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COMMISSIE DIENSTPLICHT
De iIJ het najaar 1991 in~estelde Commissie Dienstplichl (beter hekend als de
Commissie Meijer) heef! als hoofdtaak de minister van defensie IC ad\'iseren owr de
vraag of de dienstplichlmoct worden gehandhaafd of afgeschafl en - afhankelijk van de
konklusie - o\"er de mogelijkheden lot verkorring van de diemlplicht. De conllnissie
werd hij imlelling verzocht v()ór I oktoher 1992 ad,"ies uil te hrengen.

lopende de werhaamheden van de cOlilmissie lekende zich in de Tweede Kamer een
duidcliike meerderheid af voor een kader-vrijwilligerskrijgsmacht, Ook bleek, uil een
onderzoek van de Slichtin~ J\taat~chappij en Krijg~macht (febr. 1992), dat de publieke
opinie een krijgsmacht mei diemtplichtigen steeds minder ziet zinen Îno~ slechls 32%),
terwijl de voorkeur voor ecn krijgsmacht met \"Tijwilligers nog steed~ toeneemt (nu
reeds 55%), Daar overheen kwam de minister zelf nog eens met zijn geru~'htmakende
TOespraak \'oor hel Nederlands Genootschap \'oor Internationale Zaken (maart 1992),
waarin hij o.a. stelde eTtlslig rekening te houden mei de mogelijkheid dal de dienst-
plicht zal worden afg~'schaft .. \1cnigeen \'foeg zich dan ook af of het nog wcl zin had dat
de Commissie Meijer haar wcrkza'lmheden voorllene.
Uit de be~in juni uitgehrachte Tweede voortgangsrapportage Commissie DiensIplicht
hlijkt dal de commissie zich dit inderdaad ook heefl afge\"Taagd, Maar na de toezegging
,"an de mini~ler dat cr 'noch in de opdracht noch in het mandaat van de commissie wij-
ziging is gekomen' waren de twijfels hij Mcijer cs weer e\"en snel verdwenen als ze wa-
ren opgekomen.

\"e1ke kant de commissie op zal gaan meI de adviezen is mei geen mogelijkheid uit doe
rapportage op ICmaken, En wie toch ergens een aanwijzing voor een hepaalde richting
meent te kunnen ontdekken wordt voorgehouden dat een en ander 'speculatief' is, Wel
laat de commissie wetell legen lVo"eegrote problemen Ie zijn opgelopen: de '\'ullin~'
(aantallen henodigde mannen en \'rouwen) en het hijbehorende financiële plaatie, Heide
worden nog aan een nader onderzoek onderworpen. Voor wal hetreft de 'vulling' slelt
de commissie dat, ingeval dc dienstplicht wordl afgeschaft, de wervingshehoefle van de
krij~smacht 'enorm' lal slijgen, Men berekende dar voor een vrijwil1igeT\krijgsmachl in
het jaar 200 I twee of bijna drie keer wveel jongeren moeten worden geworven al~ nu.
De commissie acht het antwoord op de \'fa,lg of die jaarlijkse aantallen (tien- tot s'ijf-
tienduizend) kunnen worden gehaald '\'an het grOOlste belang',
Of dal werkelijk zo'n opgave zal zijn, zal in slerke mate afhang~'1l hoeveel geld defensie
er t('gellaan wil gooien, of nener geformuleerd, hoe ver defensie de konkurrenlie op de
arheidsmarkt wenst aan te gaan. Geld lal een belangrijke rol gaan spelen, Maar dat is
nu nét ook hel lVo"eedegrote prohleem dat de commis~ie konslateert. Want een krijgs-
macht meI Hijwil1igers hrengt 'niet alleen eenmalige maar ook structurele meerkosten
luet l.ich mee. Beroepspersoneel bepaalde tijd (kontrakianten voor een aantal jaren)
kosl twee TOllwee en een half keer zoS'eel ,lis dienstplichtig personee1.

Dat hrengl de commissie bij de enige duidelijke uitspraak van dele gehele rapportage:
'Naar hel lich laat aanzien, lijkl het erop d.u de vaak Il:ehoorde wens draslisch op
Defensie te hezuini!o\en zich - bij een gelijkhlii\'Cnde taakstelling \"an de krijgsmacht -
niet bat comhineren meI de wens jongeren te verlossen van de dienstplichtlast.'
Of de commissie de minister zal adviseren de dienslplichl af te schaffen of te handhaven
of IC\"Crkorten is dus uit deze tweede s"oortgang~rapportage onmogelijk gewaar te wor-
den, Met name de geïnreresseerde - aanstaande - diemtplichtigcn lUnen hun geduld
moelen hewaren lOt uilerlijk 1 oktober a,s. De poliliek is vooralsnog de enige '"oor wie
de Commissie Meijer meI den' tussenrapportage wèl duidelijk is gewecSl: er ,"alt hij de-
fensie minder geld te halen dan in (hepaalde) politieke kringen wordt gedacht.
De Conlmissie lJienslplidu z,ll zich toch wel weer tijdi~ herinneren wat haar feitelijke
opdracht was? Redaktie7
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HUMANISTISCH GV-ER IS ER VOOR DE
REFLECTIE EN NIET VOOR DE ACTIE

'En wamlcer de club doodmoe en afgemat teru!{keert uit het l'eld, dan zit
daar de bum. gv-er voor zijn tcntje en kunnen de mmWetl bij bem komen
uitbuilen. '
De toon waarop de nfficicr deze woorden sprak, getuigde van een diepe min-
achting voor zulk een taakopvattÎng van een geestelijk verzorger. 'Gv'ers
dicncll aan alles mee te doen. Wat de club moet doen moet de gv'er ook
kunnen, was zijn absolute overtuiging. Toen de desbetreffende raadsman
hem venelde dat hij, zonder het te beseffen, met het eerste deel van zijn op-
merking de spijker precies op de kop had geslagen, was hij te verbouwereerd
om verder nog te reageren.

Gelukkig zijn rf vclc militairen die hrel
goed in dt' w\t(~n hehbC:Il wat het wezenlijke
is van het ambt van (humanistisch) geeste-
lijk verzorger bij de krijgsmacht. Toch ho-
ren we opvattingen, zoals hierhoven a,mge-
haald, te vaak om er niet eens een keer seri-
cus op in te gaan.-

• Humanisme
Het moge duidelijk zijn dat de humanis-
ti'iCh geestelijke \'erzorging zich baseert op
dc hegimelen v,m het humanisme. Daarom
kort iets over het begrip humanisme, zoals
dat versta:m wordt binnen het Huma-
nistisch Verbond.
Humanisten ga,ln uit \',111 de mens als het

Tf~f"'N(,'NIH'; "'rN"'K

vour de hand liggende uitgang,punt. Het
klinkt misschien wat merkwaardig, maar
wat zouden humani'iten anders nlOeten ne-
men? Humanisten geloven immers noçh in
een god noçh in een goddelijke openbaring.
Uitgangspunt voor humanisten is du<;:
mens en menselijkheid. Ogcllsçhi)nlijk een
uitcrst simpel uitgangspunt, &n helaas zel-
den in de wereldgeschiedenis tot werkelijk
uitgangspunt is genomen.

liet humanisme doet nu juist een beroep
op mensenU om die grwone menseli)khcid
in de wereld te verwezenlijken .. \Ien kan
dat een wel heel een\'oudige zaak vinden,
lIlaar wie nadenkt zal hegrijpen voor wat
vonr ren kolossalt' opgave de humani'it de
mem stelt. De mens lIloet, anders dan de
dieren, 7.ijn leven I.elf maken. Dat lll'lekent
Jus bewuste menselijkheid.
Dl' humanist weet dat wij als mensen staan
in een ondoorgrondelijke werkelijkheid.
De bedoeling van het hedal, de zin van le-
ven en dood valt voor mensen niet tI' hepa-
len. Wij kunnen slechts onszelf in deze on-
doorgrondelijke wereld \'erwerkelijkrn, in
de hoop op de7.e wij/_e het onze, namelijk
onszelf, te hebben bijgedragen aan de
voortgang van het leven. De hUlTIanist wret
ook dat de ontplooiing van een mens
slcl:hts ren kans krijgt in de verhondenheid
met de medemen,.
Ziedaar in een notedop (cr lOU natuurlijk

veel meer over te zeggen zijn) wat humanis-
me is; eell oproep tot doodgcwone mensr-
liikheiJ en medememelijkheid.

• Hoofdlijnen van de HGV
\X/ic de mocite neemt wat tc gaan stocien
met de opmerkingen o\'f'r het humanisme
zal de hoofdlijnen van de humanistisch
geeHelijke verzorging als het ware vanzelf
op het spoor komen. DC7.e vorm van gees-
telijke verzorging voert de melis namelijk
niet tot êén of andt>re overtuiging of opvat-
ting maar tnt zich zelf. Want in de mcllS
zelf, naar humanistische geest gemeten, Iig-
grn de bronnen van menselijkheid en me-
demenselijkheid. Het moge duidelijk zijn
dat humani,ten geloven dat de mens owr
het \'crmogrn beschikt om drze krachten
\'tij te maken. Ongetwilfelli zullen er zijn

• •
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dil" l.ich afvragen of dit niet uitgaat van een
wd erg optimistische kijk op de mens,
Toch lijn humanistt."n geen naieve oprilllis~
ren. Zij kennl"l1 het goede èn het kwade in
de mens, maar l.ij weigeren er van uit te
gaan dat de mt."ns uitsluitend wu zijn ge-
neigd tot het kwade .• \Iet alle ervaringen
die wij hebben omtrent het slechte in de
mens valt niet te ontkenncn dat ook het
goedl" in ons aanwezig is.

Humanistisch gt."cstdijke vcrzorging is de
hulp aan een medl'mens bij de ontplooiing
van zijn menszijn en l.e is gericht op twt."e
doeleinden. te wt."tt."n:
I. De krachten in (-en mens te activeren die
hem in staat stellen zelfstandig el'n lt."vens-
visie re hanteren. Het gaat er in de huma~
nistisch geesldijke verzorging dus om de
alHkr te helpen bij ht."l activeren van die
krachten dit."hem in staat stellen l'en eigen
levensvisie te ontwikkelen. (Het behoeft
geen toelichting dat dat niet een humanisti-
schl'levensvisie behoeft te zijn.)
1. De krachten te activeren waardoor dl'
mens mei lijn totale l.ijn hetrokken is op
het totaal van zijn bestaansverhoudingen.
Dat klinkt ingewikkeldet dan het is. De
mens laat tal van mogelijkheden in lKhzclf
ongebruikt. In de huidige maatsch'lppij
worden bijvoorbeeld mt."t name die vermo-
gens aangesproken die op mareriële \vcl-
vaart lijn gericht en voor de rrst geloven
wc hrt wel. Daar net'lllt de humanist get'n
genoegen mee, Humani'iten willen de mens
aanspreken in zijn totaliteit, in zijn volledig
mens-lijn.

• \Vat HGV nict is
Na hiervoor aangegt'ven te hebben Wal on-
der humanistisch geestelijke ver70rgillg
moet worden verstaan (v'enJerop volgt nog

een llildere invulling). vertel ik ook nog
maar e"l'n wat het in ieder gl'vailliet is.

I. Hum,mistisch gl:l:stelijkl' verzorgers heb-
hen niet als doelstelling het humanisme te
verbreiden of anderen van hun godsdienst
af te brengen of hen te verhinderen tot hun
godsdienst te komen. Integendeel zou ik
ha3st lt."ggen. Indil:n zij bemerken dat een
militair kennis zou willt."rt maken ml:t een
godsdienst d,m zal men betrokkenr in kon-
takt tr'Khten te hrengen met de deshe-
treffende geestelijk vCfzorger. D,lt doen
raad,lieden niet ornd<lt ze roomser wilkn
zijn dan dl' paus, maar ornd,1t ze van het
humanistisch standpunt uitgaan dat ieder
men~ rl:cht heeft zijn eigen gl'estc1ijke weg
te kiezen.

1. Het doel v'an de humanisti,ch gel:slclij-
ke verzorging is ook niet het vetkondigen
V3n poiilieke en socÎak standpunten. Dat
wil niet zeggen dat er in gesprekken met
cliënten of tijdens gv-uren niet over politie-
kt."of sol"Îale kwesties zou mugen worden

ge>prokt."n, maar wel dar dit niet op een
propaganJisti'ichl' wijze dient te geschie-
den.
Propaganda hedrijven, andl'ren een mening
trachten op te dringrn is nadrukkelijk in
strijd met de hum,lnisti~chc ged'lChle Jat de
ml:IlS zelf in staar i, zijn eigen keuzes te ma-
ken.

3. Humani,tisch geestelijke verzorging is
gel'n moreelsverzorging. Her is niet Jt." taak
van de raad,man om tl' trachten de gl'-
vechtsherl:iJhód van de miliLIir te beïn-
vloeden, noch [en positieve noch ten nl'g,l-
tien". Het Hmnanistisch Verhond stdt zijn
menst."n niet aan met het docl commandan-

ten te helpen betere militairen te vormen.
Omgekeerd is het ook niet dl' taak van
raadslieden om de militaire vorming te \'Cr-
hinderen of te bemoeilijken.
Ovetigens wil ik niet verhullen dal een juis-
te taakuitocfl'ning van de humanistisch
geestelijke verzorger door el'n comman-
dant incidenteel efl'ürell kan worden als
zijn taak bemoeilijkent. O\'er dezt' ervaring
van een effekt - waar immers nimmer ~pta-
ke van intentie kan zijn - kan uitl'ra,trd tus-
sen betrokkent."n gesproken worden.

• De HGV nader bezicn
Humani,tisch gt'este1ijke verzorging is dus
niet het huldigen en uitspreken van stand-
punten. Raadsliedcn hrl:ngl'n eigenlijk
skchts twee dingen mt."e, namelijk dar ze
humanist zijn en als lOd,mig gee,tdijke
v-erzorging willen bedrijven.
\'('aar komt Jat nu in de praktijk op neer?
Het is goed, alvorens met die vraag aan de
slag te gaan, nogm3als kort aan te geven
war dl' kern van het humanisme is. Dat is
dat mensen worden gezien als zelfsrandige,
vrije individuen. die. in allerlei vormen V3rt
gemeenschap. hun ml:ns-zijn kunnen reali-
SCfen. Vanuit die basis opereert Je huma-
nistisch gee,telijke verzorging.

Het komt er in ft'ite op neer dat dl' huma-
nistisch geestelijke verwrger siechts één
taak hl.cft: zodanig bezig te zijn met mili-
lairen Jie ziçh tor hem wellJrn, dat in hen
het verlangen groeit 0111in eigen vrijheid
en in eigen vrr3ntwoorde1ijkheid zich zclf
t."enweg te vormen. J.w.z-. eigen meningen
en opvattingen te verwerven en daarvoor
dan ook te staan. Voor het klimaat. waarin
Jar kan omstaan, dient de raadsman te
zorgen.
D,l! gebeurt veelal in ht."tzogena'lmde opell

.'iO
ilö.J~,,"
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gesprek. het gesprà waarin de deelnemer
op eigen verzoek, wordt gcconfromeerd
mct datgene waarover hij zeil wil praten.
Dc ra,tdsman hehoort dit gesprek te leiden,
maar nu juist op een zodanige wij7_edat de
deelnemer zich in ernS[ begint af te vragen;
wat vind ik cr eigenlijk zelf van?
Indien dc raadsman, door het verkondigen
van zijn persoonlijke mening. dit proces
zou blokkeren. dan is hij een slecht huma-
nistisch gccstelilke verzorger.

Een humanistisch geestelijke verzorger
brengt dus geen hoods<:hap, in ieJer gevJI
niet in de gangbare hett"kenis van het
woord. \X'anneer men toch over een 'hu-
manistische boodschap' wil spreken dan is
dat; \X'et"smens.
Een simpele boodschap?
\X'as het maar waar! .\-kns-zijn is niet zo
eenvoudig. Natuurlijk, wc zijn allema,tl
mensen en alles wat wc dot"n. het goede zo-
wel als het kwade, is menselijk. ,\-har ma-
kt'n we werkelijk ernst met ons mens-zijn?
f\lens-zijn betekent, bij enig nadenken,
toch nogJI wat.
Het betekent individu te zijn met ,tllerlei
mogelilkheden van karakter en versLlI1d.
Het betekent hetrokkenheid bij tJl10ze in-
termenselijke verhoudingen in liefde, waar-
heid en trouw of afwezigheid daarvan.
Het betekem het deel uit maken van allerlei
ffit"nselijke sJmenlevingell, met de daarhij
behorende spanningen van vrijheid en on-
vrijheid, van gerechtigh~'id en ongerechtig-
heid, van veramwoordelijkheiJ en onver-
an twoordelij kheid.
Het betekent het opgenomen zijn in ht:t al-
les omvatlende 7ijnsmrsterie.
Dat alles, en \'eel meer, is mens-ziln. Dat
wordt dan ook bedoeld als vanuit het hu-
mamsme 1-0 simpelwt"g de 'hoodschap'
klinkt: \'('ees mens! Hoe eenvoudig deze

'hoodschap' misschien mag lijken, er is een
mensenleven voor nodig om er iets '0',111te
verwezenlijkl'n.

