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Redaktie

Gebeurtenissen als dele 7.ouden aan het denken kunnen zetten.
De lot nu IOCtOl,'gepaste middelen liin uitsluitend militaire en politieke middelen.
Er worden konvooien hegeleid, cr zijn overal VN.waarnemers die moeten toezien
op overeenkomsten die feitelijk niets méér kunnen doen dan registreren waar wat
wanneer fout gaat. Natuurlijk zijn die humanitaire operaties broodnodig (voed.
sel en medicijnen) en moeten die onverminderd door gaan. Maar wat wordt cr
bil.voorheeld gedaan aan beïnvloeding van de bevolking?
A s de Servische plauclandshes'olking meer informatie zou krijgen dan de een7.Îj-
dige informatie uit Belgrado op dit moment, dan zou het niet ondenkhaar zijn
dat de machtsverhoudingen er ololnmerkelijk anders uit zouden zien. Er zouden
bombardementen met vlugschriften plaats kunnen vinden in plaats van dreigen
met hommen, Er kan opgeroepen worden tot allerlei vnrmen van ven:et en onge-
hoorzaamheid. Hoe lang blijven soldalen dan nog gehoorzaam aan de hevelen
van hun top na het in1-Îcht in de martelingen en gruwelen (zo gedokumenteerd en
ge'11lustreerd mogelijk)?

Nu geheurt er slechts een fraktie van wal cr gedaan zou kunnen worden. Daarbij
is het uiterst schrijnend dat de grootste heulen momenteel aanschuiven als serieu-
ze gesprekpartners bij de VN-bemiddclolars. En nu de etnische zuis'eringen die er
plaolts hadden worden gehnnnreerd door een soort thuislanden te creëren voor de
verschillende gebieden, is het natuurlijk uitgesloten dat de oorlogsbeulen zich nog
zullen moeten verantwoorden voor hun misdaden. Zo worden dan 'save-
heavens' gescholpen s'oor misdadigers van het ergsIc soort.

""anneer wordt er nu eens gedacht over een andere aanpak?
Steeds dreigen meI peace-en(orcing zal de slandpunten steeds meer verharden,
omdat niemand gezichlsverlies wil1ciden. Dan zal uiteindelijk de VN, wil ze seri-
eus genomen blijven worden, daadwerkelijk oorlog moeten voeren. En wie is
dolar mee gebaat? Zeker niet de bes.olking. Ook niet de twintigduizend VN-mili-
tairen die dan de gijzelaars zijn geworden,

Soms lees je van die berichtjes in de krant, waaruit blijkt dat militairen ongehoor-
laam 7.ijnol•.•n hun leiders. Onlangs hadden muitende elitetroepen in hel Servische
hol werk Banja Luka een greep naar de macht gedaan. Het hetrof soldaten van de
Zestiende Gemotoriseerde Bngade. Ze hielden de stad bezet met tanks en panl-
servoenuigen op de slrategische kruispunten. Hun akties waren gericht legen de
oorlogprofiteurs. Er is hlijkbaar veel te verdienen aan oorlog, l-O'iec1lelfs dat het
de bevolking mohiliseert. Dan is men bereid in opstand Ie komen en lot het uiter-
ste te gaan om gelijk ICkrijgen. De bevolking van Banja Luka gaf de soldaten
koffie en brandewijn als teken van solidariteit. Er hingen bloemen in de lopen
van de tanks hij het hezette n"gebouw, De 'muiters' kre~en enorme bijval s'an de
bevolking.
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IN GESPREK MET ...LGEN
H.A. COUZY (2 EN SLOT)

Naast heel ingrijpende veranderingen - als gewijzigde taakstelling, het daar-
aan gekoppelde uitzendbeleid en de afschaffing van de opkomstplicht - zijn
er nog een aantal zaken die het personeel, van met name de KL, danig bezig
houden. In de eerste plaats is dat natuurlijk de problematiek van het grote
personeelsoverschot. Maar ook minder gewichtige zaken zoals de verplicht
mgevoerde conditie-test, hebben onder grote delen van het beroepspersoneel
veel stof doen opwaaien.
In dit tweede deel" van het lange vraaggesprek dat EGO-redacteur Wim
Heij had met de BLS,lgen H.A. Couzy, komen O.a. de volgende onderwer-
pen aan bod: het uitzendbc1eid, het terugdringen van maatschappelijke ver-
worvenheden, het aanhalen van de discipline en het imago van de KL-nieu-
we stijl.

U hebt bi; diverse gelegenheden IIW be-
leid terzake uitzendingen beroepsperso-
neef van de KL toegelicht. Bij l'e/en is
dat nogal bard aangekomen. Verwon-
dert u dat?
Nee hoor, dat verwondert mij helemaal
niet. Het uitgezonden kunnen worden
speelde in de gedachtenwereld van de
meeste militairen geen rol. Overi~ens
ligt dit heel verschillend binnen de KL
Wanneer ik er over praat met beroeps-
personeel van bijvoorheeld de infanterie
of de cavalerie, dan speelt dat {'en veel
mindere rol dan wanneer ik cr over
spreek met mensen van de technische
dienst of de verbindingsdienst. Natuur-
lijk is dat verklaarbaar. De eerste cate-
gorie voelde zich veel meer de militair,
tenvijl de andere zich meer de specialist
voelde. Er hoorde een uni-
form bij, dat wel, zoals je
ook af en toe op oefening
moest, maar ze waren
meer vaktechnisch bij het
hedrijf hetrokken. Ik vind
het dus heel logisch dat
velen er moeite mee heb-
ben. Ik vind ook dat wc er
veel over moeten praten
en discussiëren. Dat moe-
ten we niet afdoen mer
'opdracht uitvoeren en
verder geen gelul', zoals
sommige mensen binnen
onze organisatie geneigd
zijn te reageren. Ik vind
dus dat we daar begrip
voor moeten tonen, over
moeten praten, moeten
helpen, moeten begelei-
den, maar het verandert
niets aan het uiteindelijke
standpunt van de KL

• Sociaal/medisch
beleid
Op hoofdlijnen ZIJn uw
opt'attingen helder. Toch

blijven er nog onduidelijkheden. Ik zal
een voorbeeld geven. In een brief van
eind april van dit jaar schri;(t 11 'toepas-
sing van de genoemde maatregelen zal
a/tijd afhankelijk zijn van de iltdividtlele
omstandigheden I'an de militair (...).
Indien er sprake is van dwiltgende per-
soonlijke omstandigheden die operatio-
nele átzet van de militair tijdelijk t'er-
hinderen, zal toepassillg van de maatre-
gelen acbterwege blijven'. Het lijkt wat
'zoeken', maar toch zijn dit de zaken die
bij de mensen onrust veroorzaken. Er
zijn ons genoeg mensen bekend die soci-
aal/medisch, met name ook met betrek-
king tot de thuissituatie, moeilijk zitten.
Vandaar de vra,lg. \Vat verstaat u onder
'tijdelijk '?
Voor mij gaat het om twee categorieën.

De cnc is waarbij het gaat om medische
omstandigheden van de militair, van de
stormbaan gevallen, heeft een auto-on-
geluk gehad, of noem maar op. Dan Îs
het een k\vcsrlc van goed overleg met de
medische hegeleiding. Dan gaat het om
vragen als: hoc lang moeten wc deze mi-
litair vrij houden van uitzending. Ik vind
het heel moeilijk om daar een exacte pe-
riode voor te noemen, want het zal altijd
wel weer zo zijn dat je gevallen hebt die
daar nu nét weer niet inpassen.
Voor die andere categorie, waarbij het
om sociale problemen gaat als een ge-
handicapte echtgenote, een kind waar
vcel zorgelijks mee aan de hand is enz.,
praat je gelijk over heel andere perioden.
Die vraag heb ik ook al verschillende ke-
ren gesteld gekregen, reden waarom ik
de Directeur Personeel heb gevraagd,
daar bdeid over te ontwikkelen. En als
cr straks een norm gaat komen van twee
jaar of drie jaar, dan zal het niet zo zijn
dat dat dan geen dag langer zou kunnen
zijn. Het moet altijd maatwerk blijven.
Je moet altijd blijven kijken naar het bij-
zondere geval, wat is cr aan de hand,
hoe gaan we daar mee om, enz. Ik denk
evemvel dat het niet zo kan zijn dat ie-
mand ugt: ik kan nooit meer mee op oe-
fening, ik kan nooit meer worden uitge-
zonden, want ik moet iedere avond om
vijf uur thuis zijn omdat ik dit of dat
moet doen. Dat kan niet meer in onze
organisatie en dat zou kunnen beteke-
nen dat zo iemand ander werk zal moe-
ten gaan zoeken. Wanneer cr nooit uir-
zicht is op een andere situatie, dat cr ver-
andering in de zaak zal komen, dan is
dat toch een reden dat zo iemand de KL
zal moeten verlaten.
Maar ik vind dat we daarin niet te kin-
derachtig moeten zijn. Iemand die een
echtscheiding achter de rug heeft, aange-
slagen is, problemen met kinderen, enz.
die moet je in zo'n periode natuurlijk
niet nHr Joegoslavië of Cambodja stu-

ren. Die moet voldoende
de tijd krijgen om een en
ander te verwerken, tot
de zaak zich weer wat
heeft gestabiliseerd. In
goed overleg, mede geba-
seerd op adviezen van
hulpverleners, moet je
daar tot afspraken over
kunnen komen. Op dat
punt met name ligt dus de
vraag om daar beleid
over te ontwikkelen. Dat
is nodig, daar vraagt men
terecht om.

