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DIENSTRECHT
AI voor het uitkomen van de Prioriteitennota (januari 1993) hebben wij
op deze plaats betoogd dat er, met betrekking tot het hanteren van de op-
komstplicht tot 1- t -1998, door de politiek naarstig naar andere oplossin-
~en zou moeten worden gezocht. Dienstplichtigen nog gedurende tal van
laren oproepen niet omdat ze nodig zijn doch om ze "slechts" te "gebrui-
ken" om de inkrimping van de krijgsmacht zonder al te veel stagnatie en
ontsporingen te laten verlopen, getuigt van een totaal gebrek aan creativi-
teit.
De politiek voelde ook \vel enige nattigheid. Bij de behandeling van de
Prioriteitennota (Vaste Kamercommissie voor Defensie, 17 mei 1993)
diende het (inmiddels van het \lOlitieke toneel verdwenen) kamerlid Valk
(Pv'dA) een motie in met de vo gende strekking: "dat zo mogelijk met in-
gang van 1995 dienstplichtigen tot 1998 zich op basis van vrijwilligheid
verbinden aan de krijgsmacht, waarbij mogelijke tekorten op basis van
onvrijwilligheid worden aangevuld met diegenen die uitstel hebben gekre-
gen voor 1995" (motie nr. 7 TK 22975 Prioriteitennota). Deze motie
kreeg de steun van de Tweede Kamer waarop minister Ter Beek toezegde
het uiterste te zullen doen voor de realisering van de uitvoering. Op 1 no-
vember vorig jaar verzocht de bewindsman de Maatschappelijke Raad
voor de Krijgsmacht (J\lRK) zich over dit vraagstuk te huigen en hem,
medio 1994, daaromtrent advies uit te brengen.
Begin juli bracht de MRK zijn rapport "Oproepingsbeleid in de over-
gangsfase naar een beroepskrijgsmacht" Ult. De raad adviseert, in dit
goed onderbouwde rapport, de minister van defensie reeds per 1 januari
1995 een zogenoemd dienstrechtsysteem in te voeren, Dit houdt in dat
jonge mannen èn vrouwen, op basis van vrijwilligheid, in de gelegenheid
worden gesteld, gedurende negen maanden, een functie in Je krijgsmacht
te vervullen. Na een overgangsjaar, waarin het nog onvermijdelijk zal zijn
dienstplichtigen op te roepen, kunnen vanaf 1 januari 1996 de "dienst-
plichtfuncties" bij KL, Klu en KM volledig door dienstgerechtigden wor-
den vervuld,
Om het dienstrechtsysteem zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor jon-
geren, die na hun opleiding geen werk kunnen vinden en op wie het Jeugd
Werk Garantieplan van toepassing is, doet de MRK o.a. de volgende aan-
bevelingen:
- een niet-uitï".endgarantie,
- een wedde op beroepsniveau,
- huisvesting op de kalerne overeenkomstig het BBT-contract,
- opleidingsfaciliteiten die passen binnen de negen maanden diellSnilod.
- een goede toepassing van de vrij-van-dienst-regcling (efficiency ver of).
Minister Ter Beek heeft de Tno.eede Kamer laten weten dat hij de beslis-
sing over het dienstrecht over laat aan het nieuwe kabinet. Wij willen (en
kunnen dat natuurlijk ook iets gemakkelijker dan een demissionaire be-
windsman) de aanstaande regering reeds nu laten weten dat wij volledig
achter dit "-"lRK-advies staan, Dat een dienstrechtsysteem, in het meest
ongunstige geval, 1SO a 200 miljoen meer zal gaan kosten dan de hand-
having van de dienstplicht tot 1-1-1998, is een prijs waarvoor, alleen al
op rechtvaardigheidsgronden, binnen een defensiebegroting van miljar-
den ruimte voor dient te worden gevonden,
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Naomi Rob

zaak blijven. Ons bureau is er om de
moei~!ike zaken op te \'angen of door te
verwIJzen.
Rinus; De afbakening zit ook in de be-
waking van het budget.
Bij het organiseren van de midterm-con-
tactdagen kan er veel en het comité
heeft de vrije hand in de organisatie van
evenementen, maar we zijn natuurlijk
\vel aan een bepaald budget gehouden.

Bi; de ;lndere kri;gsmachtdelen is de
taak t'''11 het thuisfrolltcomité tweeledig:
a, rust voor de uitgezO/uien militairen

zod"t die zich geen zoCe'l hoel'en te
maken ot'er hun thuis ront,

b, het thuis(ront gelegen eid bieden lot-
genoten te ontmoetnl.

Rinus: Bij ons is dar eigenlijk net zo,
Naomi: Wij zil'n er in eerste instantie
voor het thuis roor en de militair die
van huis is, maar zeker ook voor de mi-
litair en zijn gezinsleden die in
Nederland verblijven.
Wanneer de militair van huis is of gaat,
is het VOOf hemIhaar en het werk van
belang dat hijlzij zich geen zorgen hoeft
te maken over het thuisfront.

• Opleiding
Hebben ;lIllie voor deze (I/tlctie een spe-
ciale opleiding gehad?

Naomi: In principe kan ieder-
een naar deze functie sollicite-
ren.
Ik kom uit een heel ander
dienstvak en heb \vcl een
Samenwerkings Proces
Begeleidingsleergang (SI'S) ge-
volgd waar ik veel van heb op-
gestoken, maar deze opleiding
is niet een vereiste voor het
vervullen van de functie.
Rinus: Ik heb geen SPH-oplei-
ding gehad, wcl andere overi-
gens, maar ik kom uit de ge-
neeskundige dienst, dus ik zat
al een beetje in de richting.
Ik denk dat voor deze functie
belangrijk is hoe je instelling
als persoon is. Als je er vanuit
gaat dat het een baan is van
08.00 [Ot 17.00 dan kom je
bedrogen UiL Natuurlijk
wordt er via VROB-uren ge-
compenseerd, maar als je de
dag na een avondvergadering
om 10.00 uur wijt beginnen,

E dan heb je niet de juiste instel-
ling.
Naomi: Het is belangrijk hoe
je in de contacten met mensen

Meestal zijn dat ongeveer 6 vrijwilli-
gers. Zij zijn de schakel tussen de opva-
renden, hun thuisfront en de organisa-
tie,
Rinus: Onze taak is het begeleiden van
zo'n groep vrijwilligers en het afbake-
nen van hun verantwoordelijkheden.
Zij versturen de nieuwsbrieven die van-
af het schip komen, ze organiseren
onder leidlOg van bureau Thuisfront-
informatie de midterm-conracrdagen
en zijn een telefonisch aanspreekpunt
voor het thuisfront.
Lotgenoten onderling bellen elkaar eer-
der voor zo maar eens een praatje dan
dat ze naar ons bureau bellen.

\X'latbedoe/eli ;uJlie precies lilt'! a(bake-
nen ~',1Iltaken?
N"aomi: Als leden van het thuisfrontco-
mité met grote problemen geconfron-
teerd worden is het zaak dat ze weten
dat ons bureau cr is om naar te verwij-
'l.en. Voor hen moet het een ontspannen

15 JAAR THUISFRONT
BIJ DE MARINE

"fa ~'v Het bureau ThuisfronrinformatÎc van de
'\fIN lJ-fl-0' Koninklijke Marine bestaat dit jaar 15 jaar.

kL IJK E Een goede gelegenheid om eens wat extra aan-
dacht aan dit bureau te schenken.

Raadsvrouw Tinckc Dckkcr-Hundling sprak met de beide medewerkers
van dit bureau, LTZA 2 Rinus de Jong en sergeant-majoor BDPLTR
Noami Rob.

Er worden ook thujs(rontcomités ge.
vormd, hoe is de relatie tIlssen de co-
mités en julJie bureau?
N"aomi: Omdat in praktijk bleek dat de
drempel naar ons bureau toch af en lOC
wat hoog was, werd hesloten ook een
thuisfrontcomité op te richten.
Daarnaast zijn ze een enorme hulp voor
onder andere de postverwrging.
Als een reis J maanden of langer duurt
wordt er aan het schip ge\'raagd of cr
behoefte is aan een thuisfront.comité.
Zo'n comité wordt samengesteld uit fa-
milieleden en relaties van op\'arenden,

In tegenstelling tot de andere kriiKs-
machtdelen heeft de Koninklijke "'Iarine
al15 jaar geleden besloten cen bureau
Thllisfrontinformatie;1I het In'en te roe-
pen. Waarom WilS dat?
Naomi: Omdat er bij de achterblijvers
(thuisfront) behoefte bestond aan een
gemakkelijk bereikbaar informatie-bu-
reau.
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Ik kan 1IIeI'oorste/lell d.lt er situaties

Zou je Jullic hlfH'.1II kil/men zicn als cell
soort illtermediair tusscn dc militair CII
::i;n/lhl//TtlJuisfron/I.'Iler::iids CI/de ur-
gallisatie ,l11derzijds?
:-.Jaomi: .Ia, dat is wel zo. Onze eerste
zorg is de militair maar daarna.lst is er
ook de org.lIIis,ltie met h;Mr regels,
Rinus: Onze h.13S is het plaatsven.an-
~end Iloofd Personeel CZ~tl\;'EDen we
hebhen l'r~ \Tel speelruimte OITlsoepel
met de rq;els om te gaan of IC af te
stemmen up die specifieke sitll<ltie die
zich voordoet op d,1t moment, m,lar I:r
blijvCll natuurlijk regels waat (Jok wij
en dus dl: militair en ZIJI1of h,lar thuis-
front zich aan moeten houden.
l'\aoml: Soms is cr geen n.gl'lgel'ing en
dan moet je een inschatting van d" situ-
,nie maken en kijken of cr, in overleg
met Je hetrokk"ll persoon, toch iets te
n:gekn vair.
Rinus: \X,Iaar je wel voor moet Opp,lssen
is dat je geen toezeggingen doet die je
met waM kunt maken.

Ril/I/; dl' }ol1R

I/arteli;k d.1I1kI'(lor dir gcsprek.

Ti!!eke Dekker- / /ulldling

Is er iets dJt ilillic I/og i:1'ellku'i;t wil-
len?
:'\aomi: \\'at ik weleens j,lnH1ler vindt is
dat ,un boord V:lll sommige schepen er
Jicht O\"er het nUl van een thuisfronten-
mité wordt gedacht, hij\"oorheekl: .'Wij
hehhen dat ;ds opvarenden niet nodig ..
of ..Voor ons hoeft dat niet".
\'('at men da<1Tbi) vergn't is dM h(.t
thuisfront het \':l'lk wel heel plem:rig
\'lndt. D:lt nen mensen aan hoord niet
altijd en dal stoort me soms \\Clc(.ns.

Merken ;ul/ie d,l! jullie werk <lis::illl'ol
wordt en.aren?
Rinus: Jazeker, Ik kreeg laatst van een
thUl~Îf(.lI1tcomité een h(]~ hloemen als
Jank. Hoewel het miJll werk IS vnnd ik
zo'n blijk van w,larJering wel erg leuk.
'kt zegt natuurlijk ook wel wat.
:'\aomi: Ik denk ook dat het een goede
opzet is.
Hot.wel dl. andere krijg~madndelen 11l't
,1nJers dot.n, blijkt dit voor de ~1arine
prim:l te werkell. D,lt blijkt onder ande-
re uit de reacties die wij hehhen ontvan-
gen van het thuisfront na onze as~isten-
[IC.

\X'at we wel merken is dat dl' hele nla:lt-
scharpij wat soci,ller worJt en dat het
ook in de ~laflne wat meer geaccep-
te('ni wordt Jat n ,undacht is \"oor mo-
gdijkc prohlt'mell.
Rin\ls: D;1t komt n,ltll\lrlijk ook lllnd:lt
de jonge gener;uie die nu Je ~brine bill-
1Il'1lstroomt vanuit Je hurgermaat-
schappij gewend ISaan (Tn meer ~(lciale
,1,1l1P,1k.

:::i;1lIIAhlr{uill(' geen UIJ/ossillg I'oor we-
teil. Verwil:::clIjullie dali door?
I loc zijn de (UI/tlldell /IIct de
M.latsdJ<lppclijkc Dienst J)efCllsie 1'11 de
Gccsteli;k •. Ver.:::orgillg?
Rin\ls: l\"aruurhjk Zilll cr zah'l1 w,ur we
mee geconfronteerd worden W<lMwij
niets lIlee kUllnen en Jan \"crwijlen we
inderdaad door ndar de ~Ll;ltschap-
relijke Diemt Defensie of Je Geestelijke
Vt.rzorging. De contacten mn du: in-
stanties lopen goed.
N.lOrni: \Xte verwijl_en ook wel door
naar andere instanties binnen dl'
~hrine. bijvoorheeld in vcrhand met
specifieke financiële of dedaratieproh1c-
men. Soms sdakckn WIJ de .\lDD of
GV in, maar alleen ,lis de persoon in
kwestie cl.lt 1.e1fwil.

• Veranderingen
De Af..lrine 1II<1<1kte,Iitljd al lange reiun,
toch is de JJrd [',111 de rei;:ell de afgelo-
pen jarl'lI lIogi/1 /'cri/ndad.
Ik noem dc Golfoorlog, de blokkade
I'oor de klls/I'/III/'ooTlIl<tliX jOl'go$lal'ië.
h", \'i'estschip ({at ingezet wnrdt bi; lli;-
t'oorheeld dl.' !Jl(Jkkllde Villl Uaï/i.
KII/Illell ;ul/ie merkelI dat het hureilu
het de la<ltstejaren drukkcr heL.lt xekre-
geil?
Rinus: Ik werk hier pas enige nuanden.
Jus ik kan l'r gcen zinnig woord o\"er
zeggen.
:--'.aomi: Bij de Golfoorlog was duiddijk
te merken d.1t Jat voor het thulsÎrllnt
(Tn moeilijke periode was. Dat was
zwa,lr en daar z,ltl'n meer spannlllgen
achter.
De r"i/.en naar de ;\drütische Zn. lijn
al wat meer gea(.(-eptl'erJ. Alleen als
Jaar een incident gelkurr IS (.r weer wat
onrust en hebhen we het wat drukh-r
met telefoontjes.

,-

1\11/111('11 jul/ie //Og iets
meer l'ertellclI Ol'cr ;u/lie
ll'crkZ<.l,mlhcticlli'
:"Jaomi: :"a.lst de hq.;clci-
ding V;ln de diverse thuis-
frontcomités zijn we de
hele dag heschikbaar voor
Telefoontjes lllr:t vragen
\'an welke aard dan ook.
VChler hebben wc dc I.org
voor de familieberichten,
doen Je :ldministratie. be-
heren het bUJgl't. geven
\X/est-voorlichting, enz.
ent.
Ook gc\-cn wc t'cn lIlfOT-
matichrochun: uit w;urin ;lllerlci prak-
tische zab:n l'n telefoonnumlTlers st;lan
dil.' H~~}rhet thuisfront belangrijk kun-
nen ZIJll.
Rinus: Omd,H het bureau steeds bezet
moet zijn is t"en bez.erring van t""'ee men.
sen d;\I1 ook minim.MI. COlTlpells;Hie
van ;lvondactiviteiten (en die zijn soms
talrijk) op een da~ door de week is nau-
welijks haalhaar. Lh,u verkijken bui-
tenstaanders zich nogal eens op.
\'('at belangrijk is, omd,lt je maar met
z'n tweeën werkt, is dat je elkaar aan-
\.oelt. Als cr iets heslist moet worden als
ik cr niet hen. kan l'aomi huiten mij om
de oesl1ssing Ilemen in de lijn die wc sa-
nwn hebben afgespruken. Je moet voor
Ion procent achter elka3r st.lan.

hem, hoe WJC uit. hoc je
n'll ~csprck IlWt iem;lnd
voert, enz. \X'e worden
met 5itll;ltic~ ~ccnnîroll-
recru w:I:lrin het "cd rad
vraagt om cr mee om tc
gaan.
Rm\l~; Dat kun 11:voor
een decl1crcTl, maM je
moet het ook in je hebben.
Bovendien dl'l1k ik dat je
wat ouder moet zijn en al
een tijdje nvarlllg hij de
haas moer hehhen .

• Beschikbaar
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kelijker op. Er werden ras-
senwetten uitgevaardigd die zo streng
waren. dat menige zwarte Amerikaan
terugverlangde naar de tijd van de sla-
vernij!
In het hoek wordt daarna kort aandacht
besteed aan de gospels en spirituals,
wa.lrbij opgemerkt wordt dat de gospel
uitsluitend voor de kerkdienst, de litur-
gie bestemd was, terwijl de spiritual een
wat meer werelds karakter had en dus
ook wel buiten de kerk gezongen werd.