• HGV in de praktijk
\'\'at heIl'kent dir nu nJ()r de prak lijk van
de humanistisch geestelijke verzorging?
Hel betekent dat wij \'óór alles in de ge-
sprekken met militairen gezamenlijk willen
denken l'n worsrelen over de problemen
van her mem-7.ijn in deze rijd en om geza-
menlijk te weken naar wegen die we in dit
mens-zijn en mede-mens-zijn kunnen be-
wandelen.
[n dit gesprek zullen we ons hinden ,un el.
kaar in respect voor de eerlijke en ,mdere
mening en in gc'voel v-an verantwoordelijk-
heid voor e1kJar, lllaar we zullen elkaar
vrijlaten waar verschil \',111 imieht tot ver-
schillende beslissingen leidt.
Gesprekken dus over al die onderwerpen
die de militaire mens vandJag de dag bezig-
houden, zodanig dM voor de deeinelllers
aan de gesprekken dc mogelijkheid ont-

staat tot de omwikkeling van een eigen
standpunt, van ecn eigen levensvisie, die, ik
zeg het maar eens, he';! mag afwijken van
die v'an de raad,man.

Delt' opstelling geldt onverminderd ook
voor de militaireh die met persoonlijke
prohlemen rondlopen en ZIch \-oor een in-
di\'iduecl gesprek tot een humanistisch
geestelilk verzorg.::r wendcn. Tot een man
of vrouw die over een zekere levenserva-
ring heschikt, iemand in wie 7_eenig ver-
trouwen kunnen en mogen hehhen. iemand
die 7.ich beschikh,tar stelt voor een OnTmoe-
ting waJ.rbij de eigen vrijheid en verant-
woordelijkheid van de .mder duidelijk
voorop sraat. En. niet in de laatste plaats
tot iemand die de krijgsmacht als werkplek

heeft gekol-en uitsluitend om de militair J.ls
mens diensthaar te zijn en niet ter verstevi-
ging van dt" milit,tire organisatie (ook niet
ter verzwakking daarvan). Voor een hu-
manistisch geestelijke ver7.0rger geldt uit-
sluitend de mens die zich J.,m zijn zorgen
toevertrouwr, waarhij geen plaats is voor
nevenhelangen VJ.llwelke aard of strekking
dan ook (lid wnrdt"n \'an het Humanistisch
Verhond, een llIel'r gemotiveerde militair,
enz.), Over di! punt kan niet genoeg duide-
lijkheid bestaan. vandaar dar ik er nader
op in wil gaan.

• HGV-cr is cr voor de mens,
niet voor het bedrijf

Er kan m.i. geen nnhelderheid bestaan vJn
wie de g~'e,relijke wrzorgers hun opdrJchr
rot geestelijke wrzorging ontvangen. dat is
hun kerkgenootschap of levensheschouwe-
lijke organisatie (in om geval dus het
Ilumanistisch Vt"rbond). Geestelijke ver-
zorgers vertegenwoordigen dus /fiet de
overheid, doch hun kerk of levensbeschou-
welijke organisatie met alle konsekwenties
van dien. In de opdrJ.cht die Je geesrelijke
\'erzorgers ontvangen wordr de aard v'an de
geestelijke verzorging, die ûj 7.lIllen uiroe-
fenen, vastgelegd. Een welomlijnde geeste-
lijke opdracht (zie hien'onr) gl'geven door
dt" zogena'lllH.ie zendende insrJ.ntie. Zij
doen hun werk dus niet op grnnd van een
opJrJcht Jie de overheid de in haar Jienst
opererende militairen geeft, maar op grond
van een daarnaast stJande geestelijke op-
dra<:hr van de organisatie die zij vertegen-
woordigen. In dit opzicht \'erregenwoordi-
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gen 7.ij een 'gast'element, vormen zij een
'vrijplaats' ill de militaire samenleving.
Een 'vrijplaats' in de militaire samenlr-
ving .. , Dat kan gemakkelijk tot umtrover-
St$ leiden. Vandaar dat ik cr niet omheen
kan er iets meer over te 7.eggen.

• Funktioncle integratie
Terecht verwachten militairen van hun
geestelijk vrrwrger dar hij, bij hun moei-
lijkheden, vanuit de situatie kan meeden-
ken. En dat kan ;Illeen maar als die gerste-
lijk verzorger ook een plaats heeft in de mi-
litaire samenleving. Dat geldt nug sterker,
w;lar men bij de militaire samenleving nirt
allcen rekening moet houden met \"fedes-
omstandigheden. maar ook met VN-uit-
ll.'ndingeJl en eventuele oorlogsomstandig-
heden. Ma;lr ook in d;lt soort omstandig-
heden blijft onvrrminderd van kraçht dat
de geesrelijk verzorger a:lI1 de ene kam, op
grond van zijn opdracht, ren 'gast'c!cmcllt
in de milit;lire samenleving venegenwoor-
digt en aan de andere kam wdanig in die
samenleving moet 7.ijn opgenomen dat hij
voor de mensen die hij verzorgt werkelijk
betekenis kan hehben.

Daarvoor is nodig een flmkliune/e il/legra-
tie van de gn'stelijkr verzorging in de mili-
taire samenleving. Ern 'plek' die de geeste-
lijk ~'erzorger aan de elle kant de mogelijk-
heid gce€t 7.ijn funktie ;I[Sgeestelijk verzor-
ger uit te oefenen (d.w.z. aan lil' opdnKht
te voldoen op een wijze ZO;l[S deze hem
door kerk of verbond is opgedragen) en die
hem aan de anderc kam v;ln ren zodanige
positie in de miJitairc samenleving ver7.e-
ken, dat cr sprake is van cen effi<:iëntr vn-
houding ten op7.ichte van de mensen voor
wie hij er is.
Anders gezegd; Hoewel de geestdijk ver-
wrgcr zijn opdracht ontvangt van kerk of
verhond, is het de overheid die zal moeten

garanderen dar de geesrdijk verzorger de
mogelijkheid wordt geboden die opdr;lchr
ook uit te voeren. Het zijn de krrken en het
verhond die inhoud l:11methoden van de
geestelijke verwrging bl:palen en het is de
overheid dil" de voorwaarden sçhept opdat
deze verzorging ook daadwerkelijk kan
plaats vinden,

• Reflectie is hoofdzaak
In vrl:destiid hl,eft deze funktionde integra-
tie - overigens niet altijd zonder slag of
stoot - op de meeste kazernes en bases re-
delijk gl:staltl: gekregen. Wanneer de om-
standigheden zich duidelijk wijzigen (bijv,
hil \f1\:-uit7_endingrn) dan is het niet denk-
heeldig Jat dat 'gast'element, die 'vrij-
plaats'positie van dl: geestdijk verzorger
wat in het gedrang komt. Ernstige konfIik-
ten tUSSl:n de geestelijke verzotging l:n de
militaire organisatie hebhen 7.ich, bij mijn
weten, nog niet voorgedaan, maar cr he-
rcik(t)en mij toch ook serieuze signalen
waar men niet zomaar aan voorbij kan en
mag gaan.
Wat bijvoorbedd te denken van een com-
mandant die de mening is toegedaan d;lt
geestelijke verzorgers, bij bl:paalde onder-
delen, over zeker fysieke vrrmogens dienen
te heschikken? Of dat een commandant
gl:esfelijke verzorgers, onder bepaalde om-
standigheden, werkzaamheden zou kunnen
opdtagen wanneer l.e in zijn ogen toch
niets te doen hebben?
!l.lerkwaardige gedachten waar ik, al is het
kort, even op in wil g,lan. Geestelijk ver-
7.orgers staan te boek (vo[gens internatio-
nale verdragen) als non.çombattant, dra-
gen geen w;lpens en behoeven al[('{'n daar-
om alnief over ook maar enigr sçhietvaar-
digheid te beschikken. Conditir of geen
conditie, mannen of vrouwen, aan geeste-
lijk verzorgers behoren niet de fysieke eisen
te worden gesteld O\'l:r een dusdanige turbo
te beschikken dat ze de zwaarste patrouil-
les zouden kunnen lopen, l:envoudigweg
omdat het hun taak niet is. De geestelijk
\'erzorger is cr nict voor de anie, maar
voor de reflcctie.

• Velligheidseisen de grens
Betekent bijzondere omstandigheden dan
niet dat cr ook van geestelijk verzorgers
geen bepaalde zaken zouden kunnen wor-
den gevraagd die huiten hun eigenlijk funk-
tioneren vallen?
Dat dunkt mij wel. Daar wa;lr het g,lat om

de l'eiIigheid, van de betreffende geestelijk
verzorger persoonlijk of dil" van de ecn-
heid waarbij hij is ingedeeld in z'n totali-
teit, kan zeker ook van de geestelilk verzor-
ger het een en ander gevraagd worden. Ik
drnk in dit verband aan het beoefenen van
de sloepenrol aan boord van een schip, aan
oefeningrn in hct kadcr van brandveilig-
heid, aan het kUllnen gebruiken van een
gasm'lskl:r, enz. Maar daar ligt wel de
grens! Het aangeven van die hegrenzing is
niet ingegeven uit onwil, maar uitsluitend
opdat de geestelijke verzorging aan een le-
gitieme opdracht van zijn zendende instan-
tie heeft te voldoen en anderzijds de 'lOud-
zakelijke ruimte nodig heeft om voor de
krijgsmaçhtmens datgene te kunnen bete-
kenen waarvoor hij cr is,

Naarm;lte de omstandigheden henarder
worden uI de bchocfte aan praten, ,1,111 he-
zinning toenemen. Het getuigt juist van een
H:rantwoorddijkheid \'an de overheid en
de milit;lire leiding, in het bijzonder in die
situaties, cr zorg voor te dragen dat de
geestelijk verzorger zijn opgedragen taak
kan uitvoeren terwille \'an hen die uitge-
zonden worden; cr zijn ~'oor de broodnodi-
ge refle<:tie.

\Vim Hei;

• Voor dit Jrrikd is, in nil't gai"}:e "'JIt', ge.
bruik gelllJ.1kt 11.1'1het deuk. C'Ischrijfwerk I'an

mkele olld-k,,/le}:J's, in het "ijWlld,'r JIJr'}'
Ups en \Vil Gerards.

•• MJmlim zou,eI .lIs I'rouwen. Met nadmk u'iJ
ik h'er stellm, d,1(U'Jar '11 dit Jrtikel sprake is
~'all'de M".1small' en 'hij', tCI'cm is bedoeld 'de
r<1JdSl'TOUU"en 'ûi'. I lelzel(d,' geldlook It'ikens
/i't/Jr in Jigem,'ne zin wordt gesproh'n I'an
mensen, mi/ilJiren, deelnemers of dii'llte".
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CAMBODJA UITDAGING VOOR
MARINIER UIT OUD EWATER

De Rode Khmer lijkt op geen enkele manier te willen meewerken aan vrede
in en de wederopbouw van het vernietigde Cambodja. Toch doel de VN
haar uiterste best om van haar schuldgevoel af te komen en Cambodja zo
goed en zo kwaad als het kan op de been re helpen met de grootste en duur-
ste operatie uit haar bestaan. Nederland heeft een groot aandeel in deze ope-
ratie. Eén van de 750 mariniers, die door Nederland op 13 juni voor zes
maanden naar Cambodja zijn gestuurd, is René Tuithof (23) uit Oudewater,
marinier der eerste klasse. Kort voor zijn vertrek had Sander Kuypers ccn ge-
sprek mer hem.

Camhodja is op dit moment
het best te vergelijken met een
groot mijnenveld. Een zwaar
geteisterd Aziatisch Lmd dat
20 jaar door de wcrdd aan
haar lot werd owrp;elaten.
René trekt lich echter weinig
van alle politieke achterp;ron-
den aan. 'Het is de moeite
waard om te gaan', laat hij
weten. 'We helpen de bevol-
king. Voor die ml.'I1Sen gaan
we. Er zijn vl'c1 onschuldigl'
ml'nSl'n, dil' we misschien een
toekomst kunnen geven. Dat
is de uitdaginp; voor ons.'

• Twee locaties
\'(laar René precies naar toe-
gaat is nog nit."t ht."kend, om.
dat de Rode Khmt."r, bij nadt."r
im.ten, geen medewerking wil
verlenen aan de VN-vredes-
operatIe. Hij legt uit: 'Wij
krijgen \"Olgens het officiële
draaihot."k twt."e locaties wegrwezt."n. Zu
hehhen we een basiskamp, waar we ons ge-
reed kunnrll maken voor de twee weken,
die we in de jungle door zullen brt."ngrn.
Daar gaan we vluchtelingen opvangen. In
het basiskamp maken we stellingen en
hoogtenten. '
Hij vervolgt: 'De andere locatie is waar-
schijnlijk langs l.'en spoorlijn. De hele
vluchtelingenstroom komr als het goed is
over deze spoorweg. W'e ht."gdeiden die
\'Iuchtelingt."n naar de locatie waar 7.ij zich
kunnen gaan vestigen.'
De missie is bepaald niet \'rij \'an I'(evaar.
De situatie in het gebied waar de mariniers
naar roe zijn gestuurd, is labieL De Rode
Khmer aldaar, heeft een sterke afkeer te/;en
dt."komst van de V~-troepen.

• Risico's
René: 'Het is natuurlijk geen snoepn."i,jt.".
fo..har y,'e hOl'ven het gevaar in principl' niet
op te wl'ken. We hebben vier hasiskampen
in totaal. De mt."nsen zouden uir hun7.elf,
uit vrije wil hun wapens inleveren. En als
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M,mllir'f RenJ Tllitlm{. hier geflankeer,i
duur zi;"l'ri,mdin AnKe/a VerrL'ij, l'erbliift
zes lIIaauden ÜIhet ~eteisterde Cmnbodja,
dat nog hel mees/lijkt 0l' "''''1uilxestrekt
mi;nem'efd.

ze dat opeens niet meer willen, &m doen
wij daar niks aan.'
Ook ht."tgrote risICOom malaria te krijgen,
zwakt hij iets af. Hoewel volgens Roh
Overtoom, al jaren arts in Camhodja voor
Artsen zonder Grenzen, it."dereen binnen de
korrste keren malaria zal krijgen, Wat cr
ook geslikt wordt om de 7.Îekte tegen te
gaan. Er zou niet aan te ontkomen zijn.
'We krijgen twl't." pillen. We slikken er één
voor ht."t\'Crtrek en één op de dag van ver-
trek. Het is het allernieuwste tegengif voor
malaria, pas een paar weken geleden ont-
wikkeld. Het moet erg goed zijn. Ik ver-
trouwer op. En ia, er blijft misschien een
klein risico bestaan. Maar goed, dat hoort
bij mijn vak.'
\X'at andere ziektes betreft haalt de mari-
nier lijn schouders op. 'Kijk, de l"erste paar
dagen ben je alrijd aan de diarree. Dat is

gewoon gewenning. En goed, we zinen de
eerste twee maanden op noodrantsoen.
Waar het gewoon om gaat, is dat je goed
blijft eten in de warmte. Zo bouw je veel
weerstand op tegen de meeste 7.iektes.'
Toch kan René niet ontkennen, dat zijn
Aziati<;che reis enige gevaren met zich mee-
brengt. 'Een groot gevaar zijn de vele mij-
nen die daar liggen', erkent de marinier.
"\{/e mogen alleen maar op de paden lopen.

Als je met een truck rijdt tIll.'t
dertig man achterin, heb je
wel eens de kans dat je op
een mijn rijdt. Dat kan. Het
is een zooitje in dat land. Ah
er een paar slechte tussen lito
ten en er vallen schoten, dan
weet ik niet hoe.Je regering
daarop reageert. Maar hrt
lijkt me dar we in zo'n geval
wordrn terug getrokken.'

• Bedenkingen
René heeft wel zijn beden"
kingt."n [l'gen de huidige gang
van zaken. 'Amerika', vertel!
hij, 'wil na al die jaren de
boel recht trekken, Ze zijn
blij met onze hulp in deze
enorme operatie. Maar mis-
schien ht."eft Nt."derland te
snel toegehapt. Want het
loopt allt."maal nog niet op
rolletjes. Er zitten nu
:Nedt."r1andst." mijnenruimers,
die helemaal geen eer hebben

van hun werk. Ze geven cursussen aan
Cambodjaanse soldaten, die op hun beort
de cursusst."n niet volgen omdat Zl' t."r re
weinig geld voor wuden krijgen. Nou daar
zir je dan zes ma,anden voor te zweten in
t."en ver land, vol risico's. dat vreet aan je.
Ook gelet op de zeer kleine toelage die je
krijgt,'
Tuch is René goed gemotiveerd. 'Ik doe her
vooral voor de mensen in het land. Daar
gaar ht."t om. Je helpt die mt."nsen. En dat
maakt het zeker de moeite waard.'
Zijn partner Angela Verwij hoort de verha-
len van René gelaten aan. 'Ik ben er na-
murlijk niet blij mee dat hij gaat', laar zij
weinig verrassend weren. 'Het is nu ten-
slotte gl'en oefening meer. Maar het moet,
dus er is niet aan te ontkomen. Gelukkig
worden er regelmatig familiedagen georga-
niseerd. Daar worden dan films vertoond
uit Cambodja. Zo blijf ik roch nog redelijk
berrokken. En we kunnt."n veel schriiven.
'Ach', zucht Angela. 'we komen er wel
doorheen.'