• Arbeidsvoor-
waarden
Tijdens em lezing voor de
Defensie Leergangen
(eind mei) heeft lf gesteld
dat een aantal maat-
schappelijke verworven-
heden lIit de jaren zestig
moeten verdwijnen. Aan

[welke konkrete zaken
~ denkt 11 dan en waaraf' is
c deze I'isiegebaseerd?,
_ De afgelopen twintig jaar
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'... eell militair die gewoun op oe(elll'W K,wl
l(Jopt al meer risico dan eell lmrgeramute-
'111a1met eenimfobailll.'

Îs er een heel sterke trend geweest om
onze arheidsyoorwaarJcn zoveel moge-
lijk gelijk te stellen aan die van de bur-
germaatschappij. Bijvoorbeeld over-
werk moet worden heraald, extra dien-
sten moeten in tijd en geld wurdcn ge-
compenseerd, tegenover consignatie
dient {'etl vergoeding te staan, enz. \Xrc
worden langzamerhand een administra-
tiekantoor alwaar, ror op het laatste
cluhhclrje, wordt uitgerekend of oetrok-
kene recht heeft op f 76,20 of f 76,40.
Dat vind ik werkelijk absurd! Het mili-
tair zijn brengt met zich mee dat er alcijd
van onregelmatig werk sprake zal zijn.
Lokaliseer dat en zet die extra beslagleg-
ging maandelijks om in een vast hedrag.
Ik wil niet korren op de financiële ver-
worvenheden maar we zijn doorgescho-
ten naar een systet:m waarbij, per indivi-
du, per half uur, de zaken moeten wor-
den vastgelegd. Dat calcult:ren verwijr ik
niet de militair, maar de organisatie die
dit heeft laten gebeuren. En dat moet te-
rug.

Een tweede trend is dat men de arbeids-
voorwaarden van de militairen zoveel
mogelijk wil gelijkschakelt:n aan die van
de burgers. Ik vind dat niet realistisch.
Er is een heel duidelijk verschil tussen
een burger en een militair die, bij wijze
van spreken, morgen naar Joegoslavië
kan worden gestuurd t:11daar ook nog
extra risico loopt. Ook een militair die
gewoon op oefening gaat loopt al meer
risico d.1Il een burgt:rambtenaar met een
burobaan. Tijdens zo'n oefening is er
sprake van koude, gebrek aan slaap,
mensen doen dan, als gevolg van ontbe-
ringen, soms niet de meest verstandige
dingen, ze steken het aggrt:gaat verkeerd
aan, kortom, je loopt hij oefeningen
meer risico. In de arbeidsvoorwaarden
moett:n wc dan ook niet zo kinderachtig
doen en dient daar een zekere compen-
satie voor terug te vinden te zijn. De ar-
beidsvoorwaarden voor militairen en
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burgers zijn echt twee
verschillende dingen.
Die trend om die mili-
tairen maM af te vlak-
ken en daar hurger-ar-
beiJsvoonvaarden op
te plakken vind ik dus
verkeerd.

Em derde aspect betreft
de discipline. We kun-
nen hoog en laag sprin-
gen, en allemaal dingen
roepen over innerlijke
discipline, morivatie en
bereIdheid om, alle-
maal prima, maar een
krijgsmacht kan niet
wnder disciplin('. En
als je internatiunaal sa-
menwerkt, dan kun ie,
in verband met een goe-
de samenwerking, niet
al te vcr buiren het bele-
vings-spectrum van die
andere Iandtn vallen,

want anders ben je geen partner waar-
mee ze \villen samenwerken. Ik heb tij-
dens die hewuste lez.ing het vuur beeld
genoemd van een Engelse generaal die in
Joegoslavië tegen mij zei: 'Jullie hebben
yt:Tdomd goeie soldaten, verdomd goeie
dienstplichtigen, maar het kostte mij
drie maanden voor dat ik er achter was.'
En dat geeft toch a.ln dat we op het punt
van de uiterlijke discipline ook iets té ver
zijn doorgeslagen, zo van eIgenlijk is het
niet zo belangrijk, laat dus maar waaien,
want als het echt op werken aankumr
dan dott die Nederlandse militair het
toch prima. Dat doet ie ook, maar etn
hele bod anderl' dingen horen nu l'en-
maal ouk bij het militaire vak. Ik wil niet
terug naar dt: Pruisische militair, de hal-
ve dag bezig zijn me-t hl't poetsen van de
schoenen, hakken klappen en groeten en
zo, maar wij zijn in de militaire om-
gangsvormen toch iets te vcr doorgesla-
gen.

• Doorgeschoten
Betekent dit laatste, om iets kO/lkreets te
noemen, dat de vri;heid van haardracht
binnenkort ter discussie komt te staan?
He-t is niet iets waar ik zo direkt aan
denk ... Het is overigens enigszins opyal-
lend dat, zunder daartoe opdracht te
hebben gekregen, velen bij de luchtmo-
biele brigade er met een kapsel als een
biljartbal rond lopen .••••.u is dat wel weer
verklaarbaar, omdat dat niet een dwars-
doorsnede \'al1 de Nederlandse samenle-
ving is die zich daar als vrijwilliger heeft
aangemdd. ,'vlaar ook bij het transport-
bataljon had 90%, wat haardracht he-
treft, vlak voor uitzending een metamor-
fose ondergaan. Kennelijk voelt men zelf
toch ook wel aan dat men bij verander-
de omstandigheden de normen wat moer
vcrleg~en.
Dat wtl niet zeggen dat ik terug zou wil-
len n.lat het Engelse systeem, dat
Engeland ook nog voor ('en belangrijk
deel heeft, en dat men in l':ederland
heeft geprobeerd tt: introduceren maar
dat nooit echt goed gelukr IS, want dat
past niet zo goed bij de Nederlandse

mentaliteit. Gelukkig uok maar. ~1aar
ik blijf er wel bij dat we, ook in dit up-
zicht, iets te ver ZIjn doorgeschoten.

U hebt ti;deus die lezing wel gesteld dat,
I/Jar de toekomst tue, de afstand - kloof
is misschien een te groot woord - tussell
de kri;gsmacht en de burgermaatschap-
pi; noodgedwongen wel wat groter zal
gaan worden. moet worden.
Ik heb het woord kloof aldaar inder-
daad genoemd. Ik heb daar een, ik denk
meer dan tien jaar oud, citaat gebruikt
van prof.dr. J.A.A. van Doorn, die toen
al signaleerde dat het, maatschappelijk
gezien, al te ver (toorschoot en dat hij ei-
genlijk vond dat de militairen zich wat
meer terug moesren nekken binnen hun
kazernes. Trouwens, professor Thoenes
- geen onbekende in de humanisrische
wereld - maakte onlangs, bij de opening
van her Veteranen Informatie Punr, een
zelfde soort opmerking. Die zei, over
ontwikkelingen in de Nederlandse sa-
menleving, dat o.a. individualisering en
emancipatie maximale aandacht krijgen,
maar dat deze aspecten slechr zijn voor
l'l'll leger waar saamhurigheidsgevoel zo
belangrijk is. Hij signaleerde heel helder
welke invloed deze ontwikkelingen heb-
hen (gehad) op de krijgsmacht. Heel in-
teressant.

Een bevelhehher van de KI. is nief de
eerste de beste en wanneer zo'n man
spreekt Ol'er een groeiende kloof tflssen
kri;gsmacht ell samen!euing, dan is dat
nogal wat ...
Ik wil niet spreken over kloof, want dat
klinkt alsof de krijgsmacht een houding
zou aannemen van 'ik wil niets met jullie
te maken hebben'. De vermaatschappe-
lijking heeft ook een heleboel goede din-
gen gebracht, heeft ook ons leren reali-
seren dat wij kunstmatig heel wat af-
standen bewaarden die Ill.'rgens op geba-
seerd waren, eigenlijk gewoon onzin
waren. Dus ik ben zeker niet tegen ver-
maatschappelijking, ik vmd alleen dat
wij te kritiekloos dingen hebben overge-
nomen .

