


Redaktie

Krijgsmacht
en homosexualiteit

Begin dit jaar verscheen het advies van de MRK in een lijvige nota: HOMOSEX-
UALITElT EN KRIJGSMACHT (advies inzake een homo en lesbisch emancipa-
tiebeleid voor de defensieorganisatie). In de nota beveelt de MRK. kort samen-
gevat. Defensie een homo en lesbisch emancipatiebeleid aan dat:
- als uitgangspunt heeft dat niet homosexualiteit. maar de reactie daarop van
de omgeving een probleem is;
- er vanuit gaat dat een belangrijk arbeidspotentieel onbenut wordt gelaten.
indien de organisatie niet ten volle voor homosexue1en en lesbiennes open-
staat;
- gekenmerkt wordt door duidelijkheid. eenduidigheid en uit de taboesfeer
trekken van homosexualiteit;
- voortvarend wordt uitgevoerd. en dat door de ambtelijke top en kader wordt
uitgedragen en in de praktijk (sociaal) gecontroleerd.
De reeks concrete aanbevelingen die daarop volgen zouden voor Defensie
aanleiding kunnen zijn de zaak eens grondig aan te pakken.
Echter. een concept-reactie van de Minister. welke 23 april op de Algemene
Personeelsvergadering aan de orde was, is ronduit teleurstellend. In die reactie
wordt niet. zoals men zou verwachten. aan de hand van de aanbevelingen van
de MRKeen reactie gegeven. nee, het lijkt ingekaderd in de beleidslijnen die er
alliggen.
Een aantal adviezen van de MRKworden niet overgenomen, aldus de concept-
reactie. omdat: het defensiebeleid ten aanzien van homosexualiteil lIal een
voortdurend afwegen blijven tussen het met kracht stimuleren van de homo-
emancipatie en het vermijden van weerstanden die maatregelen bij het overige
personeel op kunnen roepen.
Zo wordt er vooralsnog niet geworven in de GAY-krant; zullen er geen hulpver-
leners worden aangesteld op grond van hun geaardheid en meent Defensie de
aanwezigheid van homosexuele mannen en lesbische vrouwen op sleutelposi_
ties niet te kunnen beïnvloeden. hoewel zij het emancipatoir effect daarvan
onderschrijft.
Verder wordt er gesuggereerd dat op grond van het advies de subsidie aan de
Stichting Homosexualiteit en Krijgsmacht is verhoogd. opdat zij zich kan profes-
sionaliseren. Met een fooi van drieëndertigduizend gulden kan van professio-
naliseren natuurlijk geen sprake zijn.
Ten aanzien van de voorlichting is de concept-reactie iets positiever; zo zal er in
overleg met de SH&K een brochure worden uitgegeven.

Noor aanleiding van de nota Overheidsbeleid en Homosexualiteit (Tweede
Kamer. 1985.1986. 19504. nrs. 1.2) verzocht de Minister van Defensie de Maat-
schappelijke Raad voor de Krijgsmacht (MRK)een advies uit te brengen inzake
homosexualiteit in de krijgsmacht. Richtlijn voor het advies waren een drietal
vragen:
- hoe kan de emancipatie en integratie van homosexuele mannen en vrouwen
in de krijgsmacht worden bevorderd?
- op welke wijze kan in de krijgsmacht geweld tegen homosexue1en worden
voorkomen?
- en op welke wijze kunnen de aktiviteiten van maatschappelijke dienstverle-
ning op landelijk niveau ook van dienst zijn bij de hulpverlening aan homosex-
uele militairen?

In de volgende EGO zullen we uitvoeriger terugkomen op zowel de nota van de
MRK als die van de Koninklijke Marine. alsook de reactie van de minister.
Als de minister in z.ijn concept-reactie spreekt over: 'Het tot stand brengen van
een klimaat waarin homosexuele mannen en lesbische vrouwen onbevreesd
voor hun geaardheid kunnen uitkomen vergt ongetwijfeld nog veel inspanning.
overtuigingskracht en inventiviteit', kan de konklusie vooralsnog niet anders
zijn dan dat van overtuigingskracht. maar zeker van inventiviteit op het depar-
tement in deze geen sprake is.
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De geschiedenis van een b.d.-stelling

Kind van de rekening

Waarom ben je daar zo uitzonderlijk in
ten opzichte van je andere maten?
Tja, dat komt misschien door m'n verle-
den. Al op zeer jonge leeftijd moest ik
voormezelf zorgen. Mijnouders gingen
scheiden toen ik elf jaar was en toen is
mijn moeder daar psychisch behoorlijk
aan onder doorgegaan. Toenheb ik een
hall jaar lang min of meer voor haar
moeten zorgen. Moetje nagaan, tussen
m'n ellde en dertiende jaar! Dan leer je
snel voor jezelf te zorgen. De latere
pleegouders en opvanggezinnen en te-
huizen zetten dot niet meer recht. En
dus ookde militaire dienst niet. Duszei
ik tegen het kader: 'Schiet 'es een beetje
op' of 'Die leerstol van twee uur met
betrekking tot wapenles wordt uitge-
smeerd over een hele dog'. Daar heb-
ben ze dan niet van terug.
In die eerste weken merk je dat ook de
groep zich snel tegen je keert. Van de 32
man waren er hooguit drie ofvier waar
ik goed mee overweg kon. Waarschijn-
lijk door de stress waaraan ze zeIl on-
derhevig zijn menen zezich tegen mijaf
te moeten zetten. Dat merk je als je bij-
voorbeeld legen de vaandrig zegt dat
zijnhele verhaal op de prikborden stoot
te lezen en dat het al vijfuur is geweest
en dus ol hij op wil schieten. Dan oogst
die vaandrig applaus door mij op rap-
port te roepen op de kaderkamer. Als ik
daar dan naar toe loop word ik door
soldaten uitgescholden met: 'ret rot chi-
li pepper'. Slaat zeker op m'n rooie
haar?
Ik stond altijd op mijnrecht en had altijd
een woordje klaar. Dat had ikvroeg ge-
leerd en hier werd dat bepaald niet ge-
waardeerd. Het best laat zich dat illus. ~

In toenemende mllle wonIt de krijpmGchl gekoo-
Uunleerd. met jonge dienstpliehtigen die reeds op

BihliollleC'k zeef jonge leellijd zelhtllndig leven. Sonu zijn ze
Unil'C'rsiteit '"011r HUnlWnistietret ruzie bij bUll oudm weggegllGn, ROU zijn de

V h /" . ouden gest:beiden al overleden tn b1ijvm de kin.
aTI Ase van, \l. tJcbkade 28dertllDchler.Debulpvedeningh..tlvllllkgeenrol

3512 VS Utrech I vlln bttektnis kullDell spelen. meestal amdcd bel
Telefoon 030 - 312674 in het belllog van de ouders verzweqeD wml dál

er pr1b1emen waren (bijvoorbeeld. incest, kinller.
mishandeling, vuwllCll'lozing. e.d.) Soms ook lIIll-
dal de hulpverlening onlllllchiig WlIS,dan,.1 de
juilie $IlIlIlTniet wist Ie rana hij de jougtml.
Ook in de krijgsmaçbllopen deze j04gertn muur-
vast. wak aUetn cd mei betrekking lot de fillon-
ciën. De krijgmlllchl kenl wel een vergoedingsre-
geling voor gthuwdea, Z1Iwelvoor de partner als
de kinderen, mllar voor ongehuwden met vrijwel
dezelfde Iilloneiële nsle 101'en is er geheel niets.
In de twee jlJnn dat raudsmDD Jan den Boer
mrmllm is op de Generaal Winblmaaka:zerue
in Hunlpeel bed! bij door deze pXCIblnneaIiealal-
len dienllplicblig'en zien veftll,kken, Saml giDg'
dit gepaard mei een verwijzing nnll[ plyebiatrie,
IOml uil huitengewGUndienslplicblige via bel Bu-
reau Individuele Hulpverlening (BIB). Onk wel
'gewoon' mei de noorduzOll. vertrll1r:ken, zoge-
noemd onwettig afwnig en dUI vervGlgenl vin
jUllilie ol lorenlÎSChe JlIyehiatrie ufqevoerd. Al-
leen al in de eenle drie manden flIn dit jalll'
kwilluen er zeven dienslplichligen bij ban mei
dergelijke bulpvragen. Als we doar bet GGnlai
bulpzoekm vin de coulessionele geestelijk venor-
gerl bij op lellen, zou bel tolule plolllje oog wel
teM Ion groIer uil kunnen pakken.

Toch schijnt dat bij demilitaire dienst te
horen. Waarom val je daar zo over?

niet tegen. Ik werd onzeker. Ik rookte
gespannen ten opzichte van het kader
en mijn 'eigen' jongens, Wat gaan ze
doen? Hele dagen, vele uren wachtend
doorbrengen om don plotseling even
vijl minuten hord te moeten werken en
don vervolgens weer niks te doen.
Waarom dan haast? Kortom, ik ging
heel anders aankijken tegen zaken die
dooranderen blijkbaar als gewoon wer-
den aanvaard.
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Hoe kijk je nu terug op die korte periode
bij 446 lBC, wat waren je ervaringen?
De opkomst vond ik wel spannend.
Aanvankelijk ging ikgoed gemotiveerd
de militaire dienst in, De eerste week
was ook wel leuk, Iedereen nieuw. In
een nieuwe omgeving met z'n allen
slarlen, zonder elkaar te 'kennen, dal
Irak me wel aan. Maar na drie nachten
daalde de motivatie fors. Hel brak me
op om steeds onder leiding van het ka-
der te moeten staan. Geen moment
meer voor mezelf.Dat had ik de laatste
jaren niet meegemaakt. Daar kon ik

Joost Verhagen. produktiemedewerker in Doetinchem en daar ook
wonend. wordt per 4 maart 1991onder de wapenen geroepen bij het
onderdeel 446Infanterie Beveiligings Compagnie (446lBC),gelegerd in de
Generaal WinkeJmankazerne in Nunspeet. Hij is dan 18jaar oud.
Op 13april, dus amper anderhalve maand later, is hij buiten dienst (b.d.)
gesteld. Hijheeft in die zes weken militaire dienst hulp gezocht voor zijn
problemen bij de raadsman (ziekaderstukje hiernaast). Als die hem voor-
stelt mee te werken aan een artikel in EGOover 'de geschiedenis van een
b.d.-stelling' heeft hij geen seconde bedenktijd nodig: 'Graag, dat lijkt me
zinvol' is het antwoord.
Hier volgt zijn verhaal. een voorbeeld van hoe het mis kan gaan.

EGO. juni 1991 3



~ treren dOOIde opmerking van de vaan-
drig 'We hebben je nou geaccepteerd
Verhogen' zo in de sfeer van: eigenlijk
lusten we je niet.
Konfronteerde ik het kader daar mee,
dan beriepen ze zich op onvermogen om
iets aan de situatie te kunnen wijzigen.
Ach, van de dienstplichtig kaderleden
begrijp ik dat ook wel. die zaten immers
in het zelfde schuitje als ik.

Werd het een aaneenschakeling van
problemen, alleen door voorjezelf op te
komen of je mening te geven?
Er was natuurlijk veel meer. Allereerst
vertaalden de problemen zich bij mij
lichamelijk. Ik kreeg maag- en darm-
klachten en liep herhaaldelijk naar de
onderdeelsarts. Ook vereenzaamde ik
in de groep door mijn harde non-konlor-
mistische houding, die niet begrepen
werd, Bovendien begon ik te beseffen
dat ik het nooit financieel zou klaren om
de diensttijd rond te komen met mijn
wedde. Alleen mijn kamer kost al
f 400,- per maand. Ook relationeel
raakte ik in de knoop. De ouders van
mijn vriendin moesten me niet en zo
voelde ze zich voor de keus gezet om ol
voor mij ol voor haar ouders te moeten
kiezen, Dus wonen we vanaf dat mo-
ment samen. Alhoewel ze wel zelfstan-
dig wil gaan wonen en studeren, zitten
we nu toch door omstandigheden ge-
dwongen bij elkaar.

Was dat de doorslag voorje om het bijl-
tje erbij neer te gooien, wat de dienst
betreft?
Nee, het werd wel steeds duidelijker
dat ik vastliep, maar het werd me pas
eçht teveel toen jongens uit mijn pelo-
ton me gingen waarschuwen 'Nu krijg je
het moeilijk mannetje' en me gingen be-
dreigen.
Ik ben ervan overtuigd dat echte mis-
dragingen worden gestimuleerd door
het systeem zeIl. Zie bijvoorbeeld de
pornolat ol om iemand uit de eigen
groep tot kamercommandant te benoe-
men. Grote onzin natuurlijk. Dan moet
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je ineens iemand van je eigen soort met
U aanspreken. Dat is dan belangrijk;
terwijl iedere vorm van eigen initiatiel
uit den boze is.
Op een bepaald moment. toen u mij had
voorgedragen voor het Bureau Indivi-
duele Hulpverlening en ook de compag-
niescommandant mij buiten dienst wil.
de stellen, gebeurde er nog een inci-
dent op de schietbaan. Een soldaat die
op het eten moest passen vroeg me dit
even van hem over te nemen, zodat hij
een sleutel kon halen. Een kaderlîd ('k
zal hem matsen en hem niet met name
noemen) die hiervan niet op de hoogte
was ergerde zich aan het leit dat ik nog
niet geschoten had en begon me uit te
schelden voor 'kutrooie' en 'konijnekop'
enz. En hij zou me wel een pak slaag
geven. Toen ben ik zo kwaad geweest
dat ik serieus heb overwogen een aan-
klacht in te dienen wegens krenkende
en vernederende behandeling. Dit had
het betreffende kaderlid weer verno-
men via via en toen bood hij me zijn
verontschuldiging aan. Dat was op zich
terecht. Hij had de zaak goed ingeschat.
want ik had hem anders tot de hoogste
instantie aangeklaagd, ik ergerde me
toch ol langere tijd aan die man, die
probeert de toffe peer uit te hangen door
minderwaardig over vrouwen te klet-
sen. Allerlei sterke verhalen over
drank. Hij was soms ook racistisch.
Natuurlijk heb ik vervolgens mis ge-
schoten met die Mag. 'k Had geen zin in
dat wapen, 't weegt II kg en waarom
zou je het moeilijk maken voor jezelf.
Het was tevens mijn laatste dag in
dienst. Daarna ben ik ziek geworden.
Tijdens mijn ziek thuis ben ik bij het BIH
geweest en dot heeft me b.d. gesteld.

Hoe denk je dat het nu verder moet
Joost?
Mijn vriendin en ik leven nu heel inten-
sief samen. Dot is toch moeilijk op zo'n
kleine kamer. Ze gaat snel een eigen
woonruimte zoeken. Dat willen haar ou-
ders ook uitdrukkelijk. Dan kan ze weer
verder studeren. Zelf heb ik me op het

arbeidsburo gemeld voor een kursus
lassen via C.V.V. Daarna hoop ik snel
een baan te vinden. Doordat ik van
kindsaloon nooit kind heb mogen zijn
en ik altijd tijdelijk was ondergebracht
op verschillende opvangadressen, heb
ik geen enkele studie ol kunnen maken.
Dat wil ik nu veranderen. Eindelijk een
plekje voor mezelf (onszelf).

Bedankt voor dit gesprek Joost en veel
sterkte voor nu en loter.

Jan den Boer

Nawoord
Joost Verhogen is typisch een voorbeeld
van iemand die de dienst er niet bij kon
hebben. Psychisch zat hij al aan zijn
grenzen, nag voordat hij in dienst op-
kwam. Vallen en opstaan. En alover-
eind krabbelend verder gaan.
Eenpositieve levenshouding hield hem
op de been. Door zijn ouders aan de
kant gezet. Vanpleeggezin naar pleeg-
gezin, van opvang naar opvang enz.
Eindelijk een eigen kamer, werk, geld,
regelmaat. Zelf vormzoeken in je leven.
Een fijne vriendin. problemen met haar
ouders.
En dan de dienst. Alles valt weg. Auto-
ritair gedrag dat je niet kent, waar je
ook de noodzaak niet van in ziet. Je ka-
mer dreigt weg te vallen. Problemen
thuis bij je meisje zijn onbespreekbaar,
omdat je er door de week niet bent. Dan
de depressie. Het isolement waarin je
valt. Als je er niet uitkomt kan praten
helpen!
Joost heeft gepraat. Vele uren. Uitein-
delijk heb ik hem voorgedragen aan het
BIHmet het advies hem b.d. te stellen.
De compagniescommandant was het
hier mee eens. Waarschijnlijk was hl]
blij dat Joost bij hem weg was. Hij kon
Joost ook niet begrijpen. Het BIHheeft
het b.d. -advies overgenomen. Dezepro-
fessionele hulpverleningsinstantie
weet als geen ander dat naast de plich-
ten aan de overheid er ook een plicht is
van de overheid, namelijk die om haar
onderdanen niet te ontwrichten. Men
moet de dienstplicht wel aankunnen.

J.d.B.



Gelijk -- Ongelijk boeren is juist dol zijgeen geld en geen
mocht hebben. Dus aan dat recht heb-
ben zij in de praktijk niets.
Het behoudende blanke deel van het
christelijke Zuid.Afrikakan met instem.
ming in het bijbelboek van Matlheüs
lezen: 'Wie heett, hem zal gegeven wor.
denen hij zal overvloedig hebben; maar
wie niet heelt, ookwat hij heett, zal hem
ontnomen worden.'