Smlder KI/ypers
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Ice-T en Sister Soul] ah onder vuur:

RAP EN ROER IN AMERIKA
Rapmuziek i~ al een aantal jaren een van de bebngrijk~te zorgenkinderen
van de Amerikaanse conservatieven. Een aantal jaren geleden werd een pb-
tenwinkclier in Florida gearresteerd omdat hij een plaat van de Two Live
Crew in de bakken had ~taan, Daarmee werden in de ogen van de autoritei.
ten van de staat Florida de zedclijkheidswelten overtreden.
Momenteel valt de rap ten prooi aan een censuurcampagne die in de laatste
decennia haar gelijke niet kent. Ze richt zich met name op de platen en op-
tredens van zwarte rapartiesten. Zij ~tcllen onverholen en op extreme wijze
het racistisch karakter van de Amerikaanse samenleving aan de kaak.

• Shit aio't likc that!
CJimon's uitspraken stondcn vooral in het
teken vJ.n de camp,lgnc voor dc pr('sidems-
verkiezing{'n. Ze hadden nauwelijks i{,ts
\'andoen lllet hct I.(){'"kennJ.J.r een oplossing
voor de miserabele sitUMie waarin een
groot deel van de Amerikaansl." zwarten
nog streds \'ukcl'ft_
Dit wordt treffend beschreven in de tl."kst
v-an het nUlllJllo.:r '/lody CO/lilt' van de ge.
lijknamige groep. geschreven door rapper
ke-T. Hij Vr,lagl 7.il;h af, als hij naar de
C:osby Show kilkt, hoc hel zou zijn om te

mensen voor mensen ,llledaagse praktijk is
geworden, heeft Joden geen kleur meer.
Als je je cigen bro('r of grootmoeder of een
b,llw zou kUllnen \'ernlOordcn, dan is hct in
de leefwcreld van lx'n gJ.nglid niet bijwn-
der {)1l1een blanke te dodcn.' \'erder noem-
de 7l' Clinron er:n versierder, een ontduiker
van militaire dienst en een druggebruiker.
.\lct dM batste refereerde ze J.an Clinton's
bekenrenis d,u hij ooit in EngeLmd marihu-
,mJ. had gerookl. De moraal van Clinton's
verhaJ.1 was dat de 'pot' hem slecht WJ.Sbe-
komen. Bovendien was hel Jllemaal niet zo
erg. aldus CJiIlWIl, hij had wel marihuana
gerookt, lluar hij had niet geinhaleerJ .. ,!

zidl tc winnen.
Souljah verweerde zil;h. De \X'ashingron
POSt zou haar verkeerd gel;iteerd heblwn.
Wat 1,1' f{'itelijk zei was: 'Als hel doden van

• L.A. riots

• Sister Souljah
De demuGJ.at Hili Climon was dc eersIc
presidl,ntskandidaat die rapartiesten in de
campagne intrudlKeerde. Ciilllon had the
-v;,'ashingron ]>ost gelezen, waarin de 28-ja-
rige Lisa \,'illiammll alias SiSIer Souljah,
werd gecilC{'rd. :-':aar aanleiding van de rel-
len in Los Angeles zou zij gezegd hebben:
'\'(.'anneer zwarte menS(,1I iedere dag andrre
lv,'arte mensen vermoordl'n, waarom zou
ie d.lIlniet eens ecn weck hlankcn ga,lII \.er-
moorden?' Clintol1 vcroordeelde deze uit-
sprakcn en ,telde ze gelilk ,lJ.n Je racist i-
s<:he boodschap die doorgaans door Je Klu
Klux Kbn wordt verkondigd. Clinton's
,laTl\'al op Sister Souljah had voornamelijk
tot doel conservatieve democraten voor
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\X'ie op de hoogle was van dl' inhoud van
teksten van rap'lrticsten als lce-T, Publil;
Enemy en ke-Cube kon nauwelijks verrast
zijn door de rellen in Los Angeles die volg-
den op de IUfy-uirspr,l,lk in de zaak
Rodney King. Ik vrijspraak van drie agen-
tm dil" buitensporig geweld gebruikten bij
de arrestatie van de Afro-Amerika'lll
Rodne~. King werktc als cen Ion! in een
kruit\'J.1. In de wijken Compton en 50mh
Centra I van de sud Los AngcJes braken
rellen uit die zich zelfs \.crpbatsten naar
het sjieke Be\'erly Hills. Amcrikaanse poli.
tici voelden zich genoodzaakt om stelling
te nemen. Als onderdeel van hun campag-
nes werden Je rappers aangepakt en mcde-
verantwoordelijk gesteld \"()()r de onrust.
BiJl Clinton attaqueerde Sister Souljah.
Georgc Bush en Dan Quail kozen kc-T uit,
die daarnaast nog aanvallen van de
Amerikaanse politie te verduren kreeg .

Rap is niet langer lomer het pochen vJ.n
zwane kids over hun sexucle prestaties, zo-
als hel gt'TaJ was bij de Two Live Crew,
Rap is cen politieke factor van betekenis
geworden, Rappers ber{'iken hunderddui-
zenden zwane en bbnkr jongrren Jllet hun
vaak politiek-extreme boods •..happ..:n, Dat
is het Amerikaanse estahlishment duidelijk
in het verk('erde krelgat geschoten .



[',111/ RIltten

leven in de wereld van de familie Cosbv.
Waar de politie je kat uit ue boom kor~t
halen. ~raar dt" helangrijksre dooJ,oor-
zaak oudt"rdom is en niet moord, zoals in
South Central.
kt"-T's commentaar op de C:osby-werclJ
luidt: 'Shit ant't like that! It's real fu<.:ked
up!' 'Vorige wet"k', aldus de L.A. rapper
'werdt"n zeven-en-dertig kiJ, H~rmnord in
et"n gang-ourlog in mijn a<.:htertuin. Ik ll,d
in zwarte regen. Horen ]ullit" dt" geweren
niet. Jullie domme, kImt" politici.'
De reactie van het overgrore deel van de
Amerikaanse politiek i~ veclzeg~wnd. De t"1-
lende waar rapper~ op wijzen wordr niet
aangep:lkt. In plaats daarvan wordt de ex-
treme wijze waarop rappers hun ongelloe-
gen kenbaar l1l'lken aangt"grt"pen om hen
de mond re snoeren.

• Motherfucking Icc-T
Rappers bedil'nen zich van een taalgebruik
dat de gemiddelde Amerikaan, t"n ook de
gt"midddde l'-:ederlanJer, vrij snd in de
gordijnen jaagt. Tijdens de beluisrering van
de CD van Bod)' Comlf vlil'gen de 'dicks',
'pussies', bitches', 'l1lotherfuckers' ell
'cocksuckers' je om de oren. Rapreksten
zijn niet alleen qu,1 inhoud een uiting van
\'erz.et, of misschien wel oorlog, tegen lie
besta:mde verhoudingen. Ook qua woord-
gebruik zijn raprcksten legendraads.
In Amerika is intimidatie door dt" politie
dagelijkse werkelijkheid voor zwarten. In
een stad als Ncw York kom je op vrijwel
iedere straathoek, meestal H\'artt", bedc-
laarS' tegen.
Tegclifkt"rtijd i, het op de Amuikaanse re-
lc\.isie niet toegesraan om hct woord 'hl<.:k'
uit tt"spreken, Als je je wil afzetten tegt"n de
bötaande orde i, het gehruik van schut-
tingwoorden in teder geval effectief. In het
woordgebruik van dt" Jllt"este rappers wor-
den woorden als 'bitch' en 'motherfucker'
nauwelijks nog al, scheldwoordm be-
schouwd. De voorman \'an Bod)' Comlt
komiigt ûçh zt"lf dan ook als volgt aan:
':\ly name is motherful'king ke-T'.
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.Cop Killer
ke.T ht"eft inmiddels zijn portie (Jok ge-
held. George Rush, Dan QU'lil en de
Amerikaanse politie hcbben zi,h uitennare
gestoord aan dl' tekst van Body Count's
nummer Cup Kil/er', dat geschreven is
door ke-T. Het g,Ut OVl'f een zwarte die
genoeg heeft van de terreur van de
Amerikaanse politie en op p'ld gaat met
een masker voor het gezicht en een geweer
met afgezaagde loop om politieagt"nten af
te knallen ('I am 'bout 10 dust some cops
off'). Col' Killer' is een uiting \'an ke-T',
frustratie over Je Amerikaanse politie.
Eind juni gaf hij, tijdens het New )\1usi,
Seminar in :-;ew York, tekst en uitleg.
Hij zegt niers tegen de politie op zich te
hebben. 'Wanneer de Amerika,mse polirie
zou dOl'n wat ze zouden mueren doen, Jan
was ik z.elf bij de politie. Wij hebben de po-
lirie alle macht gegl'Ven. \Vanneer el'n poli-
tie-agent een misdaad begaat, y,-'ordt hij be-
scher11lli door de politie zelf, Dar is de ui-
tienw misdaad. ~'anl1eer z.e een tiener ar-
resteten voor het rokt'n van dope en z.elf
thuis dope gaan roken, dat gaat mijn bt"-
vJttingsvermogen te bui ren. Ik ,nap niet
dat we een groep zoveel macht kunnen ge-
vt"n. \X'e kunnen het niet toestaan dat ie-
mand een ander uitbuit. Een politie-agem
mag niet zo maar op iemand aflopen en
hem laten voelen dar hij zo machtig is dat

je precit"S doet war hij wil. Who tht" fuck
are Ihe police:' Ze zijn niets anders dan een
publieke dit"ll';t, een publit"ke imtelling, nt"t
als de brandweer, als de postbode.'
Ict"-T geeft aan lbt datgene wat hij op de
CD 'Bod)' COl/nt' zingt op zich helemaal
niet nieuw is, Het komt \"{Jor in films, het
staat in boeken geschreven en komr voor in
strips. "\X'at gellt"urd is, is dar een zwarte
roàband ht"l gezegd heeft. Iemand heeft
het gehoord en is zich dood geschrokken
en dat moet ook.'

• The police strikes back
lnmiddd., heeft dt" Amerikaanse politie niet
,til geleten. ~1cn heefr t"en lobby opgezet
om plarenwinkels re bewegen de CO van
Body CO/lilt te boynmcn. Enkele platen-
winkelketens hebben Jan de boycot-op-
roep gehoor gegeven. Verder hceft de poli-
tit" aemgt"kondigd d,H bij de eerste moord
op een politie-agt"nt de platenfirma van ke-
T, \'\'arner Music (onJerdt"e1 V,lTImedia-gi-
gant Time \X'arner), een proct", zal worden
aangedaan met als aanklacht oprot"p tor
moord. Naar verluidt zijn bii Time \'('arner
inmiddels al serit"uze bcdreigingen binnen
gekomen, terwijl ook ke-T zelf bedreigd is.
Ht"I is nicr na te gaan of de pulirie de hand
had in deze bedreigingen. Overigens, wie
zou dm moeten nagaan?
Warner :\Iusic h~'eft inmiddels in o\'erleg
mer ke-T en zjin groep /lod}' CO/lilt beslo"
ten het nummer 'Cop Killer' van de nit"uw
re per,en CD's rc \'erwijderen. ke-T wil het
nummer nu in eigen beheer uirbrengen t"n
bij zijn optreden, gaan uitdclt"n.
Overigens blijven t"r genoeg sterke raps
over na vcrwijdering \'<11\'Cop Killer'. 'T"e
Wil/lier L.oses' is êén van de sterbte aori-
drugmngs ooit gemaakt, terwijl 'A1omma's
gotta die tOl/ig"t' et"n aankLlCht is tegen ra-
cisme van zwarten Haar blanken. Bud}'
CO/mt i, een snoeiharde plaat, waar hard-
rockgitaren en raptirades elkaar perfect
aam'ullen: 'Them fuck in' niggas know how
In play ro"kguitars'.

9



EGO/SEPTEMBER 1992 10



Smaakmaker Tour de France 1992

CLAUDIO CHIAPUCCI

Mallrizio Fondriest

moeten geven. In de zwaarste bergetappe
van deze Tour liet Chiapucci reeds na der-
tig kilometer her peloton zijn rug zien en
ging cr vandoor. "taar liefst 220 lange en
zware kilometers, on'r enelijke <.:ols,Joor-
stond de Italhlan in z'n eentje om tenslone
als 'een held' op eigen bodem te zegevieren.
Deze ongeëvenaarde solo maakte op een ie-
der grote indruk en kenners oordeelden
zelfs dat Chiapucci met deze etappe 'de
Tour van 1992 een monument had ge-
schonken'.
Met zijn indrukwekkende vertoning lIaar
Sestrières wiSTChîapucci evenwel nog niet
eens twee minuten van z.iin a('hterstanJ op
Indurain in te lopen. Toch zorgde hij meT
zijn wijze van rijden niet alleen dat de Tour
van 1992 boeiend bleef tot aJ.n het laatste
moment, maar stak hij vooral de vedetTen-
van.de-voorzichtigheid een ongeloofliike
stok tussen de spaken. l-,tiguel Indllraîn
won, Gianni Bugno \'er!oor, maar Clalldio
Chiapucci ma'lkte de Tour de France van
1992.
~taar wat nog helangrijker was, was hel
feit dat Chiapucci Je strijd durfde aan te
gaan met de voorzichtigheid en daarmee
het professionele wielrennen Je groOTSTe
dienst bewees en wellicht toch nog weer
enige toekomst.

\Vim Hei;

'Mijn groOlste vrienden zijn mijn oenell.
Als je winl heb je vrienden.
Zo nieT, dan ben je alleen.'

een steeds grotere druk op de schouders
van de kopmannen komen te liggen. Wat
men de laatsll' jaren in toenemende mate
heeit kunnen waarnemen is dat de vedetten
- ondanks hun gigantische iaarsalarissen -
steeds voorzichtiger zijn gaan rijden. Zo
voorzichtig, dat het er soms veel van weg
heeft dat een nederhlag vermiiden belang-
rijker is dan voor de overwinning gaan .
'Geen risiko lopen en vooral anderen 7.ich
laten inspannen' leek het parool hinnl'n het
peloton te 7.ijngeworden,

• Strijdlust
Deze, de kopmannen op hijna sluipende
wijze J.J.ngewreven, manier van fit.'tsen
botst met het karakter van Chiapucci.
\\'aar hij ook fietst, van een rondje 'rond
de kerk' tot de Giro of de Tour, aan mee-
rijden heeft hij l'en broertie dood. Zo ook
in deze Tour. Of heTnu een vlakke Clappe
was of bergopwaarts, aan het begin of het
einde van de Ronde, Chiapucci borrelde
over van strijdlusT en bleef aanvallen meT
als absoluut hoogTepunt Je dertiende etap-
pe naar het Italiaanse Sestriè'res. Iedere
wielerfan die nog twijfels had over
Chiapuc,i's manier van £ielsen hedt zich
na die gedenkwaardige etappe gewonnen

Niet alleen wrgdt" Jelt' kleine [taliaan~e
coureur \loor een boeiende Ronde van
Frankrijk 1992, maar zou hij, met zijn al-
tijd voor de aanval kiezen, het professione-
le wielrennen weleens een nog veel grotere
dienst bewezen kunnen hebben. Namelijk
dat ht'[ weer toekomst heeft.

De Italiaan Claudio Chiapucci was zonder enige twijfel de meest populaire
renner van het peloton in de dit jaar verreden Ronde van Frankrijk.
ChiapucçÏ dankte die populariteit niet zozeer aan zijn beminnelijke uitstra-
ling, zijn holletjes-trui of zijn alom aam ••.'czige moeder, maar met name aan
zijn aanvallende manier van fietsen. Chiapucci was, van de staf[ in San
Sebastiaan tot aan de finish in Parijs, de grote smaakmaker van deze Tour.