Rond de discussie in de Kamer OI-'erde
afschaffing 1'<111 de opkomstplicht Zi;II,
van dil'erse kanten, ofJ/nerkingen ge-
maakt in de trant I'all 'lopen we met een
beroef,sleger niet een grotere kans dat de
kri;gsmacht l'erder vall de samenlcvin¥
komt te staan'. Nog l'oor dat dat heett
plaats gel'onden rept de Rl.S Ol'er lie te
ver doorgeschotell veml<ldtschal'l'efi;-
king 1'011 de kri;gsmacht.
Ik zal zeker gebruik maken van de af-
schaffing van de opkomstplichr en de
vervanging van dienstplichtigen door
vril.willigers om de discipline wat aan te
ha en. In onze visie is het wat aanhalen
van de discipline overigens geen stap
achteruit, maar vooruit, dat zal men be-
grijpen. Dat zal ik zeker doen! H(.t is bij
de luchtmobiele hrigade al gebeurd en ik
volg dat mcr veel aandacht.

Aan dat soort iJell'egingen ill zichzelf zit-
ten kantelI waarvan ik inderdaad mag
hOfJen dat deze door 'hoven' nauwlet-
tend in de gaten worden gehouden.
Wanneer je daar niet goed op zou letten,



dan kunnt:n dit soort ontwikkelingen
heel gevaarlijk zijn en een voedingsbo-
dem zijn voor excessen, waarbij we weer
toestanden krijgen dat kaderleden sol-
daten gras laten eten. \X'anncer je niet
uitkijkt kan dat, zeker ook met vrijwilli-
gers, maar zo gebeuren, dat is zeker
waar. Op allerlei macho-effecten moe-
[en wc zeker alert zijn.

• Struktureel veranderen
Veel beroepsmilitairen bij de KL geven
blijk van een zekere achterdocht. Tot
voor kort werd 'hulI' {eKcr /log hij mach-
te geacht het, binnen 24 lIur tot aan de
Ri;n oprukkende, leger lIan het
Warschau-Pact te bmnen opvangen. En

lIU ineens zijn ze er 'boven' achter geko-
men dat er van al/es en nog wat 'bene-
den' Jan mankeert. RedelI waarom hals-
overkop maatschappelijke verworven-
hedeu moeten worden temggedraaid, de
konditie opgekrikt en het imago sterk
verbeterd_ /s het werkeli;k, in korte ti;d,
zo'n zooit;e bi; de KL geworden of is er
misschien slJroke van ... personeefsover-
schot?
Er is in het verleden heel veel goeds ge-
presteerd, maar er zaten struktureel ook
een aantal 1.aken niet goed, wat we ei-
genlil-k best wisten, maar daar hebben
we a s een struisvogel de kop voor in het
zand gestoken. Wanneer ik spreek over
de eenheden van het legerkorps, dan
klopte het merendeel van de zaken wel.
Dat die eenheden nu anders worden ge-
organiseerd, een andere taak krijgen,
dat geeft heel weinig problemen.
Natuurlijk zetten die mensen zich eerst
even af, mopperen w.at, maar dat hoort
bij een veranderingsproces. "taar de
loyaliteit waarmee het allemaal geheurt,
daar ben ik echt soms van onder de in-
druk en, lCgclijkertijd, hen ik ook trors
op 'mijn' organisatie, op 'mijn' mensen

, , ,~

dat ze het zo oppakken. Ik ben er van
overtuigd, ook al moeten veel dingen
anders, dat het allemaal prima zal luk-
ken. "bar als ik meer naar het randge-
heuren van de KL kijk, waar hehoorlijk
wat mensen terecht zijn gekomen, ik zeg
weleens naartoe gevlucht zijn vcr van
het echte werk, dan kloppen cr een heel
aantal zaken niet. Nu moeten die men-
sen veranderen en daar zit hem vooral
de pijn. Die hebben, om maar lets te
noemen, moeite met het afleggen van de
conditieproef_ Eigenlijk is het te gek om
over te praten dat militairen een goede
condirie moeten hebben, maar plotseling
is dat een punt. "lijn opvatting is dat er,
terzake dit punt, al heel lang iets niet
heeft geklopt.
Natuurlijk is het uitgezonden kunnen
worden naar bijvoorbeeld Cambodja
niet iets waar het merendeel op zat te
wachten en dar dus niet enthousiast
wenst te omarmen. Alleen moeten we
ons wel realiseren dat het er vanaf nu
bijhoort en dat betekent dat veel meer
dingen nu wd geregeld moeten zijn,
want over een maand zal je maar met je
club in Joegosladë zitten. Dan moet het
allemaal wel kloppen. Vroeger waren
we zogenaamd binnen 48 uur in
Duitsland, maar tussen theorie en rrak-
tijk zat hier en daar toch nog wc enig
licht.

• Ander imago
Hoe deukt 11 de landmacht aantrekkeli;k
te maken voor de arheidsmarkt?
Wij moeten uitstralen dat wij een orga-
nisatie van goed gemotiveerde, goed op-

geleide, over een goede fysieke conditie
beschikkende militairen zijn. Lieden die
iedere klus die wij moeten doen ook per-
fect kunnen klaren. Dat is de KL die wij
moeten gaan uitstralen en dan zeggen
vast een heleboel jongelui van achnicn,
negentien jaar: 'daar willen wij bij ho-
ren'. Voor sommigen zal dat dan een
aantal jaren zijn, voor anderen een heel
leven. Dan moeten ze dus ook merken
dat wij een zorgvuldige werkgever zijn,
dat wij datgene wat wij heloven ook na-
komen. \X'anneer het tijdelijke kontrakt
voorbij is, danJ:ast het niet dat wij zeg-
gen 'nu kun je oodval1en', maar dat wc
ons ook maximaal inspannen voor een
volgende baan voor betrokkene. Dus
uitstralen dat wij een goede or~anisatie
zijn, waar het fantastisch is om lil te die-
nen, en aan de andere kant ook een
zorgvuldige werkgever die ook echt zorg
heeft voor zijn personeel.

/5 zo'n imago ook onverbrekelijk ver-
honden met het lopen, van de vroege
morgen tot de Jate avond. in een camuu-
(Iaxepak? Anders gezegd, moet het ima-
go va" de KL opgekrikt worden door
het nieuwe get1echtspak?
De Uiterlijke verschijning, en daar speelt
het camouflagepak maar een klein rolle.
tje in, is niet onbe1anwijk. Wanneer ik
achttien jaar ben en Ik overweeg mis-
schien om bij de KL te gaan, en ik zie
een beroepsmilitair in uniform met een
gigantische bierbuik een brief posten en
die nog vóór hij bij de brievenbus is al
buiten adem is, dan is het zeer wel moge-
lijk dat deze jongeman denkt: dat sJ?oort
niet met mijn idee van een militaIr. Ik
wil inderdaad dat beroepsmilirairen uit-
stralen dat ze moeilijke klussen aankun-
nen en of ze daarbij, al of niet een ca-
mouflagepak aan hebben, vind ik niet
belangrijk. Het gaat om de uitstraling
die ze hebben wanneer ze voorbij lopen .

•
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• In het, in het ohohernUlllmer afgedruhe,
eente deel waren de gespreksonderwerpen
o.a. het imago en de bestaansgrond van Je
Navo, de vele \"fagen rond Je Iuchtlllohiele
hrig.lde, de wiize waarop de landmacht zijn
overtollige personeel denkt Ie moeten laten
af\.loeien en de dnor de BLS 7.elf opgelegde
conditie-proef.

Bedankt vuur dit lal/ge gesprek.

\\?im Hei;

DIENST

Sander Veem/an -112 PagnlWezep

wanneer krijgen we meer de kans om de-
ze op te ruimen dan nu? De huidige situ-
arie heeft absoluut ook heel veel positie-
ve kanten.

Je denk I dat je alles hebt je bent tevreden
Je bent zeker nog nooit in een droom uitgegleden
De dienstplicht roept en wat is de reden
Je moel gaan vechten "oor de vrede
Dit is grole onzin en onterecht
Maar jij hebt niks te "ertellen o\'er goed of slecht
De meerderen bepalen het allemaal \'oor jou
Alleen omdat ze sirepen hebben op hun mouw
Het maakt niet uil wie je bent
Je schiet op mensen die je nooit hebt gekend.

De amechtig hih:ende, corpulente hl'-
roepsmi/itair is het e/le uiterste. aall de
volstrekt andere ziide bel'ind! zich het
beeld ('an de vechtjas met de ponj,Mrd
tussen de tanden ('11 b/oeddoor/o!len
ogen. Welke lieden ~wekt JI /lil?
Ik denk cl,H je hcc imago breder moet
maken, dat er meer is te vinden bij de KL
dan alleen maar de luchtmohiele brigade
of Je pantserinfanterist. Dat we ook een
heleboel mensen nudig hehben die goed
lijn voor herstelwerkzaamheden, als ge-
wonjenverzorger, voor Je verbindin-
gen, enz. Je moet aangeven d,lt het ecn
veelzijdige organisatie is waaT je met
heel veel Înteresses en vooropleidingen
goed terecht kunt .•\bar ook in die sec-
roren moet het toch een heetje een uit-
straling hehhen dat het t'cn uitdaging is
om erhij re werken, Ik wil geen mensen
binnenhalen onder her mom van een
lllooie cidcIc vakopleiding en, 0 ja, heel
vervelend, je moet ook nog twee jaar een
funktie uitoefenen, .\len moet her gevoel
hebben erbij te willen horen waarbij
men, als het ware op de koop tol', nog
een civide vakopleiding kan volgen.