Algemeen stemrecht
Met de afschaffing van de apart.
heidswetten zijn de 'gelijke kansen' in
de verste verte nog niet bereikt. Door.
voor is allereerst nodig dat de politieke
macht wordt gedeeld. Op basis van het
algemene stemrecht. Pas dan kan ernst
worden gemaakt mei het begin van 'ge-
lijke kansen'.
Zolang de meerderheid van de bevol-
king buiten de politieke macht wordt
gehouden. zullen de blanken hun voor-
rechten niet vrijwillig opgeven. Zolang
de blanken de politieke macht behou-
den, zal de apartheid niet kunnen wor-
den afgeschaft. Zolang er geen poli.
tieke veranderingen komen, zal er niets
wezenlijks veranderen in Zuid-Afrika,
al worden er nog zoveel wetten afge-
schalt.
Het afschallen van de apartheidswel-
ten is natuurlijk wel belangrijk, want de
apartheidswetgeving vormde één van
de obstakels voorde onderhandelingen
over échte veranderingen die er moeten
komen.
Die veranderingen komen er niet van.
zeil. Erzal nog heel wat moeten gebeu.
ren voordat er in Zuid-Afrika sprake is
van een nonraciale democratische een-
heidsstaat. Daarom is het ook te vroeg
om de sancties afte schallen. Desanc.
ties zijn destijds ingesteld om hel Zuid.
afrikaanse regime te dwingen om de
apartheid af te schaffen. Dus kunnen
logischerwijs die sancties pas worden
beëindigd, als er ook feitelijk een eind
is gekomen aan de apartheid en de
meerderheid van de bevolking gelijke
politieke rechten heeft gekregen.
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Karel Roskam

Europese politiek blind
De Europese politiek vond desondanks
in opril al, dat de lijd nu rijp was voor
het afschallen van de sancties. Ze luis.
terde niet naar de pleidooien van het
ANC,kerkleiders en vakbonden. DeEu-
ropese politici belonen de blanke
machthebbers bij voorbaat en nemen
de stemlozen nog steeds niet serieus.
Hetziet er naar uit dat de Europese poli-
tiek ziende blind en horende doof wil
blijven voor wat de apartheid nog
steeds is: een racistisch systeem dat
zijn culturele oorsprong vond in het
Westen. Het ziet er naar uit dat het de
Europese politiek ook nu nog vooral te
doen is om de blanke voorrechten in
Zuid-Afrikate helpen bewaren.
Als in de Europese politiek vroomwordt
gepraat over 'Gelijke Kansen', don be-
doelen deze blanke politici kennelijk
dat sommige mensen nog steeds 'gelij-
ker' zijn dan anderen.

paradoxaal genoeg de positie van de
blanke minderheid zelfs versterken.
Neem bijvoorbeeld de beruchte Land.
wetten. De zwarten konden vroeger on.
der de apartheidswellen alleen moor
land in eigendom krijgen in de thuis.
londen, die niet meer dan 13%van het
Zuidafrikaanse grondoppervlak beo
slaan. Doorde afschalling van die ge.
hate Landwetlen hebben zwarten nu
het recht gekregen om overal land te
kopen. Zwarten hebben dus nu ook in
dit opzicht 'gelijke kansen' met de blon-
ken. In de praktijk komt het er op neer,
dal alleen de mensen met geld land
kunnen kopen en dot zijn nog altijd de
blanken.
Deafschaling van de Landwetlen is bij
longe na niet voldoende. Wat kunnen
die 3 miljoen zwarlen doen die met ge.
weld van hun land werden verdreven?
Die hebben nu alleen maar hel papie.
ren 'recht' gekregen omheiland lerug te
kopen dat van hen is geroofd. Mooreen
van de kenmerken van deze ontheemde

In een democratie moeten mensen natuurlijk 'gelijke kansen' hebben.
vinden wij. Maar wij weten ook drommels goed. dat mensen 'ongelijk'
geboren worden - met een achterstand of een voorsprong op anderen. Het
valt dus niet te ontkennen dat er in een democratie nog steeclsongelijkheid
bestaat.
In een land als Zuid-Afrika hebben nog nooit democratische verhoudingen
bestaan en daar was dus nooit sprake van 'gelijke kansen'. Voordat daar
dan ook echt sproke van kan zijn. moet er veel meer gebeuren dan het
vrijlaten van politieke gevangenen en het afschaffen vaD apart-
heidswetten.

lVID--AfIUKA HEFTC Dl MAPHfl 0 or I

~) eç;;{
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De Landwetten

In Zuid-Afrika worden de apart-
heidswetten afgeschaft. Dat is in het
Westen met vreugde wgroet. Want dat
lijkt een eerste stap op weg naar 'nor-
malisering'. Iedereen krijgt nu immers
voor de wet die begeerde 'gelijke kan-
sen'? Was dat maar waar!
Wanneer twee mensen de marathon
gaan lopen, moeten zij gelijk beginnen
en gelijke kansen hebben. Maar in het
Zuid.Afrikavan nu is de ene een uitge.
mergelde hongerlijder, die in de gevan-
genis alleen op water en brood heeft
geleefd. De ander is een goedgetrain-
de, goed.gevoede professionele hardlo.
per. Ze hebben allebei theoretisch 'ge-
lijke kansen', maar bij voorbaat staat
wel vast wie er gaat winnen.

In de praktijk blijft immers de ongelijk-
heid bestaan tussen de bevoorrechten
en de achtergestelden. Sterker nog: de
arschalling van apartheidswellen kan



R.E.M. oogst verdiend succes

De Amerikaanse groep R.E.M. heeft inmiddels een zodanige status bereikt
dat het muziekblad Oor in no-time is uitverkocht. zodra zanger MiehoeI
Stipe de cover siert (Oor, nr. 7).DeOardie verscheen vóór dit nummer. had
Pierre Kartner op de voorkant. Dit leverde geen stormloop op naar de
kiosken. Voorzichtige conclusie: R.E.M. is onder Oor-lezers populairder
dan Vader Abraham. Maar er is natuurlijk meer.

R.E.M. is op dit moment populairder
dan welke groep ook. De nieuwe CD
Oul of Iime prijkt bovenaan de hitlijs-
ten, evenals de van deze CDafkomstige
single Losing my religion. De grote po-
pulariteit van R.E.M.opgericht in 1980,
koml niet onverwacht. In de afgelopen
jaren is de schare fans geleidelijk ge-
groeid tot de algehele doorbraak die nu
een feit is.

Eindelijk
Out of time is alweer het tiende album
(inclusief de debuut mini-elpee) van de-
ze uit Georgia afkomstige groep. De
single Stand van de vorige CD Green
bereikte de top tien in Amerika, maar
deed helemaal niets in ons land. Nu is
het ook hier raak. eindelijk zou je haast
zeggen.
Al vanal het eerste plaatwerk schrijven
de critici heel lovend over de band. Het
nonconformisme van de vier leden doet
het goed. bij de persmensen. Maar het
belangrijkste is natuurlijk de muziek.
De conventionele bezetting van zang
(Michoei Stipe), gitaar (Peter Buck),bas
(MikeMills) en drums (Bill Berry)staat
garant voor ouderwetse gitaarmuziek,
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die vaak wordt vergeleken met de six-
ties-groep The Byrds.Op de tien, tot nu
toe verschenen albums slaagt R.E.M.er
uitstekend in goed in het gehoor liggen-
de songs af te wisselen met meer eigen-
zinnige nummers.
R.E.M. debuteert in 1982met de mini-
elpee Chronic town. De opvolgers Mur-
mer (1983)en Reckoning (1984)leveren
de band een cult-status op in Amerika.
MetFables ol the reconstruction/Rec:on-
struc:tionof the lables bereikt de groep
ook in ons land zo'n status. De van dit
vierde album afkomstige single Can't
get there !rom here betekent de eerste
tîpparadenotering en leidt bovendien
tot een plaatsje op het podium van Tor-
houtfWerchter.
Lifes ric:h pageant verschijnt in 1986,
Doc:umenten Dead letter ollic:eeen jaar
later. Het laatste album bestaat uit een
verzameling b-kantjes en proefopna-
mes, niet echt een 'must'. Dat geldt wel
voor de daarna verschijnende albums
Eponymous en Green. Een Amerikaan-
se band met dezelfde naam (Green dus)
besluit een graantje mee te pikken van
de toegenomen populariteit van R.E.M.
en noemt op hun beurt hun nieuwe el-
pee REM.

Joe Cocker
Ook live is R.E.M. een spektakel. De
band is verschillende malen opgetre-
den in ons land. In 1988stal R.E.M. de
show op het twintigste Pinkpop-lesti-
val. Michoei Stipe probeerde met zijn
spastische bewegingen Joe Cocker
naar de kroon te steken en zijn pak deed
in niets onder voorde outfit van Talking
head David Byrne in de film 'Stop mo-
king sense'.
Drie jaar eerder lungeerden ze nog als
opwarmer op dat andere openluchtfes-
tivaL TorhoutfWerchter. De groei van
de band is duidelijk als je deze twee
optredens met elkaar vergelijkt. Op
Pinkpop stond een zeer volwassen
R.E.M. Het optreden was een gedegen
live-show, een van de weinige licht-
puntjes op het vierde lustrum.
Inmiddels lijkt R.E.M. onbetaalbaar te
zijn geworden voor de organisatoren
van festivals. Of is er een andere reden
dat de groep, nu ze haar grote door-
braak beleeft in Europa, afwezig is op
zowel Pinkpop als TorhoutfWerchter?

Out of time
Terug naar Out of time (lelijke hoes ove-
rigens). Na het succes van Green achtte
R.E.M.de tijd rijp voor nieuwe wegen;
een rapper (KRS-I)in Radio song. voor
het eerst sinds het vierde album Fables
ol the rec:onstruc:tioneen prominente rol
voor strijkers (van het Atlanta Sympho-
ny Orc:hestra) en Kate Pierson van de B
52's in een aantal nummers als gastvo-
caliste.
Ook tekstueel zijn er nieuwe wegen in-
geslagen. R.E.M. is nog van plan ge-
weest de CDLovesongs te noemen, om-
dat de groep voor het eerst de liefde
bezingt. Je kunt namelijk niet altijd ob-
scuur blijven en een nummer als Shiny
happy people klinkt naar R.E.M.maat.
staven dan ook verdacht vrolijk. Hoog-
tepunten, naast de nummer I-single,
zijn het eerder genoemde Radio song.
het spannende Lowen Me in honey. In
deze nummers slaagt de groep er het
beste in goede popsongs te maken, zon-
der het eigen karakteristieke geluid te
verloochenen.
Out of time bevat elf songs, waaronder
uiteraard Losing my religion. De single
is in sommige landen nogal controver-
sieel. omdat het godslasterlijk zou zijn.
Vooral deze kortzichtigen; de titel van
de single heelt niets met godsdienst te
maken, maar is een Amerikaanse term
die slaat op een bepaalde mate van
moedeloosheid ol irritatie.
Wie dankzij deze CD voorgoed. ver-
knocht geraakt is aan R.E.M. en meer
van de groep wil horen. hoelt geen bij-
baantje te nemen om de aanschal van
de negen andere albums te bekostigen.
Eponymous, verschenen in 1988,bevat
namelijk de twaalf 'beste' songs van de
groep tot aan het verschijnen van de
vorige CD. Green.

Evert van Dijk



E.v.D.

Ze begonnen in 1976 als punkband en
hebben inmiddels een eigen stijl ont-
wikkeld: repeterende drums, gillende
gitaren. overgoten met de dodelijk
introverte zong van Glenn Mereer .
Naast Mereer bestaat The feelies uit Bill
Million (zang/gitaar). Stan Demeski
(drums), David Weckerman (percussie)
en het enige vrouwelijke lid Brenda
Souter (bos). Wie dit stelletje wel eens
live heelt zien spelen. moet beamen dat
aan de presentatie het een en onder
schort, Ze zijn alle vijf te verlegen om
het publiek in Ie kijken en zoiets so-
daals doen als een aankondiging is er
al helemaal niet bij. Maar zodra ze be-
ginnen te spelen, gaan alle remmen los
en resl er voor de toeschouwers niets
anders don ademloze bewondering. Zo
ook op Time lor a witness.
Opde CD slaan tien nummers, waaron-

der Real cool time, een cover van The
stooges. Deze voormalige band van Ig.
gy Pop is samen met Velvet under.
ground het grote voorbeeld voor The
feelies. De Iwee New Yorkse bands ma-
ken grote stadsmuziek. hectisch en
jachtig. Zoals gezegd draaien The fee-
lies daar hun hond ook niet voor om,
wat met name in de titelsong, What she
said en Sooner or later (single!> opvalt.
OeCD kent geen zwakke nummers, al is
Doin' it again wel héél erg goed. Met
hun vierde CD bewijzen The fee lies dat
de band niet van deze tijd is. De hele
hausse in hiphop en rap lijkt compleet
aan ze voorbij Ie gaan. Hopelijk blijft
dat nog heel lang zo.
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Crazy rhythms, The good eorth en Only
life. Dit zijn de titels van de drie albums
die sinds 1980 van de Amerikaanse
groep The fee lies zijn verschenen. Het
is nu 1991en het is tijd voor Time lor 0
witness. Vraag me niet de verschillen
tussen de vier muzikale werkjes uit te
leggen, wat mij belreft zijn ze allemaal
even fantastisch.
The fee lies blinken uit in het maken van
rustige herrie, oftewel sereen kabaal.

Time for a witness- The fee lies

Op de CD staan maar liefst achttien
akoestische liedjes van artiesten die op
dinsdagmiddag een bezoek brachten
aan Jan-Douwe. Bekende en minder beo
kende artiesten, die als gemeenschap-
pelijk kenmerk hebben dat zij hun me-
dewerking verleenden aan de totstand-
koming van deze CD. Niet iedereen zag
dot namelijkzitten. zoals Lenny Kravitz.
Wel te horen zijn The Nits (uiteraard.
zou ik bijna zeggen, die bevinden zich
om de poar maanden in Twee meter de
lucht in), Melissa Etheridge, Los Lobos,
Bob Gelda!. Michelle Shocked. Tanita
Tikarom, The Church, Deacon Blue. Bri-
an Kennedy, Rory Bloek, Fatal Flowers,
Oleta Adams, Gavin Friday, Texas,
Bruce Cockburn, The Scene, House of
Love en Michael Penn.
De CD heelt als ondertitel volume I. Dat
duidt er op dat nog meer 2Meter Sessies
voor het nageslacht op CD zullen wor-
den vastgelegd. Zeer voor de hand lig-
gend, want het programma loopt nog
steeds en is nog even succesvol. Artsen
zonder Grenzen profiteert van deze CD,
voor de volgende zal de disk-jockey on-
getwijfeld een nieuw goed doel hebben
gevonden. Jan-Douwe Kroeske heeft
namelijks iets van een perfecte schoon-
zoon: hij legt niet alleen fantastische
muziek voor ons vast, maar wil er ook
nog eens geen cent aan verdienen.

dit programma-onderdeel was en is zo
groot. dat er nu een CD is verschenen
mei deze opnames. de 2 Meter Sessies.

Texas

Michelle Shoáed

2Meter Sessies - Diverse artiesten
Het begon allemaal in augustus 1987.
De Nieuw-Zeelandse band Crowded
house is voor promotiedoeleinden in
Nederland en legt een aantal bezoekjes
af aan de Hilversumse studio's van Ra-
dio 3. De groep voelt er niet veel voor om
in elk radioprogramma hetzelfde cli-
chéverhaaltje af te draaien, ze spelen
liever live een liedje. Ook Jan-Douwe
Kroeske, presentator van het VARA-pro-
gramma Twee meter de lucht in, ont-
vangt de heren van Crowded house.
De uitvoering van hun hit Don't dream
u's over bezorgt Jan.Douwe kippevel.
Mei minimale begeleiding (gitaar en
wal slagwerk) slaagt de groep erin luis-
terend Nederland aan de radio te kluis-
teren. Het blijkt maar weer eens dat
goede liedjes altijd overeind blijven,
ook ol haal je alle poespas eromheen
weg.
Crowded house brengl Kroeske op een,
eigenlijk erg voor de hand liggend,
idee. Waarom niet elke week een groep
uitgenodigd, die in de studio een of
meerdere nummers live ten gehore
brengt? En dan het liefst op de meest
kale manier denkbaar: zang met nau-
welijks begeleiding, zodat er een he-
melsbreed verschil ontstaat tussen de,
bij iedereen bekende singleversie, en
de akoestische uitvoering in het radio-
programma.
En zo geschiedde. Sinds augustus 1987
hebben tientallen artiesten het pro-
gramma bezocht, allemaal even blij dot
ze niet weer van die stompzinnige vra-
gen moesten beantwoorden, moor ge-
woon mochten spelen. Het succes van
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Raadsman Jan Duynhouwer met 'pensioen'

'De GV-uren zijn nu wellicht nog belangrijker dan vroeger'
Op 19 april jl. hing Jan Duynhouwer. in het verre Seedorf. zijn pet aan de
wilgen. Ruim 22 jaar is hij als humanistisch raadsman werkzaam geweest
in zowel Nederland als Duitsland. Een periode waarin niet alleen in de
samenleving het nodige veranderde. maal ook in de krijgsmacht.
Aan de vooravond van zijn vertrek legt EGO-redakteur Wim Heij hem een
aantal vragen voor die betrekking hebben op deze ontwikkelingen. Op de
hem kenmerkende wijze. zonder een blad voor de mond te nemen, geelt Jon
zijn mening over o.a. de GV.uren vroeger en nu. het geweldvraagstuk en
de hulpverlening binnen de krijgsmacht (BIH's).

Van huis uit was je Nederlands Her-
vormd. Hoe kwam je tot een humanisti-
sche levensovertuiging?
Het is allemaal begonnen toen ik zo'n
jaar ofelf was. Dehervormde kerk waar
ik naar toe ging, op het Zeeuwse eiland
Tholen, had een bijzondere samenstel-
ling. De ene helft waren gereformeerde
bondsleden, terwijl de andere helft zich

'De wereld van de jonge mensen
van nu is heel klein geworden'

confessioneel noemde. Die twee stro-
mingen hielden elkaar, kwa aantal.
zo'n beetje in evenwicht. Wie er de
meerderheid had hing af van het aantal
mensen dat in dat jaar was komen Ie
overlijden. Wanneer er belangrijke be-
slissingen moesten worden genomen,
bijvoorbeeld de keuze van een nieuwe
predikant, don kreeg die toevalIîge sa-
menstelling van die kerk ineens een ge.
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weldig gewicht. Werd het een gerefor-
meerde bonder of een 'lichte'. Op een
gegeven moment, tijdens de vakan-
tieperiode, werd de predikant, een ge-
reformeerde bonder, vervangen door
een vroegere predikant die tot de ande-
re stroming behoorde. En één van de
meetpunten, of iemand een goede of
een slechte dominee was, was ofhijeen
gezang liet zingen of niet. Een heel
merkwaardige zaak, moor zo log dot
daar. Deze predikant liet een gezang
zingen, maar onder het voorspel van
het orgel sloegen alle kerkvoogden en
kerkeraadsleden met grote klappen
hun bijbels dicht om hun misnoegen
over de keuze duidelijk te maken. Of er
een schot was gelost in die kerk, zo be-
nauwend was de stilte die daarop volg-
de, echt waar. Entoen dacht ik: 'Dilkan
nooit goed zijn. In een kerk waar zoveel
over liefde wordt gepreekt, terwijl er zo-
veel haat tussen de beiden groepen zit'.
Dit is het beginpunt geweest vanwaar
ik ben gaan nadenken over de waarde
van dit soort geloven. Toen ik van ons

dorp ben weggegaan ben ik bij de mid-
den-orthodoxie terecht gekomen, en
daarna bij de vrijzinnigen, de Protes-
tantenbond, daar ben ik nog zeven jaar
kerkorganist geweest. Ik bleef evenwel
zoekende. Op een gegeven moment los
ik een boek van iemand en toen dacht ik
'verrek. zo denk ik er ook over'. De
schrijver was een humanist. Vanaf dal
moment ben ik mij steeds meer in hel
humanisme gaan verdiepen en na ver-
loop van lijd mij humanist gaan
noemen.