• Voorzichtigheid
Het op de been houden van een professio-
nele wielerploeg kost kapitalen.
Gdds,hieters zijn daar alleen nog maar toe
bereid wanneer deze investeringen zichzelf
terugverdienen. In toenemende mate zijn
het de kopmannen - zeker bij een wielere-
venement als de Tour de France - die daar
zorg nlOr moeten dragen. i\:atuurliik stJ.at
die kopman niet alleen voor die klus. Er is
een ploeg, er zijn mecaniciens, verzorgers,
artsen, enz. maar uiteindelijk draait het al-
lemaal om de kopman. Zakt de kopmilTl op
het beslissende moment door het ijs dan
ziin de inspanningen van de ploegleden
voor ]an-met-de-korte-achtemaam ge-
weest, hehhen de mecaniciens, verzorgers
en wat cr allemaal aan te pas komt, voor
niet, gewerkt, en kunnen de sponsors naar
hun centen fluiten. Door deze gang van za-
ken is cr bij het professionele wielrennen
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Debuutroman van E.M. Forster verfilmd

WHERE ANGELS FEAR TQ
TREAD

De Britse schrijver E.M. Forster, die over de hele wereld beroemd werd met
'A room with a view', dankzij de schitterende verfilming van James lvory,
debuteerde al op 26-jarige leeftijd met een bock dat duidelijk een voorloper
was van al z'n volgende beschouwingen over de Engelse society en haar wur-
gende beperkingen. In "\Vhere angels fear to tread' schetste hij voor het eerst
haarscherp de tegenstellingen tussen het welgestelde, maar door conventies
beheerste Engeland van rond de eeuwwisseling, en het vrije zonni~e Italië dat
sommigen van deze bleke eilandbewoners na één bezoek voor altijd betover-
de. maar waar anderen zo van schrokken dat ze cr krampachtig hun ogen
v?or sloten. Forster zelf hoorde tnt de eerste categorie, dat mag duidelijk
zlln ...

teOl/ore 10(1IIOpuelal/d

V../.II.r. Rl/pcrt Grill'es, Helen
Afirrcl/, Giul',lImi Gridelli CII

Heinla /lonl1(lm Carler ill
'\Vhere dl/gels (ear to lread.

lijk om her heSlaan van de baby voor
Lilia's dochtntje geheim te houden, maar
den lukt niet. Dan grijpt schoonmama op-
nieuw in; ze stuurt haar zoon. nu met haar
on,gctrouwdc JO(;hler. weef naar Italië.
W'am het spreekt vanzelf dar een kind van
('Ctl Engelse adellijke mordn in Engeland
morT ••••'orden opgevoed. De chaperonne
echter reist op eigen gelegenheid ook naar
Italië. zij het met heel andl.'rc bedoelingen.
Zij is de eerste die Gino l"j} zijn kind be-
mekt. Als ze getuige is van dl.' liefdn'ollc
manier waarop de mooie jonge vader met
dat aucmbenemcndt, blote cherubijntje
omgaat, gaat zc volledig overstag: ze wordt
verliefd op Gino. Ook de zwager van Lilia
heeft zo zijn twijfels over de opdracht die
l_ijn moeder hem heeft meegegeven .• \Iaar
zijn zus is vastbesloten. Zij hesluit om het
kind eenvoudig uit het huis van lijn vadet
te ontvoeren.
Vanaf dat moment raakt hCTverhaal in cen
dramatische stroomn.rsnelling waar uit-
eindelijk de baby het slachtoffer van
wordr. Als je de haby heschouwt als degene
die de kloof had mocten overhruggen tus-
sen Engeland en Italië, c.q. russen bekrom-
penheid en ruimdenkendheid, dan wordt
duidelijk dar Forsrer daar niet in geloofde,
zoals ook uil zijn latere \.erhalen zal blij-
kt.n.

De film van Sturridge is met dezelfde zorg-
vuldigheid gemaakl waar James hory w in
uitblonk. Ook voor de rollen koos hij rn~f-
lekt'r precic, de juiste types. Helena
Bonham Carter kan in een dergelijk ver-
haal bijna niet onthreken: de ster uit 'A
room with a view' speelt in deze film de rol
van de chaperonne die haar eigen geVlIe-
len, weliswaar onder ogen ziet, Illaar er de
consequenties niel uit durft te trekken.
Voor de rol van lilia werd Helen ,\firren
aangeTrokken. Als actrice werd ze nooit
echt beroemd, maar ze heeft in lal van gro-
Te films toch cruciale rollen gespeeld. De
Australische judy Davis, een van mijn pa-
soonlijke LlI"orieten, spl'elt de gefrustreer-
de zus, maar zij had ongetwijfeld met veel
vcrve dt. rol van Lilia kunnen spelen, als IC
denkt aan de manier waarop zij in

Impromptu iemand als George
Sand gölalte gaf. Rupert
Graves is op en top de nUTtelo-
ze, gesoigncerde Brit die hij
moel zijn. Als tegenwicht voor
het Amerikaanse werk is
''W'here angds fear la Iread'
een verademing, die zijn weg
n,1;)r het publiek zeker zal vin-
deil. De muziek werd geschre-
ven door een vrouw, Rachel
Ponman. Dat is uitzonderlijk
genoeg om even re vermelden.
Het boek is onder de titel
'Waar engelen nil.r durven
gaan' verschenen hij Contact,
in een nicuwe venaling van Bas
Beijne.

aanbidder getrouwd. De Engehe jongeman
raakl bij dat eerste bezoek echter al een tik-
je brooddronken van de sfeer in Italië: hij
l.iet hoe gelukkig zijn mooie schoonzus is
en al is haar bruidegom 'maar. de zoon van
een plaatselijke tandarts, hij begrijpt haar
keu<;TI)Çhwel.

Voor Lilia verlopen de ,aken echter minder
rooskleurig. Als de eerSTe roes van hl,t hu-
welijk voorhij is. ml.'"rkt ze dat ook ecn
Italiaanse man w zijn schaduwkanten
heeft: Gino mag dan mooi zijn en jong, hij
is ook een macho die door zijn vrienden
wordt opgestookt om ûjn vrouw hinnens-
huis te houden. In feite is Lilia van de regen
in lie drup geraakt, wanl als het aan Gino
ligt, heeft l.e nog minder vrijheid dan in
Engeland. Ze ,chikt zich gedeeltelijk naar
zijn wensen, en wordt zelfs katholiek.
:\Iaar bij de gl.'hoorte van haar zoontje
sterfT ze.
Ik familie in Engeland besluit aanvanke-

De film die Charles Sturridge maakTe naar
het boek begint in Engeland. De ariswna-
Tische Lilia, weduwe geworden na een saai
huwelijk van tv,.aalf jaar en moeder van
een schuw dochtertie, gaat met haar jeug-
dige chaperonne naar Italië. Ze is dolgeluk-
kig dal ze haar schoonfamilie, die haar
nooit heefT geaccepteerd, achTer zich kan
lalell. Enkele maanden later schrijft de cha-
peronne een hrief naar de familie van Lilia
in Engdand: Lilia wil gaan trouwen meT
een jonge Italiaan. De ongetrouwde, ver-
zuurde zu,ter van Lilia's overleden echtge-
noOI raakl van dat b{'richt lota,tl ontdaan.
Lilia's schoonmoeder neemt onmiddellijk
maatregelen: natuurlijk mag een dergelijke
frivole verbintenis tot geen enkele prijs
plaaTsvinden. Ze z{'ndT haar jongere zoon
naar Italië om zijn schoonzustt.r te bepra.
ten. ;\Iaar als de jongem'll1 arriveer! blijkt
al snel dat hij te laat is gekomen: Lilia
\.OOr7.ag wal er komen ging en is hal, over
kop met haar beeldschone, veel jongere
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SdI/(' uit 'Fil'c gids a,id a TOi,e'

Lv.O.

Uit China .komt de even gruwelijke als
adembenemende film FiV/' gids al/d a rope,
gemaakt door de jonge Taiwant'es Yeh
Hung-wei, Vijf goedlachse le\'enslustige en
ijverige jongl." meisjes besluiten om geza-
menlijk een rituele zelfmoord te plegen, om
op die manier te ontkomen aan het huwe-
lijk. \XTaarom ze de dood verkiezen boven
de echtdijke staat, wordt vervolgens uit de
doeken gedaan in een reeks z.eer 'prekende
voorheelden. Het schoonzusje van ecn van
hcn wordt met haar jonge minnaar levend
begra\'en, het zusje van de ander overlijdt
tijdens een verschrikkelijke bevalling om-
dal de vroedvrouw liever gokt dat de baby

FIVE GIRLS AND A ROPE

een iongen wordl dan dat ze het leven van
de moeder redt. De om,l van weer een ,m-
der meisje uit het gezelschap krijgt op ha,1f
zeventigste verjaardag van haar trotse zoon
een maaltijd aangehoden. Maar haar enige
wens te mogen aanzinen aan de tafel hij de
mannen die tt' harer ere feestvieren, wordt
niet ingewilligd .. , Een vrouw in ht't tradi-
tionele China is minder dan een dier en
Hlor zo'n leven passen de vijf tieners. Als
ze vlak voor hun gezamenlijke daad, uitge-
dost in ,chinerende rode pakjes, nog een
heet je snikken is dar niet uit angst, maar
omdat ze in de hemel een aantal geliefde
overledenen niet terug zullen zien.
Vrouwen die ongetrouwd waren voor ze
stierven, mogen de hemel namelijk niet in ...
Kan het symholischer?

i, in het reservaat. Aanvankdijk neemt de
nieuwkomer aan wat zijn ervaren supt'rieur
hem vertelt: dat het hier om een routi-
neuz.e moord gaat in het kadt'r van de be-
staande verdeeldheid tussen twee partijen.
Maar een Indiaan~e politieman (gt'spceld
door Graham Greene, dt'zelfde Indiaanse
;lett"ur die in 'Dances with wolves' zo'n
prominente rol vervulde) doet een boekje
open over de werkelijke situatie in het re.
servaat. Dan blijkt dat de moord een totaal
anJere achtergrond heeft ... TI!lmdcrhcarl
is in de t'erste plaats een policier, maar de
film ontleent zijn meerwaarde aan het feit
dat de Indiaanst' zaak weer eerst de volle
aandacht krijgt. Wat aan het licht komt is
niks om vrolijk van te worden, maar dat
zal niemand verbazen. Val Kilmer spedt de
agent met Indiaans hloed, Sam Shepard is
bijz01~de[ onsympathiek ah zijn malafide
superieur.

V.:l/Ki/mcr (I) C'I Graham Grccnc in
'Tlllmderheart'

.\1ichael Apted maakte met TlJllnderheart,
in navolging van Kevin Costner, een film
m'er de situatit' van de Indianen in
Amerika, vanuit het standpunt ~,ln die oor-
spronkelijke bewoners. Hij pakte daartoe
een episode in de jaren zeventig bij de kop,
tOl."net in de reservaten een controverst" he-
~tond tus,en de Indianen die daar woon-
den. De traditionalisten hielden vast aan
hun eigen cultuur, de tegenpartii had ver-
trouwen in de Amerikaanse regering. Uit
die strijd vloeidt'n geregeld moorden voort.
In een van (iie moordzaken wordl de hulp
ingeroepen van een FBI-agent de z.elf
Indiaans bloed heeft, Hij wordt de rechter-
hand van een agent die al langer werh.aam

THUNDERHEART

legt Peploc uit. '~tijn film gaat over angst,
maar ik wilde aantonen waar angst van-
daan kan komen en 'hoe sommige mensen
ermee omgaan.' Hoofdpersoon is een elf ja-
rige jongen, die met zijn ouders in een rus-
tige buitenwijk van Londen woont. Zijn
moeder, die hlind is, gedt les op een blin-
deninstinlUl, zijn vader is inspecteur van
politie. Dan wordt de buun opgeschrikt
doordat cr een aantal blinden \'rouwen
door een lIlan met een scheames wordt
aangevallen en roegctakeld. Pas halverwe-

" '•.••• 'L\.
Be'l Ke)"ll"urlh (I) ell/'alll MeG,mll in
'Afraid of the dark'

ge de film wordt duidelijk dat de kleine
jongen zelf degene is die bezig is hlind te
worden en Jat hij al zijn angsten projec-
teert op dl' mensen in zijn onmiddellijke
omgeving. Dan ht'dt hij al wel een paar on-
her,telbare dingen gedaan. De film is knap
van opbouwen intrigerend genoeg om de
aandacht ror het eind toe vast te houden.
Het enige dat Sloort is het feit dat de twee
liefhebbendl." ouders kt'llllelijk totaal niet in
dl' gaten hehhen dal er mentaal iets hde-
maal four zit bij hun kleine hartelap ...
Francaise Fanny Ardant speelt de moedt"r,
Brit James Fox is de vader.

[';sgo Heil clIl-:,ic Cortol! in '8(w{"1de her-
ge'l'

voortdurl."nd rulic heeft, de sociaal wt:rkcr
wicns vrouwedil snel dt" brui aan gedt, en
die zelf als een onvt"rbeterlijke q;oïst door
de mand v;lIL Uiteindelijk blijven de twee
die ogenschijnlijk de mt"est labiele ,Ieelne-
mers aan de tocbt leken, samen over om
lelterlijk en figuurlijk (ie top te bl.klimmen:
de reis was gestart in Groningen en krijgt
zijn hesL1g in Zuid-Limburg .. \looie rollen
\'an nieuwkomer Eric Conon als de weer-
barstige puhet, en \",111 Johan Leysen als
egoïst. Catberine ten Bruggencate loopt als
de geblokkeerde zangeres wat erg brm"ierig
door het beeld. Al mer al geen must, TOch
wcl de moeite waard.

:-Jog meer psychoIogit' komt cr kijken bij
de thriller Afraid of rIJe Dark van regisseur
.\lark Peplol.", die eerder neum maakte als
scenarist, van o.a. heroemde films als 'The
Last Emperor' en 'The Sheltering Sky'. 'Ik
wilde meer maken dan alleen een thrilkr'.

Cineaste DignJ Sink!;"maakt serieuze films
waar een heleboel denkwerk ,1,111 Ic pas is
gckolllCn. Dat vergt zr ook van haar pu-
bliek. \X'ic een \'Tolijk avondll' uitzoekt,
kan dus heter iets anders kiezen. In BOllel/

de Bergen voert Sinkc zes 1TIt'llwn ten wnc-
Ie die ze gelalllenlijk een confrontrrcnde
voettocht laat maken. Noem ht't maar een
psychologische 'Toad-movic'. wam tussen
startpunt A en eindpunt Z hehbril alle
dcrlnl."mrrs het nodige over dkaar maar
vooral over zich7_clf geleerd.
Een zangeres die tijdens een uiTvoering op-
eens geen noot meer kan uitbrengen, een
puber die een hevige bewondering voor een
sociaal werker koestert, een jong stel dat

BOVEN DE BERGEN

AFRAID OF TIIE DARK
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BAAS
BOVEN BAAS

Mijl! hobby is wildwatcrvarcII. Ik ben er
"iet echt KlJcd in, ('11 ik Ka "iet op de aller-
lIIoeilijkste rà'ieren. Maar (!('enxoed klin-
ken de ~'erhalenI'all mij en mijn ~!rienJin
(we zitten in een tweepersoons kano) ijse-
lijk Xcnocg: stT(Jonwt'rsnellingcn, water/ial-
11'11,omslaan, gat in de bool, kop mlder
water, e"ZOI'Qort.
We kornel/liet terug lWIl ,'en tocht op de' ri-
vier de Tarn ill Zuid-Frmlkrijk. De foto's
zi,n klaar cn warempel. we ;:jen er ml'! 011"

ze Zll'l;'ml'estcn en helmen net zo stoer lIit
afs we OIIS 10t'lI l'oeldell. Verder zijn er fo-
to's Viln al onze wasliinen. Op iedere kam-
peerplek hebben we gefotografeerd hoe we
steeds weer alles moesten drogen, tot ell

met ons dagboek ell OIIS Franse papierKdd.

Soms I'Taogt iem,md Wilt 1/11eigenlijk pre-
cies het {eukc is l'<1Il wildwatervarcl/. bI

dml heril/ner ik me bijl'oorhedd ccn zater-
dagochtend tendil we onZ/.' kampeerspul-
lcn in de neus I'an de boot aû/l 't dOl'n zijn,
We horen stemmen cn zien aan de andef('
kam vûl1 de rivier twee mellsen in hl/n ZOI/-
dagse pak tegen de bergl/MI/d aan hangen,
een mail ell een !'rouw, Ze hebben ruzie, eli

het g,wt erover wie Z'/I schuld het is dat ze
d.:wr IW hun goeie goed aan het I'erpesten
ziJn, Ja, dat W<lSwel eenl'ûn de leukste dil/-
Ken 1),/11 de reis.
SOI/IS kom je langs oude kasteIelI, waûr net
een rond/eidillg a<ln de galig is. En dJI/
hangelI er trossen mellScn lIit de torelll'en-
sters n.;lar je h' kiJken, teru'ijl je Jhlndig
zwenkend en zll'a.;liend door eell strvom-
versnellillg oml'lag schi(,t, Of er is een
strandJe aû/l de rit,ier wûar mensen zh-h zit-
teil Ic I'ervelen, En dali kom jij om de
bocht. Eli terwijl ie l'all de wi/terval af-
floept, steek je nog ellen beleefd je ha",1 op,
Natuurlijk, ie kan o/l1slûan of;e hoot kan
opengesneden worden door een rots, of je
zit ineens onder de schrammen door een
lwcrhangt'nde struik. Alûar d,u andere toe-
ristcn/even met excursies el/ panllekoeken
en wie hct bruinst is, dat is toch eigenlijk

ma"r suffig. Je kan zien d,u de mmsen die
ons langs zien komen dat zelf ook I'inden.
Niemand zou met OIIS dl/fl'ell ruilelI, maar
iedcf('cl/ is jaloers.

E" mi de mOraall'an dit l'erhaal.
111,\1il.;lu ,'indigt onze tocht. Vall daûr gaml
we terug Ihwr het Plint waar we een week
gt'ledcl/ ol/ze auto hehben l<ltell staan. \Ve
staall te liften bij een kmisplInt Imiten dc
stad, <lIser opeens I'ier el/arme driehoekige
vliegers aan de hemd l!crschi;nell. Onder
ieder van die IIliegers hallgt eell tl/CfIS. Ze
zijn hoog ill de IlIcht met elkaar aall het
stoeien, W'e staJnlllet oflenlllond te ki,kell
ell IIcrgetell te liften, Dali krijgt een 1'(/11de
I,ier er genoeg I'all elllleemt een duik in de
richting I'û/l de Sl,ld. Wie ziell de l'licger de
kerk en de grote brug passeren cn de :;;ons-
onderg,mg tegemoet :;;eilel/.
Ik denk dJt ik ollgel'eer weel hoe iem,md
die aan :;;0'1/vlieKer 1:<lllgl,denkt ol'er gt'-
wone toeristen die kJstelen be:;;oeken of
aJII strandjes zilten, of l'l/re1/ in een kano.
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GELIJKE KANSEN

De ccn zegt, dat cr in Zuid-Afrika vcel verandert. Een ander zegt, dat CT ei-
genlijk niets verandert. Ze hebben allebei gelijk. Het is waar: Zuid-Afrika is
met vallen en opstaan op weg naar meer democratische verhoudingen. Alle
Zuidafrikancll zullen gelijke politieke rechten krijgen. In die zin is de apart-
heid aan het verdwijnen.
Aan de andere kant is het ook waar: de n••.'artc meerderheid van de bevol-
king merkt in het dagelijks leven weinig van het einde van de apartheid.
'Vant in sociaal-economisch opzicht hebben zij nog even hard te lijden van
de apartheid. En wij kunnen ons, vanuit i'Jederland, nauwelijks voorstellen
hoe dat leven er uit ziet.