Heeft 11 lIog helJoefte aan eell na-bran-
der?
Ja, eigenlijk wel. Er vindt een werkelijk
gigantische verandering plaats in de KL.
Dan denk ik als eerste aan de afschaffing
van de opkomsrplichr en het gaan wer-
ken met vrijwilligers. En ten tweede aan
de totaal andere taakstelling. Dar bij cl.
kaar hetekent een enorme verandering,
een kolossale trendbreuk, die hed "cd
vraagr van alle mensen die in deze orga-
nisatie zitten. Daarbij in beschouwing
nemend dat ook de omvang nog srerk
rerug llloet, dat \ve zitten met overrolli-
gen, dan denk je weleens bij jezelf, we
vragen bijna het onmogelijke van de
mensen. De .mdere kant is dat ik cr van
ovcrruigd ben dat wc in sraat zijn cr een
fantastische organisatie van te maken,
waarin het nog plezieriger dienen IS dan
ervoor, .\laar laat het een icdt'r duidelijk
ziÎn dat een hevdhebber niet in staat is
Jat in z'n centje te realiseren, Dat kUll-
nen we alleen maar gezamenlijk, maar
dan staat cr over vijf jaar een KL waar
de hele wereld met afgunst naar kijkt.
Die mogelijkheden lijn er nu. Waar zijn
meer heilige huisjes dan in een leger en
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NIRVANA
In Utero (Geffen/BMG ArioIa)

De bandleden zijn uitgemolken. de rek-
sten eindeloos geanalyseerd en de rod-
dels over het privéleven van Kurt
Cobain en zijn Courmcy Love de wereld
uit. Alle bladen hebben er de afgelopen
tijd aan meegedaan. Nirvana is sinds
Nevermind uit 1991 en de bijbehorende
hitsingles Smelfs Like Teen Spirit en
Came As You Are 'big business' .. Maar
sinds het verschijnen van de derJe vol-
waardige cd In Utero (het aantrekkelij-
ke tussendoortje lncesticitfe, met singles,
b-kant jes en niet eerder uitgebracht
werk niet meegerekend) heeft haast nie-
mand het meer over de muziek. Je weet
wel. 'Grunge'. De stijl waarvan het be-
staan aan het trio uit ScattIe wordt toe-
geschreven. 111 Ulera zou compromis-
loos zijn. Nirvana zou de met Nn'er-
mind gewonnen f 'IS van zich afschud-

\mU
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den en gerenommeerd herriespecialist en
producer Steve Albini (o.a. The Pixies en
The 'esus Lizard) zou ze daar wel een
handje bij helpen. Dat waren de berich-
ten vooraf. Wat is daar van terechtgeko-
men? Okay, de derdeling van Kurt
Cohain, Chris Novoselic en Davc Grohl
is grotendeels compromisloos. Maar en-
kel onverkoopbate noise bevat hij niet,
Integendeel. Met Rape Me (het Teen
Spirit van deze plaat), DI/mb (lieflijk en
treurig tegelijk) en All Apologies (inge-
togen, met grappige basbasis en op het
juisre moment een uitbarsting) heefr
Nirvana opnieuw een brug geslagen tuS-
sen alternatieve gitaarmm.iek en pop. En
daar nog iets aan toegevoegd ook. Want
wat te denken van een cello in de laatste
nvee van dat drietal. Zeker, er staan ook
mindere nummers tussen de dertien
stukken die het schijfje telt. Zoals
Scentless A{)prentice, Radio Friend/)'
Unit Shifter en het extraatje Gallons Of
Rubbing Alcohol Flow ThrougfJ The
Strip, dat alleen door de alternatiefste
alternatieve gitaarlicfhebbers te verteren
valt. :\tiaar het merendeel houdt netjes

her midden tussen Nirvana's eersteling
B/each (met ongepolijste, zware grunge-
rock) en Nevermind, dat een schor in de
roos bleek van het naar iets nieuws hun-
kerende poppubliek. De opzet van het
trio lijkt hiermee gedeeltelijk geslaagd.
Nieuwe fans zullen ze met lil Utem nau-
welil'ks ~'oor zich winnen. Maar of de
mee opers, die ze dankzij Smelfs Like
Teen Spirit aan zich hebben gebonden.
ook zullen afhaken is nog lllaar de
vraag. Daarvoor liggen stukken als
Serve The ServaJlts en Frances Farmer
WilJ Hatle lIer Revenge On Seatt/e ei-
genlijk veel te lekker in het gehoor.

THESCABS
Dog Days Are Over (Play It Again Saml
De Belgische Scabs bestaan al een eeu-
wigheid en hebben sinds hun oprichting
zo'n zeventien jaar geleden een flinke
evolutie doorgemaakt. Ze begonnen
ooit als punkband, maar later werd voor
een wat behoudener richting gekozen.
En dat heeft ze in ieder geval in Belgic
geen windeieren gelegd. De pakkende
rockmuziek op de albums Royalty In
Exi/e en Jumping Tlu: Tracks deed de
ster van Guy Swinnen (gitaar, zang),
Willy Willy (gitaar), Frank Saenen
(drums) en Fans Sijmons (bas) zeer ver-
diend hoog rijzen. Toch was het kwartet
niet echt tevreden met het resultaat van
hun laatste cd. Voornamelijk omdat het
in de studio vastgelegde geluid niet aan-
sloot bij hetgeen de heren in het zalen-
circuit presteten. Daarom werd besloten
om voor Dog Days Are Over het roer
om te gooien. De plaat werd zo live mo-
gelijk opgenomen. Het resultaat is dM
de nieuweling met de inmiddels van ra-
dio hekende single .She's Jit'in' wat direc-
ter klinkt dan de voorgangers, maar de
formule van The Scabs is niet veranderd.
Catchy rocksongs die je na één keer ho-
ren onmiddellijk oppakt zijn op Dog
Days Are Over opnieuw het handels-
merk, De liedjes handelen over dicht bij
huis staande onderwerpen als ontslag op
de fabriek (GolJernmem Ril/es), zelf he-
palen wat je vanl'e leven maakt (Fortune
Tellers), een vo slagen vreemde die je
hand in hand over straat ziet gaan met je
vriendin (A Tota! Stranger) en relatie-
problemen (All YOIl Ever Do). De tek.
sten stralen veel melancholie uit en de
muziek sluit daar qua sfeer meestal goed
bij aan. The Scabs hebben een sm"epie

voor op {ie gemiddelde rockband, om-
dat ze er duidelijk met hart en ziel voor
gaan. Luister naar het soulful1e
Govermnent Rit/es en je voelt het. In
Four Aces wordt een verfrissend uitstap-
je richting country gemaakt. maar het
saaie Mamû Is /t Normal doet dat effect
weer teniet. Gelukkig is dat nummer het
enige minpuntje op het schijfje, dat met
hulp van onder anderen Katie Kissoon,
Heverly Skeete en Patriek Riguelle (ach-
tergrondzang) en de door zijn werk met
Fleetwood ;\1ac, John :\byall, Muddy
Waters en Joe Cocker bekende Mike
Vernon (producer, achtergrondzang en
percussie) opnieuw een Scabs-juweeltje
is geworden. Vooral een aanvulling op
de collectie ~'an mensen die hun platen-
kast hebben gevuld met namen als
Rolling Stones, \'('illy DeVille, Golden
Earring en The Brandos.

DUMP Superpowerless
(Brinkman RecordsJPIay lt Again Sam)
Ondanks konijntjes op het schijfje en
kleine smileys op de cover is
SlIperpowerless allerminst een vrolijk
plaatje. Kleurrijk is het wel, want James
McNew (bassist bij Yo La Tengo en het
brein achter Dump) zet een veelheid aan
stijlen neer. ;\kNew hespeelt gitaar, bas,
drums. toetsen, tamhoerijn, maracas,
programmeert de digitech en zingt.
Samen met drie gastmuzikamen heeft hij
dertien stukken van eigen hand gecom-

hincerd met covers van onder andere
Wreckless Eric en Sun Ra. waardoor het
totaal op negentien komt. De luistertijd
van bijna een uur moet een genot zijn
voor alle popminnende dromers, want
het merendeel van de nummers kabbelt
rustig voort en laat de luisteraar lang-
zaam wegzinken in een andere wereld.
Sfeerschetsjes zijn het. Niet op tekstueel
gebied. maar genJClsmatig. Af en toe zit
er een dot van cen popliedje tussen
(Maan Riv!?r) of schrik ie even op uit
dromenland wanIlt'er er op bescheiden
wijze een dynamisch opkikkertje tevoor-
schijn wordt getoverd (The QuaNt)' Of
Hltrt). Van een echte climax is echter
nooit sprake. :\kNew neemt je met zijn
ingetogen potpourri in alle rust mee
naar het einde. Wanneer je je mee laat
slepen dan kom ie daar in vervoering
aan. Richt je je echter met al je concen-
tratie op technische standjes en hi-tech
opnamekwaliteit, dan hehoor je tot de
groep waaraan SlIperpowerless niet is
besteed.