• Dlue notes
Je hoeft geen kenner van de jazzmuziek
te zijn om te weten dat de blues in het
leven van de zwarte Amerikaan een be-
langrijke plaats inneemt. Het zijn vootal
de bilie l10tes die deze songs zo'n melan-
choliek karakter geven, terwijl de tekst
van de blues lang niet altijd droevig is.
Dit effect wordt veroorzaakt door het
feit dat de Afrikanen onbewust gebruik
maakten van diatonische toonladders (7
toonsafstanden). \Vanneer je deze toon-
ladders overzet op onze Europese octa-
ven kriig je die blue notes. In het hoek
vindt u fraaie foto's van o.a. :'.1ahalia
Jackson en Blind Lemon Jefferson.

• 5toryville - Ncw Orlcans
In de geschiedenis van de I.azz heeft de
stad ~ew Orleans natuur ijk een be-
langrijke rol gespeeld. Het was een
smeltkroes van allerlei bevolkingsgroe-
pen mer allemaal eigen roots en de daar-
bij behorende muziekstijlen. Veel van
deze acriviteiTen speelden zich in de
openlucht af, zodat een ieder er kennis
van kon nemen, hetgeen de assimilatie
weer ncyordcrde.
De straatbands brachten vaak een soort
marsmuziek ten gehore die al veel ken-
merken van de latere New Orleans Stijl
bevatte. Daar tegenover stond de ragti-
me die echter aan voor die tijd redelijk
strenge muzikale regels gebonden was
en weinig ruimte voor improvisatie liet.
Wanneer we over de stad New Orlcans
en het ontstaan \'an de jazz praten dan
kunnen we onmogelijk om de wijk
Scoryville heen. Dit gebied rond
Rampart- en Basin Street was het do-

mein van de dames van ui-
terst lichte zeden en daar wa-
ren dus de meeste uitgaans-
gelegenheden gevestigd. Zeer
veel muzikanten hebben
daar een leuke boterham
kunnen verdienen, hoewel
bijv. een trompet ook wel
eens als slagwapen moest
dienen. Het boek bevat een
aantal afbeeldingen uit die
tijd, die de sfeer uitstekend
weergeven.ln 1917 werd de
wijk echter gesloten en
moesten de musici elders
emplooi zoeken. Een ge-
deelte van hen vond werk
op de rivier boten die de
Mississippi afvoeren. De
l\'ew Orleans Stijl was in-

~ •• O •• , •• t: •• T ,,, B11LUfI' "AIERli tussen tot volle wasdom
DI IJ\) '\)E~L CLOG l\U 111 ~cko",cnen",u,ki ,I,
(U\n 1 Freddle Keppard en Kltlg

Oliver en wat later natuurlijk Louis
Armstrong werden als echte grootheden
beschouwd. Dat de jazz nu duidelijk se-
rieus werd genomen blijkt wel uit het
feit dat in 1917 de Original Dixieland
J.lZZBand de eerste grammofoonplaat
mocht maken. Dit orkest was niet
slecht, maar het feit dat de musici blank
waren zal wel doorslaggevend zijn ge-
weest.
Yeel muzikanten gingen na de sluiting
van Storyville naar Chicago waar zij,
waarschijnlijk tot hun eigen verrassing,
een prima jazzklimaat aantroffen. Het
was wel een overwegend blanke scene,
maar de zwarte cracks uit Ncw Orleans
werden er met open armen ontvangen.
Grote ster in Chicago was de blanke
cornenist van Duitse afkomst Bix
Beiderbecke, die echter al heel jong als
gevolg van overmatig drankgebruik
kwam te overlijden. Het is hier dat de
schrijvers van het bock vOOt de eetste
keer echt in de fout gaan. Ik vind het
namelijk waanzin om aan Bix
Beiderbecke meer aandacht te schenken
dan aan een zekere Louis Armstrong!
Maar ja, het is niet VOOtniets een door
Duitsers samengesteld boek. Overigens
hebben de auteurs wel gelijk wanneer
zij stellen dat Armstrong in zijn jonge

.- ..'

....-.!HCI\ET

lHt BtST

lHt BEST

In 1988 vond in het Internationaal Jazzarchief te Darmstadt in Duitsland
een tentoonstelling plaats met de titel: That's Jazz, the Sound of the 20th
Century. Het was in haar soort de grootste expositie ooit gehouden. Het ar-
chief in Darmstadt omvat 12000 foto's, waarvan er 500 werden tentoonge-
steld.
In het zojuist verschenen boek 100 Years Of Jazz zijn 460 foto's opgeno-
men die ook in Darmstadt te zien waren en het moet gezegd worden: het is
een "plaatje" van een uitgave gc\\'orden.
Niet alleen kan de koper zich vcrlustigen aan een aan enorme hoeveelheid
bekende en onbekende opnamen, maar er zijn ook tal van oude prenten te
bewonderen die een goed heeld geven van de omstandigheden waaron-
der de slaven moesten leven.

~~1@i!fllli~:'1~~1Ril~
_ HOST
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• Geschiedenis
van de Jazz
De samenstellers van
het boek hehhen zich
niet willen heperken
t()[ het simpel weerge-
H'n van de foto's.
Nee, door her toevoe-
gen van stukken tekst
die meestal goed aan-
sluiten bij de diverse
rubrieken waarin het
werk is onderverdeeld
wordt de kijker auto- '
matisch leur en krijgt
hij inderdaad een be-
hoorlijk volledig beeld
van de geschiedenis van
de jazz. Inherent aan de
jazz is echter, dat elke
liefhehber zichzelf tevens als kenner èn
criticus beschouwt en vanuit die optiek
altijd wel iets vindt, waarmee hij het
volstrekt oneens is.
Omdat beide bovengenoemde kwalifi-
caties uiteraard ook op een recensent
van toepassing l.ijn, wilde ik in dit geval
de geachte lezer van dit artikel meene-
men op een mild-kritische hisrorische
reis door het boek.
100 Years Of Jazz begint met aand:lÇht
te besteden aan dC"songs die de slaven
tijdens hun werk op de katoC"nplanta-
ges zongen en die in feite een middel
waren waren om hun gevoelens te uiten
en onder controle te hOllden. In 1863
kwam er een einde aan de slavernij en
konden de zwarte mensen zich \vat meer
ontplooien. Zo ontstonden hijv. de min-
strelshows, \\'aarbij het leven van de
blanken op revue-achtige wijze geïmi-
teerd werd. Omgekeerd deden de blan-
ken dat echter ook en op deze manier
kwamen Afrikaanse en Amerikaanse
muzikale ideeën met elkaar in aanra-
king. Je zou kunnen zeggen dat de min-
strelshows de weg voor de janmllliek
plaveiden. In 1889 werd het er echter
voor de zwarten in de Y.S. niet gemak-

100 YEARS OF JAZZ

100 jaar jazz in woord en beeld
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Str<lllgc fruit

een stapje verder via improvisaties over
modale scht'ma's en toollreeksen.
Sindsdien is het echter over met de ver-
nieuwing. Weliswaar probeerden een
aantal musici via een volkomen vrije
speelwijze, waarbij mcn aan niets ge-
bonden was, tot een soort Free Jan te
komen, maar rot veel meer dan een gi.
gantische herrie bleken zij nit,t in staat.
Wel belallgrijk zijn de bijdragen m'I,'T de
1.atin Jan'Janwck en Je Fusion, mu-
ziekstijlen ie vooral ook jong publiek
aanspreken. Het hoek eindigt met een
overzicht over de Duitse jan. van na de
oorlog, waaraan men dan een soort
Tour D'Europe vastkoppclt. Het is hier
dat ik moet constatert'n dat enig chauvi-
nisme de Duitse auteurs niet vreemd is
en andere landen zoals Nederland en
Zweden schandelijk IlflJergewaardeerd
worden.
Ik heh het dan wel over het tekstuele ge-
deelte, want bij de foto's is ons land ver-
tegenwoordigd met afbeeldingen van
rvtisha rvlengelherg en Han Bennink.
Kee, dit keer eens get:n Willem Breukcr!
Wat de uitvoering van het hoek betreft,
moet ik zeggen dat het helaas voorzien
is van een redelijk slappe omslag, het-
gt:en ik nogal merkwaardig vind, aange-
ZÎen de p,lpiersoort die voor het afdruk-
ken van de foto's werd gebruikt van
voortreffelijke kwaliteit is. Ook voor de
teksten is een heel mooi, zeer goed lees-
baar lettertype gekozen. Verder valt nog
te vermelden, dat deze 100 Years Of
Jan in het Engels geschreven is, hetgeen
de authenticiteit alleen maar ten goede
komt. Ondanks het feit dat ik de subti-
tel van het bock 'Thc Complete Pictorial
Histor)" nogal pretentieus en eigenlijk
ook onjuist vind, is deze uitgave in
groot formaat van .\ttu7.eNan Gennep
zijn prijs van f 49,50 meer dan waard!

TiJen Carree

Annette Haubcr/Wolfgang Sandner:
100 Ycars Of Jazz.
Uiig. ,\-lule!Van Gennep, Amsterdam
1994,256 blz. f 49,50,

•
•

• Muziekstijlen
Vervolgens treffen we in 100 Years Of
Jazz stukjes aan over o.a. de Hardbop
(in het boek beschouwd als een voort-
zetting van de Bebop met een soort gos-
pelsausje overgoten, maar in werkelijk-
heid een springlevende Spt'ttt'rendt, mu-
ziekstijl) en de Civil Rights, waarbij de
beruchte foto is geplaatst waarop Hillie
Holiday haar navrante song 'Strange
Fruit' baseerde.
Het hoofdstuk Cirde in the Round be-
gint met een item over '\Iiles Davis die
daarmee voor de tweede keer in het
boek aan bod komt. In het gedeelte over
Cool Jazz werd nl. zijn beroemde plaat
Birth Of Thc Cool al aangehaald. lil de-
ze tweede ronde worden zijn overige
opnamen vermeld, waarbij de schrijvers
echter een oordeel over het meest recen-
te werk van de omstreden meester uit de
weg gaan. Laat ik het dan maar eens

proberen samen te vatten:
nimmer \vas er in de histo .
rie van de jazz een muzi-
kant die met zo weinig
techniek zulke prachtige
muziek kon maken als
.\lilcs Davis!
John Coltrane is de laatste
muzikant aan wie in dit
toch wel representatieve
werk speciaal aandacht
wordt besteed. Ik vind dat
terecht, want hij was im-
mers tegelijkertijd de Lut-
ste grote vernieuwer. Was
Charlil' Parker de man dit:
donr uitbreiding van de
accoorden en verschuiving
van de ritmische patronen
de janwereld verblufte,
JOhll Coltrane gJllg nog

den en een aantal
jonge buitenge-
WOOIl hegaatde
musici kon zich
daar niet l~nger
mee verenigen en
ging op zoek naar
nieuwe wegen.
Charlie ParkeT,
Dizzy Gillcspic en
Theloniolls .\Ionk
waren de pioniers
van de nieuwe
muziek die Bebop
werd genoemd. In
het boek wordt
via korre karakte-
ristieken aan-
dacht besteed aan
ParkeT en
Gillcspic, maar ei-
genlijk vind ik dat
deze behlngrijkste
aller jazzstijlen er
een beetje be-
kaaid afkomt, tenminste wanneer je het
hoofdstuk CoolIWest Coast als een op
zichzelf sta,md gehed beschouwr. Ik
vind dat voor hèt genie van de jazz,
Charlie Parker, veel meer ruimte gere-
serveerd had moctell worden.
Hoc het ook zij, de talrijke fraaie foto's
maken weer veel goed.

•

•
•

CIJar/;e ['arker ('11 Mi/t'S D,ll';s

• Big Bands
De samensmelting \.an de musici uit
Chicago en New Orleans luidde een
glorieperiode vour de jazz in. Uit de
kleine groepen ontstonden Big Bands
die in de dertiger jaren de hele ja7.lscene
zouden domineren. Aan drie orkesten
en hun leiders wordt in het fotoboek
speciale aandacht besteed.
Als eerste wordt Duke Ellington ten to-
nele gevol'rd en hij was het die door zijn
prachtige composities en arrangl'menten
de jazz fOt kunst verhief. Dat hij daarbij
de beschikking had over sterke solisten
als Johnny Hodges en Ben Webster was
uiteraard mooi meegenomen. 'The
Cuv'nor', zoals ziin tweede bijnaam
was, zou in de Amerikaanse muziek\\'e-
reld een ongekende status bereiken.
Qua arrangementen was de band van
Count Basic misschien de mindere vaIl
Ellington. maar dat werd ruimschoots
goedgemaakt door de enorme swing die
dit orkest etaleerde.
Ook hier grote solisten waarvan de
nooit overtroffen l.I.'ster Young de be-
roemdste zou worden. In het boek
wordt 16 januari 1938 als een mijlpaal
in de jazzgeschiedenis gezien. Toen im-
mers concerteerde het orkest van klari-
nenist Benny Goodman in de fameuze
Carnegie Hall. De schrijvers gaan zelfs
wver te stellen dat op deze dag de jazz
als kunstvorm werd geboren. \X!anneer
je het woord geboren echter vervangt
door geaccepteerd, zit je naar mijn me-
ning vermoedelijk dichter bij de waar-
heid. De jeugd van tegenwoordig kan
het zich waarschijnlijk nauwelijks voor-
stellen, maar aan het eind van de jaren
dertig was de jazz de populairste mu-
ziek. Overal waren immense danszalen
wa.u allerlei ropbands optraden en
waarbij óch taferelen afspeeldm die we
pas weer in het tijdperk van de Beatles
zoudcn meemaken. In dit gedeelte van
het boek zijn een aantal zeer exclusieve
foto's afgt'drukt.
Jazz was dus echte commercie gewor-

jaren een geweldig trompettist was,
maar vooral na de tweede wereldoorlog
meer teek op de minstrels van vroeger
met hun grappen en grollen.
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DIE BAARD, DAT BEN IK
Niet alle "kale koppen" zijn racist

In het meinummer \'30 hef blad EGO staat op de middcnpa~ina ccn kop
van ccn skinhead afgedrukt met daaromheen de prikkelende tekst: "Nazi4
skinhead: geen haar op mijn hoofd die ergens over nadenkt". Een aantal
BBT'crs van 13 Luchtmobiel te Assen heeft op deze poster gereageerd.
Kennelijk heeft het zien van deze afbeelding iets losgemaakt. Met één van
hen, korporaal Lex \Vcnsvccn, hch ik ccn gesprek. We praten over kcul.cs,
motivatie, toekomstverwachtingen en uiteraard skin-hcads.

1.ex kun ie iets Oloer jezelf vertellen?
Ja,ik woon in Gouda en hoop binnen-
kort te ga<ln truuwen. Wat mijn oplei-
ding betreft. heh ik de LEAO met succes
afgerond en daarna nog twee jaar MBO
gedaan, maaT niet afgemaakt.
Vervolgens hen ik opgeroeren om de
dienstplicht te vervullen. I. werd ge-
plaatst bij 41 bevo cie te Seedorf. Alles
wat met eten te maken had, behoorde
tot mijn taken pakker. Ik was helast met
voorraadbeheer, distributie en de daar-
bij behorende administratie. AI met al
een hele zelfstandige functie. Ik heh
daar een fantastische tijd geh.ld, mede
door ht.'t kader. In diensttijd waren hel
echt kaderleden, maar na diensttijd wa-
ren hel gewone jongens waar we mee
gi~gen stappen. Ht.'l was dan niet van
lUItenant of sergeant, maar gewoon el-
kaar bij de voornaam noemen.

Op een gegeven moment ben ;e (werge-
stapt naar luchtmobiel. Is dat aaI/slui-
tend op je dienstplicht geweest?
Nee, daar hebben 7 maanden tussen ge-
zeten. Ik hen eerst nog werb.aam ge-

weest in de burgerma:uschappij, helaas
liep dat fout. De b.las vertelde hoc ik
ins moest doen en het mocht ahsoluut
niet anders. Men stond daar niet open
voor andere ideeën, terwijl het kader in
dienst gewoon naar je luisterde als je
met een goed voorstel kwam. Ik miste
m'n ll1dienst verkregen zelfstandigheid
ontzettend.

Waarom heb;e /loor luchtmobiel Kcko-
zen, wat was je I1wtit'atie?
In eerste instantie had ik luchtmohiel
niet in gedachten, eerder een bevoorra-
dings-cie ergens in Duitsland. Hij het
miliraire ball(~ncemrum zei men dat cr
op het momem geen HOT functies wa-
ren, vandaar m'n aanmelding als BBT'er
bij luchtmobiel. Ik vond al die redame\
wel spannend, hoewel ik het ook wel
kon relativeren gel.ien m'n ervaringen
bij de landmacht. Na afloop \.<lnhet
contract ga ik opteren voor een BOT
functie, hopelijk iets in de logistiek. lIet
is zo dat ie tot ie dertigste BBT'er kan
blijven. Nu hen ik 21 jaar en als het
goed gaat 24 jaar als ik er uitkom. Ik

kan dan nog \vel drie keer mi jo BBl'
contract verlengen, maar dat schiet na-
TUurliik ook niet op.