Stel jc voor, dat de inwoners vall Je grote
steden in Nederland in krotten wonen. En
dat 7,egeen stromend water en geen riole-
ring hebben. Geen enkele inwoner lIan Je
Randstad heeft electriciteit.
Dat is fantasie, want bij ons
komen zulke toestanden niet
\l00r. I"'ederland is een rijk
land.
Zuid-Afrika is ook een rijk
land, Er wonen 36 miljoen
mensen, waarvan 75% zwar-
ten en krap aan 14"/" hlan-
ken. De meeste hlanken heb-
ben het goed. De meeste
7.warten zijn arm en hun le-
vensomstandigheden zijn er-
harmelijk. Dat is geen fanta-
sie, maar werkelijkheid.
Maar hoe kun je je een voor.
stelling maken \'an miljoenen
mensen die in krotten wo.
nen! Wat zou het voor
::-.Jederlandbetekenen al., we
net zulke ht'zitsvcrhoudingen
ludJl'n als in Zuid-Afrika?
Welk deel van dt"
NederL:lllders zou dan in
krottrtl wonen? Hoeveel
Nederlanders zouden honger
lijden?

~1::~eSe~~nJ liet zo was als
Zuid-Afrika, dan zag het er
zo uit:
.75% ,'an d., Nederlanders
hebbl'n geen Itemrechl.

• Oe helft ,'an dc Nederlanders
hebbl'n geen eleetriei!eit .

• Oe helft ,'an dc :-';cdcrlanders
leen beneden de armoede.
Aren>.

• Biina 6% heeft "oe.helhulp
nodig, wan! 900.1100 memen
liidcn honger. nat il de 101ale
bevolking "an Am,terdam en Ulrecbt.

• Het inkomen per hoofd daal!, \lan S 15920
dat de Nederlander nu heeft. lot S 20170. (Hel
:\"edcrland,c inkomen il l_el kecr hel gemid-
delde Zuidafrikaanse inkomen.)

• Oe lcvcn,,"cn,achtinll; van de Nederlandse
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man daalt van 74 jaar 101 58; de lnenwer-
wachT;ng van d•• !\' ••d,.r1and,c HOUW daal!
\',m81 tot 65.
.75% "an hel :'-kderlandle \luik heeft llecht,

.l9% ,'an bet tol ale iokomen.
.5% "an dc Ned<.r1andse hevolkin~ hezit llll%
,'ao de hezittinll;en, huizcn, fahrickcn, hoerde-
rijen cn aandden.

• Voor lIel,oudheid,zur!!: nwr de' riikste kwart
van de Nederlandle bcvolkiulI word! ruim

"ier keer Zo' veel geld uil~e~even all voor 75%
,'an het Nederland.e mik .

• 73% van alle Nederlanders il analfabeet.
.40% van alle :\"ederlandse kinderen van
,chuolgaande leeftijd krijgen !!:eenunderwijl .

• 20% ,'all de Nederlandse mensen wonen in
zclfop~etrokken krotten.
nat zijn alle mensen in de pHl\'incie Zuid.
Holland of Utrecht; of alle inwoners van
Rouerdam, Amllerdam, Groningen. Den
Haag en de pro\'incies Gronin!!:en en
Friesland .

• De kleine minderheid van menSen lil
:\"ederland. die het gued hebben en die niet in
krollen wonen, ziin blanke Nederlanders of
bbnke buitenlanders (zoall Duit.ers. Relgen
of Amerikanen) .

• De meerderheid \lan mensen in Ned,'rland die
arm zijn. niet n,lar school kunnen, ~een clee-
tril'ileit of riolering behhen, zijn 2v,ane
NederlandeN. of gekleurde buitenlandcrI (zo-
als .\1arokkanen of Turken).

• Onvoorstelbaar
Zo zou Kederland er uitzien op de wijze
van Zuid-Afrika.
Dat is onaanvaardhaar. De fatsoenlijke
Nederlanders zouJen zo'n grove ongelijk-
heid niet a!':!':epteren. Alle Nederlanders
hebben stemrecht. En de politieke partijen
hehhen betere leefomstandigheden afge.
dwongen.

In Zuid.Afrika is die onge-
lijkheid nog sleeds werke-
lijkheid. De afschaffing van
de apartheid moet daar ver-
andering in brengen. ~1aar
afSl.:haffing van de apart-
heidswetten brengt daarin
geen vcrandering. Daarin
komt evenmin verandering
door een nieuwe grondwet.
Een nieuwe grondwet regelt
alleen de rechtvaardiger ver-
deling van de politieke
macht. En dat is op zichzelf
heel belangrijk. Maar dat is
nil't genoeg.
Daarna moeten de mensen
ook nog gelijke kansen en
gelijke rechten krijgen. Er
moet enorm veel veranderen,
voordat cr in Zuid-Afrika
ook maar een hl'gin gemaakt
wordt met ern rechtvaardige
verdeling van de rijkdum-
men, de krllais en de macht.
Daar is bijz_onder veel voor
nodig.

• Onaanvaardbaar
Natuurlijk zit Zuid-Afrika
niet op onze hulp te wach-
ten. ~laar zeg niet dat Zuid-
Afrika best zijn eigen boon-
tjes kan Joppen. Dat nieuwe
Zuid-Afrika zal er best ko-
men zonder ons. Maar het
gaat beter mét onze hulp.
Waar 7.e ook rC!,:htop heb-
ben. Wam de apartheid is
een product van het \X.'esten.

Zo is hl't in dr grote wereld ook: de armol'-
de is niet alleen l'en prohleem van de ar-
men. Want Je hl'zitsverhoudingen in de
wereld zijn mede Cl'n product van het
\X'esten.

Karel Roskam
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Dap/me

lil, ~
< ••••

--

Heeft u ook wel eens bij zo'n feestelijke bijeenkomst gestaan, waar je al
lachen moet bij de gedachte wat er komen gaat.
Het draaiboekje ligt al klaar, de woorden al duizend keer gezegd.
Het beste paard van stal, de kanjer van de compa~nie, eigenlijk is er geen bete-
re... en de partner wordt een struikje bloemen JO de handen gedrukt, want
zonder steun van de achterban bla bla ...

Zandloper
De oplossing van ue vier beroepen die ge-
vnnd('n konden worden in de visitekaartjes
in het vorige nummer luidt; inkoper, uro-
giste, pedagoog en hinnens-:hipper.

Hieronder weer l'ens een z;}ndloper, W;}<1r-
van elk woord be,taat uit dezelfde letters
als het voorgaande, eerst min één eo later
plu, één lett(.r. De omschrilvingen Iuidl'n
als volgt: 1-schimpcll (8 letters), 2-opwin-
uen (7), 3-kinderlijke bezigheid (fi), 4-ivo-
ren (5), 5-slim (4), fi-bier (3), 7-lTIJar (2), 8-
klinker (I), 9-bijwoord (2), IO.Europeaan
(3), ll-mlksgebruik {4), 12-ml'id (5). 13-
schenker voor beschonkene (fi), 14-gt'tal
(7), L'i-aanwilzer (8).

"I.. "

En daar sta je dan ... als toeschouwer op je eigen jubileum. Je weet dat het op
het werk niet lekker loopt, het is niet meer wat het geweest is, zo'n onbestemd
gevoel, je partner begrijpt geen snars van wat je doet, laat staan hoe, het heeft
geen zin om uit te leggen. Je pakt nog een drankje en een hapje, en vraagt je af
'zal hel bij mij ook zo gaan'?

Hnmo-Leshische Werkgrnep

Van 9 tlm 1I oktober a.s, vindt het 25e
Ontmoetingsweekend pbats van de
Homo-Lesbische Werkgroep. Het wet."kend
wordt gehouden in Vonningscentrum
'Kapellerput' te Heeze hij Eindhoven.
Er zal een aanhod zijn van tal van work-
shops waaruit een keuze kan worden ge-
maakt. Naast deelname aan deze thema-
Jne-groepen is er natuurlijk ook gelegen-
heid tot ontspanning.
Voor meer informatie ell inschriifformulier
(incl. informatieboekje) kun je hellen of
schrijven naar:

Humanistisch Verbond

Ontmoeringsweekend

HIVOS (Humanistisch Instituut voor
Ontwikkelingssamenwerking), HO.'.l
(Humanistisch Overleg ""'lensenrechtcn) CII
HVB (Humanistisch Vrcucsbt"raad) gaan
hun krachten bundelen om de humanisti-
sche bt"weging in l':cJcrlallu nadrukkdij-
ket te b,nekken hij hun inspanningen op
het terrein van ontwikkelingsprohlcllla~
riek, mensenrechten, vrede en veilighl.'id.
Deze thema's zijn immers sterk met elkaar
verbonden.
Met her oog op het versterken van onder-
linge samenwerking op plaatselijk niveau
tussen humanisten en andere maatschappe-
lijke groepen organiseren HJVOS, HO.'.!
en HVB gezamenlijk een vrijwilligersdag
op zaterdag 17 oktober 1992. Dele dag
sluit aan op het HIVOS-vrijwilligerswcck-
end dat op 16 oktober start in het
Coornherthuls in Zeist.
De drie organisaties zullen 7.ich presenteren
en lokaal opgepakte initiatieven komen
voor het voetlicht, Zoals bijvoorbeeld een
grurp die een geffil'Cnteiijke projectkoppe-
ling tot sund heeft gebracht met een pan-
nerorganisatie van HIVOS. Of een groep
die rondom de tentoonstelling jl~ASTA!
ren activiteit heeft georganiseerd.
Of humanisten die participeren in een wij-
kenover!eg om concreet de strijd aan te
binden tegrn racisme in de buurt.
Belangstellenden kunnen zich voor deze
Vrijwilligersdag opgeven hij HIVOS. ;\1eer
informatie; HOM 030-318145, HIVOS
070-3636907, HVB 023-290764 of
032IO-189.H,

Vrijwilligersda HIVOS, HOM en HVB

Humanistisch Verbond
T.a.V. de HLW
Posthus 114
3500 AC Utrecht
tel.: 030-31814S
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ONDENKBAAR

Alweer enige ;aren geleden stelden een aan-
ta/ kolonels de minister Fan buitenlandse
zaken ~'oor om een militaire staatsgret:p /lit
te I'oeren. Voorwaarde was wel dat hij, de
heer LUIIS, ,'ervo/gens de leiding ZOI/ ne-
men vall een dan Ie /'ormell regering. De
overige plaatsen in dat kahillet zuuden dan
wel door hen worden ingel'ulJ. De Tweede
Kamer werd voorlopig na.:lr huis gestllurd.
Dat had Prins Rert/hard ook al eells "OOT-

geste/do
De rede" was dat de sociaal.democraten
ZOl/dell deelnemen dan een nieuw te VOT-
men regering 1.'11dat ZO/I eell (Jlla,uwaa"i.
hdar risico met zich ml'e brengelI. Volgens
de kolonels was !Jetdefensiebeleid dat men
kOIl I'CnI'acJitell lIit de koke, "all socialis-
ten OIlVermltwoordeliik. Het rode gn'aar
lag meer dan ooit op de loer en dali moes-
ten er geell stel onbnmllen de touwtjes in
handen hebben.

De har Luns vOl/d het geen haalbare k,Mrt
1.'11weigerde medewerkillg, waardoor de
koIolIels teleurgesteld naar Imis gingen. De
minister hield de namen l'an deze militai-
ren gelieim, ZOd.ltze geen schade voor hun
carrière opliepelI. De kolonels werden der-
halve generaal, gingen mei pensioen en
leefden /log lang 1.'11gelukkig ill hU/I stu/p-
jes in Wassenaar en AerdenhOllt,
De oud-bell'illdsman maakte een en ander
bekend !Jljhel verschi;l/en I',m ;:ijnmemoi-
res, Hi, stelde ill de media dal hij hiermede
een militaire slaatsgreep had voorkomen
op ziin geëigende kO/llische wi;ze. Als je
/liet 'JijAdriaûll I'all Dis wordt uitgenodigd
//loet ie toch andere maatregelen nemen
om de l'l'rkoop l'an je boek te slimlllerell,

In Rolterdü/ll gillgell i" iuni de mûriniers in
de a,/1l1'al,Hlln dod u'as de aan drugs I'er-
sla,lfde ,ongeren, die zich COf/centreren IJij

het NS-centraal sMtion, Hel arglllll1'llt !J,1Il
de mariniers I'oor de:::eaktie was lmlgens
eell woordl'oerder dat ze Ol'erlasl onder-
!Jomlen bij hel ili- en uitstappen 1'<111 de
trein. Ze kreKen sleun I'oor hllll aktie van
mensen die ill het a/gemeen vinden d,1t we
de proMemen in lJ/lze mûals(happi, harder
moelen <lllllpakken. Daar komen door-
gaans Keen menswaardige altematiel'e op-
lossingen uit voort. Drugsverslaaf,fen zijn
geen crimine/en, maar mellsen die ziek zijn,
Dat weet elk zinnig denkend indh'idll,
maar als groep wil/en de IlOrmen nogal
eells I'erl'agen.

Terecht stelde men dû<lrom /11 de rubriek
Terziide, in het weekblad Vrij Nederlalld:
'Een staûlsgreep in Nel/erlllnd is liet zo Ol/-

denkbaar als een zelfstandig optreden mn
on:::emûrilliers.'

Cor Out
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NIEUW TEKENWERK VAN WILLEM
De in frankrijk w01wnJl' ;(eJcrlan<.hc rekenaar Bcmhard HOItT"!, (p,cu-
d"'I;..,rn Willem) werd in ons land hckcnJ Jour zijn bijdragen aan de
Provo-bewq:ing (twccd•.' helft van de jaren zestig). Hij wa, Je va'IC reke-
naaT van het blad 'Provo' en le,-enl" daarnaast behoorlijk wal tekeningen
voor het carwunblad van de Provo-beweging 'G"J, Nederland en Oranje'.
Voor zijn tekenwerk ""or lIif laatste blad kreeg hij een pro •.'", :lan Je broek
wegens majesteitsschennis. \'Çillem wnJ veroordeeld en \'crtrok naar
P,lrij,. waar hij sindsdien o.a. werki(l.'j voor blad ••n al, 'Charlie', 'Charlic-
Hebdo', 'lIara.Kiri' en 'Le Canard',
In Je loop der jaren is hij zich, behalve met Imessch<'Tp<') politieke lekenin-
gen, ook in toenemende malCgaan bezighouden met het maken van ,trip,.
Zo vcrschenen aehtereenvol!;ens Bili}' 1/;" Kid. 0,' l'ru/i;ke ulfmoord, De
lotgn'<IIl"111',111l'iN 1'0', Sturm Ul'er /l"t ••I'i.l en I.es AI,,'lltures dil 1'r;"ce
iJe",b.lrd (vanwt'ge een dreigend prons '-erS(;heen er !;een Nederbnd",
vertaliog).
Van de hand V;lOdele imemationaal bekende lekena;\{ "erscheen medio
dit jaar een nieuwe hondcl: f:"rom"'Û<l. ;";u het verenigd Europa ,teed,
di,hteroij komt h,'('ft Willem gemeend zijn kijk op 'Je Twa;llf" •.",k te moe-
ten gc\'en. I [ct resoltaat is een boek met twaalf harde hoofd,tukken, ,a-
mengesteld uit mishandelde en herrekende archiefhn'lden waarin de teke-
naar lijn weinig milde maar niet minder scherpzinnige "i,ie geeft op de 11'-
dcn en g<:wo<>lltenvan de diven,e Iid,taten. van de ruïnes van het Derde
Rijk lOt hel Europa van Koh! en :\linerand.
Over het ene land hedt d" lekenaar ltl<:ertCvcrtellen (of meent dat te moe-
ten doen) dan over het andere. Zo wordt'n Duitsland. frankrijk en
Engeland l~handeJd in re,p, 20, Hl en 16 hll. terwijl Dent'marken,
luxemburg en krb.nd het welgeteld rllel1 bb.. moeten doen.
[n de 8 voor Nederland gcreservcerde hlz. komen .t<:htereenv"lgeos aan de
orde: de ""rlog in Indonesië, de gezapigheid van de \'ijftiger jaren, de ",eri.
ge zestiger en zeventiger jaren (naluurlijk wordt ook Provo genoemd), de
lockh,'ed-affaire lIl"t prins Bernhard, de kon"t van prin, Claus en hoe het
hem vergin!; en de hijdrage I'an NeJ<:rlandsc bedrijven aan de internationa'
Ie wapenhandel (7ie de hier aigedrukle prrnt).
Voor lietltehlsc" v:ln d" (harde) politieke tekenifl~ olijft ieder nieuw ~lb\lm
van dele (meedogenloze) Willem ielSolll naar uit 11' kijken!
\Villem: Euromaoia. Futuropolis, Parijs/De Harmonie. AmSlt'"hm 1991.
118 hll. f 34,90. (Wil)

dat hi;hij er /liels Ilall willl'etell, gaolt Ollt.
kellnen; verder probeert te levelI alsof er
lIiets aaJl de lJ,md is?