'In Duitsland is werk en privé
moeilijk te scheiden'

Voordat je raadsman werd was je be-
roepsmilitair. Hoe kwam die overgang
tot stand?
Na mijn dienstplichtige periode ben ik
een aantal jaren in het bedrijfsleven
werkzaam geweest en, in 1958,als be-
roepsmilitair weer teruggekomen. Niel
met verschrikkelijk veel animo, moor je
moest nu eenmaal zorgen voor brood op
de plank. Het ging in die periode name-
lijk, ekonomisch gezien, niet zo goed in
Nederland.
Ik kwam als instrukteur op de Luo-
school in Ede terecht en gaf daar o.o.
lessen meteo. Bijdie meteo-groepen za-
ten doorgaans mensen die een behoor-
lijke opleiding achter de rug hadden en
aardig over de dingen nadachten. Dol

"Ikheb perioden gehad dal ik dacht dat het



was tijdens de oorlog in Vietnam. Node
voorgeschreven lessen, en soms ook
wel in plaats van, had ik veel gesprek-
ken met die jongens, in de klas, over
politiek. In die periode waren de eerste
humanistische raadslieden op de ka.
zernes nèt begonnen met hun werk-
zaamheden. ook in Ede. Ikkwam er snel
achter dat wat die raadsman tijdens de
GV.uren met een groep deed. dat ik dat
tijdens de lessen meteo met de klas ook
regelmatig liet gebeuren. Zo ontstond
de belangstelling om daar mijn beroep
van te maken. Reden waarom ik mij in
1966heb aangemeld bij het Humanis-
tisch Opleidings Instituut voor een op-
leiding tot humanistisch geestelijk
raadsman.

Je voltooide die opleiding en werd in
maart 1969aangeste/d als raadsman in
het rayon Ede. Wat waren deonderwer-
pen waar in die tijd tijdens de GV-uren
over werd gesproken?
Laat ik beginnen met te zeggen dat het
er veel meer uren waren dan nu. Het
was één uur per week. los van de twee
GV-eonferenties waar de man ook nog
recht op had. Zodoende kwam ik op 28
lesuren GVper week.

'Over de toepassing van geweld
ben ik heel ambivalent'

Wat betreft de inhoud van de GV, de
onderwerpen dus. dat zag er totaal an-
ders uil als nu. Hevige diskussies over
geloven ofniet geloven. een god ofgeen
god, waarom niet geloven. is leven zon-
der geloof beter dan leven met een ge-
loof. heb je geen geloof dan heb je geen
geweten. evolutievraagstukken. is er
leven na de dood, waarin verschillen
mensen van dieren. enz. Later ver-
schoofdil in de richting van het geweld-
vraagstuk. demokratisering van de
krijgsmacht, de rol van de VVDM,moet
je al of niet deelnemen aan de onder-
deelsoverlegorganen en alle mogelijke
politieke en maatschappelijke vraag-
stukken.
Dat ligt nu duidelijk anders. fkdenk dat
de belangstelling van de gemiddelde
dienstplichtige militair in die tijd voor
maatschappelijke zaken. het nadenken
over allerlei ontwikkelingen, groter
was dan nu. De wereld van de jonge
mensen van nu is erg vermateriali-
seerd, in een aantal gevallen ook geni-
hiliseerd. Ik ben geneigd te zeggen dat
het een heel klein wereldje is gewor-
den ... Soms krijg je het idee dat het
belangrijkste voorde mensen van nu is
wat er in de Top-Tien staat, 61welke
voetbalclub er heelt gewonnen óf waar
de leukste disco staat. Typisch uitingen
van een wegwerpkultuur.

Zijn de verschillen in de individuele
problematiek. tussen toen en nu, ook zo
groot?
Nee dat vind ik niet. Ook toen lagen de
individuele problemen toch heel sterk
op het vlak van gezagsproblemen.
heimwee, het niet goed aansluiten van
de burgeropleiding aan datgene wat de
militaire dienst vroeg en aanpassings-

problematîek. In leite dezelfde proble.
men als nu.

Wat is jouw idee over de ontwikkeling
van het incasseringsvermogen van de
dienstplichtigen over die periode?
Dat is m.L teruggelopen. De frustra-
tiedrempel van de doorsnee jonge mili-
tair is werkelijk heel laag geworden.
Met name de laatste jaren betrapte ik
mij er op dat het mij steeds meer ging
opvallen. Sterker nog, het begon mij
soms wel eens wat te irriteren. Dan
dacht ik bij mijzelf:ze kunnen toch wel
heel weinig hebben. Terwijl ikmij tege-
lijkertijd realiseerde dat ze zozijnopge-
voed. Dat ze een produkt zijn van de
samenleving waarin ze leven en ze
grootgebracht zijn door de generatie
waar ik zelf toe behoor.
Je moet dat wel relativeren. hoor. Onze
oudere kollega's spraken twintig jaar
geleden. zonder enige twijfel.opdezelf.
de wijze over de jongeren van toen dan
ik nu over de hedendaagse jeugd. Dat
wil niet zeggen dat de constatering niet
juist zou zijn. maar je moet wel oppas-
sen er niet een overgewicht aan toe te
kennen.

Na tien jaar op de Veluwe gewerkt te
hebben werd je raadsman in Seedorf. In
ieder geval een totaal ander gebied.
Ook een heel andere werksituatie?
Er zijn wel grote verschillen met de Ne-
derlandse situatie. Tot voor kort had-
den wij hier te maken met het gegeven
dat de dienstplichtigen lange. aaneen-
gesloten perioden van huis waren. Dat
was hier heel vaak hèt probleem. Het
ver van huis zilten, heel weinig kontakt
met thuis hebben. hun relatie(s) zien
verwateren. angst voor het verlies van
vriendinnen, enz. Dat was eenduidelijk
andersoortige problematiek.
Wat voor jezelf anders was. was dat je
werk en privé niet meer zo goed kon
scheiden, dot die twee zaken gemakke-
lijkdoor elkaar dreigden te lopen. Alles
waar je, niet alleen overdag. moor ook
in je vrije lijd, althans in Nederlands
verband, mee van doen had waren mili-
tairen. De kerk. en schoolbesturen zijn
militairen. alle clubs zijn militairen, je
kunt het zogek niet bedenken of het zijn
militairen. Dat heeft onmiskenbaar in-
vloed op het werk. Tekomt minder ver
van de mensen vandaan te staan. Dat
heelt aan de ene kant voordelen. maar

aan de andere kant ook nadelen. Je
kunt. vanwege de aard van het werk,
zakelijk conflicten krijgen met mensen
waar je in het privé-leven goed mee
kunt opschieten. Dat is lastiger ma.
noeuvreren don wanneer je die kontok.
ten niet zou hebben. Om daarin zo zui-
ver mogelijk, voor jezelf én de kliënten.
te gaan en blijven staan vond ik mis-
schien wel het lastigste van de hele
Duitsland-situatie.

'Het gevecht rond de totstandko-
ming van de BIH's is zinvol ge-
weest'

Iedere geestelijke verzorger, werkzaam
in een geweldapparaat als de krijgs-
macht, behoort voor het geweldvraag-
stuk grote belangstelling te hebben. Ik
had het idee dat het jou tot aan de laat-
ste dag enorm heeft beziggehouden.
Het heelt mij mijn hele leven al bezig
gehouden en ik ben er nog steeds niet
uil. Zelfzou ik nooit problemen op kun-
nen lossen met fysiek geweld. Vecht-
partijen vond ik vroeger als kleine jon-
gen ol afschuwelijk. Ik koner niets mee,
ook als ik de sterkste was niet. Winnen
door te vechten vond ik nét zovervelend
als verliezen. Diewijze van denken over
geweld heeft zich. gedurende mijn hele
tijd in en bij de krijgsmacht. niet gewij-
zigd. Over de toepassing van geweld
ben ik heel ambivalent. Ikheb perioden
gehad dat ik docht dat het juist was dat
er een krijgsmacht was, moor ookperio-
den dol ik puur pacifistisch dacht. De
meest recente ommezwaai was het
GoH-konflikt.Ik stond op het standpunt
dat een militaire oplossing in deze
kwestie tot niets zou leiden. Maar toen
Bush bekend maakte dat hij acht-
tienduizend militairen noor het grens-
gebied tussen Irak en Turkijezou sturen
om de Kurden te beschermen, docht ik:
dit is waarschijnlijk de enige oplossing
om Ie zorgen dat zeniet allemaal omge-
bracht worden. Endat is tochookduide-
lijk een vorm van militair ingrijpen. Ik
twijfel nu al mijn hele leven en ik denk
niet dot ik er ooit in zal slagen voor dit
vraagstuk een sluitende opvatting te
vinden. Ik komer dus niet uit en ik denk
dat ik er daarom sleeds over ben blijven
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dienstplichtigen. Misschien wel omdat
ik hoopte ooit iemand tegen te komen
die mij wèl antwoord op die vraag kon
geven.

En, ben je die tegengekomen?
Nee, nooit. En ik heb er wat diskussies
over gevoerd ... Het is een voortduren-
de worsteling gebleven. Je komt men-
sen tegen die er pal tegen zijn. Daar
herken ik een heleboel in. Maar tegelij-
kertijd herken ik ook de problemen
wanneer je op die manier blijft denken,
want dan loop je in allerlei situaties ook
vast. Ik heb vele beroepsmilitairen ont-
moet die een heel sluitende oplossing
hadden voor dit vraagstuk. Die wisten
heel precies hoe geweld moest worden
toegepast, en hoe dat het meest effek-
tief was. Maar naar mijn overtuiging
klopte dat ook vaak niet. Bovendien is
het vervelende van het hebben van een
sluitende oplossing, dat je niet meer
over het probleem als zodanig hoeft na
te denken. Dat kom je overigens nét zo
sterk tegen bij voor- als tegenstanders
van gewapend geweld.
Een humanist moet kunnen leven met
vragen waar hij geen antwoord op
weet. Dat geldt ook voor het geweld-
vraagstuk.

Naast je grote belangstel/ing voor het
geweldvraagstuk heeft het struktureren
van de individuele hulpverlening bij
jou ook altijd een belangrijke plaats in-
genomen. Ik doel op de totstandkoming
van de Bureaus Individuele Hulpverle-
ning (BIH'sJ.
In de periode dat ik in Ede werkzaam
was. werkte ik veel samen met de OP
(District Psychiater, WH) in Arnhem.
Dat was de enige poort waardoor de
dienstplichtigen. die het ècht niet kon.
den bolwerken, de militaire dienst kon-
den verlaten. Dat was de weg van de
beruchte S-5. Aan de ene kant was het
natuurlijk een oplossing, maar aan de
andere kant ook hoogst onrechtvaar-
dig. Want impliciet werd gezegd: de or.
ganisatie deugt. en de vent deugt niet.
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Naar mijn gevoel een heel oneerlijke
gang van zaken. Toen de mogelijkheid
ontstond om dat op een andere manier
tot stand te brengen. was ik daar zeer in
geïnteresseerd. Daar kwam nog bij dat
het experiment, die proeftuin (waaruit
uiteindelijk de BIH's zijn voortgekomen.
WH), zich in Ede afspeelde. Ik zat erdus
met mijn neus bovenop. Bovendien
vond ik dat de mensen die met dat expe-
riment waren belast ook nog op een zin-
nige monier over de problematiek en
over de mens in de krijgsmacht praat-
ten en nadachten. Ik herkende dus een
stukje van mijn eigen denken in ande-
ren. Iets wat ik, om eerlijk te zijn. in de
krijgsmacht nu niet zo vaak tegen-
kwam. Ik voelde mij tot dat experiment
geweldig aangetrokken. Ik heb dat ge-
vecht met de Directie Personeel om die
psycho-sociale hulpverlening gelegali-
seerd te krijgen, dat ze bereid waren om
daar geld en menskracht in te stoppen,
als héél zinvol ervaren. Niet alleen uit
zorg voor de dienstplichtigen, maar
evenzeer voor de beroepsmensen. Ook
onder die laatste categorie waren er ve-
len die stukliepen en met een therapie-
aanbod weer aardig overeind geholpen
konden worden. Zowel in die opstartpe-
riode als daarna heb ik dat werk altijd
met veel plezier gedaan.

'We worden, ook met 36 raads-
lieden, nog steeds tekort ge-
daan'

Toen dat experiment in Ede zo'n beetje
was afgerond en de proeftuin een BIH
was geworden. juist ongeveer op dat
moment vertrok je naar Seedorf. Daar
was toen nog geen BIHen kon je, als het
ware, weer van vorenafoon beginnen?
Toen ik in Seedorl kwam was er op dit
gebied werkelijk niets. In Nederland
werkten we al zo'n jaar ol vier. vijl met
Sociale Coördinatie Commissies
(SCC's). In Seedorl. in 1979, bestond er
nog niet één. Laat staan dat er een BIH
was. Direkt nadat ik hier kwam zijn wij
begonnen met het opzetten van SCC's,
iets wat, zeker in die beginperiode, de
nodige weerstonden heeft opgeroepen.
De individuele hulpverlening werd- en
wordt helaas nóg ol te vaak - door de
organisatie ervaren als het meekijken
over de schouder van de kommandant,
hoe deze met zijn personeelomgaat.
Dot vindt men niet leuk. Dus is weer-
stand een logisch gevolg.
Nadat er zo'n beetje overal SCC's wa-
ren, ben ik begonnen te proberen een
BIH in Seedorl gevestigd te krijgen.
Cliënten die hulp nodig hadden van
een BIH moesten, in die tijd, daarvoor
van Seedorl naar Utrecht reizen. Dat le-
verde bij de kommandanten geweldig
veel weerstand op, want ze waren de
man drie dagen kwijt. nL een dag om
erheen te reizen, een dag voor de be-
handeling en een dog voorde terugreis.
Aan iedere man, die van hieruit naar
het BIHwerd verwezen. ging een knok-
partij vooral. Dot was knap vervelend,
ik kon niet anders zeggen. Dé oplossing
was een BlH in Seedorf.

Dat is er, mede onder druk van de toe-
malige brigade-kommandant. uitein-
delijk gekomen.
10, die heeft er zeker een aardige duw
aan gegeven. Overigens is de totstand-
koming van het BIH-Seedorl sneller ge.
gaan don ik had gedacht. Toen ik hier
kwam, was mijn inschalling dot ik al
niet zou mogen mopperen als er bij mijn
vertrek een BIH zou zijn. Ik had, in de
loop der jaren, wel een beetje zicht ge-
kregen op hoe log de militaire organisa-
tie in dit soort zaken werkt. Een mam-
moettanker manoeuvreert soms soepe-
Ier ... Ik vertrek nu en het BIH werkt nu
al weer zo'n jaar of vijf, zes en heeft zich
hier een niet meer weg te denken plaats
verworven.

Jan bedankt de gasten bij zijn alscheid in
SeOOort op 19april ij.

Jebent ruim 22 jaar raadsman geweest.
Zijn je opvattingen over de noodzaak
van GV-uren in de krijgsmacht in al die
jaren veranderd?
Nee, in het geheel niet. Ze zijn zelfs nu
belangrijker dan wellicht in het verle-
den het geval was. Tehad toen een po-
pulatie jonge mensen die ook op eigen
houtje nog wel in staat was om over de
dingen na te denken. Die groep is nu,
naar mijn mening. een stuk kleiner. Ik
hoor zo vaak: 'Het zal mijn tijd wel du-
ren'. 'Ik heb er toch niets mee te maken',
'Of je nu door de hond ol door de kot
gebeten wordt, gebeten word je toch'.
Voor dat nihilistische denken, ik noem
dat zelf geestelijke bewusteloosheid,
heb je nu meer GV-uren en geestelijke
verzorgers nodig dan toen.

Jij was in '69 de tiende raadsman en als
de plannen van de staatssekretaris
doorgaan worden dat er binnenkort 36.
Tevreden over die toename?
Ik vind dat we, ook met 36 raadsleden,
nog steeds tekort gedaan worden. laat
daar geen misverstand over bestaan.
Maar dat wij. in twintig jaar tijd. van
tien noor 36 zijn geklommen is ook iets
wat mij niet is tegengevallen.

Al met al tevreden?
Nee ... Wel wil ik. over de wijze waarop
de Humanistisch Geestelijke Verzor-
ging momenteel werkt, nog een kriti-
sche kanllekening maken. Toen wij, in
de jaren zeventig, met Iien. en later nog



wat meer mensen, kans zagen op nage-
noeg alle kazernes in Nederland te ko-
men, zou dat nu helemóál mogelijk
moeten zijn.Natuurlijk is hel nu anders
werken dan, pakweg, tien of vijftien
jaar geleden, maar toch ... je laat, door
intensiever Ie werken op een beperkt
aantal plooisen, mensen die gekozen
hebben voor de Hum.G.V in de kou
staan. Die hebben er net zo goed als
ieder ander recht op om de door hen
gekozen geestelijke verzorger te ont-
moeien. Dat heelt voor mij altijd zwaar
gewogen en eigenlijk nog sleeds.

Morgen (19 april) ga je met FLO, met
pensioen zullen we maar zeggen. Kijkje
met voldoening terug op je raadsman-
schop?
Zonder meer. Ikdenk toch dat we, door
er te zijn. en vaak wat lastig Ie zijn,
binnen de krijgsmacht de zaken wal in
de goede richting hebben welen te stu-
ren. De humanisering van de krijgs-
macht heeft loch ook een beetje met de
aanwezigheid van de Hum.G.V. te ma-
ken. Daarin een bijdrage te hebben mo-
gen leveren doet mij met voldoening op
die periode terugkijken.

'Wij hebben bijgedragen aan de
humanisering van de krijgs-
macht'

Is dat niet wat veel gezegd?
Ik meen van niet. Ik denk wel dat we
fors wal medestanders gehad hebben.
Ik denk aan de vakbonden van
dienstplichtigen, maar zeker ook aan
sommige belangenverenigingen van
beroeps. We hebben al die jaren steeds
behoorlijk meegedacht en fors meege.
publiceerd. We hebben veel met, met
name de wat kritische, mensen in de
krijgsmacht gecommuniceerd, ideeën
aangereikt en terugontvangen en er
vervolgens iets mee gedaan. Men kan
niet zeggen dat we niet een aardig
deuntje hebben meegeblazen.