Wat waren ie verwachtingen t.a./!.
ll/chtmobiel en wat is er /lall lIitgcko-
men?
Ja, je ZIet in de reclames al die helicop-
ters, maar in de kram lees je dat ze er
niet zijn. Ik had dus niet van die hoog
gespannen verwachtingen. Her is het
beste om het gewoon over je heen te la-
ten komen. Iloe minder je verwacht des
te meer je er voor terug krijgt. Ik had
overigens wel verwacht dat het iets
strenger zou zijn en mentaal zwaarder.
Fysiek voldeed het wel aan mijn ver-
wachtingen.

Als ie bikt naaf het meimmlllfCr van het
lJfad EGO dali zie je op het middenblad
een poster van een nazi-skinhead met de
tekst: "geen haar op mijn hoofd die er-
gens Ol'cr nadenkt". Het valt op dat de
meeste luchtmobiele soldaten een soort-
gelijk kapselIJebben. Ik wil hiermee ui-
teraard niet suggereren dat ze soortgeli;-
ke ideeën of s)'mpathieën zouden heb-
bell. maar lJOekomt deze poster op ;011
vlier?
Persoonlijk kan ik cr wel om lacben,
want ik heb zelf iets langer haar. Maar
al die jongens hier lopen best wel met
een kale kop rund. Toen ze die poster
zagen, keken ze elkaar wel een beetje
aan .. \1isschien voelden ze zich op een
of andere manier aangesproken. Ik had
echt zoiets van, ja, daar hoef ik mij ten-
minste niet op aangesproken te voelen.
Op zich is die poster wel doeltreffend
omdat sommi~e skinheads racist zijn,
anderzijds denk ik dat niet iedere racist
kort haar heeft. Bij ons lopen ook wel
jongens rond die een beetje rechtser zijn
cl.1nhet gemiddelde, maar die heb I"
ook in de burgermaatscharpij, zei smet
lang haar. Het is naruurlij. onzin tI' zeg-
gen dat wij allemaal skinheads louden
zijn omdat 99% van ons millimeters op
hun kop hebben. Wij hehben veel ge-
kleurde medemensen in dienst en na-
tuurlijk worden d.lar weleens grappen
over gemaakt. Het is lTlaar net hoe zo'n
grap opvat wordt, de één ziet het als een
belediging, de ander als een grap en die
vertelt er gewoon een grap overheen.
Sommigen vertellen een turkenmop lIlet
racistiscbe bedoelingen, dus echt om ie-
mand te krenkl'n. Ik hch dan zoiets van:
laat maar praten. Je kan er wel tegen in-
gaan maar ik denk dat het weinig nut
heek

NII ûe ;i; er q",l haardracht al/ders lIit.
echt een t'reemde eend illlie bijt. Hoc

EGO I SEI'TEMBER 1994 • 7



CARTOONS OVER VREEMDElL~GENHAAT

Nederlands wellicht meest radicale car-
toonist Kees \ViHemen maakt sinds
1968 politieke prenten. Hij hegon daar-
mee tijdens zijn studietijd in Nijmegen
voor het Nijrneegs~ Universitcitshlad.
Later breidde dit zich uit tot talloze Stu-
denten- en vakbondsbladen en o.a. het
volksdagblad 'De Waarheid'. Na het
verd\vijnen van 'D~ Waarheid' leek deze
"politiek meest uitgesprohn tekenaat"
een vast onderdak te hehben gevonden
bij 'Het Nieuwsblad van het Noorden'
maar daar zette men, na welgeteld 24
tekeningen, Kees \Villemen weer aan dl'
kant. In de ontslagbrief stond dat lijn
tekeningen vaak te ... onduidelijk (?)
waren.
Zonder werk zit Kees Willemen evenwel
niet. Hij ziet zijn cartoons regelmatig
geplaatst in o.a, hl't magazine \'an
GroenLinks èn (al meer dan twintig
jaar) in 'Twintig', het maandhlad van
de VVD,\'I. Dat d~ Inmiddels 51-;arige
politieke rekenaar inderdaad nog bruist
van de aktiviteiten geruigt zijn eerder dir
jaar uitgekomen bundel'Vocr voor xe-
nofoben'. Zoals de titel al doet vermoe-
den (xenofobie 0= de afkeer voor vreem-
delingen) h~hben d~ 32 tekeningen be-
trekking op de angst voor en de voor-
oordelen over vreemdelingen. Op even
ironische als doeltteffcnde wijze brengt
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wordt daar otl gereageerd door je colle-
ga's?
De meest VOOf Je hand liggende opmer-
kingen hebhen allemaal iets te maken
met de kapper, dan zie je die vingertjes
{'en knipheweging maken wals in de
twicks-redame. Bij de opkomsT in
Schaarsher!}cn sloot her kader wedden-
schappen at dar mijn haar er binnen een
week af zou zijn. Daar moest ik gewoon
om lachen. Ik werd alleen maar in mijn
overtuiging gesterkt om het lekker te la-
ren hangen. Vlak voor mijn ov{'rplaar-
sing naar Assen hoorde ik dat een ver-
plichte haardracht ingcvorrd wu wor-
den. De generaal wil af van lang haar,
haarden en tatollages .. \laar hoe kan
een generaal nou zoiets bepalen. Als hij
beveelt dat je \'oor een auto moet sprin-
gen, dan doe je dat lOch ook niet. Pas
als het zwart op wit staat met de hand-
rekening van (Ie minister van defensie,
dan gaat h~t haar ~r af. Ik b~n toch ook
aangenomen met dat lange haar. Tegen
autoriteit of gezag heb ik niets, maar ik
wil zelf bepalen hoe ik er bij loop. \X'e
leven als het goed is in een vrije staat en
ik b~n als militair ber~id te v('chten voor
die vrijheid, dus ik vind dat ik daar ook
van m:lg genieten.

Aferk je dat je l'anwege je lange !Jaaren
baard buitel/ges/oten wordt bi; bep,I<1!-
de represelllatiel'e ge/Jeurtcllissell?
Er is me duidelijk te verstaan gegeven
dat ik niet uiq;ekozen zal worden om
mee te ga:ln hij hij7.0ndere geheurtenis-
sen, umdat ik niet representatief zou
zijn voor het Nederlandse leger en voor-
al niet voor het luchtmobiele deel daM-
van. Dat buitengesloten worden is dan

\'{'iHemen zijn 7.org over de toenemende
vreemdelingenhaat in de Nederlandse
samenleving tot uitdrukking.
In een speciaal voor deze uitgave ge-
schreven voorwoord vergelijkt Hans
;\1ulder de tekeningen \'3n Kees

niet persoonlijk gericht, op mijn gedrag
of zo, ma;lT puur op het voorkomen. Ze
willen iets naar buiten brengen en daar
pas ik niet in.

Wat !Jetekellf lang haar !'oor jou?
Sommigen krijgen ('en kick van para-
chutespringen. ik krijg een kick als ik in
de wind ga staaTl en mijn haren voel
wapperen. Lang haar is voor mij dus
geen protest, wals in de jaren zestig.
Het staat niet ergens voor. \X,'eleven in
de jaren negentig, op het gebied van
kapsels is alles mogelijk. Voor de één is
het meest waanzinnige kapsel kunst,
voot d~ andet IS het v('rschrikhlijk en
ik heb gewoon lang h;ur,

lil jalluari 1995 wurdt je waarschijnlijk
uitgezonden llaar u()ormalig Joegoslauië
om da<1rin Vl'"l'erband te opereren. Je
weel dat de \1,\' andere regels hanteert
t.a.u. de haardr<1clJt.
Ja, dat wist ik v:In te 'loten. Ik heb per
slot van rekening voor luchtmobiel ge-
kozen en de eventuele daarbij behoren-
de uirzending. ;\1aar die Vt\' regels gel-
den hier in Nederland nog niet. Dus ik
zal proberen zolang mogelijk lang haar
te hOllden, in ieder geval tot na mijn
trouwen. Ik heb mijn vriendin beloofd
in OT te trouwen met lang haar, een
mooie baard en een rooie baret. :\1'n
haar mag cr dan afgaan, maar m'n
baard blijft staan, D;lt is voor mij d(,
.e.rells:als die baard cr af moet, ga ik de
dienst uit. Nee,die haard dat ben ik.

Bedallkt floor dit gesprek.

Bart HetefJri;

r

r:c'1ÉCl

Willemen mCl die van de tekenaars die
in de jaren dertig tegen her opkomend
fascisme ten strijde trokken.
Kees \Villemen: Voer voor xenofoben,
Xello, GroningeTl. 1994,44 blz,
f 12,SO. (WH),



GOEDE VRIENDEN

Met ccn doffe klap viel de gedeukte deur van zijn grijsgroene Opel achter
hem dicht. Thom liep om het huis heen naar de achterdeur. Hij was kwaad.
Als Isaac niet thuis was wist hij nict waar hij hem moest zoeken. En hij
moest hem spreken. Want de maat was vol. Hij rukte de deur van de keu-
ken open, gromde tegen de moeder van Isaac cn liep snel door naar zijn ka-
mer. Hij kende de weg. In dit huis kwam hij sinds zijn jeugd. Isaac was zijn
vriend sinds hij als stoere peuter de crèche binnenstapte. Thom gooide [Ocn
al met deuren. Dat gaf hem een lekker gevoel. Anderen hoorden tenminste
dat hij hinnen kwam. Keken op van hun blokken of, beter nog, van hun
poppen. Want de meisjes in de poppenhoek trokken zijn aandacht al toen
hij nog maar net kon lopen.

Thom groeide op als een echte macho.
Zijn moeder probeerde alles om haar
hanige zoontje te beteugelen. Niets
hielp. Kleine Thom deed niets liever dan
wedstrijdjes \'èr pissen winnen, met een
harde voetbal tegen de garagedeur knal-
len, kleine meisjes van hun fietsie trek-
ken en dan bovenop het fietsje dan-
sen. Als tiener was hij de schrik
van de buun. Als Thom aan
kwam slenteren, swnden de
andere jongCljes als het
ware al in de houding.
Erger dan dit onderda-
nige gedrag van col le-
ga-machootjes vond
zij~ ~lOeder dat de
meiSjes en masse voor
hem vielen. Zijn on-
verschillige blik en
lange krullen maakte
hem tot een begerens-
waardige partij voor de be-
vallige veertienjarigen in het
middle-dass buurtje. Thom's moeder
was de wanhoop nabij als er weer eens
een huilende Saskia, Karin, Geraldina of
Fatima voor de deur stond. Uit hun ver-
halen begreep ze al gauw dat haar zoon
de meisjes een gouden toekomst beloof-
de met veel kinderen en een grote auto
onder hun mooie kont en die beloftes
bezegelde met meer dan een natte kus.
Heldas dumpte Thom zijn aanwinst
zodra 7e ziin zwoele lippen ging inter-
preteren als evenzovele bewiizen van
trouwen liefde. Moest hij mee naar
haar huis, naar het optreden van de
turncluh, of naar haar lievelingstame in
de polder, dan draaide Thom's toenei.
ging als een blad aan een boom. "'lij
weet niet eens meer hoc ik héé-éét ... ~
huitde Debora in een poging Thom's
moeder te bewegen haar zoon weer in
h.1M armen te praten. Maar zij kon dat
natuurlijk niet. Ze kon alleen de wan-
hopige troosten en haar won 's avonds
streng toespreken. Ook aan haat liet hij
dan die koude blik zien. "Debora? Een
lief meisje? l\1am, je moest eens \veten

wat een slet dat is. Toen ik haar een
keer getongzoend had, wou ze al mee
ûÎt met Isaac en mij. Nou vraag ik je."

Isaac was zijn heste vriend. Isaac kon
geen kwaad doen. Hij snapte Thom. Ze

hadden aan een half woord genoeg. Als
ze uit gingen in het weekend, dan
zwalkten ze diep in de nacht samen
drunken naar huis, óf ze hadden allebei
een scharrel. De één, als hij een 'kipje'
aan de haak had, liet de ander nooit
'wnder' en geen van beiden liet de an-
der alleen naar huis gaan. Dat was een
kwestie van technisch inzicht, van tact
en behendigheid, en van diepe vriend-
schap, vonden ze. In de omgang met
~'rouwen moest je elkaar niet afvallen,
~.onden ze.
Toen Thom zeventien werd, was zijn
grootste wens een mooie lage sportamo
te bezitten en daarin een blonde vrouw
aan zijn zij te weten. Sparen deed hij
niet, dus moest hij zil.n wens op een an-
dere manier in vervu ling doen gaan.
Van zijn vader en moeder hoefde hij

EGO' SEI'TEMBER 1994 - 9



o

•

geen auTO te verwachten, die deden liefst
alles met de trein en Je bus. Hij moest
iets verzinnen. En Isaac moest hem
daarbiJ helpen.

Lotje en .\tarra waren ook hoezem-
vriendinnen. Lotje hczat de grootste
hoezem van de twee en ze was tot de
meest solidaIre vriendschap in staaL
Lotje wu :\1arta nooit afvallen, zelfs
niet voor haar moeder . .\tarra was heel
anders. Ze was nier trouw als een hond.
maar streng als zijn meester. De één was
goed en de ander slecht, vond ze. Haar
vader was een s..:hoft, haar moeder was
daarvan het slachtoffer. Lotje was goed
en een andere vriendin wenste ze zich
niet.
Lotje en ,\1arta kenden elkaar én Thom
en haac van de crèche. De vier waren in
dezelfde huurt opgegroeid. Nu zaten ze
Jan ook no~ op dezelfde ,>eholcngc-
mccns..:hap m t'en naburige wijk. Thorn,
intussen "voor de derde en laatstt'
keer!" (had de conrector dreigend ge-
7_cgd)uiuorctlcnJ russen 3-11avoërs,
\..1arta en Lotje in vijf gYIll, Isaac was dc
baas van de wijksllpermarkt. Hij leidde
een team van twct' mensen. De kassière
en een vakkenvuller.
Mana h.ld het niet op Thom, Ze vond
hem een ploert. Hij h.ld haar een poets
gebakken op de hasissdlOol en daar-
voor zou hij ooit nog eens moeten bot,-
ten. Soms sprak Starta mN Lotje over
haar wraak op Thom, Lutje probeerdt,
Marta dan te sussen. \..1aar als ze hem
dan te hard hoorJe pochen in het fiet-
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st'nhok, laaide de haat wt't'r op, Dan
sprak \"larr,l op gt'dempte toon tegen
Lotje over h:t:tr pl;lnnen, die ze op een
dag Cl'ns zou uitvoeren. liet juiste tijd-
stip moest gewoon aanbreken. Daar
w:ts het wachten op,

.\larta w:ts Tholtl nooit opgevallen. Als
hij haar zag, in de pauzes in de rook kel-
der, dacht hij nog wel eens aan die ene
keer up de basisschool, dat hij haar zo
gepest had, mur echt spijt had hij daar-
v:tn niet. Iht ze een tijdje opgesloten
had gezeten, deerde hem niet. Hij vond
het zelfs haar verdiende loon. I lek sen
moestelll'l'n toontje lager leren linF,ell.
En hij vond dat hij daarin gt'slaagd was.
Hij had nooit meer last van haar gehad,
Integendeel. Hij vond .\\arra eigenlijk
wel een lekker wijf geworden, sinds 7.e
haar haren had tuen groeien. Jammer
van dat lange houten lijf, vond hij. En
Isaac was het met hem et'ns, Toch dacht
hij er soms wel eens aan dat ze rijke ou-
ders had. \..\arta kreeg altijd \\'at ze heb-
hen wilde. \..lisschien zelfs wel eens aUlo
als ze achuien \vas ... Ilij had er geen
idee van of ze dat geintje intussen verge-
teil was. Daar moest hij eens zien a<.:hter
te komen,

Op een mooie zomerse d:tg "".as er een
grool schoolfee~t. Overd.lg waren cr
sportwedstrijden or het F,roene sport-
wld voor de schon en 's avonds zou de
Urhan Dan<.:cSquad een heet feest in de
aub van de school komen 3;lllvuren.
\..larta en I.otje gingen ook, Lotje droeg

een donkerhruine nauwsluitende hroek
met ao.:htereen rits. Haar gebloemde t-
shirt was diep uitgesneden, haar hlonde
luar hing los op haar rug. Ze droeg
stoere o.:owboy laarzen .. \larta keek
\'aak met afgunst naar de uitgesproken
kleren die Lotje kon dragen. Zelf was ze
1.0 mager, dat ze eigenlijk geen strakke
broeken aankon. Ook een diepuitgesne-
den blouse had nauwelijks effecL Haar
borstheenderen waren niet zoals bij
Lotje bedekt door een appetijtelijk laag-
je vet, maar staken wnijnig de wereld
in, Ze droeg die avond een lange lichte
spijkerbroek met een smetteloos \vine
bloes. Aan haar voeten staken openge-
werkte rode plunrS, waarop ze nauwe-
lijks kon lopen. \ an dansen hield ze
toch niet . .\-taM l\larta had haar planne-
tje voor die ;lvond al klaar, Ze had
Lotje gezegd dat ze haar thuis zou Oph.l-
lell, in de auto van haar hroer.
Om klokslag negen lOefde '\brta de
bo<.:htum en lier de auto zachtjes uitglij-
den vlak voor Lotjes huis. Het was na-
tuurlijk idioot om met een auw naar
s<.:houlte gaan. Het was nog geen tien
minuten lopen! Lotjes mot,der keek dan
ook misrrijzend door het mam, Lutje
kwam a aangehold. "Prachtig! Heeft
hij die Ferrari nieuw? D.1t je die mag le-
nen zeg!" habhelde ze terwijl ze instap-
te . .\!arta zei niets. Stante de bolide en
scheurde de straat uit.
Drie straten verder parkeerde ze Je auto
re<.:htvoor de school. En precies wat ze
gehoopt had, geheurde. Thol11 kwam
salllen met Isaac net aangereden in



Thom's Opel. Toen Thom de Ferrari
zag, rolde zijn ogen bijkans uit zijn kas-
sen .•\1arra zette haar meest arrogante
hl ik op en kuierde de school in, Lmje
achter zich aantrekkend.