- Of gaat hij zich zitten wrsc!milell achter
de alltoriteit; de overheid die dali tocb de
nodige maatregelen zal nemen als het zo
erg is als ze zeggnl? Wallt; allel'Il kWI je er
toch lIiefs aolll doen, of wel soms?

- Of: omdat het ;:0 om'el/ig 1'11bedreigelld
is, trek I elk meliS ziel] terug op zie/nel!: hel
eigelI belang, het eigen Ol'('r!f't'f'n? Gaat
prolJeren te reddell wat er Ilog te redden
lJall?

Hill/Il'n één gl'/ll'ratie is !Jet lel'ells-bedrei-
gCllde milieuprubleem ontstaan. Bijna elke
dilK worden 11'1'er met de lIellS op Kedmkl,
in /liet mis Ie verSt<llle woordeII.

'De m,'IIsheiJ Is op stef/'en lIil dood.
Ongebreidelde hel'olkillKsgroei 1'11 eel/
sleeds verdere a,lIIt,lstillg vall hl,t lt.efmilicII
lJeb/len lluvr l'e/lul/omb'erb.lre sitllatle ge-
zurgd waarin de aarde 1111 Jl twee keer ::;0-
veel mensen moet l'oeden als ze feitelijk
<1ank,1I1.'(profdr. F.. Aden1<l).
W'e stet'enell af op een ramp. b, voor die
ramp zijll IVe met elkaar l'eralltwoordeli;k.
Noord en Zuid. Heide mUl'tell ill dl' IJe-
kla'lgdellbll/lk.' (;lr. N. Sadik)

fen misl'attillg kan niet l'aa/.: gelloeg wor-
den rechtgezet. Hel is niet M(Jedt'r AoJrde
Ilie f",herstelbaar beschadigd wordl als we
:to door!(lIal/. Aloeder Aarde zal zich O1lt-
doen Vil/I eell soort die OlldoJnks al zijn mo-
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!f,elijkhedell tot redc en C<lllSaaldCl1ken. Zijll
eigclI bioloop t'emietigd het'{t. Wordt
,\<fo(,der Aarde met rusl ge/alen, d<111:tal ze
zich snel herslel/en .. (l'rills Clalls)

lIltlISSelI: /I'e '/enken, we halldelen ill ter-
meI/ van ecvllfJmisc!Je gruei: meer produc-
lil', meer fu(m, meer cO/lsllmptie.

IIl/IISSell; mlllilll<1le be/eidsom!mlgillgell
lerwilll' /iall het milieu bewerke/l alleen dat
dl' l'I'f/'uiling iets minder hard sti{gt.

/nlussen: menselI die bH;vell stel/eli hoe
ernstig /l'l' er 1I11't;;;:ijnal/eli aan lol' zijII,
worden afgedaan als zwart-kijkers. De
boodschappers moeten eraan ge/twell.

\"('elk psychisch mt'Chanisme is hier <lall het
wl'rk?

- De wtltlrlil'id is zo h<lrd dat de mens ze
lIid bm bevalIelI; er zo I'all in palliek ra••kt

\'('dke 1'all deze reacties l'erlOOIl ii;? Of 1.'1'11
totaal alldere?

\"1" \\\\\\\\ \;t\\I\I\\
\\\\\\ ,u I.

21



EINDE DIENSTPLICHT t
Belgische besluitvaardigheid en
Nederlandse studiezin
Voor zeer vclcn kwam op 2 juli 1992 het besluit van de Belgische minister
van defensie en vervolgens van het Belgisch Kabinet om de dienstplicht in
België af te schaffen per 1 januari 1994 als ccn volslagen verrassing. Uit hel
zuidelijk buurland had men immers geen signalen opgevangen die in de rich-
ting van een dergelijk voor de krijgsmacht zo ingrijpende beslissing duidden.
Na die datum zal België alleen nog beschikken over ccn beroepsleger van on-
geveer 40.000 man. Met ongeloof werd in de Noordelijke Nederlanden het
besluit ontvangen om in een paar jaar een leger van 48.000 beroepsmilitai-
ren, 32.000 dienstplichtigen en 6.000 man burgerpersoneel tot het beoogde
kleine beroepsleger te herstructureren.

• Politieke keuze
M.et hovenstaande is in feite dl' gehele ar-
gumentatir inzake het afschaffen van de
dienstplicht in België gegevrn.
In tegenstelling tot de Navo-reactie op de
overwegingen van Ter Heek, die hij op 31
maart in een rede voor het r\rderlands
Genootschap voor Internationale Zaken
kenbaar maakte, was de Navo-reactie op
het Belgisch hesluit minder tegemoetko-
mend. De sl'cretaris-generaal \'an de Navo
Wörner toonde zich hezorgd en ook de le-
gerleiding was wellicht nog minder enthou-
siast dan de l'\ederlandse defensietop voor
dl' plannen van Ter Beek. Generaal
Charlier, de stafchef van het Belgisch leger,
voerde actie onder meer bij kabinetsleden
en zelfs aan Koning Boudewijn werd een
afschrift van de hezwaren tegen het ophef-
fen van de dienstplicht gezonden.
l'\a het vallen van de beslissing deelde de
generaal mee dat daarmee ook de oppositie
tegen het besluit geëindigd was en lorale
medewerking aan de uitvoering van het be-
sluit I;egeven zal worden. Op de Haag van
r\RC/Handeisblad of het niet logisch was
geweest om eerst (wals in Nederland ge-
heurd is. L.W.) de militairen een invl'nlari-
satie te laten m'lken van de toekomstige
noden en behoeften van het leger om daar
vernllgens een prijskaartje aan te hangen,
werd door de minister met een hesliS[ nee
geantwoord: 'De politiek hepaah dl' keuze,
de militairen voeren het uit. Naar de opvar-
ting van de minisrer past zijn beleidsbrîrf
perfect În de democratische context: het is
de enige juiste weg.'

opheffing van de dienstplicht besparingen
zullen opleveren, er wordt althans niet vrr-
wezen naar hoge kosten voor een geher.
structurerrde krijgsmacht. 'Afschaffing
van de verplichte legerdienst zal het moge-
lijk maken helangrijke besp<HÎngen in de
Icgerorganisarie te realiseren door de af-
schaffing van opleidingscentra en een hele
administratie \'oor dienstplichtigen, door
de afslanking van het Centrum voor
Recrutering en Selectie, door het verdwij-
nen van de verplichting tot het organiseren
van een medische dienst. Verder ontvangen
miliciens gratis kledij en voeding rn genie-
ten ze van de kosteloosheid of verminderd
tarief op het open haar vervoer. Trnslone
betekent ook het wegvallen van de kosten
verbonden aan een steeds wederkerende
hasisopleidinl; een besparing.'

• De dappersten
Aan het slot van het interview met
i'\RC::JH,mdelsblad citeert Decruix met in-
stemming Julius Caesar: 'lntrr omnes
Gallos, I~elgae fortisimi sunt: Onder alle
Gallische volkeren zijn de Hclgen de dap-
persten.' Overigens 7.0 dapper hehoeft een
hewindsman of regering niet te 7.ijn als zij
el'n besluit neemt waarvoot een parlemen-
taire meerderheid bestaat en ook een meer-
derheid in de publieke opinie. De dapper.
heid zal dan ook wrllicht eerder schuilen in
het nemen van het risico dat de beoogde
krijgsmacht als gevolg van financiële en or.
ganisatorische omstandigheden niet tot

Nug geen der ~',m de tiNI jonge mannen
gaan in dienst

tic inzake het opheffen vao de diemtplicht
te geven.
Hij begint met te constateren dat het duide-
lijk is 'dat de huidige regeling van de
dienstplicht in België niet ideaal is. Het feit
dat grosso modo slechts één jonge man op
twee en slechts één jongere op vier zijn lr-
l;erJienst moet doen. leidt tot terechte kri~
tiek en tot ~het zich gediscrimineerd vor~
len" van diegenen die aan deze plicht moe-
ten voldoen. B()n~ndien is een legerdienst
wrinig rrndahel en zijn de functies die aan
dienstplichtigen kunnen me\'ertrouwd
worden hq1{'rkt.'
Ook laat Decroix het antwoord op de
vraag naar de inzetbaarheid van diemt-
plichtigen zwaar wegen. 'Wanneer dan ho-
vendien de operationele inzet van dienst-
plichtigen afhankelijk wordt van de uit-
drukkelijke toestemming van betrokkene.
omd,lt de puhlieke opinie een verplichte in-
zet niet aanvaardt, dan wordt de rendabili.
teit nog meer herleid en beperkt hel nut
van een militaire dienst zich tot eell hijdra.
ge aan de sociale, mentale en vooral fysieke
vorming van een deel van onze jeugd.'
Ook het bl'zuiniginpargument wordt ge-
presenteerd. kennelijk ervan uitl;aande dat

Er werden in Nederland alras vraagtekens
gezet bij de gevolgde procedure. Heeft de
Belgische minister een onomkeerhaar feit
gecreëerd, zou üherhaupt Joor zo'n kleine
kriigsmacht aan de Navo-verplichtingen
wel voldaan kunnen worden en zouden er
În België wel voldoende heroepsmensen te
vinden zijn?
Wat uiteraard de Nederlanders ook stak
was het feit dat men geen of amper enig on-
derzoek, laat staan langdurig commissie-
werk adn het besluit had laten voorafgaan.
.Minister Decroix kwam na overleg met
zichzelf tot zijn hesluit, deelde het de kabi-
netsleden mee, die ermee instemden en zo
zal, na aanvankelijk gemor van de krijgs-
machttop, de operatie in een recordtijd
worden gerealiseerd. Natuurlijk kan nog
staande worden gehouden dat het kabi-
netsbesluit slechts een beleidsvoornemen
is, maar wel een met een politiek en pu-
hliek draagvlak.

• Geen twintig regels
De Christendemocratische minister
Decroix heeft nog geeo twintig regels in
zijn 'Beleidshrief' nodig om de argumenta-
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DienstplichtiKen opleiden voor <mdere takt'n
dan de I'crdediging 1'1//1 liet eigen grondge-
bIed is in striid met de Grondwet

stand 7.<11 komen en of de Navo-vcrpliçhtin-
gen niet meer waargemaakt mllen kunnen
worden.

Hoc dapper uiteindelijk de minisrcr van de-
fensie in Nederland zal zijn, moet nog WOf-
den afgt'wacht. Dapperheid zal hij ",,"clno-
dig hehben. De militaire top wu weini~
voelen voor de afschaffing van de dienst-
plicht en als we de Telegraaf mogen gelo-
ven - wat niet altijd het geval is - zouden in-
middels de politieke en militain' leiding
van het departement van defensie evenals
de politieke parrijt"J1 strcds mrer bezwaar
maken tegen het ongcdausult.>crd schrap-
pen van de dienstplicht.
Nu was van dat laatste toch al geen sprake.
\Vaar het in feite om zal gaan is de rand-
voorwaardeo te formuleren op grond
waarvan we van de huidige krijgsmacht
zonder al te grote prohlemen [Ot de kleine
beweeglijkt .• in het bijzonder voor crisishe-
heersing bestemde, krijgsmacht geraken.

De minister, die rerst in zijn defensie-nota
de dienstplicht vanwege zijn pmitieve in-
vloed op de krijgsmacht de helcidshand bo-
ven her hoofd hield, bleek in zijn Tien
Geboden (31 maarr rede voor het
Nt'derlands Genootschap voor
Inrernationale Zaken) met afst'haffing van
de dienstplicht rekening te houden. Dit feit,
gevoegd bij de wetenschap dat een meer-
derheid in de Kamer rn in de publieke opi-
nie voor afschaffing van de dienstplicht is,
deed de mening ontstaan dat de dirnst-
plichtkaarren inmiddels al geschud waren
en afschaffing van de dienstplicht slecht,
een kwrstie van relatief korre tijd zou ûjn.
Maar desgevraagd liet de minister weren
dat ook na 31 m,l,lft voor hem alle opties
nog open ziin (dienstplicht handhaven, ver-
kortrn of afschaffen), waarbij hij verwees
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naar het rapporr dat door de op 30 srptem-
her 1991 geïnstalleerde dienstplichtcom-
missie '.\lcijer' zou worden uitgehracht.

• De commissic-Mcijcr
Dr commissie, die tot taak had een advies
uit te brengen over het al dan niet afschaf-
fen van de dienstplicht, voelde zich na 31
maart nogal opgelaten. Uit de rede van de
minister was immers grbleken dat hijzelf
ook zijn eigen defensiellota van 1991 als
door de internationale ontwikkelingen
achterhaald beschouwde en het nare feit
wilde dat de commissie nu juist die nota als
uitgangspunt en richtsnoer voor haar on-
derzoek had genomen. En daar deze com-
missie kennelijk niet de mogelijkheid of de
wil had op eigen verantwoordelijkheid de
nieuwe situatie als basis voor haar onder-
zoek te nemen. valt tr verwachten dat zij
een advies zal uitbrengen dat op reeds ver-
laten uitgangspunH'n is gebaseerd.
;-';ochtans lijkt politiek Den Haag te wach-
ren op het resultaat van de commissie om
op basis daarvan uiteindelijke beslissingen
inzake de dienstplicht te nemen.

De (ommissie die tieh niet bezig houdt met
de vraag of een feiteliike dan wel mogelijke
bedreiging dienstplicht nodig zou maken.
ten einde massale aanvallen op ons of het
Natogrondgebied af te weren, en die de
vraag naar de aanvaardhaarheid van
dienstplicht als dwangarbeid ook niet al te
hoog in het onderzoeksvaandel heeft ge-
schreven, zou volgens zegslieden neigen
naar een voorlopig handhaven van de
dienstplicht. De dienstplicht, die onlangs
ook nog door de secretaris.generaal van de
\Vesteuropese Unie Van Eckel<:n werd aan-
gt'prezcll. (Overigens geheurde dit op
grond ~'an verouderde en geheel ontoerei-
kende argumentaties, zoals die lIll't betrek-
king tot de noodzakelijke relatie tussen
maatschappij ell krijgsmacht welke via de
dienstplicht gestalte zou krijgen.)

De commissie 1\leijer zegt zelf in haar on-
langs uitgebrachte voortgangsrapportage
dat tot eind september elke mededeling
over haar standpunt louter speculatief is.
Nochtans wijst de werkwijze van de com-
missie erop dat men nogal zwaar beurt aan
informatie wals die door de krijgsmacht-
onderdelen verstrekt wordt. Voor sommi-
gen is dat reden nu al te twijfelen aan een
advies dat tot snelle beëindiging van de
dienstplicht strekt.

• Strijdig met Grondwet
Maar het lijkr nogal onwaarschijnlijk dat
de politiek, die in meerderheid voor af-
s<:haffing geporteerd is, op hasis van een
advies gebaseerd op de achterhaaldr dden-
sienota, zou besluiten ook tegen de meer-
derheidswens van het e!e(toraat in, om de
dienstplidIt langer dan strikt nodig te
handha\'en.
Naruurlijk zullen er problemen zijn om de
nood7.akelijke vrijwilligers te werven, maar
d,u is uiteindrlijk een geldkwestie: goede
honorering en opleidingsmogelijkheden tij-
dens de dienst zullen de werving vergemak-
kelijken.
Een in vroeger tijden door aanwezigheid
van een vermeende vijand te tolereren in-
breuk op het verbod tot dwangarbeid nog
langer te continueren, is zowel strijdig met
de Rechten van de "lens en het ILO-vcr.
drag, alsook met de bedoeling van de
Grondwet, waar in het eerste artikel over
de dienstplicht deze gekoppeld wordt aan
de verdediging v;tn ons grondgebied.
De Belgische minister van defensie stelde
dat hij niet eerst de militairen om advies
heeft gevraagd, omdat het de politiek is die
beslist en de militairen die uitvoeren. Het is
te hopen dat in Nederland de uiteindelijke
heslissing over de dienstplicht geen reden
zal 7.ijn de Belgische stelregel om te draaien.

te(m \Vecke
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Ht"t ondastaand gedicht J,,"'ga KeJmil (De
geesten) komt uit de hundel 'The Silences
8etwttn' (1982) \'an de Nieuwzeelandse
schrijfster Keri Hulme (1947), die onlangs
bij De Geus verscheen - vertaald dour

Annt"ke Goddijn-Blok - onder de titel Stilt/'5
biJ l'er5iek.
In 1985 kreeg Keri Hulme de Engelse
Booker Prize voor haar monumentale de-
buutroman Kaell'hl, waarmee ze op slag
wercldfaam ven.vierf. Voor ze hekend werd
werkte Hulme in zulke uiteenlopendl." beroe-
pen als kokkin, tabaksorteerster en tv-rl."gis-
seuse. Nu vl."rdeelr ze haar tijd tussen schrij-
ven en schilderen enerzijds en het vissen op
whitebait (een aalaçhtig visje en een delica-
tesse) anderzijds. Volgend jaar verschijnt bij
De Geus de vertaling van haar nieuwe ro-
man Bait.
In haar poëzie verwoordt Keri Hulme, zelf
dl."elsvan Maori afkomst, haar bijna mys-
rieke band met J\loeraki, het dorp aan {Ie

Nieuwzeelandse oostkust waar ze opgroei-
dt". In :\Ioeraki - voor Hulme een 'plaats
van het hart' - lilkt alles bezil."ld,zelfs Ille!
de get"stt"n van overleden :\Iaori's, de oor-
spronkelijke hcwoners van Nieuw-
Zeeland, besraar een vanzc1fsprl."kend con-
tact. Buiten .\Ioeraki heerst een kille we-
reld, waar de \'erhinding tussen mens tn
natuur is verbroken. Daar vallen de spiritu-
ele 'stiltes' waarvan in de lilel sprake is.
Helaas is in de woordenlilst (van 5 blz.) erg
slordig met de paginanummering omge-
sprongen, een jammerlijk minpuntje bij een
zo praçhtige poëziebundel.
Kl'ri Hulme: Stiltes biJ f'astek. De Geus,
Breda 1992. 63 blz" f 23S0. (FS)

Ngtl kelJufl - had ik t~n l.wijgzam~ neeP.
- wist ik van tranen:

Ik draag mijn geesten op mijn schouders
ogen vochrig ("fl tanden opeengeklemJ:
ik ben imJlluun voor valse (hannes

MOtollOi, die htt I11tt ten zeeman hield
tot ha;!r kncllz.ing{'n haar hart hraken;
Emma, die de ploeg voorttrok
ill plaats van etll paard;
Tommy Rangakino, die kolen schepte
[Ot het SlOf hem vtrstikte
met kl'dkanker

Ik draag mijn geesten op mijn schouders
hoewel sommige nooit geboren zijn

In toUW, 7,eewier
In rouw, bloed
In rouw, mcs~rn V;jn lavaglas

.\1ary J\1atchrs, glimlachend
boven haar gebroken dijm

Ik draag mijn gn'srm op mijn schouders
o John mijn v;lder, waarom werkte je
taf je h;jrt barsue?