Marco van Nek
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WORDEN RACISTEN GEBORENf

Nelson MandcIa doet krasse uitspraken. Maar hij zegt nooit: "Iedereen is in
zijn hart een racist." Zwarten zeggen nooit, dat zij begrip hebben voor
apartheid, omdat "elk mens in zijn hart een racist is", Joden zeggen nooit,
dat cr in ieder mens cen illUÎ-semiet schuil gaat; want dan zijn joden ook an-
tisemieten. Slachtoffers van racisme zeggen zoiets nooit, want daarmee
wordt hun lijden gerechtvaardigd.
In Zuid-Afrika komt nauwelijks blankenhaat voor. Toch hebben zwarte
Zuidafrikanen daarvoor alle reden. Maar cr is geen sprake van ':aangeleerde'
blankenhaat. En er is ook geen sprake van 'aangeboren' blankenhaat.

• Rassenwaan
Westerse landen, die van kolonialisme
hebben geprofiteerd, geloven vaak, dat
elk mens van nature een ander ras als
bedreiging zier. Maar ook in zulke
'blanke' samenlevingen hebben jonge
kinderen geen last van rassenwaan -
zelfs nier in Zuid-Afrika!
Rassenwaan is aangeleerd en kan dus
ook worden afgeleerd, zelfs in Zuid-
Afrika. De natuurlijke instelling van de
mens is 'non-raciaal'. De sociale omge-
ving kan een mens rot rassenwaan bren-
gen.
De blanke die negatieve opmerkingen
maakt over zwarten, heeft last van voor-
oordelen als: "De Duitsers zijn nooit ... "
en "De Turken hebben vanzdf. .. ".
Rassenwaan zit diep in de \';'esterse cul-
tuur. Het \X'esterse werelddeel is sinds
de slavenhandel duordrongen van de ei-
gen superioriteit. Hun rassenwaan ver-
rekent de werkelijkheid. Domme ge-
dachten zijn nier strafhaar.

WIE. l-/oo~r 1'11Ë.T IN
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Anders wordt het als de mens met ras-
senwaan de ander gaat discrimineren.
Niet tnelaat tm de buurt, de scbool of
het ziekenhUIS. De gedachte wordt straf-
bare discriminatie. En als de vooroorde-
len leiden tot doorlopende discriminatie
\'an de hele bevolkin~sgroep, dan moet
het racisme verboden worden.

• WIJ en ZIJ
De rassenwaan komt van de omgeving:
ouders, school, werk, straat, sportclub,
of krant. Onderscheid tussen Wil
(\'\'esterlingen) en ZIJ (de anderen). "zl)
staan een Stilp lager op de trap van de
evolutie", zeggen mensen met rassen-
waan: "alle blanken staan een stap ho-
ger dan alle anderen!" Stonden Hitler,
I'inochet en Stalin hoger dan Gandhi of
!\lartin Luther King ot '\landela?
Mensen met rassenwaan beweren: "WIJ
hadden 1000 jaar nodig om te komen
waar we nu zijn en ZIJ lopen achter!" Ik

HEr ~lJrJE. TI-lUIS 7
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heb nooit electriciteit uitl'evonden of het
alfabet of de paraplu 0 de riolering of
de televisie of de auto, maar alle mensen
hebben het recht gebruik te maken van
wat door anderen is bedacbt.
Ik kan niet muziek maken als musici in
Aftika. Ik kan niet sporten als mensen in
Azië. Ik kan niet zo moOI schrijven als
schrijvers in Zuid-Amerika. Tegelijker-
tijd kom ik vaak blanken tegen die 'pri-
mitief denken. En ik ontmoet vele be-
schaafde mensen in Afrika, Azië en
:-'lidden-Amerika. :'\iemand is 1000 jaar
voor, want niemand is zo oud. Zwarten
hoeven niet te wachten, voordat zij zo
ver zijn als 'wij'.

• Afleren
.\toet een blanke zich verwant voelen
met alle andere blanken? .\loet een
\X'esterling zich \'erwant voelen aan alle
andere Westerlingen? Een WIJ-gevoel
krijgen met hlanke cTTerbakken. hlanke
fraudeurs, blanke drugsdealers en ma-
finsi? Alleen maar omdat ze uiterlijk
misschien een beetje op mij lijken? En
moet ik mii daarom vreemd voelen bij
mensen met een andere huidskleur?
Moet ik mij thuis voelen bij iedereen die
Nederlands spreekt en mensen die f.\een
Nederlands spreken als ZIJ beschou-
wen? Jldag ik alleen van bloemkool h(Ju~
den en niet van bohntie? J\lag ik alleen
van orgelmuziek houden en niet van
kwela?
Ik weer een beter WIJ-gevoel: WIJ - dat
zijn verdraagzame JemOl.:raten: blank,
zwart, rood, bruin, geel, christen, onge-
lovig, islamiet, man, vrouw, kind; van
overal vandaan. En ZIJ? Dat zijn de h3'
ters en de neo-nazi's, de gudsdicnstfana-
ten en de fundamentalisten, de racisten,
ook van bij mij om de hoek. ZIJ moeten
afleren wat ze hehb(.n aangeleerd en dan
horen 7.ebij ONS.

Karel Roskam



2i;n collega bij de marine had een ander Enige jaren geleden moest een belang-
Cor Out

REGELMAAT

De fuchtmachtmifitairen die voor een
half iaar buiten de landsgrenzen moeten
functioneren, vinden die lJeriode te fang.
Door hun belangenbehartigers worden
mi argumenten aangedragen wat de ge.
volgen zijn van zo 'n periode ver van huis
en haard.
De de(ensievoorlichting heeft altijd met
trots gesteld dat de beroelJsmilitair vol-
komen was geïntegreerd in de samenle-
ving. Velen hadden een bestuursfunctie
in het verenigingsleven en zaten zelfs ;'1
de gemeenteraad. Dat kon omdat de mi.
fitair een regelmatig leven had, gelijk
zijn hurgerhuurman met een kantoor-
baan.

leven. Die had in zijn loopbaan regelma-
tig een varende (unctie. Dan voer hij de
wereld nmd en dat duurde doorgaans
langer dan een halfjaar. Klagen had geen
zin, omdat hi; wist dat varen de conse.
quentie was van het vak.

De verandering van taken bi; de lucht-
macht heeft natuurli;k alles te maken
met het einde van de koude oorlog. Op
korte termi;n wordt geen aanval meer
Ol) om grondgebied verwacht. Derhalve
is het verdedigen van ons luchtruim niet
meer noodzakelijk. De nieuwe taken
hebben dan ook ingriipende consequen-
ties voor het personeel. De marineman
zal ongetwijfeld even lachen als hi; de
bezwaren hoort van een half ;aar verblijf
[miten de grenzen. Hij kende ze, waar
het ging om niet te kunnen deelnemen
aan het verenigingsleven tot en met ge.
zins- en huwelijksproblemen.

rijk deel /lan het l'IT-personeei in Den
Haag worden overgeplaatst naar
Groningen. Voor deze mensen was het
een ramp om de residentie als woon-
plaats te /Ierlaten.
Allerlei premies en een veel betere huis-
vesting waren geen lokkertje om naar
dat verre iJol{e noorde1t te /Ierhuizen.
Men nam zells ontslag om in het Haagje
/lier hoog te kunnen blij/len wonen. In
dat ge/lal moest me/lig beroe{)smilitair
van land. en luchtmacht lachen, gewend
zijnde regelmatig overgeplaatst te wor-
den.

De beroepsmilitair van de toekomst zal
derhah'e ook moeten kiezen tIlssen aan-
vaarding van de nieuwe taken met alle
consequenties, of ontslag.
Tenslotte is om de twee jaar een half
jaartje naar het buitenland ook een re-
gelmaat.

r~ --------?