Nog geen half uur later zaten ;\tarta en
Thom gezellig kletsend aan de bar.
Lotje wist nid hoc ze het had. \X!atwas
:\Iarta van plan? Ze had haar nooit pre-
cies verteld hoe ze het wilde aanpakken.
In de auto had ze tegen Lotje gezwegl'n.
Het enige wat ze zei, vlak voor ze uit-
stapten was: "Denk erom, die auto is
van mii~. Lotje besloot zich er maar
verder niet mee te hemoeien eu zich in
het gedrang te hegeven .. \Iaar ze kon
hel niet laten af en toe even naar dat
vreemde stel aan de har te kijken. Marta
in die hooggesloten tuttenhlouse, Thom
met een peuk in een mondhoek, onver-
schillig schuin naar haar toe gehogen.
Isa.lCop een afstandje met een pilsje in
een hoek. Ook loerend.

Toen Lmje tien minuten later nog eens
naar haar vriendin keek, zat die niet
meer aan de bar. Thom evenmin. Ze
speurde door de zaal. Neq~ens een
glimp. Ze duwde Harrr van zich af-
goeie gelegenheid - en drong zich door
de inmiddels afgeladen zaal. Marta zag
ze nergens. Jsaac stond nog steeds in die
hoek. Verbeeldde ze het zich of keek
Jsaac geschrokken? Lotje liep naar hui-
ten. Geen rerrari. Vandaar.

Op dat zelfde moment reed Thom in de
rerrari van :\larta's broer over de kron-
kelige dijk door de Oorpolder buiten de
stad. Hij reed honderdtwintig. En ge-
noot. Slarta zat onhewogen naast hem.
De radio stond aan. ""'Ir revenge will
be sweet as the hlood in rour veins."
kweelde een Tammy \X!hrnet hear-a-like
vol hartstocht. Marta gilde het uit van
angst. Van binnen. "Zullen wc even
stoppen", perste ze met moeite uit haar
Strot. Thom kende zijn taken. Hij be-
dacht zich geen moment en sropte met
gierende banden. Nam .\1arta zo harte-
lijk mogelijk in zijn armen en kuste
haar. .\l3rta gaf hraaf mee. \X!asblij dat
ze e~'en stil stonden. En toen sloeg ze
haar slag. Na een mimlllt Thom's tong
kokhalsend in haar mondholte gedoogd
te hebben, duwde ze hem van zich af.
"Doe niet engerd", gilde ze z.o pieperig
mogelijk. Haar armen bevonden zich
achter Thom. Ze klikte de deur open en
gaf hem een enorme zet. Thom duikelde
van schrik achterover de auro uit.
Slarta kroop snel achter het stuur, trok
de deur weer dicht, startte de auto en
gaf vol gas. Een eindje verderop op de
dijk keerde ze voorzichtig de spiksplin-
ternieuwe auto van haar broer ('n reed
met een slakkegangetje terug naar waar
Thom eerst lag en nu hreedlachend, \'er-
gevingsgezind stond te zwaaien. Toen
hij het portier wilde grijpen, gaf Sbrra
een klein dotje gas waardoor de auro
grommend van de verbrouwereerde jon-
gen wegsprong. Tevreden reed Slarta
terug naar school. Het was waarschijn-
lijk wel twee uur lopen naar de stad. De
school hevond zich bovendien aan de
andere kant van de stad, zodat Marta

nog een paar ongesTOorde uurtjes op
school kon feesten.

De volgende dag ging de tdefoon bij
Marta. Ze nam zelf op. Het was Thom.
Dat het hem speet, dat hij te \"Crwas ge-
gaan, d.tt hij nu toch zijn straf had ge-
had, en of ze niet nog een keer konden
afspreken. Vanavond. \larta was tevre-
den. Vergaf hem en stemde toe in een
otHuweting. Of de Ferrari ook mee-
kwam. Vroeg Thom. Slarta raakte door
deze vraag onmiddellijk over het kleine
streepje wroeging heen dat de excuses
van Thom hij haar gewekt hadden. En
nam zich \'oor de strengste variant toe
te passen die ze in haar hoofd had.
Daarvoor had ze Lotje nodig. Om acht
uur zou ze Thom ophalen. Daarvóór
moest Lotje overgehaald worden. Deze
jongen zou 'lOot al zijn wand<lden ge-
straft worden.
Voor de zekerheid deed 1\1arta het niet
over de telefoon, ze ging naar Lotje toe.

Die ;l\'ond om acht uur draaide cr een
rode Ferrari Testa Rossa de straat in
waar Thom woonde. Thom stond al
huiten, hij het bestuurdersporrier voor-
dat de auto stilstond. Toen zag hij pas
dat Lotje er in zat. Verb;l<lsd, maar
vooral verheugd vroeg Thom naar
Marta. Lotje: ""'larra en ik hebhen deze
auto samen gekocht, hij is vanavond
van mi), dus als je met F.T.R. uit wilt,
zul je mij erbij moeten nemen". Thom,
verblind door het lage rood en de hlon-
de lokken van Lotie stemde onmiddel-
lijk toe. Ten overvloede zei Lotje nog:
"Slarta vond het goed". Dat hoorde
Thom niet meer. Hij was al omgrdopen
en ingestapt. In zijn hoofd ging het van:
"Zo'n Auto en Twéé Vrouwen! \'('at
bof ik!~ Lotje beefde intussen van
angst. MaM ze liet niets merken, ze
deed dit voor \1ana, haar vriendin.
Binuen een paar minuten had Thom het
stuur van Lotje overgenomen en reden
ze op aauwijzing van l.otje de stad uit.

En nog geen half uur later lag Thol1l
half ontkleed III de Hatertse Vennen, al-
leen. Twee s('conden eerder lag Lotje
nog naast hem, maar nu niet meer. Er
stond ook geen rode Ferrari meer op het
pad achter hem. Die was weggerr~den
met Lotje achter het stuur, de scheme-
ring in. Het was weer een hed eind lo-
pen naar de stad ... Toen hij Lotjes bh
op haar aandringen handig had openge-
gespt en zIj hem plotseling van zich af
had geslagen, begreep hij ineens hoe de
vork in de steel zat. En hij snapte ook
waarom Lotje de sleuteL~ 'voor de zeker-
heid' lil h,i;]r broekzak wilde doen.

De volgende dag groetten de twee vrien-
dinnen de slungelige jongen op school
alsof cr niets aan de hand was. Leek het
alleen maar zo, of waren zijn schouders
wat verder naM voren gezakt, en hingen
zijn haren niet uit quasi onverschillig-
heid voor zijn ogen, maar omdat hij de
dames niet wilde zien? Zijn hanen horst
leek gedeukt, zijn blazoen hesmeurd.
Zijn hezoekje aan Isaac, nadat hij uit de
Vennen thuis was gekomen had niet
ved geholpen. lsaac had hem dit keer

alleen maar zwijgend aanhoord en toen
gezegd dat hij beter weg kon gaan.
Thom had dat niet begrepen en was
kwaad naar huis gegaan. Hij voelde
zich voor het eerst van zijn leven leeg,
zonder vriend. En Isaac verscheurde die
avond de foto van Lotje die hij onder
zijn kussen had liggen ...

Sabine Fwmeman

elfri?!re maken,
promotie, diploma, hogere rang.
Het zit OIISin het bloed.

"Het is een nieuwe uitdaging."
Wat is [m:cies het aantrekkelijke IJandie
uitdaging?
Ht'! krijgen van die promotie?
Meer macht, ,lanzien of salaris?
Safer stamlap de arbeidsmarkt?
Of is de uitdaging: het in de l'ingers
krijgen van d.lt nieuwe werk?

Wil je iets bewiizen?
Aan wie?
Aan jezelf? Is dat nodig?
Aan anderen? Wie? Hoezo?

Wil je weten wat je op je werk allemaal
kuilt presteren?
\Veeg je dat af tegen andere belangriike
zakeu in ie Ieljen?

Voel je je xoed wamlCer je jezelf test?
KUil ie je ook goed I!oe/en lvanlleer je
dat lIiet doet?

Zoek je ie cÎgen grenzen?
Denk jij je heter te I!oelen als Ie die ge-
vonden hebt?

~Het is een uit'uwe uitdaging. "
\Veet je waarom iets voor jou een uitda-
ging is?

Steven
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Tijdens de ('erste (oTmulieperiude we,-
den er tlf/or de daarbii betrokken (JOlifi.
ei Ilogal e('lIs heeldspraken gclmllkt. Bij
de mislukking om lot eell ::ogenadllld
/Jaars kahinet te kom('n, was de meest
inhoudelijke van D66-leider Van
Mierlo, Hij stelde /laar aanleiding I'an
de eisclI die de VVD ter elfder lire op t<l-
(e/ legde: "Als we daarmee inst('m/1/e1l,
gaan de ramen era,m".

Er was Of) deze uitsl"aak geen reactie in
de media. Het gefJt'lIrt zo I'ilak d,lt de
ramen er <1illlgaan, zelfs als Nederland
de Mhtste (inales bereikt bij het WK-
voetbal. Maar Vall A'lierin bedoelde u-
ker iets al/ders. teil zodanige uers!l)rillg
van de ope/lhare orde dat de pofitie de
bijstand 1'(/11 militairen nodig Wil heb-
ben.
Dat gebeurde eens op 2 en 3 juli te
Amsterdam. f:cn hn'ofkingsgroel'
kwalII in opstand zo,lls we dat kc/men
I/it de l'aderlmulse !{eschiedenis onder
Je /I,wm "het aarda{J{,eloproer", ftt de
keurixe WI'-enC}'dopaedie onder redac-

RAMEN

til.' /'all dl.'al 1.'/'1.'/1keurige G,R]. J-li/ter.
man staat d<l,lra/'er: 'W'egens {Jetniet
meer llakrijghaar zijn van a<lrd<lppelell,
p!lmdering /'<lnlet'e/lsmiddelenwinkels.
RedwolIgen teil koste lIall enige doden
CIIgewonden'. I/et is geen t'erl'alsillK
van dc feiten zoals gesteld. Ala<lrpoor
dl.'ob;ectil'iteit had erDij moeten sf<l,lI/
dat het /JOlk letterli,k stierf /',111 de hOI/-
ger.

Het is l'oor peel mensen olldenkb,wr,
maar ook 1111 wordt de noodklok Kdllid
lIa11l1itdil'crse miwtschal'l,eliike organi-
saties vlier de toen<lme I'all de armoede
in UIIS land. In eell zogen<l<l1l1dewel-
I'aartsstaat ol/staat ,lrlllOede die groten-
deels ollzichtlnMr is. Zichtbaar zijn de
d<lklozen, lIJ<larollder/'ele I'ers/aafden.
Maar ook nu is zeker d,.t de kloof tllS-
sen arm en rijk steeds groter wordt,
D<l<lrlh1<lstneemt de criminaliteit schrik-
lhlrend toe. Ht't is nog lIiet zo dat de
oorZilak d<l<lrt'anI'oornamelijk is gele.
gen in de toell,lme /'<111 de armoede.
Maar d<ltkali sne1l'eral/den'n.

Het parlement I'raagt eenstemmig ,1(111
{Jetkabinet om de bouU' l'alJ meer cel.
len. De minister I'all justitie sloeg ééll
dezer dagen de eerste paal voor de
!JOl/lIJvan gel'llllgenissen op drie tJa-
schillende lok<lties. Dat ~ebeurde mei
Fee! toeters en heI/eli en l<oor de minis-
ter leek het 1.'1.'11 {}('I/glijke d<lg./ lij uer-
plaatste zich I)er helicopter 1.'/1 de lIledi<l
schonken er <lIleam/dacht <l<lfl.Meer
cellen 0111 meer mensen Ol) te slllitell,
lI'at een feest. Al<l..1r de kwaliteit t'all de
minister /Vortit afgemetell aan de kwan-
titeit uan de bOl/lIJ /'<lnnieuU'e cellen.
Het lijkt wel alsof dat tJeel belangrijker
is dan het zoeken /laar de oorW,lk
1/A1<1romZOl'eelmensell aclJer de tralies
moetelI.

Dat nieuwe ka!)illet z,ll er ongetU'i,feld
komen, Doch het beleid zal heIJaIend
zijn of er in het kozijn plaats is uoor tra.
lies of ramen.

Cor Ollt
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NOOIT VERGETEN
Het was pf;]ch[i~ om te zien hoc die
blanke ~cncraals salueerden voor
President Nelson .\landda. Drie-cn-Jef-
tig jaar geleden. in 1961 herdachten wij
de eerste verjaardag van het bloedhad
van Sharpeville. Bisschop Arnhrose
Rccvcs waarschuwde Jat de klok op 5
voor 12 srond.
We dachrcn toen, dat de apartheid nier
langer kon duren dan vijf jaar. Er zou
een opstand komen en de huitenwereld
zou vast helpen. 1.har wij hebben wen
onderschat, dat de blanken hun be\'oor-
rechte positie tegen elke prijs wilden
handhaven, zelfs met gebruik van
staatsrerrorismc.

En dus duurde her veellallgcf; her aan-
tal slachtoffers en ballingen nam enorm
toe. En wij verloren de hoop dat wc de
verandering nog zouden meemaken.
Tordat midden jaren 80 hleek, dat de
blanken niet onoverwinnelijk waren en
de Zuidafrikaanse hevolking niet mach-
teloos was. En nu is Mandela president
en zieten onze vrienden in de regering.
De laatste blanke president heeft de
macht overgedragen aan de eerste zwar-
te president. ,\laar het gaat niet om de
huidskleur van de president. Wezenlijk
is dat nu voor de eerste keer in de ~c-
schiedenis van Zuid-Afrika de president
democratisch werd gekozen. Een radica-
le breuk met het verleden, een revolutie
eigenlijk. Na de traditionele blanke
overheersing van de laatste 342 jaar.

Op 10 mei werd het blanke despotisme
vervangen door de non-raciale demo-
cratie. Vl'eI Zuidafrikanen hadden toen
het gevoel dat zij de bevrijding van hun
moederland hadden meegemaakt. Maar
in de verkiezingscampagne hadden de
blanke partijen uit de tijd van de apart-
heid zelfs de onbeschaamdheid om te ei-
sen dat het verleden moest \vorden ver-
geten. De !':asiona1c Party en de
Democratische Partij gedroegen zich
alsof zij altijd de "verdedigers van de
democratische w.13rden~ waren, en als-
of het ANC niet vertrouwd kon worden
met de regeermacht. De NP gebruikte in
de Kaapprovincie zelfs de oude apart-
heid propag3nda: de kiezers werden ge-
waarschuwd voor "die swart gevaar".