Levenslange ballast van doden
die hcl<~maal niets wegen

: -=-}i,~

-.~,-~~teo)-:J
ZWARTE HUMOR VAN KAMAGURKA

In een onhedaarlijk tempo hlijft ,Ie beh'uJ" Vlaamse tekenaar
Kam'lgurka (ps. voor Luc Zeebroeckf maar doorwerhn. \X'ekelijks te-
kent hij voor de 7aterdag-hijlage vaJl h"l NRCH (dt, Bert-STrip), het
Bdgisçhe TV-blad Humo en vele ;lndere Maden, geeft sinJs 1987 (sa-
men met IInr Secie) zijn "igl'n tijds<:hrift uit (Lava), doet aan TI'-op-
tredens l."nlaat aan de lopendl." h'lnd nieuwe hunJeis met strips en car-
toons uirkomen. Onlangs verschenen Wl."er rwee hundel>: De
Rimpelduh en Pallrdt'zwe,'t 1'11 f'ogell',.wr.
De Rimpeld"b is een geheel herziene en aangevul{le ht'fdruk (1982)
mer tekeningen ••n strips. P,IJrdezu'e,'t ,'1/ f'Ol:e/r'ocr hevar
Kamagurka's beste tl."keningen van de afgt"lupen jaren.
ZO'lls de liefhebbl'rs van zirn tekenwerk nict7al verbazen opnieuw een
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aanecnsch.lkeling van bizarre invallen en grollm waM alleen deze
Vlaming het patent op s.;hijnt re hehhen. Het tl.kenwerk lijkt cr heel
vaak nauwelijks roe te dOl,'n,want in de tl."ksrlllaJkt Kamagurka veelal
zijn grappen., :\1aar toch horen die .rekeningen er wel degelijk hij. want
ze scheppen lUIst het kader waarhlllnen de grappen wordm gemaakt.
De rekeningen ak~ntneren aldus het groteske en ahsurde karakter.
De bijgaand af~cdrukte rekeningen uir hel nieuwe album Paardezweet
en looge/l'Oer zijn vuur de vaste fans van Kamagurka ongetwijfeld meer
dan voldoende om dil ogcnhlikkdiJk re jl;aan aanschaffen.
K:llll.ljl;Urka: De Rimpclcluh en I'a.udczwcet en n'gc1vocr. De
Harmonie, Am'terd:llll 1992. Resp. 6R en -IR hlz. f 12,90 per deel.
(WH)
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MINDERHEDEN te lalell/Cl'ell dat ze kUllnen zijn wie ze wil-
len zi/II, I'olgells hUil dgen wJ<lrden- ell
l/ormeJlp<1trooll. f)<1t betekent ill geen ge-
11<11dat de .Illder zich JII.lar teil kosle I'all al-
les muet a<lnpassel/ of dat de elle minder-
heid allll dl' andere minderheid eell I'erbod,
bi;lloorbeeid tot abortus, kJn opleggen.

De kantille bil/nel/lopend werd ik gecol/-
(roJlfeerd met eell W'we/dig geschreclI!l' {'n
lawaai Fan CCIII.lJlltal dienstplichtige". XII

heli/oei ik me /liet zo SIIel ergl'lIS mce, milar
ik vund loch dal ik {'{'eli moest gailn ki,kell
om te zien of het allemaal wel goed zou
K,1all ill die ruimte. Tul mij" stolllme {'ef-
bazillg waren dilûr enkele jUl/gcm zeer hef-
tig aan het discl/ssiëren en illl'lJur lIIij hi;na
(JlJl'crsla,lIIb,lre taal ruzie aall !Jet //Iaket/.
DIJ mijll vraag of ik {'uur ééll /'al/ de hert'n
iets kOIl betekenen, kreeg ik FiJlI de één ecn
lawine I'<lll (JIl!J''griipcli,ke lIitdrukkillgell
mier mij heen en de dnder pcrtetJe mi; dat
'die stUff/mt' /loer lIif GroningclI' zijn grote
bl'k moest "Ol/den nt'er Limburgers. '\Vanl
Wût kOIl eell CnmillKer w{'len ovcr
1.imIJllrgersi" ,1\'11, d.wr had ik ook geen
,UI/woord op. Eli de Groninger op ;:ijll
be/lrt kOIl de Limburger welllaar de keel
(,Iit'gell, want de ideeën ('an 'die
J.im/mrgcrs' {wer Grullingers {'olld hij bli-
na IJi; l7el devide-4

Eli zo sleepte de TIIûe zich (Jourl elI he-
dacht ik me dal we niet dl/een een minder-
hedenprobleem lieblJen !Jan mensen die
I'all buiun Ol/U grenzell kom,'II, m,l<lr dal
'IJet minderlJedenprobleem' ûc1J in heel
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Nederland 1'(JOrdoet, ook lussen
Nederland('rs onderling. De mensen dit,
IIfW i" kled('rdraehl lo/)ell I,indell het eell
sd"/Ilde d,lt moslim-vrouwen met 'die
theedoeken' 0111 hll/I hoofd lupen, tef!l'ij/
alldere Neder/,mders hel achlerli,k I'illden
dat er nug mensen ;:ijn die aan IJ/lil kleder-
df<lciJt I'JstiJullden. We h/.'bben weil/ig
zichlOl) OIlU 'eigeIl' cllltllllr, la,1I sl,1<l1lUf)
die l'an mensen buiten Nederland. We be-
seffen mIlIIr lIaUl{,eli;ks dal Grollingas ('11
1.imlmrgers ook een eigen cuilfmr he/;/Jell-
ze l'ersfa.:l1l elkaar IJ,Hlweli;ks - ell zi;JI I'er-
baasd dat ze eigell1i;k maar heel weinig Ilall
('Ik,zar begriipell. Dil leidt soms lof 'oor-
logies' in het klei/I.

W'al Nederlallders meI elhwr l'erhindt is
de eig('11Nederlandse culwur. Maar we re-
diseren on.' llilllweli,ks dat binllen die cII/-
t/lllr enkel t'lI alleen lIIindahedell lel'ell;
geestelijk gesloorden. gehandicaplclI, IJu-
mallistell, gereformeerdelI, IlOlI1oseksu-
elell, I'Touwell iJl de Ol't'rgang, ell~. t'nz.
Eel/ ieder die et'n ,mder discrimillcert hescft
lIit't dJ! hij of zii ::elf ook tol em millder-
heid behoorl. En de kUl/si vall het saml'lIle-
f'e'I, die !Jet Imnl.lnisme onomwonden 11<1-
streefl, is mellsen ill mlte maalschaf)l)ii zo

S,lIl1elllcl'en is re-<peet hebben Iloor elkaar,
in so/id,lri!eil /laar elka<1r om;;iell, Zal/der
d,1/ hel mdg lIilmaken tol welke millder-
heidsgr()('p ie behoorl. Naar gelallg je posi-
tie in het/et'('n, kies je positie ill de samell-
lel'ing ('11 kom ie steeds bij een andere mill-
derheid teredJt, Vr<lag';e I'oor die millder-
heid el/ Jezelf respeet, dim moel 'I' dat res-
pect ook ,UUI ,mdcre minderheden gel'ell.
Klellr bl.kenllen lIif zicl! lIiet ill wuurden,
maar Ilrlhlgt om dalldwerkeli,ke actie. Dat
is wat herlJlllllallisme I}{'duelt meI: hel slre-
{'elI l/a<1ret'n samenln'illg waariJl !Jrilheid,
gcrec1Jligheid, eerbied I'Of)r de mellseli/ke
waardigheid ell dl' lJ/edemellse1iikheid cen-
tr<lalstll<ln,

heek Pol
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Spannende thriller
De thriller 'Wimer in Berlijn'
van William I'atrick speelt zich
af in het Berlijn rijdens het voor-
laatste jaar van de Eerste
Wereldoorlog,
Een effcktvolle Brirse blukkade
hield Duitsland in een houd-
greep, Jn Berlijn, tijdens de af-
schuwelijke winter van 1917,
experimenteerden de koks 'met
IJmsk,lrbonaJell t'an rijst, kote-
letten lIan noten en 1'lIa{groene
I'egetarische biefstuk' en trukken
vet uit 'slakken, oudl' SChONINI
ril hallr', Bakkers leerden brood
te maken uit 'aardaPl,rlschilil'n,
l'eTmalrll knollell ell zalIgsei'.
I londen en katten verdwenen
via de zwarte markt naar de
worstfabrieken,
In Londen bereikten. via een tus-
senpersoon in Amsterdam, van-
uit Berliln kryptischc bood-
schappen dat Duitsland in een
alles-of-niers-offensief een gru-
welijk wapen aan het ontwikke-
len is: het verspreiden van een
besmettelilke z.iekte. De Britten
weren de Amerikaanse uurlogs-
chirurg Eli Gordon {'Hii was het
oprn'ren aan de {oprnde bJIIJ
Ult, ft' laple ze op en slllllrde ~e
teTllg !'oor eell niel/we pogmg
zich te laten afslachten '.1 zo\'er
te krijgen dat deze naar Berlijn
afreist om te gaan onderzoeken
wat cr waar is van deze geruch-
ten,
Bij zijn tussenstop in
Amsterdam, om in kontakt te
komen met de Nederland,e tus-

steld, terwijl er ook een aantal
zijn die zich hebben ingelaten
met de koloniale bewindvoer-
ders.
Een aamal hedt heel idealisti-
sche gedachten O\'er de inrich-
ting van het land na de onafhan-
kelijkheid, anderen daarentegen
kiezen al positie om de plaats in
te nemen van de blanke macht-
hehbers, Hoc deze groeperingen
elkaar zien en tegemoettrcden is
het centrale thema van dil boek.
Thiong'o waarschuwt als hel
ware in deze roman zijn landge-
noten al voor de kater die zich,
na de onafhankelijkheid, wel-
ecns zou kunnen gaan meesrer
maken van velen.
Zijn kritische houding ten op-
zichte van de bewindvoerders na
de onafhankelijkheid (tot uit-
drukking gehra.:ht in onder an-
dere dt'ze roman, lllaM meer nog
in z.ijn reeds eerder in I'ertaling
I'erschenen 'Bloesems van bloed)
heeft ertoe geleid dat hij sinds
1982 lil ballingschap leeft.
'SIcchfS een korrel graan' bewijst
weer eem dat cr in Afrika onge-
meen boeiende romans verschij-
nen,
Ngugi wa Thiong' u: Slechls een
kurrel graan. In de Knipscheer,
AmHerdam/EPO, Berchem
1992.316 blz. f 34,50. (Wli)

veel berekent als verrichters van
alle mugelijke hand-en-span-
diensten,
De jabbers vinden hun werk-
za'lmheden op de markt, waar
ze de manden van de kuupvrou-
wen dragen, meehelpen met her
opzetten van de kramen en het
uitstallen van de produkten en
verJer de tijd doden met het
doen van allerlei klU';jes, Pipi
weet het tot de ongekroonde ko-
ning van de jabbers te hrengen
wanneer. hij een groutse klus in
de wacht weet te slepen {her
naar de groentemarkt vervoeren
v'an een reusachtige ramswor-
tel). Aanvankelijk weren de jah-
hers het hoofd nog wel boven
water te houden, Wanneer de
Fransen evenwel van Marlinique
ufficieel een departement maken
wordt het ciland overstroomd
met produkten in hl ik en va-
cuümverpakking, :\-Iet als gevolg
dat de groentemarkt instort en
de iabbers nauwelijks meer iets
te doen hebben en dus op de
rand van het bestaan komen te
balanceren,
Op meeslepende wijze ~eef!
Chamuiseau de lezer, Vla dele
manusjes-van.alles, een goed
beeld van de ~trijd om het be-
st:Jan onder de allerarmsten op
dit CarJibische eiland,
Paniek Chamoiseau: Kroniek
van zeven ,nmoedzaaiers.
Ambo, Baarn en Nuvib, Den
Haag 1992, 189 blz. f 25,-.
(WH)

Kenia
De OO'itafrikaanse staar Kenia
was lange tijd een Engelse kolo-
nie, Na de Twt'Cde Wereldoor.
log t"Khue het zwarte veHet,
aamankclilk langs de weg van
de ~eweldlou~heid, zich te ont-
worstelen aan hel koloniale be-
wind. In 1952 harstte de bom en
greep hef verzet naar hel middel
van de guerrilla {de Mau ~lau
opstandl, Het Engelse hewind
riep de noodtoestand uit, richtte
concentratiekampen in, maar
wist uireindelijk niet te verhinde-
ren dat Uhuru (\'tijheid) \'Oor de
Kenianen een feit zou worden.
In 196.1 werd Kenia onder jomo
Kenyarra een onafhankelijke
staat.
De derde roman van de
Keniaanse schrijver l'gugi wa
Thiong'o Slechts een k"lTc1
graan' (I967), speelt zich af aan
de vuoravond van Uhuru,
Sommigen van de hoofdperso-
ncn hebben Ilch nadrukkelijk
\'erzet tegen de Engelsen, ande-
ren hebben zich passief opge-

'Kroniek van zC\'en annoedzaai-
ers' is de eerste roman van de, op
het Franse eiland :\-Iartinique ge-
horen (1953) schrijver I'atrick
Chamoiseau, In de vorm \'an een
kroniek laat hij deze armoedzaai-
ers eigenlijk her verhaal vertelleo
van één \'an hen: PieTTe
Philomène, bijgenaamd Pipi
(pis~ertje). Deze armoedzaaiers
z.ijn allen 'sjahhers', wat evenzo-

Manusjes-van-alles

Donau dat een voormalig ver-
hanningsoord hl ijkt te zijn ge-
weest. In het langste verhaal uit
de hundel 'Schetsen van het ver-
leden', wordt een hruiloftsge/d-
schap plotsklaps ge3rresteerd en
door de Se.:ufllate naM een afge-
legen gehied getransporteerd,
omdat ze tot een verkeerde socia-
le groep behoorden, Toch gaan
haar verhalen niet over de poli-
tiek sec, 0\3ar u\'er hoe mensen
leven en overlewn. Ana
Blandiana toont zich in deze ver-
halen een waresleithewrgster
voor hel behou van de menselij-
ke waardigheid.
Nogmaals: schitterende verhalen,
Her is daarom te hopen dat haar
eerste ruman, die eerder dit jaar
in Roemenië wu verschijnen
('De lade met de appels'), even-
eens snel in vertaling vuor her
Nederlandse lcz-crspubliek be-
schikhaar zal zijn,
Ana Blandiana: Kupie van een
nachtmerrie, Van Gennep,
Amsterdam 1992, 192 blz.
f 34,50. (WH)

De Roemeense schrijfster Ana
B1andiana (geb. 1942.
Timisoara) dankl haar hekend-
heid vuoral aan haar poëzie.
Sinlls 1964 verschenen talloze
gedichtenbumlds \'an haar
hand, lerwijl zij tC\'ens essays en
korte verhalen publiceerde,
Tijdens het hewind van
Ceauses.,:u kreeg z,ijtot drie maal
toe een puhlikatieverhod UP/{c-
legd (1959, 1984 en 1988),
Hoewel Blandiana geen politieke
funktics ambieerde r33kte ],ij na
de val \'an CeauseSÇu (22 Jecem-
her 1989) slerk bij de politiek
betrokken,
Sinds 1 juli 1991 is ze voorzitter
van Je buitenparlemenlaire vleu-
gel van de Burgeralllantie,
Enkele maanden geleden ver-
scheen de vertalin\"l van haar ver-
halenbundel 'Kopie V3n een
nachtmerrie'. Schitterende poëti-
sche verhalen, waarin de politiek
(minstens) direkl of indirekr een
rol s,i?eelr. In 'Reportage' he-
schnjf! ze een tocht naar een ei-
landje in de monding van de

Roemeense verhalen

Weliswaar hehoren bij het \'er-
schijnen van dir nummer de
OlymplSÇhe Spelen van
Barcelona alweer tot het verle-
den, toch doet dal niets af aan
de helangrijkheid van het boek
'In de ban van de ringen. Feilen
en onthullingen over misbruik
van maeh( en geld binnen hel
IOC', Viv Simson en Andrew
jennlngs hebben met dir boek
een omhutscnd staaltje van jour-
nalistiek speurwerk afgeleverd
met in de (negatieve) hoofdrol
de president van het IOC, de
Spanjaardjuan Antonio
Samaranch,
Op overtuigende wiize rom"n de
auteurs aan dat onder hel be-
wind van deze Samaranch (ex-
minister ten (ijde van Franco) de
Spelen zijn afgezakt 'tot een kie{,
ondemocratisch, door doping
ver;;iekt marketinginstmmellt
l'oor de grote multinationals dat
aan de hoogste bieder wordt /'er-
kU'<IIueld', Het IOC-bestuur is
een ondemocratisch gezelschap
(worden voor het leven uf tut
hun 75-ste levensjaar benoemd)
dat er een fabelachtige stijl van
leven up na houdt in plaats van
werkelijk iets ICdoen vuur de
sport, .\tet op de troon
Samaranch, aan de top 'van een
structuur waarin praktijken die
i" ieder anJer aspect /'an de sa-
menln'ing als cormpf worden
beschouwd, als normaal schij-
'Ien te worden geaccepteerd'.
Barceluna is nier meer tegen te
houden, schrijven Simson en
jennings, maar 'Als u'ijml~e
sport /fit Imll klauwen wil/eli
redde,r 1'11 de sport weer een mo-
rele ildlOlId willen gn'en, dienen
rl'ii onze IOC-leden temg te roe-
pen en hWI vragen ons eens /fit
te {eggen wat ;;ii IIUeigenli;k
doen I'oor on~e sporl'. Daar
heeft men vier jaar de tijd voor.

