goe-
de dert op sommige plekken uit
de hemel komt vallen met volle
manden oogst. en het goede dat
niet uit de lucht op hem neer-
komt zelf maakt. om tenminste
iets te hebben wanneer hij niets
heeft.'
'Wind en zeil" van Simone
Schwartz.Bart verscheen bij In
de Knipscheer, Haarlem 1986.
255 blz, Prijs f 29,50.

Wim Hejj
Frank Spoelsira

Rectificatie
Het vorige nummer van EGO
(maarI1987) sterrtte met een arti-
kei over vegetarisch eten in
dienst. Direct in de eerste zin (op
pagina 2) bleef heleras een sto-
rende zetfout staan. Deze zin
luidde: 'Volgens onderzoek zijn
er in Nederland zo'n twee- tol
drieduizend vegetariërs," Uiter-
oord moet dil oernlerl zijn: twee-
tol driehonderdduizend,
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