.\har President .\lJ.ndeia roept op om te
vergeten en vergeven, hij wil een alge-
mene 3rnnestie. En sommige blanken
doen net alsof het verleden inderdaad al
begraven is. :-.ta.lr amnestie betekent
niet dat er nier meer gesproken kan
worden over de misdaden die gepleegd
zijn en dat die misdaden niet worden
opgetekend. Het verleden kan in Z\I1d-
Afrika net zo min worden vergeten als
in Europa de Tweede Wereldoorlog
wordt vergeten. De Zuidafrikaanse aan-
hangers van de apartheid moeten spijt
hebben en berouw. Zij moeten hun ar-
rogantie en hun superioriteitsgevoel op-
geven.
De buitenlanders moeten ook heter be-

grijpen, dar het wezen van de machts-
overdracht in Zuid-Afrika in feite de be-
vrijdin~ is. Buitenlanders prijzen De
Klerk. maar die was voor het grootste
deel van zijn politieke leven druk bezig
om de apartheid in stand te houden.
Europese politici kloppen zich nu op de
horst dat zij tegen de apartheid waren.
Nederlandse politici beweren zelfs dat
de Nederlandse regering voorop heeft
gelopen in de strijd tegen de apartheid.
maar in werkelijkheid heeft Den Haag
bitter weinig gedaan.

~1ande1a en het ANC zijn grootlIloedig
met hun vergeven en vergeten . .'v[aar
Europa heeft het recht niet om te verge-
ten dat het racisme heeft uitgevoerd
naar Afrika en de apartheid heeft ver-
sterkt. Europa moet niet vergeten dat de
apartheid gruwelijke ellende heeft ver-
oorzaakt in Zuid-Afrika en in de buur-
landen. Europa heeft al die jaren vriend-
schappelijke betrekkingen gehandhaafd.
Nu moet heel Zuidelijk Afrika worden
hersteld en opgebouwd. Europa heeft de
plicht OlIl bij dit herstelwerk hulp te bie-
den. De nieuwe ANC regering moet
Europa wel wijzen op die historische
verantwoordelijkheid en die hulp opei-
sen als een recht.

Iedereen die in het verleden met het
ANC heeft gesympathiseerd. z.ll belang-
stelling blijven houden voor het nieuwe
Zuid-Afrika. En ze zullen ook allemaal
het ANC hlijven steunen in het moeilij-
ke werk om van Zuid-Afrika een recht-
vaardige samenleving te maken. Maar
wij zuilen niet vergeten.

Karel Roskam

EGO I SEPTEMBER 199-1 - IS



EEN BLIK IN DE KEUKEN
VAN DE KONINKLIJKE
MARECHAUSSEE
De Koninklijke Marechaussee is niet bepaald het grootste onderdeel van de
Nederlandse Krijgsmacht. Toch komen wc de "blauwe jongens" nogal eens
tegen: niet alleen bij militaire activiteiten, maar (lok op schiphol, als we met
vakantie gaan. Er is de laatste jaren veel veranderd in de taken van de
Marechaussee: bij de bewaking van onze landsgrenzen is sprake \'an een in-
krimping, terwijl op Schiphol aanzienlijk meer werk ligt, Sinds kort werkt hu*
manistisch raadsman Jaap Geuze bij de Marechaussee, Hij houdt onderstaand
vraaggesprek met de wachtmeester I Henk Rijke, instructeur aan de School
Opleiding Berneps Marechaussee te Apeldoorn op de Koning Willem 111 ka*
zerne.

De eerste l'raag is: schets ill het kort
e(,lIs: IJOe ben ie ill !Jet wapen terecht KC-
kumen ('11 hul.' is ie le/lell daarna {'crlo-
pen?
Ik hen opgekomen als beroeps-mare-
chaussee op 2 januari 1978.
Na eerst Je dienstplichtkeurmg te hch-
ben ondergaan, ging de helangstelling
voornamelijk uit !laaf het Korps cl!;:r
.\1arinicrs met een jaartje in de West in
het vooruitzicht. zeer aamrekkelijk als
diellstpliduige .•\har toen kwam het
Wapen met de mogelijkheid als be-
roeps-marechaussee en dat bood meer
perspectief. Dus heb ik toen gekozen
\"oor de zekerheid van een haan.
In 1970 lagen de verhoudingen nogal
anders dan tegenwoordig, in de oplei-
ding van een jaar waaT je mee begoll lag
JC met 12 man op een kamer, de bedden
twee hoog, je had één kast vuur jezelf en
dat was het dan. De opleiding hestund
uit twee maanden militaire opleiding en
tien maanden wetrenstudie.
Al van het hegin af aan had ik een lei-
dersrol die zich uitte door als peloton-
oudste op te treden. Best moeilijk, om-
dat ie alleen tu%en kader en mede-cur-
sisten staat.
Zo groeide ie in het Wapen en in de op.
leiding, je vroegere kaderleden werden
later je collega's, en ook dat is höt wen-
nen!
De opleiding was erg gericht op disci-
pline en kennis, je keek up naar allen
die boven Je stonden, ie had tegenover
her kader een zeer ondergeschikte hou-
ding. liet eerste jaar •...an de opleiding
ging ie dan ook via de :lchterdeur naar
binnen, dat deed je gewoun.
Ic wist niet heter, het hoorde zo. Alleen
het kader kwam via de voordeur. Je
wist niet heter en het voelde goed: wel
raar als je nu terugkijkt.
De duidelijkheid en helderheid van de
plaats die je innam gaf je zekerheid, je
wist waar je aan toe was.
De n.•gels toen waren duidelijk, nu moet
Je overal flexibel mee omgaan en d,u is
niet altijd even gemakkelijk voor de
leerlingen, maar ook niet vnor de in-
structeurs,
:'\'a de eerste opleiding ging ik naar de
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Brigade Soestdijk waM Hare
:\Iajesteit Koningin J uliana wuunde.
Soestdijk roept nare herinneringen op,
de wachtcommandant sprak niet tegen
Je als Jongste mMn:haussee der 2e klas-
se. f lij richtte Zich alleen tot de mare-
chaussee der Ie klasse. En als echte
Amsterd<lmmer praat ik graag mee.

• Schiphol
Na een jaar kreeg ik te horen dat ik
naar Schiphol zou gaan, nu dat gaf te
denken gezien alle verhalen die de ronde
deden.
Toendertijd bestond de Brigade
Schiphol uit ongevl'er 120 man en je
h,ld twee ploegen die om het weekend
werkten.
Ik was zeer benieuwd in welk weekend
ik terecht zuu kumen, want de sfeer was
nogal verschillend tusSl'n de ploegen.
11aar, nu terugkijkend was het een
"guuden tijd": veel vluchten gemaakt
naar het buitenland, van Suriname,
waar je dan een wl'ek zat TOtde volgen-
de ducht terug naar Nederland ging, tot
Tanger, Tunis, !'\ew York, Istanboel
eTlZ.Ik was TOentwintig en keek mijn
ogen uit, pas later wordt je duidelijk
hoe goed je het hebt in Nederland.
Asielzoekers had je nog niet, wd veel
gastarbeiders maar die deden dan ook
het vuile wcrk voor ons Nederlanders,
De gezinsherenigingen waren ontroe-
rend en de uitzetting van illegalen van-
zelfsprekend, dat was toen de moraal.
Een collega op de Brigade Schiphol no-
digde mij uit voor de nacht van Assen,
de lT. Die h,ld een zus die nu mijn
vrouw is, dus dank aan het Wapen,
denk ik wel eens.

• Alber! Cuyp
Ik ben ook eell half jaar gedetachl~erd ge-
Wl'est bij de Amsterdamse politie. Dit be-
tekende {'en 7.eerdirecte leerperiode voor
mij, het echte politicwerk, van de kop
van de Zeedijk schoonvcgen, tot vechten
op de Alhen Cuypmarkt: ervaring up-
doen in de stad waM ik geboren ben.
Als jongetje van tien hadden mijn ou-

ders mij opgegeven om als figurant je in
een Nederlandse promotiefilm over on-
ze l'ederlandse markten mee laten
doen. Ik moest op de Albert Cu}'p l'en
appel stelen en de boze boer kwam ach-
ter mij aan met alle tuestanden \'an
dien. De film was voor de wereldren-
TOonstelling in 1970 in Japan. Vreemd
om daar later als volwassene, en als pu-
litieman, weer rond te lopen, op de
mooiste markt van Nederland.
In 1982 kwam ik weer terug op het op-
leidingscentrum te Apelduorn voor de
ullderofficiersopleiding. Ik ervoer de
opleiding toen als zeer matig, veel her-
haling, en ik kan zo een groot aantal
punten opnoemen die anders konden.
Toen na Schiphol, het drukke en actieve
leven, naar Je Brig,lde de Harskamp,
rust en onrust. Ik wilde vedleren, me-
zelf ontplooien, en maakte dat ook ken-
haar. Zo werd ik deel van de B.B,E.K.
(=Bijwndere Bijstand Eenheid
Krijgsmacht), als schUTTer.Ik heb bo-
vendien duidelijk gemaakt dat ik de 01'-
lcidingskant in wilde en kreeg de kans.
Ondertussen was ik getrouwd en zo
kwam ik, in 1986, met beschuit en
muisjes de S.O.B. binnen, een zoun rIJ-
ker. Dat was een leuke binnenkomer, ik
werd instructeur a,ln (te opleiding tot
wachtml'ester, daar waren veel mensen
met praktijkervaring en alles stond er
ter discussie!
Groen, ~taat voor militair, dat werd er-
varen als vies en werd hijna uit de oplei-
ding weggeschreven. Blauw staat voor
politietaken, was "in,en werd erg uitge-
hreid.
Er begonnen roerige jaren voor het
\Va pen, de veranderingen in het beleid,
de Oost-\X'e~t verhuudingen en nog veel
meer. Alles was uit halans.
In 1992 hegon men met de nieuwe ha.
sisopleiding en het gaat nu de goede
kant op. Het militaire aspect vormt nu
weer de solide basis voor degelijk en
verantwoord politiewerk.

• Verandering
Omslag in het leven, keerpunt in je ma.
nier van kijken naar?



Vlak voor de geboorte
van mijn tweede zoon,
kwam ook de mededeling
dat mijn vader ongenee-
slijk ziek wa~. Een perio-
de van tegenstrijdige ge-
yoelens. Blijdschap o\"er
het nieuwe leven, verdricr
over het afscheid Jat na-
derde .•\lij werd duidelijk
dat ik weinig met al die
emoties kon.
Ik begon te beseffen dat
her leven binnen het
\Vapen mij ook wat emo-
tieloos had gemaakt, er
was weinig of geen ruimte
voor.
Zelf had ik tot die tijd
ook h{,t idee dat alles wat
dl' KMar hetrof goed was.
Nu terugkijkend 7.Îe ik dat
ik ook wel zwart/wit
dacht en heleefde.
Na een hint van mijn
vrouw ging ik in die ver-
warde periode amateur
toneel spckn. En daar
ontdekte ik mezelf op-
nieuw. ik moest cl.laf mc-
7.elflaten zien, tonen wie ik was. Dit
was ook binnen de opleiding gebra<:ht,
men trok acteurs aan om praktische si-
tuaties te oefenen. Het klassieke toneel
wat ik ging heoefenen, hracht mij terug
bij wie ik was, ik leerde relativeren en
zag welke rijkdom er om mij heen is.
Ik was in die tijd ook hezig met de
avundstudie Havo, urn carrière te ma-
ken, officier te worden. ;\bar daar hen
ik mee gestopt.
Ik zag dar het in het leven niet alleen om
mijzelf ging, maar ook om mijn vrouw,
de kinderen en de mensen om mij heen.
Ik ervoer Je waarde van het mogen ht'b.
ben van gevoelens.

Welke mens staat er tegemwer je, werd
belangrijk l'oor je. en !Joega je met die
mens om?
Toen ik dit besefte moest ik een keuze
gaan maken, niet eenvoudig, maar wel
de moeite waard. Ik maakte de keuze
om mezelf te ontplooien, samen mer
mijn vrouwen drie gezonde kinderen.
Ik koos voor de opleiding, als rode
draad in mijn carrière, om anderen be-
wust te maken: waar gaat het allemaal
om? Hoe sta je tegenover de ander?

Wat boeit JOJf zo in de KMar-UJerk-
zaamheden?
Zeer afwisselend werk, geen dag het-
zelfde. Je bent steeds met mensen bezig,
je kunt van elkaar leren. Bovendien
krijg ik veel ruimte om zelf vorm en in-
houd geven aan mijn werk, het is voor
jezelf als individu goed om zelf hesliss-
ingen te kunnen en mogen nemen.
Dat betekent wel dat de organisatie
goed de vinger aan de pols moet houden
want anders werkt iedereen langs elkaar
heen. Verantwoording afleggen dus, en
controle van boven af. Mijns inziens
prima, want dat gebeurt veel te weinig.

En'aar jii bij jezelf beperkingen ten aall-
ziel/ van !Jet opleiden?

Ja, ik vind mezelf op juridisch gehied
zwakker dan ik bijvoorheeld gedrags-
matig ben, terwijl ik in mijn vakgebit'd,
bij praktisch optreden, allebei net zo
hard nodig heb.
Hinnen de opleiding ben ik nadrukkelijk
aanwezig, enerzijds kunnen mensen
steeds een beroep op mij doen, ander-
zijds moet men ook wel wat laten zien.
]\;u lijkt het soms dat inlcn'en toch door
Je opleiding komt, want cr is al zoveel
in geïnvesteerd. Nu dat wil ik nÎet, ik
wil het graag zuiver houden.

Alwkt het W/a/Jenzich s("huldig aall Ol/-
geoorloofde halldclingel/?
Een vraag in de betekenis van ~wie ap-
pelen vaart, appelen eet".
Nee, ik denk dat er soms pressie wordt
gebruikt, maar vind dit meer thuishoren
bij beroepsethiek.
De balans tIlssen beroepsethiek en poli-
tietechnische gebruiken is niet altijd in
evenwicht. Soms ervaar je, en hoor je

duidelijk da~ cr een
llormvervaglng op-
treedt. Ik denk dat de
individuele marechaus-
see tc veel ruimte krijgt,
soms moer men net wat
meer verantwoordelijk
durven zijn voor het ei-
gen gedrag, los van het
groepsgedrag. Vaak zijn
mensen bang om elkaar
daar op aan te spreken
en iedereen bekijkt het
met zorg voor de eigen
toko.
Verantwoordel ijkheden
worden dan afgescho-
ven, onder het mono
"het is ecn hectische
tijd", het \'\Iapen is on-
derhevig aan allerlei
veranderin/o;en. Dit vind
ik te gemakkelijk.

Hoe kijk je aall tegell
uitzendingen/IJar het
buitelalld?
Onderdeel van ons
werk, d,\ar hcb je voor
gekozen.

\'\Iel vind ik het goed dat onze generaal
gezegd heeft: ik sTUurmensen uit, geen
vrijwilligers, want ik ben uiteindelijk
verantwoordelijk voor ze.
Positief deze duidelijkheid.

Hoe en'aar je als KMar !Jet (-'ersehil tus-
sen de militaire en politionele taak?
Je bent een heet je een gespleten per-
soonlijkheid. als militair ben je aUTori-
teitsgevoelig, door de duidelijke bevel-
structuur en de grote nadruk op het
groepsgevoel.
"-laar als je politioneel werkt moet je in-
dividueel optreden, gezag uitstralen en
dan komt het aan op je persoonliike
kwaliteiten, dan is cr veel vrijheid van
handelen, w,lt velen op hun eigen ma-
nier doen.

Nu I/enk cr is l'ed gezegd, dank l'oor je
openhartigheid en tot ziens.

Raadsman jaJp Geuze
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hilarisch en hartverscheurend

TOM HANKS ALS
FORREST GUMP

Amerika heet al sinds jaar en dag het land van de onbegrensde mogelijkhe-
den, het land waar een wakkere krantenjongen het tot miljonair kan bren-
gen, Nu is er langzamerhand op die mythe wel het een en ander af te din-
gen, maar in de topper van deze maand, Forrest Gump, blijkt een licht ach-
terlijke en bovendien goudeerlijke jongen (meestal twee flinke handicaps
om sociaal en maatschappelijk te slagen) het toch ver te kunnen schoppen:
hij krijgt een militaire onderscheiding, wordt later inderdaad miljonair via
de garnalcnvisserij en uiteindelijk is hij zelfs vader van een leer intelligent
zoontje, Alleen al door die onwaarschijnlijke carrière van iemand die in de-
ze harde tijden overal op de steeds groeiende hoop kanslozen zou worden
gegooid, is Forrest Gump een modern sprookje, i\1aar wat voor een!