Tenslotte de geijkte vraag. Wat zijn je
plannen voor de toekomst?
Eerst de nieuwe woonomgeving maar
eens rustig verkennen, grond onder de
voeten proberen te krijgen. De banden
met de vrienden en kennissen in Neder-
land weer wat aanhalen en kontakten
opbouwen met hoofdzakelijk mensen
die géén beroepsmilitairen zijn.Nietuit
rancune maar, zoals ik al opmerkte, om
ècht los te komen van de éénvormige
Duitsland-situatie. Verder denk ik wat
meer in de postzegelhandel te gaan
doen. Voorzover ik het nu bekijk, denk
ik, dat ik onder de krijgsmacht en de
Hum.G.V. een streep zal zetten. Mis-
schien, wanneer daar behoefte aan zou
bestaan, dat ik er wel wat voorzou voe-
len om bijv. één dag in de week geeste.
lijk verzorger in een bejaardencentrum
te worden. Voorlopig eerst maar eens
verhuizen en daarna kijken we wel
verder.

Bedankt voor dit gesprek.
Wim Heij

Curiosa

Eindelijk is de nota verschenen waarin
staat hoe het verder moet met onze
krijgsmacht. Tegen de eeuwwisseling
zijn zo'n 40.000man aan de kant gezet.
Het toekomstig beroep van militair
geeft geen garantie meer vooreen vaste
baan. Dat was nog één van de weinig
aantrekkelijke kanten van deze brood-
voorziening. Nu spreekt men van ont-
slag zonder garantie op enige andere
vorm van arbeid, maar wel een inspan-
ningsverplichting. Een inspannings-
verplichting wat is dat precies, dat ver-
trouwt geen hond natuurlijk.
Ook de plek waar de militair kan wor-
den ingezet is aanzienlijk vergroot vol-
gens de nota. Het militaire beroep
wordt dus wel veel avontuurlijker,
maar het is de vraag welk deel van het
personeelsbestand daar gelukkig mee
is.
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Dat de krijgsmacht een ander taken-
pakket zou krijgen lag voor de hand.
Een vredesmissie, onder de vlag van de
VN, zal dan ook in het parlement geen
problemen geven. Maar de meest es-
sentiële verandering is wel dat oorlog
om andere redenen gevoerd zou kunnen
worden. Ter Beek stelt namelijk in zijn
nota, dat waar ook ter wereld onze wes-
terse vitale belangen in gevaar komen,
militairen aktief kunnen worden in-
gezet.

Zo zijn we weer terug bij af. [n de tijd
van de jongens van Tromp, De Ruyter
en Piet Hein. Onze zeehelden, zoals we
dat op school leerden, staan al enige
tijd in de kast met curiosa.

Er zijn nog politieke vrienden van mi-
nister TerBeek, die als speldje een ge-
broken geweertje dragen. Dat speldje
kan nu dus definitief bij die curiosa ver-
zameling.

Cor Out
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\l'arschau Pact
opgeheven

EGO. juni 1991 11



Sexy Sarandon steelt de show

'White Palaee'

Waarom zouden wij. nu het klimaat weer wat aangenamer wordt en de
zinnen dientengevolge weer iets makkelijker geprikkeld raken. niet eens
een aanstekelijke relatiefilm tegen het licht houden? Er zijn er genoeg.
maar één sleekt er met kop en (blote) schouders bovenuit: 'Whüe Palace'.
Behalve dat dit zinderende liefdesverhaal een pleidooi houdt voor pure
passie. bevat de film nog een tweede boodschap. Glenn Savan. die het
boek schreef waar de film op is gebaseerd. breekt een lans voor eerlijk-
heid. Eerlijkheid tegenover de mensen met wie je te maken hebt. maar
meer nog eerlijkheid tegenover jezelf. Want wie niet erkent wat hij of zij in
essentie van het leven verlangt. doet zichzelf nog het meest te kort.

Max Baron is een welgestelde Joodse
jongen, wiens droom uiteenspatte toen
zijn vrouw bij een verkeersongeluk om
het leven kwam. Sindsdien heelt Max
zich afgesloten van de wereld. Hijkoes-
tert zijn verdriet en ook zijn vrienden
slagen er niet in hem uit zijn isolement
te verlossen.
Als Max op een avond in een hambur-
gertent verzeild raakt ontmoet hij een
bijdehante serveerster van in de veer-
tig. Later op de avond in een bar loopt
bij haar opnieuw tegen het lijf. Zeblijkt
Nora te heten en ze is flink aangescho-
ten. Maar ze doorziet Max niellemin
snel: ze biedt hem iets aan en vraagt

waarom hij zo treurig is. Als hij vertelt
dat hij rouwt om zijn vrouw barst Nora
tot zijn ontzetting in lachen uit, omeven
later uit te leggen dat ze in hetzelfde
schuitje zitten: zij heelt haar zoon ver-
loren,
Ondanks het enorme verschil in leef.
tijd. achtergrond en omstandigheden,
voelt Maxdat juist deze vrouwmeer van
hem begrijpt dan alle mensen om hem
heen. Zestappen in zijnauto en beleven
in het huis van Nora een zeer gepassio-
neerd nachtje. Zij gaat ervan uit dat ze
hem nooit terug zal zien, maar Maxkan
Nora niet meer uit zijn gedachten zet-
ten. Hij zoekt haar steeds vaker op. tot

Nora zichzelf toestaat ook iets om hem
te gaan geven. Dan beginnen. door ge-
noemde verschillen. natuurlijk de pro-
blemen.
Als Maxhaar meeneemt naar een Joods
familiefeest. gebeurt precies wat hij en
Noraallongvoelden aankomen: het ge-
zelschap reageert uitermate vreemd.
omdat ze voor onverbloemde vijandig.
heid net iets te netjes zijn opgevoed.
Nora's zuster slaagt erin om Max naar
zichzelf te laten kijken. 'Nora is niet de.
gene die niet in mijn leven past, is pas
er zelf niet in', zegt hij uiteindelijk.
Want hij verdient veel geld in zaken.
terwijl hij liever in het onderwijs was
gebleven. Als hij eenmaal tot die ont-
dekking is gekomen. wordt hem duide-
lijk dat hij zelf keuzes moet maken en
dat niet mag overlaten aan anderen ...

Een tikje moralistisch? Ga toch maar de
filmzelf zien, want de acteurs maken er
iets prachtigs van! James Spader {die
beroemd werd door zijn rol in 'Sex. Lies
and Videotape'} speelt de introverte
Max, ingehouden (behalve de mee-
sleepende sexscenes natuurlijk), ge-
voelig en heel geloofwaardig. De show
wordt echter gestolen door de uitbundi-
ge, zeer vrouwelijke Susan Sarandon.
een actrice die zwaar ondergewaar-
deerd wordt in Hollywood. Ze maakt
van Nara een vrouwvan vlees en bloed,
maar voorMaxookeen vrouw van melk
en honing. Dat ze geen Oscar heelt ge-
kregen voor haar prestatie, of tenmin-
ste een nominatie, zegt heel wat meer
over HoUywood. dan over Sarandon.
Regie voerde Luis Mandoki.

Lea van Opzeeland

James Spader en Susan Sarandon in 'White Pa/ace'
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Redaktie

1. v. 0.

slijt zijn dagen nu als gerespecteerd
kunstcriticus in Londen. Het oude vuur
wordt echter weer even aangeblazen
als hij de kans krijgt om via een voorma-
lige studievriend, die nu in Hamburg
woont, nog een keer een politieke daad
van belang te plegen. Een arts die in
Chili vele politieke moorden op zijn ge-
weten heeft en die voor een congres
noor Engeland komt. moet uit de weg
worden geruimd. Hoewel de opdracht
later weer wordt ingetrokken, gaat de
criticus op eigen gezag door met de ac-
tie. omdat hij inmiddels kennis heeft
gemaakt met de weduwe van een van
de Chileense slachtoffers.
De bedoelingen van Engel, die al jaren
met zijn vrouw in Londen woont en er
een keten art-house bioscopen runt. zijn
ongetwijfeld nobel, maar de film werd
toch in de eerste plaats een staaltje
mooililmerij zonder enige spanning,
waarin Krabbé veel en ernstig in beeld
is, bezig met Politiek Bewust Acteren.
En als je dat er zo duidelijk aan af kunt
zien, is het foute boel.

In h"t arlikel 'Nederlandse dienstplichtigen in
Turkije' (mei'numme, pag. 8)is een sto'endelout
geslOpen, Indeeersle 'egel slaat nl. dat Diyarba_
kir 35,000inwoners lelt. Dit moel zijn 3SO.l.xXLDus
bij deze die en" belangrijke nul e'bij.

Herstel

Eve of Destruction

,/
Gregory Hinesen Renée Soutendijk in 'Eveof
DestlUc/ion'

beeld heelt gemodelleerd. Bijde eerste
test met de androïde gaat het echter al
mis: zij en haar begeleider raken be-
trokken bij een bankoverval en het ap-
paraat is zo geprogrammeerd, dat het
bij onraad onmiddellijk verandert in
een levensgevaarlijke tijdbom. Grego-
ry Hines speelt de man die door de over-
heid wordt opgezadeld met de taak om
de robot op te sporen en onschadelijk te
maken. Enfin, een hoop onzin waar on-
ze Renée toch nog een heel aardig stuk-
je acteerwerk uit weet te slepen. En hel
begin van haar Amerikaanse carrière is
er tenminste.

Ook Renée Soutendijk is deze maand te
zien in een buitenlandse produktie. In
'[ve of Destruclion' speelt ze nog wel
een dubbelrol: ze is een geleerde, die in
opdracht van het leger werkt aan een
robot, en ze speelt ook de robot zelf die
ze, heel bijbels, naar haar eigen even-

--

ma de nodige commotie teweegbrengt.
Mark Huoler heet hij en hij is met zijn
ouders van New YOIkverhuisd OOOIeen
klein plaatsje in Arizona, waar hij abso-
luut niet kan wennen. Hijzoekt troost bij
zijn illegale zender, die zijn ouders hem
hebben gegeven om contacten te leg-
gen met anderen. Hij weet zijn mede-
scholieren anoniem te bereiken via zijn
'bakkie' en shockeert ze met zijn obsce-
ne teksten, maar hij weet tegelijkertijd
hun aandacht te vangen met zijn onver-
bloemde kritiek op de schoolleiding,
Uiteindelijk slaagt een lieve klasgenote

Melancholia

In de kleinschalige film 'Melancholia'
van de Duitser Andi Angel zien we onze
eigen Jeroen Krabbé als een relikwie
van de woelige jaren zestig. Hij heeft
ooit op de barricaden gestaan, moor

er toch in om tot hem door te dringen en
dan eindigt het allemaal wel een beetje
erg braaf voor een film die zo revolutio-
nair begon. Maar al met al werd 'Pump
up the Volume', vooral door de knappe
hoofdrol van nieuwkomer Christion
Slater (sprekend een jonge uitgave van
Harrison Ford, dus dat belooft wal. ..l,
veel meer dan de zoveelste scholieren.
film, De muziek mag er ook zijn.

Christian Slater en Saman/ha Mathis in
'Pump up the Volume'

• •• film •• •• •• •• •• •
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In de onthullende lilm 'Q ond A' gunt
regisseur Sidney Lume! (beroemd door
o.o. Twelve Angry Men, Serpico. Net-
werk en Prince of the City) ons weer
eens een kijkje achter de schermen van
het Amerikaanse politie-apparaat.
Nick Nolle speelt een door de wol ge-
verJde politieman in New YOIk, dieerzo
zijn eigen methoden op na houdt. Timo-
thy Hullon is een jonge hulp-officier van
justitie. die aanvankelijk nel zoveel be-
wondering voor Nolle heeft als de rest
van hel corps. Maar dan krijgt hij de
opdracht orneen moord te onderzoeken,
die Nolte tijdens zijn diensturen heeft
gepleegd. Hel lijkt een routine-zaakje,

QandA

lerDenKrabbe in 'MelanchoHa'
waarbij Nolte moeiteloos vrijuit zal
gaan, Maar gaandeweg blijkt dot hij
het slachtoffer, een drugsdealer, opeen
ordinaire manier in de vol heeft gelokt
en daarna koelbloedig neergeschoten.
Nu is de jonge officier zelf ook niet hele-
maal van smetten vrij, want hij reageer-
de indertijd zo geschrokken toen de va-
der van zijn verloofde zwart bleek te
zijn, dat de vrouw de relatie om die re-
den verbrak en nu met een drugsbaron
omgaat. Een fris stelletje!
Lumet maakte van dit gegeven een wei.
nig vrolijk stemmende film en stak
daarmee de hand weer diep in Ameri-
kaanse boezem. Nick Nolte is geknipt
voor de rol van de abjecte politieman,
Tim Hutton geeft hem mooi partij als de
jonge officier.

Pump up the Volume
Wat Talk Radio was voor volwassen kij-
kers, is 'Pump upthe Volume' van Allan
Moyle, die ook het scenario schreel,
voor jongeren. Ook in deze film gaat het
om iemand die met een radio. program-
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Hieronder weer eens een viertal visite-
kaartjes, waarbij het beroep van deze
mensen kan worden gevonden door de
letters van hun naam en woonplaats in
een andere volgorde te zetten.

Visitekaartjes
De oplossing van het kruiswoordraad-
sel in het meinummer luidt als volgt:
Horizontaal: L spetter; 6. ochtend; 7.
kok; 8. agent; 10. eigendunk; 1L inko-
mens; 15.melk; 16,moe; IB. eksters; 19.
toenemen.
Verlicaal: 1. stok; 2. echtgenoot; 3. toe;
4. rede; S. tekenen; 9, ogenblikje; 12.
emmer; 13.stem; 14.oma; 17,stee.

H. Vutto
Rees

U. Hothaad
Laren

R.lnstra
Ede

T. Brekken
Baak

'hoe maak ik mij los
van wat ik heb gelezen
hoe herken ik een zee
die niet is beschreven'

'hoe' dacht ze
in de kamer waar de zee ruiste
heuvels en dalen van ruisen
zoekend naar het benoemen
van dat geluid

hoe was ze daartoe gekomen
tot een verlangen dat alleen
vergrootte verkleinde

de vrouwen op het strand
de vrouw die haar de sleutel gaf
zou ze met ontmoeten
ze zou niet met haar spreken
in verhalen verscholen ze zich
voor ze haar kon aanraken

ze wilde haar namen niet weten
namen geven die ze al kende
die sterker waren .
zichzelf niet beschermden
zichzelf niet verzwegen

Ankie Peypcrs is een veel2ijdig schrijlster von
verhalen, romans en vooral gedichten. Zede.
buleerde in 1951met de dichlbundel Oclober
en publiceerde sindsdien vele dichtbundels
en romans. In 1962kroog ze voor haar romon
Geen denken oun de Anne Frank-prijs. Daar.
na volgden O.a. De vallei van Oberman en (in
'83 bij de Prom) Mei welke muten. over een
vrouw die zich tracht te ontworstelen aan de
dominante 'vaderwereld'.
Hel centrale thema in Ankie Peypers' gedich.
ten is vanal hel begin derelaHe lot jezellen de
ander, in tallooo vormen en vanuit vele in.
valshoeken verwoord, maar ulhjd heel toe.
gankelijk en emotioneel invoelbaar.
1n hoor godiçhten weegt elk woord zwaar.
weegt elke stilte lussen de woorden. elk wit
tussen de regels zwaar' schreef Carel Dinaux
in 1969.Het is dan ook niet verwonderlijk dat
hoor nieuwste bundel de Iielde verwilderde
met opent met een çitaot van Morguerite Du-
ras: 'Schrijven is niet verhalen venellen. Het
is hel tegenovergestelde van verhalen vertel.
len. Hel is een verhaal en de alwezigheid von
dat verhooi venellen.'
De Iielde verwilderde niet is een gedichtency-
clus over oon vrouw die langs een zeekust
zoekt nOoreen vrouw die hoorvoorbeeld was.
Ol dat Duras is ol niet, die sleer ademt menig
gedichl in deze bundel, schitterend dus!
Ankie Peypers: de lielde verwilderde niel. An
Dekker, Amsterdam 1990.60blz. f 22,50.(FS)
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Geborgenheid

We kwamen elkaar op straat tegen,
raakten aan de praat en gingen vervol-
gens samen kolfje drinken. Gewoon
een toevallige ontmoeting, niks bijzon-
ders.
Sindsdien komt hij bijna dagelijks mijn
leven binnen wande/en. Op de vreemd-
ste tijden staat hij voor mijn deur. zelfs
drie uur 's nachts is voor bern geen pro-
bleem. Bijna elke dag wil hij praten
over zijn probleem van die dag en ver-
langt dan mijn 'raad', die hij vervolgens
weer even gemakkelijk van de band
wijst. Er zijn ook dagen dat hij 'zomaar'
langskomt. Elke keer weet hij het dan
voor elkaar te krijgen om met iets van
zijn gading uit mijn voorraadkast te ver-
t.ekken. Suiker, koffie, brood, shag, er
is aWjd wel iets dat bij 've.rgeten' heeft
te kopen. Het 'lenen' van muziekcasset-
tes of gereedschap gaat hem al even
gemakkelijk af.
Wat zijn problemen betreft: het gaat al.

tijd om andere mensen die het hem zo
buitengewoon moeilijk maken om een
beetje normaal te leven.

Ondertussen heeft hij er ook al de ge.
woonte van gemaakt om wanneer ik de
deur open doe, tegen mij te zeggen:
'Hallo Freek. even bellen', vervolgens
eenvoudig mijn huis binnen te lopen
alsof het een supermarkt is en de tele-
foon ter hand te nemen. De eerste keren
was ik sprakeloos, maar later greep ik
in door hem botweg te verbieden te tele-
foneren. Hij reageerde ontsteld en sta-
melde: 1a, maar dit is toch ookeen beet.
je mijn huis?'

En nu is hij opeens een stuk rustiger.
Zijn verkering, die in een periode van
een half jaar verschillende malen uit en
aan was gegaan als een knipperlicht, is
weer helemaal aan. Zijn vriendin was
van al dat aan-en-uit gedoe zo wanho-

pig geworden, dat zij nog maar één mo-
gelijkheid zag om hem duidelijk te ma-
ken dat zij waanzinnig veel van hem
houdt: zonder hem zou ze zich voor de
trein gooien. Dat vond hij een teken van
ware liefde. Hij was tevreden: ze was
teruggekomen bij hem. De 'echte' ge-
borgenheid.
Geen wanhopige pogingen meer om
zijn gevoelens van angst en eenzaam-
heid op een theatrale wijze bij mij thuis
onschadelijk te maken. Geen verras-
sende bezoeken meer aan mijn deur.
Mijn raad en koffie heeft hij nu niet
meer nodig. Eind goed. al goed?