~
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De romantiek is terug in

SLEEPLESS IN SEATTLE
Het gegeven van Sleepfess il1 Seattle is zo zoet dat de meeste nuchtere
Hollanders cr spontaan braakneigingen van zullen krijgen. En daar komt
een ending hij dat zo happy is, dat het de grens definitief overschrijdt.
\Vaarom werd zo'n f1im, die ook nog eens geen sexscènes en geen achtervol.
gingen keilt, in Amerika. ondanks de moordende concurrentie van zowel
jurassic Park als Thc Fiern, dan toch een enorm succes:
Omdat mensen in tijden van malaise behoefte krijgen aan onvervalste ro-
mantiek, aan echte Hollvwood-verha\en waar ze bij weg kunnen dromen,
aan precies datgene wat lilm biedt: een vlucht uit de realiteit. ,\-laar vergis u
niet: wc leven wel in de jaren negentig, dus al is hel gegeven nog zo hart vcr-
\••..armend, het decor wordt gevormd door het relalieklimaat van deze tijd,
vol cynische dialogen en bijtende commentaren. Juist dat contrast tilt
SleepIess i" Seattle ver uit boven de 'gewonc' romantische komedie.

Toch durf ik de film met een gerust h:lrt
aan te bevelen, zelfs a:ln de meest door-
gewinterde cynicus. Want als tegen-
wicht voor al die pure romantiek is de
film gelardeerd met talloze zeer geestige
dialogen.
Ook de echte filmkenner komt royaal
aan z.ijn of haar trekken want cr wordt
vcel 'geciteerd'. Vooral de film 'An
Affair to Remember' uit 1957 met Car}"
Grant cn Dcborah Kerr speelt een be-
langrijke rol in het \.t:rluop van ht:t vef-
h.lal, en werd dankzij het succes van
S/eel,less in Seattle dan ook opeens een

geweldige video-hit in
Amerika.
De regie van Slcl.'pless in Seattle
was in handen van Nora
Ephron, die al eerder haar
met:sterschap als scenariste be-
wees met o.a. 'ileartburn' en
'When Ilarrv met Sally', De
ster uit die laatste film, .\Ieg
Ryan, speelt in Sleepiess de
vrouwelijke hoofdrol en een
Oscar-nominatie zou me niet
verbazen. Tom Hanks is onna-
volgbaar in de rol van de m:ln:
kwetsbaar als ht:t mag, geestig
als het kan, lekker sarcastisch
als het moet en in zijn intt:ractie
met het Îoo.:h dat zijn zoon
speelt, niet te overtreffen. Ook
de kinderrollen zijn uitstekend
geschreven. Hd enige min-
puntje dat ik bij al dit schoons
lUU willen aantekenen is het
feit dat alle hetrokkenen wel
heel erg weil to do zijn: alle-
maal hebben l.e dijken \'an ha-
nen, wonen in spectaculair
mooie huilen en komen van
goede t.tmilie.
"'laar goed, 't is Ilollywood, en
dat hoort daar natuurlijk ook
een beetje bij ...

Lcrmore /!an Opzcelal/tf

wt'ten wie ze zijn, z.iet ze dt: bewuste va-
der voor het e•.•n;t in een glimp. Hij is
daar om zijn nieuwe vriendin \veg te
brengen. jDat wordt niks naTUurlijk,
maar het houdt de spanning er wel in.)
Ook hij is getroffen door de hlik van dat
mooie blonde mens. ,\har ze gaan elk
huns weegs, want de film is nog niet op
de helft.

Goed, om h•.•t lekker sp,lnnend te ma-
km, de vrouw schrijft een brief die ze
niet verstuurt, maar die haar vriendin
wel verSTUurt, en het jongetje schrijft te-
rug zonder dat paps het weet, ~taar, zo
luidt de boodschap van de film, er be-
staat wel degelijk zoiets als betovering,
het komt echt voor dat mensen voor el-
kaar bestemd z.ijn. Dus uiteindelijk, na
nog veel meer verwikkelingen, als ze el-
kaar echt bijna definitief zijn misgelo-
pen, komt het tot de confrontatie tussen
de vrouwen tie weduwna:lr, wa,lr de he-
le film naar toe werkt. Bijna te vreselijk
voor woorden: het is Valcntijnsdag, dus
op het Empire St:lte Building in Ncw
York waar de ontmoeting is gepland
prijkt l'en enorm, rood verlicht hart, en
zelfs de teddybeer van het jongetje speelt
een cruciale rol...was door zoma,u zo'n toevallige radio-

uitzending. De mannen op de redaoit:
lachen haar natuurlijk uit, maar haar
hartsvTlendin begrijpt haar volkomen.
Ze is trouwens niet de enige die geroerd
was door de uitzending, want d;\n gaat
de bal rollen, Er blij km honderden reac-
ties op de uitzending te zijn gekomen.
De rt:dactrice krijgt van haar vriendin,
die tevens haar chef is, de opdracht om
het geval uit te diepen en er een verhaal
over tc schrijven. Ze reist per vliegtuig
duizt~nden kilometers naar Seatde. En
da,lr, op die luchthaven, zonder dat ze

Tom H<ll1ksin 'Sleepless in .~e<lttle'

In Klltimort: mijlen ver van
Seanle waar de vader met zijn
kind woont, vangt t:t:n mooie
jongt: vrouw, in haar auto op
weg naar huis van het familie-
feestje waar ze haar verloving
met een brave m:lar niet bijster
opwintlcnde lTlan ht:dt aange-
kondigd, het radiogesprek op.
En jawel hoor, zij makt onmid-
ddlijk in de ban van ht.t hele ge-
val. Dat schanige kind, en dan
die vader die zo mooi bn vertel.
len hoe hï" verliefd wt:rd ('het
ln,k wel (J ik betoverd was ... ')
en dan dat overlijden. De tranen
higgelen over haar wangen, ver-
loofd of niet.
De volgende dag vertelt ze op
haar werk (ze is redactri<:e bij
een tijds<:hrift) wat haar is over-
komen en hoc diep geroerd ze
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Eerst dc braakneigingen m:lM even. Stel
u voor: een Jonge vader van een achtja-
rig kind kan niet over de dood van zijn
vrouw heen komen. Al ruim een I'aar
rouwt hij, en hij besluit zelfs te vcr lUi-
zen om niet voortdurend aan zijn geluk-
kige huwelijksjaren te worden herin-
nerd. Zijn kleine jongen kan niet aan-
z.ien dat paps zo bedroefd blijft. Op
kerstavond (!) hoort het kind bij toeval
via de radio een psychologisch onderleg-
de dame die rnenSt'n met problemen
mad geetr. Het kind belt het nummer en
zegt in de uitzending dat zijn vader zo
eenzaam en ongelukkig is en d;\t hij een
nieuwe vrouw voor hem zoekt. De vadt'r
ISzo goed niet of hij komt aan de
telefoon op verzoek van de d:lll1e
die een hiJzoll(ler warme en
overredende stem heeft. Hij ver-
telt inderdaad over zijn grote
verdriet, en hoe hij onmiddellijk
wist J.lt zijn vromv de ware was
zodra hij haar voor .h~t eers~ zag;;
(Bentll daar nog, of ISl al mIs....
Goed, dan gaan wc verder.)



HARTVERSCHEUREND
Als ik dit stukje schrijf zijn de Kalveren
tijdens de Dde Filmdagen nog niet ver-
geven, maar het moet gek lopen wil
Hartverscheurend van .\lijkt' de Jong.
die als slotfilm werd gekozen, met op de

Mark Rietman en Marieke Heebink in
,Hartl'crschellrend'

eter aan het werk geweest die uit en-
thousiasme bijna teveel op haar hord
heeft geschept!

WHAT'S LOVE GOTTO DO WITH IT
Wie Tina Turner, bijna 54, op het toneel
hezig ziet, als toonhccld van vrouwelijke
onafhankelijkheid en power, zou niet
denken dat ze jarenlang systematisch is
uitgehuit en afgeranseld door haar echt-
genoot Ike, met wie ze een I,eer succesvol
zangduo vormde. De 'biupic' Wlhat's 10-
~'egot to do with it laat ons die onbe-
kende Tina zien: als schuchter, verwaar-
loosd meisje van zeventien in de ban ge-
raakt van die knappe rijke Ike, eindelijk
haar kans gekregen om te zingen, in zijn
eigen club nog wel, en toen de roem en
het succes, ~Iaar Tina overvleugelde op
artistiek gebied haar man al snel en dat
kon hij niet verkroppen, Ze wachtte be-
wust tot alle kinderen (twee van hem,
twee van haar) groot genoeg waren voor
ze besloot weg te lopen. Toen moest ze,
bijna veertig, weer van onderop begin-
nen. Maar het lukte haar, al moet I'eniet
vragen hoe. Angela Basset spee teen
schitterende titelrol, waarvoor ze vooral
veel van Tina's fysieke karakteristieken
heeft bestudeerd, Tina zingt zelf de
songs in en behalve een boeiend verslag
van een sterk leven, is de film een minu-
tieus tijdsheeld geworden waarin vooral
veel aandacht is besteed aan kleding en
lokaties.