• De liefde
Via de hartsvrK'ndin van forrest Jennv
(Robin \'\lright), zien wc tegdijk;rtijd de
werkeliike wereld <lanons voorhijtrek-
ken: Jenny is in haar jeugd duor haar va-
der mishruikt, wordt hippie en raakt \-er-
slaafd aan dru~s. Om de zoveel tijd heeft
ze contact mrt Forrest en naarmate ze
ouder wordt, begint ze steeds duidelijker
te heseffen wat ('tn ftnomeen van trouw
en oprechte liefde hij is. Als l.e heseft dat
ze eigenlijk net zoveel van hem houdt als
hij van haar, trekt ze tijdelijk bij ht'm in,
maar ze blijkt nog niet voldoende uitge-
raasd, dus neemt ze op een ochtend weer
de benen. Dat ze aan die periode een
zoontje heeft overgehouden hoort
Furrest pas als ze hem uitnodigt om haar
op te zoeken. In een van de roerendste
s(~nes uit de film maakt Forrest voor het
eerst kennis met zijn kind. Als hij snik-
kend heeft gevra,lgd uf de kleine rorrest
intelligent is, en dat tut lijn enorme op-
luchting bevestigd krijgt van Jenny, gaat
hij behoedl.aam naast het jongetje zitten
en kijkt samen met hem naar een teken-
film op de tele~'isie: twee kinderen naast

COIl!!;weet re redden. Zijn zwarte slapie
lIuhha, met wie hij een lI-arnalenvisscrij
zou heginnen, overleeft het echter niet, In
Z.lIndiensttijd leert Forrest t,tfdtennissen,
eenvoudig doorden hij Jltijd dot,t wat hem
opgedragen wordt. Doordat hij gewend is
z.ichvolll'dig in te zetten voor alles wat hij
aallpJkr, raakt hij zo hedreven in de sport,
dat hij ('r beroemd met wordt, en in een
commercial van een Japan", fabriek van
hatjes mag optredell. liet geld dat hij
daarmee verdient steekt hij, na zijn af-
zwaaien, in een garll,lknhoot omdat hij
dat ooit aan zijn zwarte vriend Buhha had
beloofd. Aanvankelijk v,1.I1gthij niet_,
lllaar de voorzienigheid heeft het af en toe
goed met de hardwerkende, infatsoenlijke
forrest voor. Op een dag steekt er bij-
voorbeeld een orkaan op die Jlle andere
garnalcnbotell verwoest. Vanaf die dag
verdit'nt Forrest geld als water. Als hij ge~
nocg hceft, hrengt hij de helft van zijn ka-
pitaal naar de moeder van Bubba die
proillpt t1allwva1rhij het zien van het for-
tuin. Daarna besluit ze niet meer te wer-
ken, en neemt ze ecn blanke huishoudster
in di('lISl.

• Laag I.Q.
rurrest Gump komt ter wereld als een jon-
gen met een J.Q. dat net iets te laag is om
op een normale open hare school mer te
kunnen. :\laar zijn alleenstaande mo('der
(Sal1yField), praktisch al>zr is, nodigt het
schoolhoofd uit voor ren erotisch avond-
je, zodat rorrest toch toegelaten wordt.
Forrest kan aamankelijk niet goed lopen,
hij htdt heugels om zijn henen. In de
schoolhus wordt hij dan ook op de eerste
de heste schooldag genJdeloos gepest
door de andere passagiert jes. Alleen Jcnny
trekt zich zijn lot aan, cn ze zal \'<lnJf dat
moment zijn enige lidde hlijven. Forrest
weet zich door z'n 'iChooitijd h('en te
slaan, gewapend met een logica die zijn
moeder hem heeft bijgehracht, Doordat
hij in het rllgbyteam wordt gekozen van-
wege zijn enorm loopvermogcn (de ben-
gds is hij &1.11allang kwijt), slaJgt hij ook
voor de rniddclhare school. Äog tijdens de
djploma~uiH('ikiJlg wordt hij g('rollscld
voor het leger. Voor hij het weel zit hij in
Vit'mam, waar hij een aantal maten plus
zijn sergeant bij een aanval van de Viet-

Tom Ha"ks (r) 111 forrl'St Glimp

• Begin hoofd verhaal
"Het publiek wil H"rrast worden, elke
keer opnieuw". l,ci Tom llanks (33) tij-
dens een interview met Larry King voor
CNN. Huc moeilijk dat is in een land
waar jaarlijks honderden films worden
gemaakt. die ook nog moeten concurre-
ren met de produktie uit andere landcn.
weet Ibnks zelf beter dan wie ook . .\laar
na een start waarin meer slechte dan ac-
ceptahele films de revue passeerden, be-
gon de speelse. weinig glamourcuzc
Ihnks [och op te vallen hij dc mensen
llIet het grote geld. 'Big' was de eerste
film die commercieel echt iets voor hem
deed. en waarvoor hij zelfs een Oscar-no-
minatie kreeg. 'Bonfirc ofthc Vanitib'
was een dure produktie die totaal de mist
inging dourd;\t Hanks een doortr3pt
personage te spelen kreeg, iets wat hij
met zijn vriendelijke, migszins naïeve
imago absoluut nitt waaT kon maken.
Hij rtvancheerJe zich echter korte tijd la-
ter met twee rollen die veel van elkaar
verschilden maar waarmee hii miljoenen
toeschouwers wist te charmeren. In 't\
l.eague of their Own' was hij de drank-
zuchtige, grofbesnaarde ('();lch van een
vrouwen-honkbal team, die latrr wch
veel voor zijn meiden gaat vuelen, tn in
de romantische tear-jerker 'Sleeple;;s in
Seanle' schitterde hij te~enover :\1eg
Ryan als jonge weduwnaar die via zijn
zoontje ,un een nieuwe vrouw geholpen
wordt. Voor zijn eerste echt serieU7e rol
in 'Philadelphia', als een mrt Aids be-
smette jurist, verdiende hij zijn eerste
Oscar. En in zijn nieuwste, Forrest
Gump, laat hij in feite een mrn~eling zien
\'an al die kwalittiten die hem langzamer-
hand tot een van de meest geliefde ac-
teurs van het huidige Holhwood hebben
gtlll:lakt: Forrest is kinderlijk, ontwape-
Ilend, goudeerlijk en slaagt er toch in om
zich prima staande te houden in een we-
reld (li(', zeker aan het hegin van zijn le-
Wil, niet bepaald vriendelijk voor hem is.
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DUIZEND ROZEN
Of ik het spedfilmdehullt van toneelre-
gisseur Theu Boermans, Duizend
Rozen, goed vond kan ik eigenlijk niet
el'ns zeggen. Boerl1lans is artistiek leider
van De Trust, één van de belangrijkste
tonedgezelschappen van ons land,
zoiets als het Werktheater een kwart
eeuw gell'den. Duizend Rozen, eerst
door De Trust op de planken gespl'eld,
snijdt een aantal actuele onderwerpen
aan: in een kleine provinciestad in
Oost-Groningen strijkt een groep
Amerikanen neer die in de draad fa-
briek, een van de vooroaamste be-
staanshronnen van de hevolking, willen
investeren. De doçhter van de boek-
houdster voelt daar alles voor. Ze
schaft een çompllter aan, als teken van
vooruitgang, De moeder is tegen alle

Murieke HabilIk ill Duizend Rou/!

De genaturaliseerde Rus Mike Nichols
is een hedreyen regisseur die al heel wat
successen op zijn naam heeft staan.
Wanneer iemand als hij dan ook gaat
stoeien met et'n gegeven, dat ik eigen-
lijk altijd onzinnig vind, blijkt er toch
l'en film uit te komen die genu;lllceerd
is geschreven, heel vindingrijk is uitge~
werkt, en waar je als toeschouwer toch
met een heel bevredigd gevocluitkomt.
In Wolf is Jack Nicholson, 57 inmid-
dels, l'en gefrustreerde uitgever die door
zijn baas op een zijspoor wordt gezet.
Zijn haan is ingepikt door een hypo-
criete jongere collega. Op een avond
rijdt hij, verblind door de sneeuw, een
wolf aan. Hij denkt dat het dier dood
is, maar plotseling bijt het hem in z'n
hand en verdwijnt in de nacht. Vanaf
dat moment begint l'en opzienbarende
verandering in de bedeesde uitgever
vorm te krijgen: hij ziet, hoort en ruikt
opeens vl'c1 heter, en voelt een vitaal

,\1iclJelh. Pfeiffer ell fuck Nichu/SU71 in \Volf

WOLF

nieuwigheden en vooral tegen haar
dochter die l'en kind heeft van een man
waar mams niks in ziet. De zaak hegint
fout te lopen als de computer-instruc-
teur verliefd wordt op de dochter van
de boekhoudster, en samenllll't haar
plannen voor een toekomst heraamr.
Korte tijd later blijken de Amerikanen
de fabriek gewoon te hebben opge-
kocht: ze halen hem leeg en verkopen de
machines aan Afrika. VJ.naf dat mo-
ment bl'ginllt,.'n de gebeurtenissen op een
echt groteske manier te escaleren. De
meeste betrokkenen vinden de dood op
een afgrijselijke manier, terwijl de rest
van de bevolking ziek blijkt te zijn ge-
worden als gevolg van de giftige stoffen
uit de fahriek. Het kleine meisje, door
wier ogen het hele verhaal als het ware
aan de kijker wordt gepresenteerd, zal
wel als de verpersoonlijking van alle on-
schuldig getraumatiseerde kinderen van
onze wereld zIjn bedoeld.
Aanknopingspunten genoeg dus, en er
wordt ook natuurlijk geacteerd. Toch is
het heel erg wennen aan de onwezl'nlij-
kt: sfeer ~'an de film die !laar het slot
steeds onwezenlijker wordt. i\.bar als
geheel blijft de produktie hoeiend van
het eerste tor het laatste beeld, en dat is
hoc dan ook een prestatie.

•••••••••••
•••

•
: FILM
:IN'T•
: KORT

LASCORTA
Uit Italië komt helaas \veinig op filmge-
bied, lllaar als er iets komt is het meest-
allIl de roos. La Scorta is daar een goed
voorheeld van. De film vertelt sober en
overtlllgend hoe het leven van de lijf-
wachten van politici en rechters er uit-
ziet in een Italië dat tot voor kort min
of meer werd gerl'geerd door de
.\hffia,
Een aantal jonge agenten, van wie één
kort geleden zijn partner en beste
vriend bil' een aanslJ.g op een rechter
heeft ver oren, wordt aangezocht om
de nieuw aangestelde rechter te be-
schermen. Hun angsten, hun emoties,
de V.l.lk gespannen situatie thuis als ge-
volg van hun gevaarlijke werk maar
ook de 10}"J.liteitjegens de mensen die
J.al! hun zorgen zijn toevl'rtfOuwd, alle
aspecten komen J.an bod. De prachtige,
dreigende muziek van Ennio l\1orri-
enne onderstreept de beklemmende
sfeer.

elkaar die een verbond voor het leven
sluiten. \Vant Jenny weet dan al dat ze
een ongeneeslijke, onbl'kende virusziekte
heeft (dat moet een van de eerste geval-
len van Aids zijn al wordt het niet met
wvecl woorden gen'gd). Ze trouwt dan
eindelijk met Forrest zodat hun zoun een
veilig underkomen heeft na haar dood.

• Flashback
Forrest vertelt het grootste deel van zijn
ongelooflijke leven in f).lShhack, terwijl
hij op de hus wacht die hem naar Jenny
zal brengen, aan toevalli~e passanten
die naast hem op het bankje van de bus-
halte komen zitten. Hanks heeft zich
een heel speciale manier van pratl'n aan-
geleerd, waaraan die onbekenden on-
middelijk kunnen horen dat rorrest
Gump het buskruit niet heeft uitgevon-
den, maar die tegelijk maakt dat ze die
grote, vertederendl' jongen in mannen-
kleren die hen zo onhevangen aan-
spreekt, niet kunnen negeren.

Het ongelooflijk knappe van Forre~t
Gump is, dat de film een feilloze b;llans
weet te hewaren tussen de lach en de
traan. Hanks speelt zijn rul zo ovcrtlll-
gend, dat je je nil,t schuldif.; hoeft te voe-
len als je af en toe om hem-moet sch;:ul'-
ren, maar dat je moeiteloos wordt over-
stelpt door tranen van omroering in
weer andere situaties. \X'ie enigszins
thuis is in de filmwereld, heeft wellicht
een indicatie wat hij of zij kan verwach-
ten als ik zeg dat de film een kruising is
tussen 'The \X'otld According to Garp'
met Rohin Williams in de hoofdrol,
'Being There' waarin Peter Sellers de
hoofdrol speelde, en 'Zelig' van en met
Wood}" Allen, De film is in Amerika een
onverwachte hit gebleken. ;Y1is~chienwel
logisch in een tijd waarin het publiek,
murw gC\vorden door iaren en jaren van
escalerend geweld in de film en in het ge-
wone leven, zich graag een bl'etje laat
meeslepen in een verhaal dat, ik zei het al
eerder, het best gedefinieerd kan worden
als een modern sprookje.

Leollore I'all O/)ue!and

• Beroemdheden
De tuch al verrassende verhaallijn wordt
extra opgeluisterd doordat Forrest
Gump tal van heroemdheden ontmoet
die, dankzij de huidige computer-tech.
nieken, ook echt met hem in gesprek lij-
ken te zijn. Zo drukt hij Kcnnedy de
hand en laat hij ;lan Johnson het litteken
op zijn achterste zien dat werd veroor-
zaakt door een verwonding in Vietnam
(een stunt die Johnson later, na een ope-
ratie, van Forrest 'overnam ...'). Hij zit in
een t.v.-show van Dick Can:"U naast een
nog I'onge John tennon, en Elvis logeert
tiide ijk in het pension van de moeder
van Forrest (en zag de jongen stuntell'n
met zi;n heugels, wat de basis werd voor
de hewegingen die Elvis later 7.0beroemd
7.onden maken), Vooral voor wat oudere
kijkers zullen deze scènes een feest der
herkenning bt>tekelH'n, al kan een jong
publiek Zeker ouk genieten van de naad-
loze manier waarop ze zijn gemonteerd.

EGO I SEPTEMBER 199-1 - 19



zelfbewustzijn in zijn botttn dat hij al
jaren kwijt was. Dat is het begin van
een opzienbarende ommekeer in zijn le-
ven, waar hij uiteindelijk de mooie
dochter (~tichel1c Pfeiffer) van zijn ge-
hate baas (Christopher Plummcr) aan
overhoudt, nadat hij zijn vrouw (Kate
Nelli~an) met de hypoult're collega die
op ziln baantje aast (Jarnes Spader)
heeft betrapt. Nichofson beween zelf
dat de revival van de 'wolfman' (1ces
machu) op handen is, omdat zowel
lJlannen als vrouwen totaal in de war
geraakt zijn door het feminisme. Dat
wachten we nog maar even af, maar in
elk geval is Wolf een fascinerende film.

BADGIRLS
In het kader van de oplevende popula-
riteit van Je \X'estcrn past Bad Gids
heel aardig. Een sterke film is het niet,
maar mooi om naar tI.' kijken in elk ge-
val wel. Vicr hoeren (in de vorige eeuw
altijd vervloekt door de cleru!, en alge-
meen aangemerkt al!'>slechte meiden,
hoewel ze vaak geen enkele andere mo-
gelijkheid hadden om aan de kost te
komen) moeten op de vlucht als één
van hen een la!'>tigeklant die haar

Vlm; Andie MacDowell, Ma,}' St/lart
AlostersrJll, Made/eille Stowe ell O,l'W
Rarr)'more.

vriendin helaagde, heeft neergeschoten
(nadat hij zelf met schieten was hegon-
nen!). Ze wordt in een actie die onmid-
dellijk aangeeft dat we het met de ge-
loofwaardigheid niet zo nauw moeten
nemen, letterlijk van de strop gered
door haar wakkere collegaatjes, en dan
begint "en woeste r"is door het Wilde
\'\'cs[cn, \\'aarbij ze nog ecn rekening
vereffenen met Billy the Kid.
Uiteindelijk vindt een van de vier een
passende echtgenoot, de andere drie
ncmen de wijk in de hoop ergens an-
d"rs een fatsoenlijk bestaan te kunnen
opbouwcn. Veel te veel ge\veld natuur-
lijk weer, en de meid"n ont!'>llappen wel
erg vaak aan een ogenschijnlijk onont-
koomhare dood. !\.Iaar de hoofdrollen
van :-'ladeleine Stnwe, Andie
:\lacDowell. Mary Stuart \.lasterson en
Drew Barrymore (hct zusje van Elliott
uit E.T., uitgegroeid tot een hlonde
pin-up gir!) zijn redelijk te genieten, en
hun cowboy-kleren staanl.e minstens
7.0goed ah hun uitdagende japonnen.

I..v.O.

INHEIa------------
VIZIER

Een treffer in eig~n doel
werd de Colomblaame
voetballer Andrés Escobar
fataal. De 27-jarige \'erde-
diger van het nationale
Colombia,lnse Team hielp
met zijn treff"r Colomhia
aan cen ncderLtag tegen de
Verenigde Staten, en daar-
mee Colomhia aan het eind
van een voetbaldroom. In
een door hemzelf geschre-
ven column in de Colom-
biaanse krant '11Tiempo'
schreef André!'>Escobar na
de uirschakeling van het na-
tionaal elftal wat opbeuren-
de woorden aan het adres van het te-
leurgesteld.e.pu~liek. Hij eindigde zijn
stuk met" I ot z.lens. Het leven houdt
hier niet bij op".