In de tijd dat hij mij bijna dagelijks be-
zocht heeft hij nooit gezegd dat hij naar
zijn vriendin verlangde. Hij was stoer
en brutaal, 23 jaar en niets dan capsa-
nes. Niet toegeven aan teleurstelling,
eenzaamheid en verdriet. Te veel din-
gen die hem ervan weerhielden zich te
laten zien zoals hij in werkelijkheid is.
Maar zo zijn we allemaal van tijd tot
tijd. We begrijpen op zulke momenten
ook niet, dat we in onze zogenaamde
zelfverzekerdheid toch de mensen zoe.
ken die de 'luwte' van het leven kunnen
bieden en bij wie we op verhaal kunnen
komen.
Al een tijdje is hij niet meer bij mij ge-
weest, maar als hij weer aan de deur
komt, dan moet dat maar. Natuurlijk.

Freek Pol
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Wanneer neemt de politiek haar
verantwoordelijkheid?
Blijvende achterstelling humanisten bij de krijgsmacht
Al jarenlang woedt er een strijd tussen de kerken. de politiek en het
Humanistisch Verbond (HV)over de verdeling van de aantallen geestelijke
verzorgers bij de krijgsmacht. Onlangs werd daar weer een nieuw hoofd-
stuk aan toegevoegd door de staatssecretaris van defensie mr. B. J. M.
Baron van Voorst tot Voorst. Deze maakte op 9 april jl. aan de Tweede
Kamer de uitkomsten van een gehouden onderzoek bekend. alsmede de
door hem hieraan verbonden beleidskonklusies. Die konklusies leiden-
voor de zoveelste keer - tot een zeer nadelig resultaat voor de mensen in de
krijgsmacht die zich uitspraken voor humanistisch geestelijke verzorging.
Het woord is nu aan de politiek. Aan de volksvertegenwoordiging. kwa
samenstelling in meerderheid niet-konfessioneel (PvdA. VVD. D'66 en
Groen Links), nu de taak om alsnog de verdeling van het aantal gv-ers in
de krijgsmacht in overeenstemming te brengen met de in het onderzoek
uitgesproken behoefte.

Voorhen die nauwelijks of niet op de
hoogte zijn van wat aan het zogenaam-
de 'drie-pilaren-onderzoek' voorafging.
volgt hier een korte historische schets
van dit in feite al zo'n vijfentwintig jaar
slepende verdeelsleutelvraagstuk.

Aanloop
In september 1964werd de Humanis-
tisch Geestelijke Verzorging (HGV)op
proef, vooreen periode van drie jaar, tot
de krijgsmacht toegelaten. Een en an-
der voltrokzichniet zonder slag of stool.
Daar waren jaren touwtrekken aan
vooral gegaan.
Inhet najaar van 1961had het Humanis-
tisch Thuisfront. op advies van de mi-
nister van defensie, een onderzoeknaar
de behoelte aan humanistisch geeste-
lijkeverzorging onder militairen gehou-
den. Het was een beperkt onderzoek
met een. voor die tijd, vrij verrassend
resultaat. Omprecies te zijngaven 6121
jongemannen (die op dat momenl in mi-
litaire dienst zaten of er binnen af-
zienbare tijd in zouden komen of er nèt
uit waren, maar nog voorherhalingsoe-
leningen in aanmerking kwamen) aan.
daadwerkelijk belangstelling Ie heb-
ben voor de HGV.Hetaantal van dege-
nen die op dat moment in werkelijke
dienst waren bedroeg 2215.Deminister
van defensie verklaarde bij de begro-
tingsbehandeling, december 1961.dat
hij in principe bereid was medewerking
te verlenen aan het tot stand komenvan
HGVbij de krijgsmacht.

Vanuit de Tweede Kamer werd daarop
de wens te kennen gegeven een kom-
missie te benoemen. die de moeilijkhe-
den en problemen verbonden aan de
praktische verwezenlijking van HGVbij
de krijgsmacht nader zou moeten be-
zien. In maart 1963diende deze kom-
missie haar adviezen in bij de minister.

18 EGO. juni 1991

In december 1963 bekrachtigde de
Tweede Kamerdeze notitie. Debelang-
rijkste punten waren;
1. Geestelijke verzorging vanwege hel
HVzal alleen gelden voor hen die
daaraan behoefte hebben en die de-
ze behoefte kenbaar maken. Dit zal
voor meerderjarigen dienen te ge-
schieden door een schriftelijke ver-
klaring van henzeli en voor minder-
jarigen dOOIeen schriftelijke verkla-
ring van hun ouders of voogden.
(N.B.Eendergelijke verklaring werd
niet gevraagd aan hen die gods-
dienstig geestelijke venorging wen-
sten.)

2. Op grond van de gehouden enquête
is er aanleiding over te gaan tot de
aanstelling van een hoofdraadsman
en vier raadslieden voor een proef.
periode van drie jaar.

Eerste jaren
Op I september 1964start de HGVhaar
werkzaamheden bij de krijgsmacht. Na
één jaar is het aantal deelnemende mi-
litairen 2103(komtovereen met het eer-
der gehouden eigen onderzoek). Dat
aantal neemt de daarop volgende jaren
alleen nog maar toe. Op grond van deze

w.K. Hoekzema

ontwikkeling wordt de driejarige proef-
periode per I september 1967omgezet
in een definitieve invoering van de HGV
bij de krijgsmacht. Tegelijk met hel op-
hellen van de proefperiode wordt de
aparte (en dus diskriminerende) verkla-
ring. die militairen die aan de HGVwil-
len deelnemen moeten inleveren, afge.
schaft.

Nietalleen blijlt in de daarop volgende
jaren de belangstelling voor deelname
aan de HGVonverminderd toenemen,
ook de daaruit voortvloeiende werk-
zaamheden nemen beduidend toe.
Wanneer de behoefte groter wordt dan
de mogelijkheid omaan die behoefte te
voldoen. moet je zorgen dat je met meer
mensen het werk kan doen. Dat bete-
kende in het konkretegeval van de HGV
aankloppen bij de politieke leiding van
defensie. Datwerd dan ook gedaan. tot
vervelens toe mogen we rustig konsta-
teren. Uiterst minimaal en in slakke-
gang werd de HGVdoor de overheid in
de gelegenheid gesteld het aantal
raadslieden bij defensie uit te breiden.
Dan mochten er twee raadslieden aan-
gesteld worden, jaren later. na veel ge-
zeur. nog weer eens één, enz. Welis-
waar groeide daardoor het aantal HGV-
ers gestaag, maar het aantal hield vol-
strekt geen gelijke tred met de hoeveel-
heid werk die verricht moest worden.
Metals gevolg dat er regelmatig raads-
lieden. wegens overbelasting, kortere
ol langere tijd moesten afhaken. Dat
veroonaakte vervolgens nog meer
stress bij degenen die overeind bleven
(extra werk}.

Kommissies. werkgroepen ...
In april 1979- er zijn op dat moment 19
raadslieden bij de krijgsmacht werk-
zaam - vraagt het HVde minister dit
aantal te mogen verdubbelen. Dit ver-
zoek wordt minutieus onderbouwd met
de uitkomsten van een. in 1978gehou.
den. intern taakbelaslingsonderzoek.
De resultaten van dit onderzoek laten
aan duidelijkheid niets te wensen over:
de onderbezetting en overbelasting
worden kraakhelder aangetoond. On-
geveer 20%van de militairen kiest voor
de HGV,terwijl de raadslieden slechts
8%van het totaal aantal geestelijke ver-
zorgers bij defensie uitmaken,
Eind 1979wordt een ambtelijke werk-
groep ingesteld. Deze adviseert de mi-
nister het aantal raadslieden, als eer-
ste stap, met vijl uit te breiden. Dit in
afwachting van een brede studiekom-
missie over de totale gv, waarin ookde



kerken zouden moeten worden betrok-
ken. De toenmalige staatssecrataris
verklaart dit advies niet ontvankelijk.
Maar onder druk van de publiciteit en
met name de Tweede Kamer, mag in
1981de dienst HGV 'groeien' met drie
formatieplaatsen tot totaal 22.
Begin jaren tachtig vangt die brede stu-
diekommissie haar werkzaamheden
aan, maar strandt na ruim een jaar op
de verdeelsleutelkwestie. Als vervolg
op deze kommissie wordt weer een
nieuwe ambtelijke werkgroep aan het
werk gezet. Deze brengt eind 1982een
vertrouwelijk rapport uit overdegv. Uit-
komst: de lotale gv moel met 40%in-
krimpen. dit is eveneens van toepas-
sing op de HGV(zouhet inleveren van
drie formatieplaatsen hebben bete-
kend). Naheftigereakties. van aUekan-
ten, legt de staatssekretaris dit advies
naast zich neer.
Inmiddels is een nieuwe staatssekreta-
ris aangetreden. Deze, de liberaal drs.
W. K. Hoekzerna, doet in 1983een po-
ging het verdeelsleutelvraagstuk tot
een oplossing te brengen: RK-en Prot-
GVsamen 85%en de HGV15%.Dereak-
tie van de kant van de kerken is zo hef-
tig, dat de staatssekretaris tenslotte
zijn plan moet intrekken.

... nog meer kommissies
Wanneer een zaak vastloopt is hèt mid-
del het instellen van een kommissie.
Dat dit al een aantal keren was ge-
beurd, vormde geen beletsel het op-
nieuw te doen. In het voorjaar van 1983
krijgt een interdepartementale ambte-
lijke werkgroep opdracht het nog eens
te proberen. Ookdeze kommissie sterft
na in 1984het stadium van een voorlopi-
ge notitie te hebben bereikt. een zachte
dood, Deze kommissie lanceerde, voor
het eerst de gedachte een behoefte-on-
derzoek onder militairen te houden. Iets
waar het HVnadrukkelijk voorstander
van was, maar waarvan de kerken niets
wilden weten. Dat, zowas hun redene.
ring, zou het eigene van de kerkelijke
bestaanswijze schaden en bovendien
zou de vraag naar de behoefte aan gv
niet door zo'n 'technische' benadering
in kaart mogen worden gebracht.
Inmiddels is het voorjaar 1985gewor-

den. In afzonderlijke gesprekken lussen
een kabinetsdelegatie, de kerken en
het HVwordl afgesproken dat. binnen
het kabinet, de verhouding kerk/levens-
beschouwelijke organisatie - staal,
principieel en voor langere termijn zal
worden doordacht en uitgewerkt. Voor
de korte termijn krijgt de staatssekreta-
ris het groene licht ommet de kerken en
het HVde gv-verdeelsleutelkwestie bij
de krijgsmacht lot een oplossing te
brengen.
Na veel gesprekken komt staatssekre-
taris Hoekzema met hel volgende voor-
stel: een inkrimping van de totale gv
14%en de overgebleven formatieplaat-
sen verdelen volgens hel, door hem eer-
der gehanteerde, model 85-15.Een en
ander betekende weliswaar geen ver-
dubbeling voor de HGV,maar wel een
uitbreiding met tien raadslieden.
Om een lang verhaal kort te maken: ook
dit voorstel sneuvelt. Onder, wederom,
grote druk van de kerken, wordt de
(moedige) Hoekzema door het kabinet
(Lubbers c.s.) teruggefloten. De HGV
wordt, zes jaar na de onderbouwde
vraag om verdubbeling, met een aal.
moes van drie ekstra raadslieden, door
de politiek afgescheept. De verdeling
van het aantal geestelijke verzorgers
bij de krijgsmacht ziet er dan (eind '85)
als volgt uil: 2rabbijnen, 109dominees,
108 aalmoezeniers en 25 raadslieden
(zo'n 10%).

Kommissie Hirsch Ballin
Het kabinet had Hoekzema te verstaan
gegeven dat hij geen wezenlijke veran-
deringen in de verdeelsleutel mocht
aanbrengen. maar dat de hele proble-
matiek moest worden verwezen noor
een kommissie van externe deskundi-
gen. Dezezoveelsle kommissie, die ad-
vies moet uitbrengen 'inzake de criteria
voor steunverlening aan kerkgenoot-
schappen en andere genootschappen
op geestelijke grondslag' wordt op 14
opril 1986geïnstalleerd. De naar zijn
voorzitter genoemde kommissie (prof.
mI. E. M. H. Hirsch Ballin, de huidige
minister van justitie) wordt verzocht bij
voorrang te adviseren over een oplos-
sing voor het vraagstuk van de verde-
ling van de geestelijke verzorging bij de
krijgsmacht. Dat komt de kommissie
na; eind 1986brengt ze rapport uit en

]. van Houwelingen

adviseert de staatssekretaris (inmid-
dels is dat J. van Houwelingen gewor-
den): 'op korte termijn het verschil van
inzicht over de verdeling van degeeste-
lijke verzorging te beslechten door een
verdeling tot stand te brengen op basis
van een onderzoek naar de uit de regis-
tratieformulieren blijkende voorkeu-
ren'. Een onderzoek dus naar de behoef-
te aan geestelijke verzorging onder de
militairen.
HetHV,al jarenlang voorstander van zo
een behoefte-onderzoek, betuigt don
ook zijn instemming met dit advies. De
kerken zijn evenwel furieus en wijzen
het voorstel nadrukkelijk af.

Drie pilaren
Van Houwelingen laat zijn CDA-hart
spreken en zegt in een toespraak (29.8.
87):'Nuduidelijk is dat een meerderheid
van de betrokken organisaties niet kan
instemmen met de voorgestelde verde-
lingsmethodiek, is het beter met een de-
finitief oordeel te wachten tot het eind-
rapport van de kommissie Hirsch Ballin
bekend is.' De bewindsman merkt ver-
der nog op, dat de geestelijke verzor-
ging 'vooral essentieel in oorlogstijd' is
en dat daarom ook de behoefte van het
mobilisabele deel van de krijgsmacht
in kaart moet worden gebracht.
In de Kamer wordt deze opstelling van
de staastssekretaris sterk bekritiseerd
(door PvdA, 0'66 en, in mindere mate,
de VVD).Als drukmiddel wordt een mo-
tie ingediend. Van Houwelingen wei-
gert echter op zijn schreden terug te
keren.

Toch heeft de, in de Kamer geuite, kri-
tiek enige invloed op de bewindsman.
Achter de schermen vinden er diverse
bilaterale besprekingen plaats om te
bezien of er toch niet in deze, al zo long
slepende kwestie een pragmatische op-
lossing is te vinden. Op 15 december
1987doet Van Houwelingen het volgen-
de voorstel: DeHGVkan, voorlopig, met
zes raadslieden worden uitgebreid en
een zogenoemd driepilarenonderzoek
moet de verdeelsleutelkwestie op ter-
mijn definitief regelen. De drie pilaren
zijn:
1. een behoefte-onderzoek onder alle

aktief dienende militairen;
2. het in kaart brengen van de omvang

(o.a. ledentallen) van de levensbe-
schouwelijke stromingen;

3. een behoefte-onderzoek onder het
mobilisabele deel van de krijgs-
macht.

De bewindsman merkt in zijn schrijven
nog op dat 'aan de pilaren niet hetzelfde
gewicht mag worden toegekend',r!!!)

Uitkomsten onderzoek
HetHVverleent. ompraktische redenen
(er moet na zoveel jaren eindelijk eens
een regeling komen), hoor medewer-
king aan een regeling gebaseerd op de
drie pilaren, waarbij vanaf het begin
wordt gesteld dat aan pilaar twee (ver-
gelijking ledentallen kerken en het HV)
slechts een beperkt gewicht mag wor-
den toegekend. •.
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"Het onderzoek wordt. in opdracht van
het ministerie van deiensie, uitgevoerd
door het lTS (Instituut voor Toegepaste
Sociale Wetenschappen te Nijmegen).
Debelangrijkste uitkomsten van dit on-
derzoek (voorde HGV)zijn:
1. Van de aktief dienende militairen

(pilaar I)kiest 18,4%voorde HGV;bij
het mobilisabele personeel (pilaar 3)
ligt dit percentage op 25,5. Gemid.
deld is dat ongeveer 22%(zelfs nog
iets hoger dan het HVsteeds beweer-
del, hetgeen neer zou komen op 53
raadslieden!

2. De vergelijking van de omvang (pi-
laar 2)van de levensbeschouwelijke
stromingen (aantallen leden, aan-
tallen geestelijke verzorgers waar
dan ookmaar werkzaam en de finan-
ciële bijdragen van de leden) geeft
een verhouding te zien van 99,8%
voor de kerken en 0,2%voor het HV.
Wel tekent hel lTS, in haar slotkon-
klusie, bij dit punt aan: 'De vergelij-
king tussen de kerken en het HV is
nagenoeg onmoge/ijk.'

Randy Brecker

Tussen elektriek en akoestiek
Eind november vorig jaar gaf de beroemde Amerikaanse trompettist
Randy Brecker een nachtconcert in het Amsterdamse Tuschinski.thea1er.
Voorafgaande aan dit optreden had EGO's jazz-medewerker Theo earree
een gesprek met hem. Op een eerste vraag naar de muzikale achtergrond
van de Breekers (broer Michael speelt tenorsaxofoon) antwoordt Randy:
'Je kunt het wel een beetje vergelijken met de broertjes Marsalis. Mijn
vader speelt ook piano. hoewel hij advocaat van professie is. Maar zîjn
eerste liefde was en is nog steeds de muziek. Hij is een prima muzikanten
eigenlijk hadden Michael en ik niets te kiezen. Mijn vader heeft er nog
steeds spijt van, dat hij nooit full-time jazzmusicus is geweest.'

Staalssekretaris Van Voorst tot Voorst
(CDA).kennelijk geschrokken van de
uitkomsten van de pilaren I en 3, kent
niettemin aan pilaar 2 hetzelfde ge.
wicht toe als aan de andere pilaren. Dit
dus ondanks het feil dat zijnvoorganger
had opgemerkt, dat 'aan de genoemde
pilaren niet hetzelfde gewicht mag wor-
den toegekend' en dat hel lTS over pi-
laar 2 konkludeert dat 'de vergelijking
tussen de kerken en het HVnagenoeg
onmogelijk is'. Door deze, door de
staatssekretaris besloten, gelijke we.
ging van alle drie pilaren wordt het
aantal raadslieden vastgesteld. niel op
53(gebaseerd op de door de mensen in
de krijgsmacht uitgesproken behoefte),
maar slechts op 36!