Olympische Spelen

IN IJ~ öAN
VAN !JE flINGEN.... ;,..,•.... ,,.~-.,..,.."

Terzijde: De auteurs haddl"n zich
geen hetere promotie van hun
hnà kunnen wensen nu het JOC
èn Sam'IT<IIKhhik'de fl'.:htbank
in lausanne een lacht wegens
smaad hebhen ingediend tegen
hen.
Vh' Simson en Andrew Jenolng~:
In de ban \'an de ringen. Het
Wereldven~ter, Homen 1992.
318 blz. f 29,90. (WH)
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\Vim Heij
Frank Spu •.lslra

'1-1,11111.1()/Itmuel 1.lIc)' ill "cl
omJhl'iJkzmdi.R mll,mm ell
IIN'IIIII1aar in zekere zhl mee
lliI,lr Imis. E..,st kijkt ~e gl'iil/ri.
ge('rd ('11 ook elli.Rs~ills,1,lIIge.
d.z<lllIwar !Jet beeld I'all dt. eircd
ééll meter t/llgl.' l'rOI/II', die' ,/11-
ltopologen I/it /lOlrcs/;_'1I heb hen
.RI.'reumstrueerd ,'11 die :::ii L uey
ge,/oo/It heb!>"1!1I,ldrde
Reiltlessong I.lfc)' ill tIJ" -,k}"with
diml/l_mds, '
Hiamee zijn meteen bl'id<'
hoofdpcrsonen geinttodnceerJ
van Hclke Sander's roman 'Oh
LnC}"' (I ':1':111,die onlangs - uit
het Duits vert,l;Ild door Annette
Hirsler - hij An lkkker is ver-
s,-henen.

H.Hlna is een in het volle leven
staandl' directiesecrctaresse, hij-
na vijftig, moeder l'n oma van
twet: kk'inkinderen, en onge-
woon lang ('\fall <it' wdlicll/
!Junderd millll,I,lrS die ~e tul nu
10(' hcc/i xelJud, diendell de eer.
ste Iwinlig I'ooral om IJ,I,lr te be-
lI'ii::ell. d,lt::e ondanks !J,wr
lellgte hegerrllsll'a.lrdig [1',15 ').

Ze "enruikt een vakantie naar
dl' prehi,wri,...:he stenen in
Rret,lgne - nll't h,lar dnde echt-
genoot, meneer Kaiser, een p;e-
stlagde welem...:h,ll'sjournali~t
en een kop kleiner dan lij - om
Il.l te dcnken owr haar leven,
lidJe en huwelijken. Dat ge-
beurt welal in ','ergelijkl'lllle' "e.
,prekken met haar un/ichtbare
mergue!lin Luc)'. als meneer
K,liser een te houden Franse le-
zing v<"'rhereiut.
AI in het eer,te hoofd~tuk ont-
dekt Halma. zichzelf en haar
medl'll1ensen buiend duor dl'
drie milJuen ja,u oud., ogen van
Ln..:~',dat Luc}"iets heeft dat zij
niet meer hectt en hcgmt Ie mis-
sen. En tegen hl't einJe van het
boek qelt ze l111'tverbazing vast,
dat, ondanks een aanLll in"rij-
pl'mle verandl'ringen in de nl<).
derne wc,tase wereld, 'de
I.reed::mlle coi'xisteJllie dt.r sck.
.<e1liI/S idee-(i.v .Rell'UVI/int,let
hlee( ..
l::en roman die veel (emaIKipa+
lie) stuf tut nadenken bil'dt,
maar gegoten lil l'en geesllg ver-
haal en verleId in di,' ko>telijk
humori~tische ~tiil, die we al
kenden van Sanders wrrassende
debullt 'De drie James K'.
(All Dekker 1989).
Helke Sander: Oh Luey. Uitg .
An Vd.;ker, Amsterdam 1':192,
144hh. I 27S0. (I'S)

Drie I-aar geleden \roq; ik in d•.•
le TUlflek aand,ldlt voor de eer-
~te !\eJeriandse \.ertaling VMl
ecn ronMn van ,\lari,'-Claire
Blai, ~geh. Quel .••.....:I':IJ':I): 'Een
winter in hel leven van
Emmannel' (Van Gennep I':IK':I).
Dal.', haar vindl" romclll ver-
oorzaakte bij \'Ctschijlling. in
1%5, \'Cel opschudding, maar
k\'Crde haar (lok grote hteraire
prijz,en en iliternati(lllak be-
kendheid op. Het oeuvre \'an
Ebis, groeide tot zo'n twintig
tomans. 111lllei iJ. bradn V'1I1
C;em1l'p h,lar roman 'Engel van
eeTU,l,llllhei<!' (1989) nit.
Fascinerend volgt Illair JHIeen
jaar Jc gespannen le,en~ in een
kkine vrouweIlC"ll1111Une,Zuab
Je titel al doet vermoeden viert
eenlaamheid hm,,,tij in het ge-
lcl,chap, dat best.lat uit dl.' twin-
tigers Johnie, 'tIldente k!laen;
l)oJJl'lien, ro...:kzangeres;
Pol)"dor, theolugiestlldenw;
Gerard, dl' dtugsgehruikende
bedgenme van Johnil' l'n de Bii,
schilderes. Op ,'nige afstand zijn
er nop; l'aub, de dertig jaar ou-
dere schilderes nwt wie de Bii
na.u .\lexico gaat, en de moeda
van Doddelien, een su.'Cesrijke
anri,'e met wie Jae aan een
rockopera werkt.
Uiterst gcvoelig en in,!rnk wek.
kend wurden de bl.trekkingen
lUs~cn deze moderne lon"c HOlI-
wen en hun gl'neratieprohlernen
weergegeven .. \Iaar wie nu
denkt dat het hier 'slechts' om
een weliswaar p,)chologi~ch
7eer verfijnde maar wereld.
\"Tel'mde 'huI~kallll'rroman'
gaM, vergisl Ikh. Rall'lld knap
lijn ~rote 'wt:rddlaken'. ,'er.
keerschaos, drllgwerslaving, mi-
tieuven'uiling, straling, hewape-
nin". in de rom,1n ,'erWl'Vl'll, I'"
wel explidet als suhti •.1gespic-
"cid in hl,t gct!r'lg \-an de houfd-
personen: .... u'aren :::ii nii'!!Ji'!
,Iacliloff.." d,zclll}olmie, 1',111
l'en ondergang die ~'er{)UrZ,I,lkl
werd door eell fill d,' si,.de dM
de ICI'c"dt'lI rccds "egroeft'
liet lijkt duidelilk dat ,.ell kwart
eeuw na 'Een winter in bet le,'en
\,ln Emmanuel' . waarin ook
humor en p0Czie 1'"I"p aanwel.ig
W'Ul.n - mais' wereldbeschou-
win" (noj,';1pe~~imi,ti,...:her is gl'.
word"'lI. ~Iaar nog STeeds: liter;l-
tuur van grOle klasse!
,\1arie-Claire Blais: Engel van
eenz,lamheid. V,lrl Gennep,
Amsterdam 1'1':12.144 hlz,
129"';0, (I-'S)

Grote klasse

.\lexieaan. h,lar moeder

.\\c"ica,llls-Amerika.lllse. wier
verhalen uns een hl ik gunnen in
de klcurrijke, macho.achtige
Chicanowerdd,
Sandra Cisnaos: Beek \'an de
hrullend,' \'rouw. Van Gennl'p,
Am,terdam 1992. 17':1 hlz.
129,::;0, (FS)

Chicano-vrouwen

r:-,.."." .•...,.'"_ .••...._m.w

ik te hllilen, lIit l'",driet "111 hel
feil d,lt elke r<'is11/1 zill/oos i~,
d,lt ik miilll'ad", lIid lerug kali
h'ldell'.
Zl'lden i~Je lhem.nick van het
joods.lijn in n'l'ourlog,
Duitsbnd zo ilHlrinj,';enJ - en
door het eenvoudip;e taal!;ebruik
zo diep navoelbaar - bl"ehreven,
Barhara Honi).:mann: :\"icti).:e
liefde, BZZTilll, Dcn Haa).:
1'1':12. 9_'; blz. f 24,50. (FS)

.... ik wil dal hd l'mllU'ell :.:ii'l
die de dillxen d""/1 geiJel/f('II. 1'11
lIiet dat /'rm,well al/es :.:"ma,lr
(JlIak"mt. (;1.'1.'11fie(des die
bl'd/hlg,," zi;n, ,\.'iet 1',111dit'
kr'lchtige ell gepassiolleade
m,lml<'1I1.erSIiS(JIIgrijpf>aY('CII
sl",-htl' l.rouII'I.'n. o( lie( ell gera-
tel/. Al,lur I'ml/Well. E,-hte l'rrJII-

1/'1.'11.W'u,lr ik mii'l hele lel'clI ,I/
l'iIlI t:(1)(Jl/d/'l1 1",iJ. Als het niet
goe;] IS, t.ir.R,lte (donder "p. I'S),
liel/c. V;l1Idie I'W/lII'ell, die ik
!!l'I.'ral,'all kell/wh,lir'e I.ull de
11',!>oekell "IIIiI,ldell. (... ).
Ge/"Issilmeerd i.'11krachtIg. ft'd",
ell OIlgriiplhl,lr, d'lflfler. E'I. /J,,-
I'ella/. fel.'

Een citaat uit ht.t laatste V'Hlde
22 verhalen uit de bunJd 'Beek
\",U1,k brullende \fOUW' v<ln
Sandra CiSntTOS, die eind april -
veruald door Peter Krll'tsier -
wrscbeen hij Van Gennep, Zoals
de schrijfster zi."h hier Je kar.lk-
ters van \TUUWenwen~t, I.() zijn
ook h'lar verhalen tI.'kemchet-
~l'n: sterk én gep,l';sioneud, Ie.
der èn fd, romantisch én realis-
tisch. En dat ,iaat dcm niet alleen
op de aard V.Hlde ho"idperso.
nen, maar ook op hel taalge-
bruik: kra~hti", poctisch l'n vol
hUlllor, Een pa.u staaltje>:
'Hij;;;ci d,1/ hl! 1',/11mi; ZUl' !Jou-
,1('11,ills 1-",111 """ re!'o!uti", "eli re-
ligie ..
'R,1C11e1zexl d,lIliefde is als eell
grote Z/l'arte piml<Jdie l'all!J£'I
d,lk 1',1JI een twee l.erdit'pillgclI
lel/el/d hllis wordl xedltwd, /IIel
jolt /!,'II('dell om !J,'m op te 1',111'
}><'II.'

'}ullie h'IIII<'/1 je e~- ('11hilrll/iel,
,ul/i,' m,ll1Il1.'II.Zei s ,I/ {lra,II/"
lII('t het hart ill Ie Jillld.'
Deze bat~te uit~praak is van de
minnilres van de verl_ctshcld e/
gral! g"II<'YillEmiliano Zapata in
het prachtigl', trieste \-erh'l'll
'Zap.lt.l-ogen '. Evenals ,llle .lIl-
deT<.'slwelt het zich af aan de
.\lexicaans-Amerikaanse grens
in 1'exas, de streek W;lM de au-
teur woont, in San Antollio.
Sandra ei,nerm ("eb. Chica~o
I ~54, d"...:ellt 1itU,ltuur aan ver-
s...:hillendc universiteiten) i~een
'C:hicana' - haar vader is

De reis [erug

In heel gl'wone woorden worden
de droefgeestige herinneringl'n
aan haar ouders verteld, vooral
aan h,lar v,tder van wie IC nooit
ahd1l'id heeft klulIlen nemen.
\X'anneer dl'ze' na enige maanden
overlijdt, aanvaardt ze ,Ic rl'is te.
rug. Doordat le bii de nagelilten
~rulle[in ook haar v,lders
Engdse notitieboekje, een agen-
da uit '.H, vindt, worJen haar
(en om) Tlogeen ,Iantallaken en
gevoelens uit J.il-nleven duidelij.
ker. Dl.' laatste e"e bladzijden
nllt le lIlet eigen daghockaantl'-
keningen van ditmomenl.
'Flke ollde Illall die ik op Slra,1/
zie, />I,wkt me a,/IIl1el sc!Jrik!..'ell,
ik kI/k Ilaar hem el! d"'lk :11'<I,1r-

om keIl/lil ell kCllt hii '111/1/11'1,
lI.aarom luu!,1 /'ii d"or 1'11 ZiN I!li
mii lIit"!, also( /I/j lIids met mi} I,'
m,lkOI hcelt, u'a,lrom k.m !Jij
lIielllllill l'ader ~Iill. D,/ll /Jegill

l::GO/SF.lYTT",lBER 1992

scnpaS()OIl, wordl Gordon al
aêhterJo<:htig. Aangekomen op
het bewuste adre, staat hij voor
een kon daarvoor uirf'cbrand
pand. In Je asreSTen vind, hij, op
het olllslaghand)C vall een me-
disch tijdschrift. het adres vall
t"en Ikriijn, •.•afzender. Direkt na
aankomst in Berlijn gaaf hij op
loek naar dit 'IJre, en raakt van-
af lbt mumt'nr vep;nikt in het
ingewikkelde spd lUssen de
Duitse en Brit,." inIichtingl'nJien-
slen.
Dele vi)f-stcrrcnthriller vall
Ros<JSjöwall 7,11er hij de lictllt'b-
hen \"an dit genre ongetwijfeld
ingaan als koek.
~'il\ial1ll'atrick: \\"inter in
Balijn. Her Spcl-rrum, De Meern
1~92.171 hlz. f 34,90. (WH)

De in 1989 bij uitgeverij
BZZTOII wrs..:henen vert'lling
van de vcrh.lknhunJd 'Roman
over een kind',lu:( prozadehulII
van de Duits-joodse schrijfster
B.uhara H()ni~malln (geh. 1':149
in Oost-Ikrlijn), kreet: zeu 10-
vemle kritieken. liet zou me niet
"erhaZ<'1l '11,dat ook geheurt met
de onbng,; uit~ekomen ver.
taling (weu door Gerrit Bu"inld
van haar tweede, kleine roman
';\fietige lieft{e',
El'il jonge VlOuw, die ,..:hiltll:'rt eil
dram,lIurgl' is hij hl't 'fil'r!iner
Theatl'r'. emigreert naM I';trijs in
een poging haar leven een totaal
nieuwe wending te geven. Ze zou
wilkn omsnap:r.en aan haar
joodse ~e,..:hie eni, en ,'erbngt
naar '1_'cnleven zonJn wortel,,'.
Al ,poedi~ constateert ze echtn:
'/klmeest ben ik mlssc!JiCI! u't.R.
;,:e/()pell 1'</11 miilt ot/das, /II<l<lr

tnch blel'{ ik I1cll û(iJteYlt,1 /0'
peil'.



HUMANISTISCH GV-ER IS ER VOOR DE
REFLECTIE EN NIET VOOR DE ACTIE

(pagina 3-6)

EGO I SEPTEJ\.lBER 1992 28


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028