FIORILE
Een Franse soldaat uit het leger van
Napoleon ontmoet in Toscane een heel-

dig boerenmeisje. Als hii zijn paard even
onbewaakt laat staan, wordt het dier,
met een hoeveelheid goudstukken in z'n
bepakking, gestolen. De jonge soldaat
wordt aansprakelijk gesteld, als nie-
mand van de dorpelingen het paard te-
rugbrengt. 't Blijkt dat de broer van het
boerenmeisje de dief is en hij is niet van
plan zijn schat terug te geven. Die dra-
matische gebeurtenissen echoën door tot
in onze eeuw, via de generaties die af-
stammen van de Toscaanse boerendoch-
ter en haar nazaten. De Italiaanse broers
Paolo en Vittorio Taviani hebben in
Fiori/e een knap geconstrueerde familie.
kroniek verteld, waarin zowel positieve
als negatieve menselijke trekken de rich-
ting bepalen. Niet zo overrompelend als
bijvoorbeeld I'adre I';ldrone of Kaas,
maar toch altijd nog een fijnzinnige,
sfeervolle film, waaruit begrip en com-

I\fichael Vartall eli Galatea Ral/à;n
'Fi(Jrile'

een of andere manier in de prij-
zen vallen. De Jong maakte eer-
der In Krakende Welstand, een
film over de kraakbeweging die
onmiddellijk opviel door z'n
authemieke, pure stijl. Ook
Hartverscheurend is heel onge-
kunsteld, en bij de meeste ac-
tcurs, vooral bij hoofdrolspeel-
ster Marieke Heehink, vergeet
je al snel dat ze een rol spelen.
Thema is ook hier romantiek,
zij het van een wat rauwer
soort. De vrouw in het verhaal
is een wilde, slordige, rommeli-
ge Amsterdamse, een 'stadsno-
made', zoals :\1ijke de Jong
haar noemL Ze zet l.ich in voor
polilieke vluchtelingen, en haar
seropositieve vriendje kan ahijd
van haar op aan. Ze heeft een
woeste relatie met een keurige
advocaat. En daar wringt dus
de schoen: l,e zijn te verschil-
lend om het lang met elkaar uit
te houden, maar tegelijkertijd
kunnen ze elkaar niet missen,
Ga er maar aan staan ... de re-
gisseuse laat de kijker in het 011-

gewisse over de toekomst van
deze twee tegenpolen: het pu.
bliek moet zelf maar beslissen
hoe het verder met 7,egaat,
De film trdt vooral door het
pure dat uit alle details blïlkt:
hier is een jonge hond, een al es-

passie voor het menselijk pogen
en falen spreekt,

ANGIE
Nog meer film van eigen bodem:
AnKie, het rebas van een jong
meisie Jat uit een opvoeJingste-
huis komt, serieus van plan is op
het rechte spoor te bliJ"en, maar
dat door de omstandigheden
toch niet lang volhoudt.
Tegenslag in de haantjes die ze
proheert, een vriendje dat schul-
den blijkt te hebben en contact
met haar criminele broer die ze
eigenlijk niet meer mag zien
maar met wie ze een echte band
heeit, maken dat het met Angie
wel slecht moet aflopen ...
Daniel Boissevain als de broer
lijkt me een ontdekking, de an-
dere rollen lijn niet slecht maar
ook niet goed, Peter Tuinman
als rechercheur uitgezonderd:
dat doet-ie altijd goed. Her "er-
haal van Angie is universeel, en
wordt door ~tartin Lagestee
weinig verrassend uitgewerkt.
Tja Angie, rot voor je allemaal.
Veel meer blijkt er, een dag later
al, niet van de film te zijn blijven
hangen. LV.a.

Allgela llassett i'l 'What's love Kot
10 do wilh It'
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•.Voor bijna de he/ft 1'(11/ de 190 miljoen
l'o/wassen Amerikanen is IJet schrijuen
/IJ/I een korte brief, het lezen van bus-
dienstregelingen of het gehruik VJn een
rekemll,lciJjne een serieus probleem, "a/-
dus een tijdje geleden een bericht in de
Volkskrant.
Ruim 26.000 AmerikaNen IAItI vijftien
jaar en ouJer hadden van de representa-
tiel'e steekproef eIeel uitgemaakt. De 011-
derzoekers conC/uderen dat de helft van
de lIo1wassl'fj Amerikanclf grote moeite
heeft om geschret'cn en gedrtlkte infor-
matie te gebruiken. Voor veertig miljoen
van de /Iegelllig miljoen Amerikanen is
dit zelfs een O/lOlIcrkomeiijk IJroh/eem.
Volgens het bericht zijn zeker veertig
miljoen Amerikanen niet;1I staal wegen-
k.wrten te lezen. het prijsverschil flan
twee prodtlkten te berekenen, blls- en
treil/regelingen te hegrijpen of simpele
formulieren in te t'ul/en,

Uit het onderzoek bli;kt verder dat
Amerikaanse bedrijtien jaarlijks tussm
de 25 en JO miljard dollar aan produkti-
vitcit uer/iezen als gl.,t'olg Iltlll fouten,

ANALFABEET

mis/'erstanden en ollJ{l'!ukken, die te
wiltelI Zij"1IaJn lIerschillende t!Ormen
I'an an"i/abetisl/lc,
Als een l'all de belangrijkste oorwken
1'oor deze deplorabele stal/d van zaken
W;;zell dc onderzoekers naar de kwali-
teit van her onderwijs en de toeltame
t'an het aan taf Amaikanen I'oor wie
Engels een tweede taal is.
Dat grote, lIoor 0115 zo voorbeeldige,
moderne land U'ordt in befangri;ke mate
bel'olkt door anulfabeten.
Ons land met ztjn 11 miljoell llolu',lssell
Nederlanders b!Jjkt, althans I'olgells de
meest raeme tellillg, zo 'n 200.000 echte
analfaheten te 'mist'esten. Dat is {-'er-
hOlldingsgewijze bedllidend minder dan
I'n de Verenigde Staten, maar toch nog
een hele optocht als ze tien personen dik
aan je l'oorbij zouden trekkeIl. Van eell
half miljoen Neder/anders kan gezegd
worden .iat ze flfllctiOllCei analfabeet
zi;tI, dJt wil zeggeIl OIllIoldoenJe met
schriftelijke informatie weg weten.

De Ol}stapel staande en zich voltrekken-
de maatschappelijke l'eranderinge/l lu-

ten 01lS huup dat wij ook op gebied I'an
al/alfabetisme het grote Amerikaanse
voorbeeld gaan I'olgen. Het aantal men-
sen dat tIlssen wal en schip t'ait, dat geen
boodschap meer aan onze maatschappij
heeft, het aantal dat aan de onderkant
{-'an de samenlet'ing de laagste klasse
vormt, groeit met de dag. E/I daarmee
ouk het leger van hen die Iliet alleen
gem boodschaf} hebben aan de richtlij-
/lell van de regering, maar ze ook niet
eens kl/nnen lezen. De beperkingen I'an
de t0t'!:a/lg tot de hogere vorml.'Il I'an
onderwijs zullen lIerder tot een lIewlllk-
king l'all kennis en inzicht leiden 1.'11 er
borg Foor st<l,lIIdat, zoals vroeger, ho-
gere opleidingen en met name unitleTS;-
teiten slechts l/Oor de zeer gegoeden of
buitengewoon begaafden open zullen
staan.

De I!erschillen tussen mensen met I'el'f
en weinig geld, mensen met werk en
zO/lder werk, mensen met toekomstkan-
sen en mensen zon.ier lIitzicht worden
immer groter. En als we het woord 1/11<11-
faheet ook wat rllimer mogen /Iemen -
eli d,Mrollder l'erst,lan een persoon die
niet i'l staat is of niet in stual wil zi;n te
f}egrijpen dat we 1/11 pas echt op weg
gaan /laar een klassemnaatschapt}i; -
dan kllllllen we ook /log heel wat
Kamerleden ell andere politici aatl het
aantaf, in dit geval maatschappelijke,
allalfabeten in Nederland toet'oegen.

I-eon \Vecke
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CAMBODJA

In mei 1992 vertrokken de eerste Nederlandse militairen naar Cambodja om
deel uit te gaan maken van de VN-missie VNTAC. Eind no ••..ember van dat
jaar werd ,kift 1 afgelost. Raadsvrouw Klazicn van Brandwiik.Wiit/"cr, die
van of december 1992 tot 12 juni 1993 met shift 2 in Cambodja vcrb eef. Ic.
veTJe EGO de volgende vier artikelen. Vooraf licht ze toc:
••Er I.ijn wcl achthonderd Cambodja 's. Iedereen heeft lal van ervaringen en
belevingen. Natuurlijk zijn cr gemeenschappelijke gebeurtenissen, ervarin-
gen, maar de beleving van die ervaring kleurt het plaatje. Mensen hij het ba-
taljon dachten dat de mensen \'30 MOVECON, Hcaclquartcrs en MCTU
(mine clearing training unit) het heter hadden. Daar dacht men weer dat het
toch wel lekker was om met je eigen peloton op pad te zijn. Of om 'vcr.
zorgd' te worden. Uit de artikelen, waarin een elftal mensen aan het woord
komen, is iets te bq~rijpcn over de beleving en ervaring van die mensen.
Anderen die in dezelfde situatie hebben gezeten of bij dezelfde gebeurtenis
waren betrokken. hebben het misschien heel anders beleefd. Regrippen als:
ruimte, vrijheid, verantwoordelijkheid en betrekkelijkheid krijgen een ande-
re dimensie als je een half jaar in een bijzondere situatie zit, Het nut en de zin
van de missie en je direkte werk spelen een grote rol in de beleving van
Cambodja."