Cynisme
Wijkunnen, de historie rond de trooste-
loze verdeelsleutelproblematiek over-
ziende, tot geen andere konklusie ko-
men dan dat de voor de HGVkiezende
mililoir, voorde zoveelste keer, niet se-
rieus wordt genomen.
Bijna even cynisch is hel dat juist van
kerkelijke zijde hel HV nu klaagzucht
wordt verweten over deze, zoveelste,
truc. Dat zou iedereen mogen doen,
maar nu uitgerekend niet de kerken. Na
ruim 25 jaar, op alle mogelijke manie-
ren. ieder gerechtvaardigd en onder-
bouwd verzoekvan de zijde van het HV,
om uitbreiding van het aantal raads-
lieden, te hebben tegengewerkt, om
dan nog te durven zeggen dat de huma.
nisten moeten ophouden met klagen, is
de arrogantie ten top.

Het woord is (opnieuw) aan de politiek.
De vraag waar alles om draait is: Kun-
nen de mensen in de krijgsmacht wer-
kelijkeen beroep doen op de geestelijke
verzorging die zijn of haar Voorkeur
heelt? Ja of nee?
Daarom vragen wij de politiek in deze
eindelijk haar verantwoordelijkheid
eens te tonen.

Wim Heij en Frank Spoelstra
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Volgend jaar start in Rotterdam een
nieuwejazzschool met als directeur Bob
Brookmeyer. lij wordt als één van de
mogelijke docenten genoemd. Heb je al
enig idee hoe je de zaak gaat aan-
pakken?
Ik denk, dat het heel belangrijk is om
een degelijke jazzopleiding te krijgen.
Er zijn tegenwoordig talrijke instituten
met een goed lesprogramma en die pro-
gramma's sorteren ook effect. Speciaal
de laatste tien jaar zijn er veel prima
muzikanten naar voren gekomen. Denk
maar eens aan WyntonMarsalis en Te-
rence Blanchard. Twintig jaar geleden
was de situatie totaal anders. De scho-
len waren nog maar net gestart en als
jong musicus moest je voornamelijk
vertrouwen op je, laat ik maar zeggen,
'common sense'. In zekere zin is dat nu
nog zo.Gebruik het waardevolle. dat de
conservatoria je te bieden hebben omje
eigen persoonlijke stijl te ontwikkelen.

Maar op de nieuwe Rotterdamse school
zul je als leraar reeds afgestudeerde,
hoog gekwalificeerde talenten aantref-
fen. Wat ga je bun presenteren?
Dat is een moeilijke vraag. Ik heb rede-
lijk veel ervaring met lesgeven, maar
de studenten vertellen hoe je zelf het
musiceren beleeft. is altijd in hoge ma-
te subjectieI. Individualiteit is een van
de belangrijkste facetten als het er om
gaat een succesvol muzikant te zijn,Het
is voor de jonge garde heden ten dage
trouwens erg moeilijk om voldoende
emplooi te krijgen. De situatie is niet
meer zoals dertig. veertig jaar geleden,
toen er veel meer, weliswaar vaak
slecht betaalde, speelgelegenheid
was.

Dat geldt misschien voor de States,
maar in Europa is het toch allemaal wel
wat beter geregeld?
Mogelijk. maar bij ons is het puur
slecht. De jonge muzikanten komen
vanuit de ideale conservaloriumomge-
ving terecht in een keiharde strijd om
het bestaan. In dat opzichtworden zeop

school misschien wel wat te veel in de
watten gelegd. Daar wordt in een per-
fecte setting gezonde jazz gemaakt.

Die term gezonde jazz, is dat eigenlijk
geen paradox?
Dat zou heel goed kunnen, maar voor
die jonge jongens hoop ik van niet. Ge-
zien de werksituatie zal het echter voor
veel jongeren tamelijk lang duren,
voordat ze een persoonlijke stijl hebben
ontwikkeld. Ze kunnen eenvoudigweg
niet genoeg spelen.

Wie zijn je favoriete musici?
Wel. ik houd vooral van muzikanten,
die in hun soli een verhaal weten te
leggen. Het hoeft niet noodzakelijker-
wijs briljant te zijn, maar wel spontaan
en logisch. Ik heb altijd een voorkeur
gehad voor mensen als Sonny Rollins,
Thad lones en Thelonious Monk. die
van hun solistische bijdragen kleine
composities maakten. Ik ben nooit een
fan geweest van de Coltrane aanpak.
die ging uit van thuis ingestudeerde pa_
tronen. die dan tijdens de optredens
werden uitgeprobeerd. EI is niets ver.
keerd mee, maar ik houd nu eenmaal



meer van een iels grotere spontaniteit.

Door wie ben je zeJf qua sound en stijl
beïnvloed?
Ik zie mezelf als een volgeling van de
lijn, die bij Clifford Brown is begonnen
en door mensen als Lee Morgan en
Booker Little is voortgezet. Maar merk-
waardigerwijs is mijn echie favoriel
Kenny Dorham, een trompettist. die
weer een heel andere manier van spe-
len voorstond.

Je werkte tot dusver in je ccrrrièreveel
met elektronica. Wil je daar iets over
zeggen?
Zeker, ook vanavond zal dat weer het
geval zijn. hoewel ik juist de laatste tijd
vaak akoestisch speelde. Maar voor de-
ze toernee heb ik weer een elektrische
band geformeerd, omdat er een CD van
ons wordt uitgebracht met dil soorl mu-
ziek.

Denk je, dat het veelvuldig werken met
zware elektronische versterking je em-
bouchure negatief heeft beïnvloed?
Het heelt me jaren gekost om de juiste
balans te vinden, maar de nadruk heelt
toch altijd op akoestisch spelen gele-
gen. Het was echter vaak héél moeilijk.
Je vindt wal en je laat wat. Tijdens deze
toernee zijn er soms problemen, omdat
je je iedere avond aan een andere ge-
luidsinstallatie moet aanpassen. Dat is
niet het geval, wanneer je je eigen spul-
len kunt meenemen. Maar ook de
akoestische bands van tegenwoordig
zijn niet meer zo als die van vroeger.
Alles wordt in deze tijd versterkt. De
musici willen graag luider klinken.
Denk maar eens aan de formaties van
bijvoorbeeld rony Williams. Je vindt
geen jonge drummers meer, die in de
stijl van Billy Higgins willen spelen.

Je hebt een zeer uitgebreid platen-
oeuvre. Wanneer ik die allemaal op een
rijtje zet, moet ik eerlijk bekennen, dat
de akoestische opnamen, zoals die met
BobBerg in de $weet Basil mij duidelijk
het beste bevallen. Neem je me dat erg
kwalijk?
Helemaal niet. Vanuit een artistiek oog-
punt ben ik het zeker met je eens. maar
het is wel een feit, dat de elektronische
beter verkopen en tevens moet ik eerlijk
bekennen, dat ik mij qua componeren
in elektronische settings veel beter
thuisvoel.

Ik memoreerde net de Sweet Basil. Heb
je eigenlijk nog steeds je eigen club?
Helaas niet meer. Het was heerlijk om
volledige vrijheid te hebben op het ge-
bied van bandsamenstelling, program-
ma's en experimenten. Maar het is erg
moeilijk om een club te runnen naast je
bezigheden als muzikant.

Werk je liever met een kleine of een
grote bezetting?
Wel. ik ben nooit een big band fan ge-
wees\. Ik kom uit de wereld van de klei-
ne groepen. Mijn vader was dol op de
kwintetten van bijv. Horace Silver en
Miles Dovis en dat heeft hij waarschijn-
lijk aan ons meegegeven. Ik speel zonu

en dan wel eens in het grote orkest van
Bob Mintzer en daar heb ik wel ervaren
hoe problematisch het is om met een
dergelijke concertband op toernee te
kunnen gaan. Voor echte dansorkesten
ligt dat misschien wat gemakkelijker.

Ik wilje nog wat vragen over een CD die
ik niet ken, namelijk 'Das Pferd' met
Duitse begeleiders als Wolfgang
Schmidtke. Wat was dat voor een soort
gebeuren?
Dat was inderdaad een Duitse rock-
band, waarmee ik enkele optredens
heb gedaan. Tevens hebben we opna-
men gemaakt. waarvan 'DasPferd' hel
resultaat is. Ik heb trouwens met een
andere Duitse groep nog een album in
Bebop-stijl gemaakt in een bezetting
van trompet. tenorsax, bas en drums.

Dus net zoiets als je met Lew Tabackin
op de CD 'Angelica' hebt gedaan? Een
prima stijl overigens!
Bedankt voor het compliment. Ove-
rigens. die Duitse opname is misschien
nog wel beter!

In je beginjaren had je samen met je
broer Michael en slagwerker Billy Cob-
ham de groep Dreams. Later, in 1974,
maakte je deel uit van de Billy Cobham
band. Wat was het verschil tussen bei-
de groepen?
Met Billy's formatie speelden we voor-
namelijk zijn eigen stukken. terwijl
Dreams meer een jazzrockband in de
klassieke belekenis was.

Ik vond hel wel opvallend. dat Cobham
in zijn orkest bijna niemand enige solo-
ruimte gunde.
Dal klopt wel ja. Wij deden vooral sec-
tiewerk. moor het stoorde niemand. Ik
trok in die tijd zoveel met Billy op, dal
hij als het ware mijn andere broer was.
In feite was hij de enige drummer, die ik
goed kende.

Je speelde ook met de groep van Char-
les Mingus op de LP 'Me MyseJf And
Eye'. Gezien de bezetting moet dat een
fantastisch orkest zijn geweest.
Dal was het ook. Het was werkelijk een
feest zijn muziek te mogen spelen.

Had je geen persoonlijke problemen
met hem?
Absoluut niet! Hij vond hel zo fijn, dat
zijn muziek er zo goed uitkwam, dat hij
gedurende alles sessions in een voor-
treffelijke stemming verkeerde. Hij was
toen trouwens al zo ziek, dat hij con-
stant in een rolstoel zat, maar zijn geest
was ongebroken en sterk als altijd. Als
er al problemen waren, dan was het
met de opnametechnici.

Even over je vrouw Eliane Elias. Inspi-
reert zij je bij je werk? Ik hoorde je op het
album 'Amanda' een prachtige solo
blazen in het stuk 'Paranado'.
Dank je. Ik was daar zeii ook heeltevre-
den over. Wat je vraag betreft, Eliane
stimuleert mij enorm en met name haar
componeren maakt altijd diepe indruk
op me.

Nu nog een laatste listige vraag. Op de
CD 'Sa Far So Close' van je echtgenote
speel je wel mee in de collectieven,
maar ...
Ik speel geen soli. Dat was zeker de
vraag?

Inderdaad, maar je broer Michael so-
leert wel!
Ja, ze houdt nu eenmaal van tenorso!o's
en bovendien was het haar gig. Je bent
overigens niet de eerste, die dal is op-
gevallen.

Dus was ik niet erg origineel?
Nee. maar dat geelt niet zolang de mu-
ziek dat maar wel is!

Thee Carree

ID,tartikel versch""n ook;/\ "Ianhe<lk-van me,"9!)

Geluk,
waar elk mens naar verlangt.
Geluk.
slecbts zo nu en dan ervaren.
Geluk,
nooit belemaal.
Geluk.
een toekomstdroom?
Geluk,
een illusie?
Toekomstdroom of illusie?
Geluk:
een drijvende kracbt
in een mensenleven.
Of niet soms?

Steven
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De rechtvaardige oorlog

Een fala morgana in de 'desert'
De mensheid heeft kennelijk al heel vroeg begrepen dat moord en dood.
slag geen normale activiteit is. Als het dan toch gebeurt. geschiedt zulks in
het kader van allerhande rechtvaardigende argumentaties en rituelen.
Veelal bij voorbaat en soms achteraf worden de handen schoon gewassen.
Een relatie wordt gelegd tussen moord en doodslag en de hoge waarden
die ermee gediend worden enerzijds en de negatieve aspecten van de
tegenstander anderzijds. De Golfoorlog was hierop geen uitzondering.
Morele. politieke. militaire. juridische en religieuze rechtvaardigingen
zijn gepresenteerd en goeddeels door de massa's in de al dan niet betrok.
ken landen geaccepteerd.
Censuur op de berichtgeving garandeerde het beeld van de schone, effec-
tieve. 'chirurgische' oorlog. Niet de ellende van het slagveld. maar de
fascinatie van de feilloze elektronische oorlogvoering in de vorm van een
verfijnd computerspel vulde de beeldschermen, Het vijandbeeld van de
inwoners van Irak overtrof al spoedig in negatief opzicht het beeld dat
bijvoorbeeld de Nederlandse bevolking in 1977/1980had van de inwoners
en zelfs leiders van de Sovjet.Unie, Hun sluwheid, gebrek aan intelligen.
tie. onbetrouwbaarheid en agressiviteit werd door bijna de helft van de
Nederlanders in hoge mate aanwezig geacht.

Irak het doelgebied waren. Ch.•ster-
bommen, napalm en bommentapijten
bleken naast de precisie-wapens te zijn
aangewend. De doelen waren 'evident
militaire targets', maar ook de totale
economische infrastructuur van Irak,
de tienduizenden ingegraven soldaten
van de eerste linie over de hele lengte
van het grondgebied en de tienduizen-
den vluchtende burgers en soldaten op
de autoweg van Koeweit.stad naar
Irak.
Dat enige 'collateral damage', in de zin
van onbedoelde burgerslachtoffers, on-
vermijdelijk veroorzaakt was, werd in
antwoord op vragen op persconferen-
ties toegegeven. En een enkele gene-
raal wilde wel zeggen dat het doel was
de vijandelijke krijgsmacht in te sluiten
en vervolgens te vernietigen. Het ac-
cent lag echter op de mededelingen dat
het ging om het reduceren van de mili-
taire capaciteit va.n de tegenstander.
Hetbeeld van de werkelijkheid va.neen
vuile oorlogen een betwijfelbare moge-
lijkheid tot legitimatie was latent aan-
wezig,maar werd door het effect van de
sterspot van de schone oorlog met zijn
indrukwekkende technologie op vol.
doende atstand gehouden.
De theorie van de rechtvaardige oorlog
werd, voor zover ter sprake gebracht.
gebruikt door de politici, zoals deze in
het verre verleden altijd werd gebruikt
ter rechtvaardiging van het eigen ge-
weid.

Er bleek met betrekking tot de aan.
vaardbaarheid van de Golfoorlog een
grote concensus. De volkeren van het
Westen steunden voor om en nabij de
80%het oorlogsinitiatief. En indien de
oorlog kort zou duren en weinig slacht-
offers zou opleveren, zo rekenden de
deskundigen op gebied van politiek en
publieke opinie voor, zouer voorde oor-
log het noodzakelijk geachte maat-
schappelijke draagvlak blijven be-
staan.
Onderzoek in Nederland bevestigde
nogmaals deze bevindingen. In het ge-
val de inzet van de krijgsmacht ten beo

I
I
I
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hoeve van de internationale rechtsorde
(maar ook met betrekking tot diverse
belangen overzee of zeUs de verdedi.
ging van het vaderlandse territoir) veel
slachtoffers zou opleveren zoude steun
van de grote meerderheid van de bevol-
king tot onder de 30%dalen.

Schone. vuile oorlog
Hoeschoon en hoe rechtvaardig was de
Golfoorlog?Meer dan honderdduizend
bombardementsvluchten (inhet verhul.
lend jargon 'missies' genoemd) werden
uitgevoerd. waarbij Koeweit en heel

NIEUWE
W£RELDO~

\~\

Rechtvaardige oorlog
Met de theorie van de rechtvaardige
oorlog bedoelen we de leer in deze zoals
die via Augustinus en Thomas van
Aquinoaan de vorsten is aangereikt en
welke een drietal alomvattende beoor-
delingscriteria bevat, te weten:

U he' gero'l ,ande "'~ttigevo,.t h""h de"",tlog beVOlen;
2) de "",dog word, omw,lle van ""n roch"amd'ge ."ak

aangegaan;
3) de bedoeling •• het gO<"dcte be,'ord",cn. ",amm"" de

oorlogookoen '""lUmen' van de christelijkepoli,"ckis
gew",dcn.

Inhet recent verleden hebbende kerken
en met name de Protestantse. de leer
van de rechtvaardige oorlog bij de dis.
cussie over oorlog en vrede praktisch
ongenoemd gelaten. En ook de staats-
lieden hebben niet zozeer naar deze
leer verwezen bij de rechtvaardiging
van oorlog als wel eigen legitimaties
gegeven, die overigens deels wel met
de leer der rechtvaardige oorlog sa-
menvielen. Dot deze leer als zodanig
niet of minder werd gehanteerd, kan te
maken hebben met het Roomse etiket
dat velen eraan hechten, maar ook meI
het leit dat de moderne oorlogen ge.
makkelijker bij het grote publiek met
praktische verwijzigingen noor de on-
juistheid van het handelen van de te-
genstander te rechtvaardigen zijn dan
met ethische beginselen.

Uitleggen wat rechtvaardig en goed is,
is niet eenvoudig: eenvoudiger is die
uitleg over te slaan en zondermeer vasl
te stellen dat het goede en rechtvaardi-
ge per definitie aan de kont van de ei-
gen partij te vinden is.



Een wezenlijk probleem met betrekking
tot het toepassen van de leer der recht-
vaardige oorlog is, dat uit het verleden
blijkt dat beide partijen zich naar be-
lieven van de gegeven criteria konden
bedienen. Erger nog, uit het verleden
blijkt dat beide partijen zich naar be-
lieven van de gegeven criteria konden
bedienen; de leer der rechtvaardige
oorlog juist een legitimatie leverde voor
hen die vanwege welke doelstelling
dan ook een oorlog wensten te begin.
nen. De leer bood beide partijen on.
weerlegbare argumenten voor hun ge-
lijk. Beide partijen konden zich - ook te
goeder trouw - erop beroepen een 'bel.
lum justurn' te voeren.

Dubbelzinnig
De leer voorzag in vele concrete con-
flictsituaties niet in de behoefte aan
een ondubbelzinnige uitspraak over de
vraag welke partij het recht aan haar
zijde had. Misschien dat bovenstaande
ook een reden is waarom de leer van de
bellum justurn wat in het vergeetboek is
geraakt. Dat met betrekking tot de Golf
de 'rechtvaardige oorlog' weer in de dis-
cussie is betrokken, heelt niet zozeer te
maken met het feit dat politici ofstaats-
lieden dat weer opportuun achtten,
maar heelt meer te maken met dat deel
van de intellectuele elite, dat de elasti-
citeit van de leer minder zwaar liet we.
gen dan hun verlangen met enig gezag
iets over de naar hun mening valse
voorstel1îng van oorlogszaken te zeg-
gen. Dit laatste met name omdat door
middel van de perscensuur de grote
massa geen andere conclusie zou kun-
nen trekken dan dat de oorlog zichweer
als middel van de politiek bewezen
had.
Minister Lubbers toonde zich opgeto-
gen en niet het laatst over het geringe
aantal slachtoffers, aldus diverse kron.
teberichten met betrekking tot politieke
visies op de afloop van de Golfoorlog.