Helaas bleek die laatste o\lmerkillg niet
alleen onjuist, maar letter ijk ook niet
op hemz.elf van toepassing. Voetbal is in
sommig" latijns-Amerikaanse staten
één van de weinige mogelijkheden voor
de arme massa's om zich aan de dag,,-
lijkse misère te ontr('kken en, zich iden-
tificerend met het succesvolle elftal,
toch nog ergens Te!'>coren,ook al is het
in een droomwereld. Daarhij komt daT
in een door Imlffia, drugsbaronnen en
corrupte politici vergeven land als
Colombia vermogens verwed worden,
en dit keer waren het vooral vermogen!'>
die op een winnend nationaal elftal wa-
ren ingel('t. AI di('genen, die hun winst
in rook zagen opgaan, hadden uiteraard
enige moeite hun dankba.lrheid voor
het eigen doelpunt in te tomen. Behalve
dan die tWlT personen bij de uitgang
van de nachtclub die, hemoedigd door
de alcohol, een twaalftal schoten op
hun doel, de ongelukkige Escohar, af-
schotm. :Niet alleen het Colombiaame
publiek - nid lCdereen aldaar bleek de
voetballer dood te wensen - maar (Ie he-
Il.'wereld was geschokt. i'\iet geschokt
vanwege een moord in .\ledel1in, want
d.1t blijkt daar veertig maal per dag
Voot te komen, maar geschokt vanwef'
heTmotief. De \'oetbalverdwazing hal
kennelijk een grens overschreden.

Bij nader inzien was het niet Z07eer de
voetbalgekte die hier als primaire oor-
zaak van het aangerichTe onh"il moet
worden .Iangemerkt, als wel het feir dat
1l1('nsenmet een wapen op zak lopen en
onder omstandigheden daar dan ook
gehruik van maken. Wapens dienen op
straat alleen ond('r handbereik van gedi-
plomeerde dienders te zijn, en ook Jan
hlijkt dat het vuurwapen van oom agent

10. EGO I SEI'TEMI"lER 1'.1';1-1

EIGEN DOEL

nog wel eens afgaat regen alle instructies
en geoefendheid in. Het plan van burge-
meester J)'Hondt van !':il'megen om sur-
veillanten te bewapenen ijkt dan ook
nogal ri!'>k:mt.Natuurlijk is niet te ver-
wacht('1l dat bij e"n ned"r1aag van l'EC
de aanwezige parkeerwachten, door
middel van hun vuurwapen, na de wed.
strijd nog e\'en een rekening vereffenen
met de spelers. :\Iaar wel i!'>te verwach-
Ten dat het verstrekken van vuurwapens
aan onvolledig opgeleide heambten een
risico met zich meebrengt. Natuurlijk,
niet iedere parkeerwacht zal bij een ru-
zie over een parkeerbon meteen naar
zijn vuurwapen grijpen, maar dat hoeft
ook maar één keer te gebeuren. De kans
dat burgemeester D'HoTldt dan het
slachtoffer is moet overigens, statistisch
gesproken, bijlOnder klein geachT wor-
den.

l.e01l 'Veeke

Helaas, geen puzzel in dal.' editie van
EGO. Wel volgt hier (Ic oplossing van
de pund UiThet juli-nummer.
De heroepen die achter de vi!'>irekaartjes
schuil gaan zijn:
L. Haar uit Aden is een handelaar,
T. Doue uit Amman is een
commandant,
S. Poei uit Tuil is een poli ricm,
en T.R. Duis uit Hoek is een
huisdokter.



Agnes
Van de h,md van tekenaar/schrij-
ver Peter van Straaten ven;cheen
nèt voor de lOmer het achtste (!)
Agnes-hoek: Agnes slaat terug.
In dit deel de laatste lotgevallen
uit het 'slordig' leven van Agnes
(hd feuilleton Jat nog steeds-
wekelijks - in Vrij l"t:dcrland
verschijnt).
Oit deel begint (vanzelfsprekend)
waar hd vorige ('Agnes redt het
wel') eindigdt:: de overname van
de studio (binnenhuisarchitek-
tuur} van haar verongelukte baas
Max. Samen met haar compag-
non Rick weet Agnes dl."onder-
neming uitstekend te leiden en
gl't:ft ze er blijk van aanzienlijk
meer in haar mars te hebben dan
ze zelf voor mogclijk had gehou-
den. Uiteraard zou Agnes zich.
zelf niet zijn als ze zich niet, op-
nieuw, in een amoureus avon.
tuur zou hebhen geslOrt. Ilaar
nieuwe vlam is dc bijna twaalf
jaar jongere uitgever Erwin
Lampt:r. Agnes acht zichzelf veel
en vcel te oud voor de dertigjari-

gc Erwin maar het blo,.d kruipt
nu eenmaal waar het niet gaan
bn. Uiteindelijk maakt Agnes
toch een eind aan dez""verhou-
ding en kiest er bewust voor ~als
een bejaarde" te gaan le,.en.
Tenslotte heeft het leven nog ge-
noeg andere leuke dingen in de
aanbieding: bijvoorbeeld haar
bijna 17-jarige zoon Ihnid en
natuurlijk dc nodige aleohnli",he
drankjes.
Gelukkig loopt het feuilleton nog
steeds door zodat de vde Agnes-
fans, na lez.ing van dit hoek, Lü:h
al wt:Cr op kunnt:n maken VOOt
het volgende deeL
Een heerlijk hoek urn er z,omaar
even tussendoor te lel.Cn.
reler van Straalen: Agnes slaat
terug. De Harmonie,
Amsterdam. 1994. 160 blz.
123,50. (WH).

Verhalen
De schilder/schrijver Jean-Paul
Franssens heeft met zijn romans

(van 'De \'\-'issetwachter' tnt l'n
met 'Een Gouden Kind' en 'Een
Goede Vader') een aardige
plaats veroverd in ht:t
Nederlandse literaire \wrddje.
Onlangs voegdl" hij aan z.ijn
grot:iend oeuvre de verhalen bun-
dd Ware LiefJe we. Korte ver-
halen die eerder werden afge-
drukt in KRC Handelsblad.
Ongeveer de helft V;Jnde verha-
len is gebaseerd op herinnerin.
gen en voorvallen uit de vroegste
jeugd van de ;Juteur maar van
een volstrekte tijdloosheid. [n
het titelverhaal vertelt Franssens
hoc hij als kleine jongen reeds
haarfijn wist wat ware liefde
was, omdat hij twee oudere lUS-
jes had die ... naast zijn kamertje
sliepen. Door de flinterdunne

($...OWC~
CiI,i/;jNJ,

wand werd hij volledig ingewijd.
Het aardigste verhaal vond ik
'Een nieuwe fiets'. In dit Vt:rhaal
h;J;Jlt de allteur herinneringen op
over z.ijn dertiende verjaardag.
beter gezegd over het geschenk
Jat hem bij die gelegenheid ten
deel viel. Via een buurvrouw
mag hij de fiets in ontvangst ne-
men van h;Jar overleden man
maar het is een ... damesfiets.
Zijn wereld stort in: Nooit kri;g
ik een ket'r wat ik aht wil.
Gekeerde hrod:.ell, j<l.fjro"ken
lHl,lr fe broertje Ill'ee ;<I<lr ill
heeft lupt'll ",ftell ell stinken.
Eell jas die Ie klein gemddkt is
vall eell ot'erias vall vdder. Een
door eell debiele I,mle van rest-
jes wol it, elküar gebreide slipu-
vcr met bllitell eli pluoiell. (... )
lk zie me al op eell damesfiels.
Moel je die ;oolgells straks ce/Is
horelI. Gt'ell meisje dal Ie Ilog
aanbikt. Op zijn verweer dat
het een damesfiets is antwoordt
lijn moeder: maar et'll Jümes-
fiels is tod} ook ,','11 fiets? [),wr
ga<lthel tenslotte om.
Pr;Jchtige verhalen.
Jean-Paul Frans~ens: \J;'are
Liefde. De H<lrmonie,
Amslerdam. 199-1. 1-12 hlz.
i 25,00. (WH).

Che Guevara
In december 1951 onderbrak
Ernesto Guevara, toen 23 jaar
(en nog z.onder "Che~), zijn art.
senstudie om met zijn vriend
Alberto Granada aan een reis
pt:r motor door Zuid.Amerik;J te
beginnen. De twee begonnen
hun tocht in het Argentijnse
Cordoba en deze liep vi;J Chili.
Peru, Colombia n;Jar Caracas,
de hoofdstad V,ln Venllzllela.
Daar arriveerde het duo in juli

1952. De mOIor, LI Poderosa 11
(De .\Iachtige), hadden de avon-
turiers al in februari (nog in
Chili) achter moeten laten.
Vanaf dat moment vervolgden
ze hun reis veelal alliftcnde en
zelfs een keer als verstekelingen
op een boot.
Che Guevara begon dele tocht
als een ontdekkingsreis maar hil
bekende, naderhand, dat hij
door dt:ze reis innerlijk was ver-
anderd. De omlwervingt:n had-
den hem o.a. geconfronteerd
met de in erbarmelijke olllst;Jn-
digheden levende indianen en de
leprozen in het Amazone-gebied.
Situaties die invloed zouden beb-
ben op zijn latere politieke keu-
zes.
In het nu uitge}te\'en reisdagboek
Op de motor door Latijn~
Amerika doet Guevara verslag
van dez.e tocht. Het hoek houdt
hd midden tussen een dagboek
en een rei,llerslag, met evenveel
pakkende als minder boeiende
gedeelten.
In het bijzonder voor in de fi-
guur Che Guevara geïnteresseer-
den beslisl de moeite waard.
Ernestn Che Guevara: Op de
mulur door L:ttijns Amerika.
Van Gennep, Amsterdam. 199-1.
168 blz. I 29,50. (WH).

Afrikaanse roman
[n de 'Afrikaanse Bibliotheek'
verscbijnen met de regelmaat
van een klok nieuwe delen. Dit
voorjaar werd dez.e pr;Jchtige
reeks uitgebrt'id met Keuzes. Een
liefde~ruman van de Ghanese
~chrijfster Arna Ata Aidoo. Dez.e
autrice m;Jg in :\ederland nau-
welijks bekend zijn, toch be-
hoort zij met o.a. Buchi
En1l'cheta, .\Jariama B;Jen
.\Iiriam Tl<lli tot de vfOuwt:1ijke
voorhoede in de Afrik;J;Jnse lite-
ratuur.
Hoofdpersoon in deze roman is
de ~odologe Esi Sekyi die, na
verkr,lcht te zijn door haar man

Oko, een echtscheiding aan-
vraagt. Deze verkrachting bin-
nen het huwelijk is de direhe
aanleiding tot het laten ontbin-
den V;Jtlde relatie. Dieper liggen.
dc oorzaak is dat ze van haar
man Oko ollvoldoende de ruim-
te ktil'gt haar veeleisende baan
gesta te te geven. Na haar schei"
ding kiest ze bewust voor een
positie van tweede vrouw in een
polygaam huwelijk. Van haar
nieuwe echtgenoot Ali Kondt:y
\.crwadl1 ze meer vrijheid, en in
ieder geval, zeker als tweede
vrouw, de ruimte waarbinnen ze
zichzelf k<Jnzijn. Zonder de last
van een full-time echtgenoot op
haar schouders proheert ze tege-
lijkertijd ;Jan haar carrière te
werken. haM idt:ntiteit te behou-
den en ha;Jr relatie inhoud te ge-
ven . .'\lcde doord;Jt ha;Jr omgc-
ving weinig begrip toont voor
haar weinig-traditionele opvat-
tingen blijkt de door Esi inge~l;J-
gen weg geen eenvoudige te zijn.
Ama Ata Aidoo: Keuzes. Een
liefdt:sroman. In de Knip~eheer,
Amslerdam. 199-1. 2S6 blz.
139,50. (WH),

Indianen en Abongmals

In de Knipscheer brengt ;Jlweer
het zesde kwarlet Globe Pockets
uit, een reeks kwaliteitsboeken
van f 15,- per stuk, elk voor- en

-_._ •...."------
najaar vier tegelijk. Dat de uitge-
\"Creertijds ba;Jnbrekend werk
\'t:rriehtte met zijn India;Jllse
Bibliotheek is gelukkig in deze
poeketserie nog ,tccds terug te
vinden. Dit keer door een twee-
tal boeiende herdrukken. Ten
eerste De slag bij Little Big Hom
van Dee Brown (auteur van het
heroemde ~tandaardwerk
'!kgra;Jf mijn hart bij de hocht
V;Jnde rivier'}, een "dagboek'
over de ondergang van generaal
Custer's Zevende Cav;Jlefle te-
gen de opperhoofden Sitting Bull
en Crazy Horse in juni 1876.
(Glohe nr.21, 22-1 blz.}
Ten tweede Craig Strete's
Spie!{c1je geziehl aan een dren-
keling in de rh'ier, een rC;Jlisti-
sche en humoristische roman
over het dagelijks leven in een
inJi<uns reservaat. Naast het
ontroerende liefdesverhaal van
Je weesjollgen T all Horse, Lijn
\.rienJ en hun beider vriendin,
wordt het tf(H)stc!nze leven be-
licht van T all Horse's grootou-
ders. Schitterende verbeelding
V;Jflecn stervendl' cullUur!
(Glube nr.H, 1-12bb ..)
Voor het eerst ook non-fictie in
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ue Glohe-rct:k~, mer J •..bundel
Over de doden ... van Ham
Wvnants. lkrticn levendige. met
tekenin~en gCll1ustrl'crde, vr;1<1g-
gesprekken lllt'T \'akmcnscn ovo:r
hun beroep: van aflcj!.zustcr tor
uitvaartleider, \<1Il grafJdver tot
ovenis!, van Hf/ekeraar tot mi.
litaire grafruimer . Niets engs
aan, wel \'cd heldere inform,ltie
over 311•••.1'131"'" vragen naM _
H><.>oicningcn, eindhc,lemmmg,
begraven of crcmcn"n enz,
(Globe nr.22, 214 blz.)
Kroun op dir kwartel is onge-

r••••Weld de dubbdJikkc Jutohio-
grafie van Sally ~Iorgan .\1ijn
plek, OHr dril." gCl1cfJtic>
Aboriginals. In de CUS! •••helft
van het boek vertelt S'llir
:\Iorgall {1':l51) ha.u eigen I't'r-
haal Jls één van de vijf in Pnth
opgroeientie kinderen van
(;Iadys Corunna en Hili ).Iorgan
(een geesrdijk zwaar f:ehavende
oorlof:wett:raan). Na up haar
vijftiende dt" schokkende ont-
dekking te hebben gedaan \'al1
oorspronf; een Aborif;inal IC
zijn, besluit S'lily de ges~'hiedenis

I'Jn ha:!r eigen bmilie te "chrij-
ven. In de tweede hdft vervlecht
fe daarin te,'ens de drie lange,
op band opgel\omt"n, verhalen
van haar moeder, haar groot-
moeder Daiw en diens oudere
hron Arthur'. Ook rei,t ze naar
de geboorteplaats van oma
Corunna In het noorden van
Au~tralii;. Uit {Ieze emotioneel
aangrijpende en spirituele :wà-
[{Kht n,tar de eigen idemiteit is
eell buitengewoon indrukwek-
kend boek ontSlaan, De veelal
onvoorstelbaar tH'urige per.

soonlijke geschil'denissen wor-
den zo vlot en vaak geestig ver-
teld dat het aantal van 4QO,OOO
verkochte exemplaren 111
Australië niet hoeft te I'erhazen,
:\iooier zou het nog zijn wan-
nen dit monumentale menselijk
ducument een po,;jtiel't' weetslag
zou k01gen in het ldl-
AlIstr,1 isc/; belád IegelI de
Ahorigi"als waarin ,'olp;ens de
oude Arthur Cnrunna hel kolu.
llii1liSll/t' lIug niet t'ooriJij is,
(Glohe nr,n, 581 bb ..)(FS)