De vragen, die al dan niet met een ver.
wijzing naar de leer der rechtvaardige
oorlog werden gesteld, betroffen onder
meer:

U Hoe ,vehlv"",d,g w"s de .""k w""rvoo, we,d qe_
,"eden?

21 Waren "Ile middelen ui'gepu' voo,d", de "",log "Ide
""nioop 10'de oo<logw". boogonnen?

31 lohe' kw""d dal doo, deoo,log we,d "angerich'g'o''''
ol kle;ne, dan he' kw"ad dat doo, de "",log ongooa"n
we,d gemcmk'?

4) Hoewe'hg wa. het gezag d,,1de oo,logon,kelende?
51 W", e, enig >Joh,op he' re.ult"", d,,1me' """ oorlog

zau wordengeboekl?
61 We,den bij de bcoo,delrng v"n beide p""ij<>nwel de_

zeilde ma""',,ven oang"l""'ld?
7) Onder welke omslandighedcn heel! een overheid M'

,,,,,hl int"nn"';e "v",dc wam "md v"n h"", hand"l"n
""n de burgers Ie "n,houd"n1

Deze en andere vragen dienen te wor-
den beantwoord, alvorens kan worden
bepaald of de gevoerde oorlog in eni.
gerlei vorm ook een rechtvaardige dan
wel onrechtvaardige is geweest.

Rechtvaardige zaak
ad IJ Hoe rechtvaardig was de zaak
waarvoor de oorlog als middel werd
aangewend? Welkewaren de legilime-

rende waarden, die al dan niet nadruk-
kelijk gepresenteerd in het geding
waren?
Het bevrijden van Koeweit, het onge-
daan maken van de agressie, het moge-
lijk voorkomen van een uitbreiding van
de oorlog, eventueel met ABC-wapens,
maakt de in het kader van de VNonder-
nomen 'bevrijdingsoorlog' tot een recht-
vaardige zaak. Ookde beëindiging van
het schenden van mensenrechten kan
hier nog aan worden toegevoegd.
Anders wordt het echter als ook de in-
formele doelen worden meegeteld, die
kennelijk al vroeg op de oorlogsagenda
stonden: het vernietigen van het mili-
tair potentieel van Irak, alsmede het
ontwrichten van de economische infra-
structuur en het zo mogelijk doen ver-
dwijnen van president Saddam Hus-
sein.
Naar criteria voor een rechtvaardige
oorlog is het de vraag of de laatste doel-
stellingen wel als oorlog-rechtvaardi-
gend kunnen worden aangemerkt. Het
lijktons van niet. Het zijn nevendoelen,
welke de machtigste coalitiegenoot.
gezien ook de feitelijke oorlogshande-
lingen, daadwerkelijk heeft nage-
streefd.

ad 2) Dat alle middelen zouden zijn uit-
geput, is een onbewezen stelling. De
Veiligheidsraad heelt althans niet olli-
cieel geconcludeerd dat zulks het geval
was op het moment waarop de oorlog
begon. De resolutie 678,die individuele
landen in staat stelde geweld te gebrui.
ken, kan niet worden gezien als een
evaluatie vooraf. Iets dergelijks is per
definitie niet mogelijk; geëvalueerd
kan pas worden nadat een bepaalde
periode verstreken is en niet van tevo-
ren. En mede gezien het volledig ont-
breken van wetenschappelijk verant.
woorde berekeningen inzake het effect
van boycot-maatregelen ware het alles-
zins geboden geweest de boycot veel
langer een kans te geven. Dat dit niet
geschiedde had met name te maken

met het in gang gezette militaire proces
en het feit dat zandstormen en Islamiti-
sche hoogtijdagen en pelgrimages een
eventuele militaire actie ernstig zouden
bemoeilijken.

ad 3) Van tevoren is praktisch nooit te
voorzien wat precies de consequenties
van oorlogsgeweld zijn. Ook in dit ge.
val was dat niet bekend. Weliswaar
kon met enige zekerheid op een 'Wes.
terse' overwinning worden gerekend,
maar wat het politieke gevolg zou zijn,
diende te worden afgewacht. Het bleek
overigens dat daarvoor door de coali-
tiegenoten weinig gedachten waren ge-
maakt.
En uiteraard zal het steeds uitermate
problematisch, zo niet onmogelijk zijn
om uit te maken of het kwaad dat door
de oorlog wordt aangericht kleiner zal
zijn dan het kwaad dat door diezelfde
oorlog ongedaan wordt gemaakt. Wat
is kwaad? Voorde ene partij bleek de, of
beter een, wereldrechtsorde alsmede
de olie{-prijs) zwaar genoeg te wegen
om daar het verlies van 150.000Irakeze
militairen en enkele duizenden bur-
gers, enige honderden eigen slacht-
offers en het verwoesten van de infra-
structuur van Irak tegenover te stellen.
De proportionaliteit leek of beter is ze-
ker uit het oog verloren. Helemaal is dat
het geval als we ook nog het verwekte
enJof versterkte wantrouwen ten aan-
zien van het Westen van 100.000.000
Arabieren over de gehele wereld bij het
oorlogseffect optellen.
Als we de proportionaliteit van de af-
zonderlijke oorlogshandelingen bekij-
ken, kan worden geconcludeerd dat het
bevrijden van Koeweit niet perse het
vernietîgen van tienduizenden burgers
en militaire vluchtelingen op de weg
van Koeweit-stad naar Irak nodig
maakte. Men had deze mensen ook te-
gen kunnen houden of door middel van
strooibiljetten tot overgave manen. Of
het met bomtapijten en napalm bewer-
ken van de door dienstplichtigen bezet.
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te linies onvermijdelijk was, lijkt zeer
twijfelachtig en hetzelfde geldt voorde
vernietiging van economische objecten
ver in het achterland van Irak.

Wettig gezag?
ad 4) Het gezag dat de oorlogheeft ont-
ketend, kan wellicht als wettig worden
aangemerkt. De VN-resolutie 678 is
daarover duidelijk. Zij het dat zij dat
niet is met betrekking tot de concrete
doelstelling. Een zo zwaarwegende re-
solutie die met zekerheid oorlogshan-
delingen impliceert, zou uitermate
nauwkeurig geformuleerd moeten zijn
en niet al die interpretatiemogelijkhe-
den open laten, die nu wel aanwezig
waren.
Een andere zaak is of de gevolgde pro-
cedure wel in overeenstemming is met
de letter, althans met de geest van
hoofdstuk VIIvan het Handvest van de
VN.Men is in feite op gebruik van ge-
weld overgegaan zonder dat de Veilig-
heidsraad geconcludeerd had dat het
embargo niet werkte.
En voorts is de kwaliteit van een VN-
oorlog die door een grote mogendheid
wordt gedomineerd in het licht van het
Handvest bepaald niet iets dat om her.
haling vraagt.

ad 5) Zoals onder ad 3 al opgemerkt.
kon wel het militaire resultaat min of
meer tevoren worden berekend, maar
niet het politieke. Alleen alom die re-
den zouden oorlogen als rechtvaardig
middel ter 'oplossing' van conflicten
praktisch nooit gehanteerd moeten
worden.

Gelijke behandeling?
ad 6) Het is duidelijk en wellicht ook
psychologisch verklaarbaar dat in de
gerezen conflictsituatie niet dezelfde
maatstaven zijnaangelegd met betrek-
king tot de argumentatie van Irak om
Koeweitte bezetten enerzijds en die van
de colalitie om tot oorlog te besluiten
anderzijds. Werdde noodzaak tot ingrij-
pen van de kont van de VNnadrukkelijk
met een verwijzing naar de gepleegde
agressie en de successievelijk gelormu-
leerde resoluties verwezen, met de
Iraakse argumentatie was het anders
gesteld.
Over de achtergrond van de Iraakse be-
zetting werd weinig vernomen:de feite-
lijke oorzaken en aanleiding werden
niet objectief beschouwd. In wezen
kwam de behandeling van de Iraakse
argumentatie niet verder don 'gepleeg-
deagressie', 'Koeweituit, punt uit'. Ook
is ons inziens onvoldoende nagegaan
in hoeverre bijvoorbeeld het aanbod
van Saddam Hussein 'terugtrekken uit
Koeweit en genoegen nemen met een
intentie tot het houden van een Midden
Oosten-conferentie' een alternatief zou
kunnen zijnvooroorlog met veel slacht-
offers en ongewis politiek en psycholo-
gisch resultaat.
Van vergelijkende rechtvaardigheid is
geen sprake geweest als het gaat om
gelijke criteria bij het beoordelen van
de door partijen gedane suggesties ter
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Eigenlijkwil hij gewoon de dienst uit.
Geen gezeur, gewoon de dienst uit.
Kijkdie opleiding ging nog weL dat
was nog wel zinnig.
Maar zoals het de laatste drie weken
gaat, niet te geloven.
Na helochtendappel begint het gelan-
terfanter al.
Soms een uurtje g.v., soms een uurtje
sporten, maar voor de rest hangt hij

oplossing van het probleem.

Vrije meningsvorming
ad 7) Tenslotte kan men zich onder
meer ook afvragen in hoeverre een
rechtvaardige oorlog mogelijk was on-
der het regime van perscensuur, waar.
dooraan de volkeren kennis van de fei-
telijke gang van zaken werd onthou-
den. Erger nog, waarbij het beeld werd
geschetst van een schone technisch vol-
maakte oorlog, waarbij slechts de
hoogst noodzakelijke militaire midde-
len van de tegenstander op accurate
wijzewerden vernietigd.
Degegeven argumentatie dat het mili-
taire belang een dergelijke selectieve
en beperkte informatieverschaffing
noodzakelijk maakte, snijdt geen hout.
Uiteraard, met betrekking tot de voor-
genomen acties dient geheimhouding
gegarandeerd te zijn, ook kon ingezien
worden dat het militair belang niet met-
een met zichmeebrengt dat deeffectivi-
teit of ineffectiviteit van de vijandelijke
aanvallen breed wordt uitgemeten,
maar als het gaat ommet name het aan-
tal slachtoflers en ook om de kennelijk
van de inhoud van de resolutie afwij-
kende doelstelling ligt het anders. De
vrees dat de relatie tussen aantal
slachtoffers en de steun in de publieke
opinie de mogelijkheid totoorlogvoeren
zou beperken was de in de perscensuur
belichaamde les die uit de verslagge-
ving van de Vietnam-oorlog resulteer-
de. Het recht op vrije meningsuiting
werd zodoende bewust beperkt ten ein-
de een bepaalde politieke doelstelling
op een bepaalde wijze te kunnen reali-
seren.

Conclusie
Op grond van de antwoorden op de ze-
ven vermelde vragen - het hadden er
nog veel meer kunnen zijn - mag de
conclusie worden getrokken dot de
Golfoorlog geenszins het predikaat
'rechtvaardige oorlog' verdient, niet in
de oorspronkelijke betekenis van de

maar wat op de dogkamer rond.
En hij niet alleen. De hele compagnie
voert geen klap uit.
Wachtmaar op de volgende oefening is
het advies van de luitenant, dan zul je
zien.
Nou laat die volgende oefening zeker
nog vijf weken op zich wachten en hij
kan z'n lijd wel anders gebruiken.
In het weekend was hij nog even bij z'n
oude baas langs gelopen en hij kan
daar vandaag nog weer aan de slag.
Kijk,als die diensttijd nou nog zinnig
was of je had wat om handen, nou je
dan bleef hij wel.
Hetis immers je plicht je land te dienen.
Geen probleem, maar als dienen lan-
terfanten is, dan zijner misschien ande-
re liefhebbers.
Honden uit de mouwen steken is wat hij
wiL desnoods van zes tot zes.
Als dat niet kan, wil hij verder geen
gezeur en gewoon de dienst uit.

WIKLA

Leer der Rechtvaardige Oorlog en ook
niet inde betekenis die we nu met recht-
vaardig verbinden.
Hoewel in theorie rechtvaardige oorlo-
gen kunnen bestaan, zal het toch bij
grote uitzondering zijndat een oorlogin
alle opzichten als rechtvaardig kan
worden aangemerkt.
De Golfoorlog lijkt alleen een recht-
vaardige oorlog te zijn met betrekking
tot de enge doelstelling van het bevrij-
den van Koeweiten het herstel van, zij
het, een bepaalde wereldrechtsorde.
Een wereldrechtsorde die nog steeds
zéér onrechtvaardig uitpakt als het
goot om o.o. de Ahoriginals, de India-
nen, de Koerden, de Maori's, de Pales-
tijnen, de Timorezen,de arme landen in
het Zuiden ol waar ook ter wereld.

Leon Weeke
(directeur Studiecentrum voor Vredesvraag.

stukken van de K.U. Nijmegen}
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Kolonelbd
0.:. novelle 'Het tuinhuis' van de
Zwitserse schrijver/dramaturg
Thomas Hürlimann (geb. 1950) is
zonder overdrijving een juweel-
tje. Een ouder echtpaar {een ko-
lonel bd en zijn vrouw Luciennel
verliest hun enige zoon (Zijn lijd
had hem niet de kans geboden
Om zich in wapenrok aan zijn va-
derte presenteren. 'j.Hel verhaal
begint mei onenigheid over de
vorm vUnhet graf. De kolonel wil
een struik op hel gral vun zijn
zoon geplant hebben tEen roze-
struik ZOl! mooi en bescheiden
aan het vroeg verwelkte leven
herinneren. 'j, maar zijn vrouw
Lucienne wil daar niets van we-
Ien. Zij drijft haar ûn door en laat
een grote granieten steen op het
graf plaatsen. Samen bezoeken
ze daarna dagelijks het kerkhof.
Ogenschijnlijk lijkt alles in har.
monie te verlopen. Maal de kolo.
nel bd begint zich steeds merk-
waardiger te gedragen en de da-

"'fj~I\lj;';'~"'.:1i-'~"):;:,~
gelijkse gang naar het kerkhof
wordt in toenemende mate een
obsessie voor hem. Ludenne
denkt aanvankelijk nog dat haar
man moeite heelt zijn verdriet te
uiten, maar komt er na verloop
van tijd achter dat er meer aan
de hand is: Het viel niet meer te
ontkennen, kon niet meer WOI-

den verdrongen: haar echtge-
noot was gek geworden.' De ko.
lonel blijkt niet zozeer in een
rouwproces verwikkeld te zijn
als wel in een laatste veldslag
met. een kerkhofkat. De beo
slissende slag vindt plaats in
het tuinhuis. Het boek biedt al.
les wat een goed boek te bieden
heeft: spanning en vooral veel
stof tot nadenken.
Thomas Hürlimann: Het tuin.
huis, De Geus, Breda 1991. 107
blz. f 29,50. (WH)

Wapenbroeders
Begin dit jaar verscheen 'De
nieuwe lichting', het zevende
deel in de serie 'De Wapenbroe-
ders', van de schrijver W. E. B.
Grillin. In deze achtdelige ro-
manserie (waarvan de delen
zich heel goed afzonderlijk laten
lezen) worden de lotgevallen be-
schreven van de Amerikaanse
militairen vanaf de Tweede We-
reldoorlog tol heden.
De auteur plaatst zijn geroman.
tiseerde boeken steeds tegen de
achtergrond van een periode
van de moderne wereldge-
schiedenis. In de voorgaande
zes delen was het dekor achter-
eenvolgens de Tweede Wereld.
oorlog. de Korea-oorlog, de OOr"
log inZuid.Oost Azie, de tijd van
de geheime operaties (o.a. Cu-
ha) en de guerrilla-oorlog in
Vietnam. In 'De nieuwe lichting'
komen vele oude bekenden el-
kaar weer tegen in Afrika. om
precies te zijn in de voormalige
Belgische Kongo, het tegen-
woordige Zaire. Daar breekt in
1964 een opstand uit. waar de
Verenigde Staten zich mee gaan

bemoeien en hoe langer hoe
meer in verstrikt raken. De inge-
zette militairen, van hoog tot
loog, ontdekken al vrij snel dat
er zich niet alleen een nieuwe
lichting heeft aangediend, maar
ook dat er een nieuw soort oorlog
wordt gevoerd volgens, tot don
toe, onbekende regels, Om daar
mee uit de voeten te kunnen
wordt van 'de wapenbroeders' zo
ongeveer alles gevraagd. Ik heb
het al eerder opgemerkt. moor
wil het nogmaals beklemtonen:
Griffin schrijft zijn boeken met
veel kennis van zaken en slaagt
er steeds in, door de evenwichti.
ge dosering van romantiek. tra-
gedie, humor en werkelijk.
heidszin, dat zijn boeken zich la-
ten lezen 'als een trein'. Dat
geldt ook weer voor dit (voorlaat.
stel deel.
W, E, B, GriUin: De nieuwe Il<::h-
ting. Het Spectrum, Utrecht 1991.
416 blz. f 54,90. (WH)

Ecstasy
In de jaren tochtig duikt in Ne-
derland een 'nieuwe' drug op:
Ecstasy. Tegelijkertijd doet een
nieuw genre in de popmuziek
van zich spreken: acid house.
Deze, uit Chicago alkomstige,
elektronische muziek vormt de
basis voor spetterende dons.
feestjes (de zgn. house party's)
waarbij ecstasy als stimuleren.
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"~'._.,
de ïeestpil' snel populair wordt.
In 'Ecstasy_ De opkomst van een
bewustzijnsveranderend mid-
del' beschrijft Arno Adelaars op
plezierige wijze de acid house-
kultuur en de rol von ecstasy
daarin.
In het eerste hoofdstuk verleit de
auteur de geschiedenis van de-
ze, in 1898 ontdekte 'nieuwe'
drug. Waarom het lange lijd
werd gebruikt (lheropeulische
doeleinden). hoe hel uil de beo
handelkamer 'ontsnapte' en hoe
het 'overwoaide' uil de VS, via
Spanje (Ibiza) noor Nederland.
wordt uit de doeken gedaan in
hel daaropvolgende hoofdstuk.
In de hoofdstukken drie en vier
wordt de illegale produktie on-
der de loep genomen en komen
een oontol Nederlandse gebrui-
kers aan hel woord. Tol slot zet
de auteur de werking van deze
drug uiteen en wijst hij op de rio
siko's van het gebruik.
Ondanks dat het geen roman is
en ook geen onderwerp waar ik
nu reikhalzend naar uil had zit-
ten kijken, los ik dit boekje ach-
terelkaar uil. Dat is zonder meer
de verdienste van Adelaar. Een
helder geschreven en uitermate
inlormatiel boek.
Amo Adelaars: Ec$tasy. De op.
komst van een bewustzijnsver-
anderend middel. In de Knip.
scheer, Amsterdam 1991.136blz.
f 22,50. (WH)

Reisverhaal
Tot Isa5 kende ik de akteur!
schrijverIreiziger Doll de Vries
alleen maar van het toneel. In

aat Jaar las Ik, bij toeval. zijn
boekje 'Trans Siberië' en raakte
op slag verslingerd aan zijn ma-
nier van vertellen. Het bijzonde.
re van De Vries zijn reisboeken
zit hem niet zozeer in de onge-
looflijke gebeurtenissen die hij
steeds meemaakt. Het tegen-
overgestelde is eerder het geval.
Maar door het gewone, het alle.
daagse, zijn de door hem beleef.
de wederwaardigheden juist
heel herkenbaar. Ook ol zou de
lezer het desbetreffende land
nag nimmer hebben bezocht.
Dat viel mij opnieuw op bij het
lezen van zijn nieuwste boek: 'In_
donesië in een rugzak'.
De Vries had het land eerder beo
zocht. In 1974 zette hij voor het
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eerst voet op Indonesische bo.
demo Van die reis was hem met
name 'de vriendelijkheid en ver.
gevingsgezindheid van de Indo-
nesiërs' bijgebleven. Eenjaarla.
ter keerde hij, geheel onver-
wachts, weer terug in verband
met de opname van de film 'Max
Havelaar'. Vijftien jaar latei be-
zoekt hij dit immense land (in
grootte het vijfde land van de
wereld met een bevolking van
180 miljoen) opnieuw. De Vries
gaal. geheel in zijn lijn, zijn ei-
gen weg. Dus geen trektocht
langs de bezienswaardigheden
van Java en Bali, maar een zoek-
tocht naar het gewone. in ge.
bieden die nog niet door toeris-
ten worden overstroomd: Kali.
manton (Borneo), Sulawesi (Ce.
lebes) en de Molukken.
Een heerlijk reisboek voor hen
die het land bezochten of het
voornemen hebben er ooit nog
eens naar toe te gaan. Doch ook
zij, die niet van plan zijn ook
maar een stap over de grens te
zetten, moor wèl van reisboeken
houden, zullen aan dit boek veel
plezier beleven.
Dali de Vries: Indonesië in een
rugzak. Unieboek (Van Holkema
en Warendorfl. Houten 1991. 200
blz. f 24.90. (WH)

Albanie
De politieke situatie in Albanië
blijlt de gemoederen van de rest
van Europa danig bezighouden.
Bijna dagelijks vormt dit land
nieuws voor de media. Geen
wonder dot de belangstelling
voor de boeken van de Albanese
auteur Kadare groter is dan ooit
tevoren. Ze 'doen' het overigens
niet alleen goed vanwege de ak-
tualiteit, maar gewoon omdat ze
heel erg goed zijn. Ismail Kadare
wordt al jaren beschouwd als de
grootste schrijver van Albanië.
Sommige krilici zijn zells na-
drukkelijk van mening dat hij
een schrijver van wereldlitera-
tuur is. Van deze. inmiddels
noor Parijs uitgeweken, schrij.
ver kwam onlangs opnieuw een
roman in vertaling op de markt:
'De nis der schande'. De nis is
een holte in de muur van de Ka.
nonnenpoort aan het centraal
gelegen keizerlijke plein van
Constantinopel. In deze nis wor-
den de afgehakte hooiden ten.
toongesteld van vijanden en in
ongenode gevallen hoogwaar-
digheidsbekleders van het Os.
maanse rijk. Voor bewoners en
toeristen is de nis de uitdrukking

van de onverbiddelijkheid waar-
mee de sultan zijn rijk regeert. In
1822 is de stad in afwachting van
het hoofd van de Albanese Ali
pasja, die het gewaagd heeft te.
gen de sultan in verzet te komen.
Een aantal Turkse generaalszijn
er niet in geslaagd deze Ali pas-
ja aan zich te onderwerpen, met
als gevolg dat hun hoofden och.
tereenvolgens in de nis der
schande kwamen te staan. Dan
trekt de Turkse veldheer Hurshid
pasja naar het vene Albanië,
met het doel terug te keren met
Alïs hoofd (en het risico te lopen
zijn eigen hoofd te verspelen).
Hij slaagt. Maar terwijl koeriers
in allerijl het hoofd van Ali pasja
naar de hoofdstad brengen pak.
ken zich donkere wolken boven
het hoold van de overwinnaar
samen. Een prachtige roman!
Ismail Kodore: De nis der schan-
de. Van Gennep, Amsterdam
1991. 181 blz. f 34.50. (WH)

'Wereld-roman' uit India
In de uitstekende Derde Spreker
Serie, van Novib Ambo, worden
stuk voor stuk met zorg gekozen
boeken (ol 100 in 15 jaar) uilge-
bracht van auteurs uit Afrika.
Azië en Latijn.Amerika. Vaak
bijzondere boeken en dot geldt
zeker voor het begin dit jaar ver-
schenen 'Die lange stilte' (1988),
het Nederlandse debuut van
Shashi Deshpande. Het is de
vijlde roman van deze Indiase
schrijlster. wier 'Roots and Sha.
dows' als beste boek van 1982.'83
in India werd bekroond.

Jaya, de hoofdpersoon in 'Die
longe stilte'. is een vrouw uit de
Indiase hogere middenklasse.
Ze is 17 jaar getrouwd met Mo.
han. een ingenieur, bij wie ze
twee kinderen heeft, de jongen
Rahul en het meisje Roti, terwijl
ze een derde 'zonder zijn mede.
weten had lalfm weghalen'. Als
Mohan's onzuivere zakenprakIij-
ken ontdekt dreigen te worden.
besluit hij dat ze een tijdje moe-
ten onderduiken. Versterkt door
die crisissituatie gaan Jaya's
ogen open voor hun onderlinge
rollenpatronen. gebaseerd op
het zeer traditionele 'man-
vrouwbeeld' dat zij beiden tot

dan toe koesterden. Taya is het
veilige huwelijksgeluk als 'twee
ossen onder he/zelfde juk' gaan
ervaren. Wanneer ze tenslotte
vanuit haar nieuw verworven in.
zichten 'die lange stille' (het
vrouwelijk aandeel in de ge.
voelsofstand tussen man en
vrouw) wil doorbreken, loopl
Mohan de deur uit. No enige et-
malen van chaotische verwar.
ring, ijlkoortsen en peilloos ver-
driet blijkt Jaya uit haar 'wreed
proces van zelfonthulling' toch
moed en en hoop te hebben ge.
put, want - zo eindigt het boek-
'We veranderen niet van het ene
moment op het andere (... ).
Maar we kunnen altijd hopen.
Zonder hoop zou het leven niel
leefbaar zijn. En als er iels is
waar ik nu zeker van ben, dan is
hel wel dit: het leven moet altijd
leefbaar gemaakt worden.'
Met hel universele thema van
'Die lange stilte' heeft Shashi
Deshpande niet alleen een in.
drukwekkende Indiase, maar
een 'wereld-roman' gemaakt.
Shashi Deshpande: Die lange
stilte. Novib, Den Haag en Am-
bo, Boom 1990. 216 blz. f 32,50
(FS)

Vliegen door de tijd
'Waar zijn we?' fluisterde ws/ie.
Rijen straaljagers, allemaal
Noordamerikaanse F86 Sabre.
jets. Meteen wist ik waar we wa.
ren. 'Luchtmachtbasis Willioms
in Arizona. ArtiJlerieschool. Het
is 1951',zei ik zacht. 'Hierliep ik
's avonds altijd IOnd om bij de
vliegtuigen te kunnen zijn.'
In feite is het 1987en zojuist heelt
de derde landing plaatsgevon.
den van het vliegersechtpaar
Bach in hun eigen verleden. We
hebben het over EEN, het
nieuwste boek van piloot/schrij-
ver Richard Bach, dal een boei.
ende combinatie is van fantasie,
wetenschap en mystiek. Op.
nieuw een intrigerend en span.
nend verhaal van de auleur van
wereldselIers als 'Tonathan ti.
vingston Zeemeeuw', 'lliusies'
en 'De brug naar de eeuwig-
heid'.
Het begin: Richard en Leslie
Bach zijn in hun watervliegtuig
op weg naar Los Angeles Airport
als plotseling de instrumenten
het begeven en het contact met
de verkeerstoren wordt verbro.
ken. Toch vliegen ze. Wat is er
gebeurd? Zijn ze dood? Hoe dan
ook, ze belanden met hun Sea.
bird eerst in de Holiday Inn van
Carmel. loter in de huiskamer
uit Leslie's jeugd. op genoemde
luchtmachtbasis, in de legertent
van A1tila de Hun. op het Rode
Plein in Moskou, boven China in
de Internationale Luchlspelen
(gigantische oorlogen op tv,
maar zonder slachtollers) enz.
Begeleid door gidsvrouw Pye
ontmoeten ze telkens (aspecten
van) zichzelf in steeds andere
parallel.werkelijkheden. AI die
aspecten houden hen een
spiegel voor, waardoor ze in.
zicht krijgen in hun eigen beo



wustzijn en innerlijk groei.
proces.
Het eind: 'We voelden ons als
minnaars die elkaar in het para-
dijs weerzien _ we waren dezelf.
de mensen als eerst, maar nu
hadden we een glimp opgevan-
gen van de mensen die we vroe-
ger waren, gezien wat er kon ge-
beuren in een leven dat we nog
moesten leren kennen. '
Richard Bach: EEN. Ankh-Her-
mes, Deventer 1990, 223 blz.
f 24,50.(fS)

Christa Wolf (l)
Christa WoUbehoort al jaren tot
de grote schrijvers van Europa,
Ze kwam pas in mijn blikveld
door haar prachtige verhaal
'Kassandra' (1983).over de Tro-
jaanse zieneres die door haar
vader koning Primus werd opge-
sloten, omdat hij haar onheils-
voorspelling over Troje's onder-
gang niet wilde geloven, Door
de intense vermenging van
vrouwenstrijd en strijd voor de
vrede steeg 'Kassandra' (ver-
taald door Tinke Davids, Van
Gennep 1984)ver uit boven het
navertellen van een Griekse tra-
gedie. Christa Wolf verpakte er
haar eigentijdse waarschuwing
in tegen de ondergang van een
cultuur, die wordt ooheerst door
het mannelijke, patriarchale,
oorlogszuchtige bewustzijn.
Hetwas dan ookniet verwonder-
lijk dat Woll als een der eersten
kwam met een boek over Tsjer-
noby!' 'Decesuur; Berichten van
een dag' (l987).Na deze twee en
nog vijl andere vertalingen
bracht Van Gennep eind vorig
jaar haar misschien wel belang-
rijkste roman uit: 'Patronen van
een jeugd' (1976),Ditmomentale
meesterwerk (weer zorgzaam
vertaald doorTinke DavidsJis de
sleutel tot het hele oeuvre van
Christa Wolf,
In het bloedhete weekend van
10111juli 1971reist de schrijlster
met man, broer en dochter naar
het Oostduitse geboorteplaats
Landsberg, het huidige Poolse
stadje Gorww Wielkopolski. on-
geveer halverwege Berlijn en
Poznan. Hetwordt een zoektocht
naar haar jeugd en het leven van
een hele generatie, door een ge-
detailleerde en doorleefde re"

constructie van het familie. en
schoolleven ten tijde van het fas-
cisme in de jaren '30, Een zoek-
tochtooknaar antwoorden op de
vraag Hoe zijn we geworden zo-
als we tegenwoordig zijn?', als-
mede een poging om dochter
Lenka uit te leggen 'hoe men te.
gelijkertijd aanwezig en er niet
bij geweest kan zijn, het gruwe-
lijke geheim van de mensen van
deze eeuw,'
Zulke 'uit te leggen' zaken betrel-
len dan bij voorbeeld hetleit dal
je als schoolkind niet wist dat de
naburige I. G, Farben-Iabrieken
vrouwen uil Auschwitz 'gele.
verd' kregen voor 170mark per
sluk voor medische experimen.
ten; je gevoelens als 9-jarig toe-
schouwertje bij een brandende
synagoge in de Kristallnacht
van 8 op 9 november 1938;je be-
levenissen in de Jungmädel.
bond; je latere ervaringen als
hulpje van de burgemeester na
de 'bevrijding' in het door Ameri-
kanen en Russen bezette boeren-
dorp; enz, enz,
'Patronen van een jeugd' begint
met de zin: 'Het voorbije is niet
dood; het is niet eens voorbij.'
Halverwege lezen we: De din-
gen waarover men niet kan spre-
ken, daarover moet men zo lang-
zamerhand ophouden te zwij-
gen, 'Christa Wolfheelt dat zwij-
gen verbroken in wat welhaast
een fol1erproces van zellbevra-

ging mag heten, En nog vraagt
ze zich op de laatste pagina af:
'Heelt het geheugen zijn plicht
gedaan? Ol heelt het zich ertoe
geleend door misleiding te be-
wijzen dat het onmogelijk is te
on/snappen aan de doodzonde
van deze tijd, die luidt: zichzelf
niet willen leren kennen?' Wolf
laat zichzelf terdege kennen in
heel haar kwetsbare opstelling
binnen deze lormidabele literai-
re prestatie. Bovendien heelt ze
de Europese cultuur verrijkt met
deze subjectieve, maar diep
waarachtige geschiedschrijving
van een cruciale periode in deze
eeuw,
Christa Woll: Palronen van een
jeugd, Van Gennep, Amsterdam
1990,390blz, f 59,50(FS)

Christa Wolf (2)
Toen NRC-Handelsblad op 13
september '90groot kopte 'Chris-
ta Woll heelt recht (lP Nobel_
prijs', was dat vooral vanwege
'Kassandra'. De Nederlandse
vertaling van 'Patronen van een

jeugd' was nog niet verschenen
en evenmin die van haar laatst
uitgekomen novelle 'Was bleibf
(1990).Over de laatste ontstond
in de Duitse pers heel wat com-
motie, niet zozeer om Iileraire
dan wel om (soms nogal du-
bieuze) morele en politieke re-
denen,
In 'Wat blijft' _ dat hier in april
jJ.verscheen _ beschrijft Wolfde
ervaringen op één dag van een
Oostduitse schrijfster die door
Stasi.agenten in de gaten wordt
gehouden, (Het overkwam
Christa Wolfzeil na haar protest
tegen de uitwijzing van Woll
Bierman uit de DDR).Doorangst
en woede in verwarring kan de
schrijlster echter (in die zomer
van '19) 'haar taal' niet vinden,
een tooi die 'rustig het zichtoore
(zou) opofferen aan het onzich/-
oore' en die 'resoluut zou zijn,
omzichtig en lieldevol, Ze zou
niemand anders pijn doen dan
mijzeI/. 'Pas in november 'S9(val
van De Muur) lukt het haar wel
'verslag' le doen van 'wat blijft',
nl. die niet in geschiedenisboe-
ken vastgelegde, maar niet min-
der reële en bepalende innerlij-
ke belevingen van mensen: van
een vriendin in 'Nadenken over
Christa r, van een kind in 'Pa.
tronen van een jeugd', van een
helderziende koningsdochter in
'Kassandra', van een schrijlster
in 'De cesuur' en in 'Wat blijlt',
Bijna twee eeuwen geleden
schreef Hölderlinal 'Was bleibat
stiften die Dichter'en inderdaad:
zegt één kunstwerk (Picasso's
Guernica, Woll's Kassandral
vaak niet meer dan een plank
vol historische studies?
Hopelijk mogen we nog eens
Wolfs weergave van de Duitse
eenwording tegemoet zien, En
haar lauwering mel de Nobel-
prijs!
Christa Woll: Wat blijft. Van
Gennep, Amsterdam 1991. 74
blz. f 14,50,(FS)

Portugese politieroman
Met dit kopje -laat ik dat direct
zeggen - worden de enorm veel-
zijdige kwaliteiten van de roman
'Ballade van het Hondenstrand'
van losé Cardoso Pires (1925)
schromelijk tekortgedaan. Want
al luidt de ondertitel 'Verhande-
ling over een misdaad' en zijnde
hooldpersonen bijna allen poli-
tie.mensen en militairen, de
'Ballade' is ook een psychologi-
sche roman, met diepgang én
humor, en een historische ro-
man, door zijn messcherpe sati.
re van de Portugese dictatuur
onder Salazor (van 1928tot de
Anjerrevolutie in april '74).Maar
bovenal is dit spannende ver-
haal - dat berust op ware ge-
beurtenissen in het voorjaar van
1960- door zijn lilmische bena.
dering een literaire topper op het
virtuoze nivo van bijv. Garcîa
Márquez,
Rechercheur Elias, bijgenaamd
Doodgraver, gaat op speurtocht
naar de toedracht van de moord
op de ca, 5Q-jarigemajoor Dan-

tas, die ontsnapte uit de gevan-
genis, waar hij in voor-arrest zat
vanwege zijn aandeel in een
mislukte poging tot omverwer.
ping van het regime, Als het da-
nig verminkte lijk van de majoor
door een visser wordt gevonden,
opgegraven door honden aan
een strand niet ver van Lissa.
bon, beginnen brigadechel Eli-
as, zijn assistent Roque en in-
specteur Otero hun minutieuze
zoektocht in het nabijgelegen
Huis aan de Zandweg, Hier ver-
bleven Dantas en zijn (van de
moord verdachte) metgezellen:
dpl. vaandrigenarchitectFonte.
nova, korporaal I Barroca (bei-
den deserteurs) en Mena, de jon-
ge minnares van de majoor. Eli.
as' verhoren van Meno vormen
de voornaamste sleutel waar-
mee de verschillende waarhe-
den achter de dramatische mis-
daad worden achterhaald, Maar
ook politiedossiers, het Lissa-
bonse wereldje rond Mena, een
dubbelhartige advocaat, de
moeder van Fontenova en de va-
ge bemoeienissen van de Pide
(de geheime staatspolitie) spe-
len hun roLZijallen spreken een
volstrekt eigen taal. die door Pi-
res fabelachtig knap is weerge-
geven, De snel wisselende scè-
nes, indringende close-ups en
die totaal verschillende spreek-
stijlen maken deze roman zo
boeiend als een film, Eén voor-
beeld tot slot van die vele schit-
terende uitspraken van Elias: le
vangt vlugger een moordenaar
dan een dode, want. zoals
iemand eens zei, de dode vliegt
op zijn zielepaard en de moorde-
naar struikelt over zijn angst, '
De 'Ballade' werd in Portugal be-
kroond met de hoogste literaire
onderscheiding en is al in meer
dan tien talen vertaald.
Jose Cardozo Pires: Ballade van
het Hondenstrand, De Prom,
Baarn 1990,288blz, f 34,90.(fS)

Wim Heij
Frank Speelstra
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