Speciaal aanbevolen

geld, ang~1 en 'tress; (3) een mo-
gelijke uitweg ge~chem door
'dehvpnulis('ring' van on~ze1f,
met hoofdstukken over o,a. be-
wustwording, loslaten, liddt", re-
laties en mediutie; cn ten~lotte,
(4) gekcken naar een aalllaltot"
kOlllslvoorspellingen en hun die-
pert" b(,tekenis,en. Zullen 11'1.' op
tijd ontwaken en zu ,'l'n cata~.
troft' kUllnen vermijden? Rus~ell
is realisti"h: 'X'ii ûjn <l<l11de
eÎlldsprilll begonnen Viln onze
lIifftiJ:dni:;cnd jaar lillige storm.
l(Ju/-' l'JII ontluikt'ml !>t'll'lfstûin
11.:1,lrl'o!mJ"kte t)edichting. \Y/ii
;;jin he::ix md een r<lee tegen de
tiid.
Een hijzonder inspitnend boek
Jat stimuleert tol eigen duorden-
king. Dat kan ook nog op l'en
andere manier: de auteur heeft
namelijk een videnhand (27
min,) gemaakt. die, met honder-
den beelden die de hele schep-
ping omvatten, laat l.ien dar de
huidige crisis in de wereld in we-
zen een crisis van ons bcwu~tzijn
is. De volgl'nde stap die wij m()e~
ten nemen ligt nil'l buiten ons
mailr in ons. leis voor gebruik
rijdens geestelijke vcrwrging~-
uren of een vormingsconferen-
tie? De NeJeriandsulige \'er~ie
van de band kan worden besteld
door f 49.$0 over te maken op
giro 2368763\.n,v, Russcll en
Bakker I~\' te Hillegom ml.t ver-
melding \'an Het witte gal in de
ti;d (rel,02S20-21815),
Peter Rmwll: Hel wine gat in tic
liid. Ankh-Herme~, Deventer
1994.216 hb., gei11,j39,m.(fS)

dnhhelleven van zijn vader zien
te vCfwerken.
Het 1<'I'envan Paul Spruil kreeg
lien jaar later opnieuw l'el) dr,l-
matisch(, wending toen hij zelf in
een g<'l\Cld~uitbarsting zijn stief-
\'ader vermoordde omdat dt"/.t"
Ijjn moeder mi~handc1de. Met
<lisgel'oll; dal hij, net als zijn va.
der, in de gevangt"ni~ en een
TBS-kliniek tereçht kwam.
Kon na zijn vrijlating raakte hij
betrokh'n bij een uverval met
dodelijke at1oop, w,urbii uok
tijn mededader om het lev("n
kwam, Paul Spruit zit hier\'oor
wederom in de gevangenis, waM
De Vries de kans kreeg hem we-
kenlang te ht-tocken.
Peter R. de Vries: Een moord
kost meer le,'ens, De Fontein,
Baarn, .~OObh, f .34.90 (EK)

Precies acht jaargc1eden
(~epl.'86) vroeg Ik iJl deu ru-
hriek aandacht voor de hnciende
toekom,tvisie l,ln Peter RU<;Sl'lI,
die in Cam bridge wis- en na-
tuurkunde, experimentele psy-
chologie en cumputerweten-
,chapren studeerde, Zijn boek
'Wereldbrt'in - De aarde Ont-
waakt!' over het evolutiepn:x:e~
van de aarde richtte zich vooral
op het jonpte stadium in die
evolutie. dat van de noogenese-
het omstaan van de geest,
Uiteengezet werd hoc dl' ingrij-
pende bewuslzijnwerandcring
en spirituele vernieuwing, die de
mensheid nodig heeft wil zij
I'oortbestaan, al snel en brt"t"d
ver~preid in opkomst is, Evenzo
fa,cinerend houwt Rus,ell hier-
op voorl in zijn onlangs vetsche-
nen hoek H"t wine gal in de tijd
- Onze t••ekom~ti!\e nolutie en
de betekenis V<lnhel nu.
Opnieuw is hl,t I.eer begrijpelijk
geschreven en van wrhelderend,'
lekeningen v{luf/ien.
In vier delen wordt achtereen-
volgen- ( I) een OI't'rzicht gege-
ven van de hiol()gi~che en cultu-
rele evolutil' V;lllde mensheid tot
nu toe; (2) een analrse gemaakt
van de mindet gewnde en soms
zelfvernietigende ;1"peCt('n ,'an
Onle ontwikkeling, met hootd"
~tukhn OI'er o.a. I,...hoc!ten,

T oekomstvÎsie

Levensverhaal

sen rond Geel (lklgië) door on-
bekende Turken oven'allen en
ernstig mishandeld. ;-":U hij met
dit relaas een boekje opl'n doet
over de afschuwelijke daden "an
de Turkse geheime diell't, wacht
hem, ondanks speciale bew<l-
king, wellicht nog meer.
Een huek dal in ieder geval iede-
re (1eidinAAewnde) mililair 7.OU

mOt'ten lezen.
T\lickael Suphi: Farac. Relaa~ uit
de Turkse folterkamers. EI'O,
Berchem (Bc1t<;ië).Verspreiding
\'oor Nederland: Ik Geus,
Breda, 1994, 139 bil, f .H,7S.
(WH}.

reter Je Vries is Kederlands be-
kendste mi~daadjuurna1ist. AI
l'erder werd zijn bock 'Cipier,
mag ik een pistool van U?' door
mij in deze ruhriek besproken.
Ouk in zijn nieuw~te bock Een
moord ko~t meer levens weet De
Vries op indrukwekkende wijze
de geschiedenis en de gevolgen
van rrn van Kederlands af,dHI-
welijkste misdrijven up Ie teke.
n('n aan de hand \'an het ~chok-
kende en aangrijpende le\'Cm-
I'erhaal \'an !',ml Spruit.
I'aul Srruit was Zl'slien jaar oud
wen I,ljn \'ader, Corne1is Spruil-
een AmsterJ,lmse tijdsd1riften-
colpurteur - in 1974 werd !;ear-
re,teerd voor de I;t'tllchtmaken-
de moorden op twee kinderen,
de negenjarige Hasje Bloemena
en de tienjarige l-IeieenTje h;wc.
Cornelis Spruit werd tot twintig
jaar gevangeni~straf veroordeeld
en !',lUl moe~t het gruwelijke

Folteringen
Met dit hO/'k teken ik mijn
doudl'mmis, De orK,lIllsali<'
U',WTl}o(Jrik heli gewerkt, duldt
gCt'III'erra,ul. AI<l<lrik kmilliel
IJIIKt'r ;;wijr.ell, Zo hegim
_\lickael Suphi zijn indrukwek-
kende hm'k Farac, Rcl<la~uit de
Turkse folterkamers,
De in Belf:ië, uit Turk~e olldcr~,
geboren Sllphi reist in 1987 als
twinrig.jarige Iklgischfrurkse
jongl'man af naar lnslanhod om
zijn militaire dien>tplicht van 1!l
maanden Ie vervullen, Na een
korte algemene opleiding wordt
hij bestemd \'uur het beulswerk
in de folterkamers \'an de
Turkse gl'heime dien,\. Op in.
dringende wijze duet hij verslag
hoc hij getransformeerd wordt
tot een martelaar. Door el'n ~y~-
temati>che imimidatie, het op-
lc~en van de meest grol'e vernt"-
daingen. het moeten (lilderga'ln
van een enorme hoen'elheid 11"
~iek geweld, het uiten \'an af-
schuwelijke bedreigingen, dit al-
les in een wereld die vulledig is
afge~l()tl'n \'an de buitenwereld,
wurdt Suphi (werkend onder de
codenaam Far,lC) eell gCI'oel!o:e,
1J<lrdeIIItl1o",der l'all bel'e!ell,
Wannl'er hij zich afvraagt hoe
een mens zover kan zakken
denkt hij de reden in hel volgen-
de te mueten zoekt'n: \Y,'iidurf-
den nÎ{'/ ter.en te spreken. \Vii
deden wat ons was bt'l'o/t"I.
Waarom? Wellicht uit angst ulf
Kesl<ll{en/I.'worde1/, de wetelI'
sdJ<lp dat ze md je kOllde'l doen
wat ze wilden.
Wanneer hij een 12-jarige jon-
gen ,tok slagen up Je voetzolen
muet toedien,'n weigert hij open-
lijk (Ik J!Je niet meer 11I('emet
die sm,'rige spel!ctj"s, Eell kind
kmi gf'C" terrUTlst ::i;n.1.deser-
teert en weet terug te kl'ten naar
Bclgii.'.
Dit vooriaar werd hij in de bus-

22 - EGO I ~ElyrL'tBER 1994



Soms vragen dienstplichtigen als ze op-
komen aan mij: "Raadsman, vertel me
eens wat humanisme is". Ik hegin dan
meestal zo: Her woord humanisme is
opdeelhaar in drie stukken: human-is-
me. Ik denk dat je geen universitaire op-
leiding nodig hent om dit vanuit het
Engels re kunnen vertalen in Ik ben
mens. Humanisme gaat dus over ons
mens-zijn, niet meer en niet minder. Ik
heschouw humanisme als een open Ic-
vensovcnuiging, waarbinnen alles waT
te maken heeft mer ons lewn en ons zijn
als mens bespreekbaar is. Tevens is het
humanisme herkenbaar, omdat het geen
vastsraande waarheden, geen dogma's
zeggen we ook wel, kent. Humanisme
kenmerkt zich doordat dit het leven he-
schouwt vanuit algemene liefde voor de
mensheid.

Ons mens-zijn onderscheidt zich o.a.
door onze binnenwereld en onze buiten~
wereld. De buitenwereld bestaat uit al-
les wat er om mij heen gebeurt en wat
invloed op mij heeft. De buitenwereld
vraagt mij eigenlijk elke dag: hoc ga ik
om met de \vereld, de mensen om mij
heen, m'n familie, m'n werkgever \'n
m'n bureIl. ~taar ook wordt mij de
vraag gesteld hoe ik mij verhoud tot de
maatschappij waarin ik leef, de wereld
waar ik deel van uirmaak, de dieren om
mij heen en de aarde waar ik op sta. En
overal waar deze vragen dus spelen in

Ongekend Humanisme

mijn buitenwereld, zijn er ook mijnver-
antwoordclijkheden! Ik heb enerzijds,
weliswaar binnen bepaalde grenzen, de
vrijheid om te gaan mer mensen en din-
gen wals ik dat zelf wil, anderzijds heh
ik mijn eigen verantwoordelijkheid voor
hoé ik dat doe. En dáár zit een span-
ningsveld tussen.
De buitenwereld is voortdurend onder-
werp van aandacht en juist daardoor
draagt het bij aan mijn persoonlijke
vorming, groei en ontwikkeling. Ik leer
mijzelf voor een groot deel kennen door
me steeds weer opnieuw tc wetsen aan
de wereld waarin ik leef en aan hoc deze
op mijn persoon reageert. Zo word ik
min of meer 'gedwongen' mijzelf onder
ogen te ZÎen en dat vormt een belangrij-
ke zin van mijn leven. En door mijl.e1f
onder ogen te l.ien, maak ik meteen de
overstap naar mijn eigen binnenwereld.

.\1ijn hinnenwereld laat zich in het bij-
zonder kennen wanneer ik stil ben. In
mijn stilte ervaar ik mijn gedachten
scherper, mijn gevoel, mijn intuïtie Wt
in 'de toppen van mijn vingers" en kom
ik het dichtshij mijn eigen zwakheden,
mijn eigen kracht, m'n groei, mijn kwa-
liteiten. Ik denk dat degene die de stilte
zoekt uiteindelijk zichzelf terugvindt, en
dat komt ook doordat in de stilte de

rijkdom van eenvoudige dingen het bes-
te tot zijn recht komt. In de stilte kan
mijn eigen waarheid tot leven komen,
en kom ik dus tot mijzelf. Ik heb de stil-
te leren begrijpen, waardoor mijn mens-
zijn in kwaliteit is toegenomen. De con-
frontatie met wie je als mens bent, is een
uitdaging en vraagt om bezinning en
verdieping.

Ik kan me goed vinden in de woorden
van Dürr, die zegt: "Ik denk dat Jezus in
onze dagen een gevecht zou aangaan
met de oeverloze stroom van lawaai en
het eindeloos uitgieten van boodschap-
pen, van de vroege morgen tot de late
avond, over mensen die hetluÎsteren
naar zichzelf willen otH\'luchten, (... ).
Wc verwaarlozen onszelf door de stilte
niet aan te durven, de stilte die ons
gaandeweg het luisteren leen!"
In het leven waarin ik mens wil zijn, wil
ik de twijfel voelen, de angst, de \'fcug-
de, alles ... ! Ik wil verbonden zijn met
mijn ziel en ik wil voelen en 'weten' dat
ik deel uitmaak van het universum, van
een kosmische grootheid die mijn bevat-
ten ontstijgt. Ik wil mijn mens-zijn le-
ven, heleven en ervaren tot in z'n uiter-
sten, zover mijn menselijke vermogens
reiken. En dat wil ik in samenhang met
de wereld om mij heen. Vol-waardig
mens zijn, ik doe her niet voor minder.

Raadsman P. Samu,ef

Raadslieden - waar en wie
Telefoon pris'é

03210.18934
08370-10205

040.627322
00-494284!i6Z9
03210-18934
03480.147K7

05210-13657
085-629745

08308-2H167

02991.3525
05220-62273
035-232142
072-641080
00-4942!H2470
075-703705
05160.13579
0[3-425425
01727-13248
030-937808
U3417-58156
00-4952356621
00-4942816195
035-234907
00-495761687
01640-47215
020.6323785
080-563833
080-229069
08382.1675
076-872688
080-239840
OSlIO-72385
033-952099

MDTN

• 06 - 535 -7549
• 06 - 514.6093
• 06 - .549 -7913
• 06 - 594 - 2285
• 06 - .534 - 2492
'06-213-341/281
'06-202-617
'06-5[7-335
• 06 - 514 - 6093
• 06 • 209 - 2089
'06-532-2643
• 06 - 209 - 2405
'06-209-6820
'06-594-2285
'06.557.6445
.06.541-8499
'06-578-702
• 06 - 209 - 2089
'U6-678-1826
.06-533-7810
'06-443-259
• 06 - 594 - 2285
'06.557-6444
'06-445-290
• 06.504-2654
'06-500-7051
'06-51[.196
'06.564-2774
'06-564-2774
'06-529-3341
'06-531-1564
• 06 - 519. 6S26
'06-213-3411281

03404-14060
03404.14060

05207-67549/05255. S109

040.62790'H627913
00.4942817510, tst. 2285
05771.1341, ISI. 249212498
010.4539911, ISI. 341/381

085-718911, ISI. 335

02230-52089
05210-15422, tst. 2643
02230-52405
02230-56820
00-4942S1751O, !St 22S5
030-366444/45
05920-58499
04950-82811, tst. 702
02230-52089
08380-81826
03410-76000, tst. 7809/7810
00-4952358150
00-4942817510, ISt. 2285/2286
030-366444/45
00-49633277276
01646-92977
0.B-607051
080-276911,tst.154/196
085-533377 "f 532774
085-532752 of 532774
076-273341
073.881000,m.1564
058-346826
010-4539341/281

03404-14436
03404-14436 of 20906

Telefoon bureauNaam

E.Y. (Ellcnlilremcr

W.H. (Wim) Hdj
J.J. (Joan) /l.terens

]. Uan) d('"n Rocr
J ..\I. (Joost) van Lang<.'"n

1.1.. (ImIllY) Rciicr
j. (Jacques) van den Blink
J. (J.m) den Boc..r
K. (Klazien) van 8randwiik-Wiltier

HlKlfdraad,man
Slafraadsvrouw
Coornherthuis
(raadsman)
(raadsman)

Bureau

\X'C1.cpl'r Hardcl L.J.l1. (Lex) !kekers
VlIJ. TWl.'"nthc
Oir<;çhot
SecJorf
:-Junspeet
Rotterdam!
Doorn
Arnhem!
VII>. Tw •...nth •...
D,m Helder c.c. (Tincke) Dckkcr-Ilumllinf(
Steenwijk A.B. (Adri) van Dcurlcn
Den lidder ~I.J. (.\1ari:lsl van Dorp
Den Helder J. (Joop) I'lukma
Sccdorf R.P. (Rob) Geenr
Utrcl.h( (Kmar) J.J. (Jaap) Geuze
Assen W.A. (Barll Hercbrij
Ween CH. (Kees)van der flUst
Den l-leiderlA'dam C. {Carinc) van Hint •...
Ede A.H.T. (Ad)Bomis
Harderwijk I.r. (Irrna) Jacoh,
B!ornb':rg F.G. ~Frils) van cl('" Kolk
Seedorf B.J.T. Okn) van Jet I.inden
Um.chl B..\!. (Ik('"rnoud) .\100j':-ll
SlOllenau j.G.]. (Jan) Naurs
Wocnsdrcçhl V.J.8 ..\1. (Vincent) Peefers
Anwrsfoorl K.S. (Kees) Roza
Nijmegen 1".(peter) Samwel
Schaarsbcrg('"n G. (Gerard) Sncls
Scha.Hsbcrgen .\1. p,larijke) van.kt Srigchrl-Wijngaard
Breda j.W.F. (Jan) Sulman
VUllhr j.E . .\I. (Jm ••) V•.rh'"}.en
Lecuwarden G.J. (Gerril) Vli('"l'tra
Rotterdam .\1.C. (Mart! Vogels
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