\ ."

• Hoe het begon
Op de vraag hoc hij als dwnstplichtig

ken hij hl't kofficverkooppunt. Naast de
111,1Ilne11\',111 het Hookingoffice zijn cr
meer ;\Jederlanders. .'Iemen van
\tovemem-Controll, hn .\Iul(> Clearing
Training Unit, een marco.;halTsee en een
aantal officien~n van zowel KL. Kl.u als
1';\'1, die op het l/!"\TAChoofdkwartier
werkzaam z.ijn. Tegen kwart o\'er ao.:ht
verdwijnt men langzaam maar ll~ker
naar de huro\. Ik ga mce naM het
Bookingoffice.
"Dit is hu momcnt V,lIl de dag dat wc
tijd hebben om laken op een rijtje te lU-
ten.'. vertelt Frans van Buren. ""Het IS
cen prim.1 b.lan, ma,lr zo af cn tOl>LOlTcr
ccn vrije dag tussen moeten zittcn. \'{'c
zijn leven Jagen per weck van acht tot
zes aan het werk. Tussen de middag
hebben we pauze, maar voor mijn ge-
voel hen ik de hele dag beZIg."

= Weg
=-= Spoorweg

.0 km HJO

~Als je edH met ons wilt praten kun je
het beste te!-ienacht uur hij dc koffiever-
koopplaats kon1('I1. Da.lr ontTnoctl:n we
elkaar 's ochtends en l.ten cr een brood-
J'
Een paar dagen later, terU!-i in Phnom
Penh en gestrand omdat de Russische
heli's niet vliegen, hcsluit ik tl' ga.lIl kij-

BOOKINGOFFICE PHNOM PENH
Eind decemher 1992. In de koffiekamer
van hel UNTAC-hoofdkwartier lil

Phnom Penh ontmoet ik Sgl Admin.
Peter Andringa vour de eerste keer: "Ik
ben eigenlijk op wcg naar Kompong
Som (Sihanoukvil1e), e\'Cn genieten van
een paar vrije dagen. Hierna zit dat er de
eerste lijd niet meer in. want de .ou .••.e.
dub gaat over een weck terug naar
Nederlan(l. Al 7.ijn de nieuwkomers dan
binnen, het lal wel evellljes duren v'uur
die het werk op het Bookingoffiee onder
de knie hebhen.
Vanochtend hen ik hier omdat ik een
fax uit Nederland v.erwadn. Een beken-
de schreef me dat mijn funktie in
Nederland, bij RMC-Nnnrd in Assen, is
weggeschreven. Ik hen nu Has-kode 7.
Lekker makkelijk. Andringa zit in
Cambodja, dus wc kunnen zijn funktie
wcl wegschrij,,'en. Weg baan, weg toe-
komst. Dat laat ik niet zo maar over me
komen, ik ga iets ondernemen ...•

Tijdcns mijn twenie bewek aan Phnom
Penh, eind/'anuMI 1993, beland ik in het
Bookingof iee om verdere vluchrcn naar
Smng Treng, Siem Reap en Kompong
Som te regelen. De dienstplichtige kor-
poraals Frans v,lIl Buren en Erik van
Dalen bemannen dan samen met de ser-
geant het Bookingoffice. Iemand zorgt
voor thee en mijn vervolgvluchten wor-
den uitgestippeld. Bij het loket is het een
druktc van jewclste. Mensen uit India,
Uruquay, Pakistan, China, Rusland,
Canada, allemaal willen ze geboekt
worden op een vlucht. Ook komen er
mensen aan de balie die iets bijzonders
willen.
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korporaal in Cambodja terecht is geko-
men, vertelt Frans: "Deze periode valt
precies binnen mijn dienstplicht. Na de
HEAO ben ik in dienst gegaan. Na Je
opleiding ging ik naar Duitsland. Mijn
werk d;)ar was gericht op oefeningen.
Toen de kans kwam om naar Cambodja
te gaan, heb ik die met beide handen
aangegrepen. Aan mijn opleiding tot
hulp-administrateur heb ik hier weinig.
Niet dat me dat spijt. Dit is een drukke,
gezellige baan. Je ontmoet mensen uit de
hele wereld. Ik verbaas me trouwens
over de hoeveelheid papier die cr hier
geproduceerd wordt. Naar mijn idee
kan cr veel meer worden geautomati-
seerd. "
Erik van Dak." zit In Cambodja:
"Omdat het me wel een uitdaging leek,
de hang naar avontuur en het onver-
wachte. In NcJcrland del,d ik als hulp-
administrateur vrij eentonig werk, dus
dezc kans pakre ik met beide handen
aan. Soms heb ik zoiets van: en nu even
vrij en geen 'Flight Itmamoang, plcase
Sir' meer aan mijn hoofd. Gewoon even
tijd om brieven naar huis re schrijven of
ecn bock te lezen. Niet dat ik klaag
hoor. De jongens bij het bataljon heb-
ben hel vast veel zwaarder. Het leuke
aan het werk hier is, dat je mensen uit
alle landen van de wereld ontmoet. Als
we gaan eren hehhen we ook kontakt
Illl't ze. Iedereen die wel eens vliegt kent
je, wil je kennen en 1.0 krijgen we regel-
matig een drankje aangeboden. Niet dat
het wat verandert aan de volgorde van
hoeken, maar dat is de mensen uit India
en Pakistan niet duidelijk te maken."
Perer Andringa vertelt dat hij al geruime
tijd op uitzending zar re wachten: "'Ik
ben een VN-vrijwilliger. Vier jaar gele-
den heb ik me opgegeven. In het afgelo-
pen jaar, 1992, hebben ze me drie keer
gebeld met de mededeling dat ik weg
zou gaan. Ikgin januari zou ik naar de
Sinaï. Dat werd een dag tevoren afge-
beld. In maart zou ik naar Joegoslavië,
maar ook dar ging op het laatste nipper-
tje niet door. Daarna stond ik er begin
juni op voor Camhodja om de admini-

Aan de kust van KompmJg Som

14. EGO /NOVEMBF.R 1993

PASSENSERS
REPORT
HERE--

Inchi'Ckbalie;n Phnom l'en"

srrateurstaak op me te nemen . .'vlaar
weer kreeg ik op het allerhltste moment
te horen dat het niet doorging. Toen was
ik het zat en heh tegen huro
Vredesmachren geroepen: 'Elke keer
weer met mijn spullen klaarstaan om
weg te ga"n, vertel me nu maar eens
waar ik aan toe ben en wat ik kan ver-
wachten!' llou het maar op december,
dan ga je alsnog naar Cambodja, zei
men toen. Begin oktober belden ze me
mer de mededeling dat ik hinnen ander-
halve weck in Cambodja moest zitten.
En zo 7,jt ik hier ou al weer bijna vier
maanden als hoofd Bookingoffice."

• Klantgericht werk
Iloewel ze dal1tvoor nier zijn opgeleid
hebben de manllen bij het Hookingoffice
een klamgeri.:hte baan. Toch is het niet
altijd even gemakkelijk te hegrijpen wat
mensen willen of ze duidelijk te maken
\vat wel of niet kan en waarom. Frans:
"Hier bij UNTAC wordt in principe

Engels en Frans gesproken. Van de men-
sen die een vlucht komen boeken mag je
dus verwachten dat l.e een van beide ta-
len spreken. Dat is niet zo. Neem men-
sen uit Roemenie of Uruquay. In sommi-
ge gevallen red ik me dan wel met Duits
of een mondje vol Spaans . .\laar cr zijn
ook mensen die alleen maar hun eigeo
landstaal spreken. Hoe dan ook, wij
proheren de zaken zo goed mogelijk te
regden. "
Erik: "Toch is het gemakkelijker als
mensen Engels, Frans of Duits spreken.
Die weten vaak ook wel dat het geen zin
heeft om geld of kadootjes te bieden. Ik
denk dat het goed is dat dit bureau door
westerlingen wordt gerund. Wij zijn niet
gevoelig voor dat soort dingen, terwijl
her in sommige andere landen heel nor-
maal is dat je iemand een gunst vraab'l of
bewijst. Het is ons werk, er zijn regels en
voorschriften over prioriteit en dergelij-
ke, dus gunsten verlenen we niet. \Y/c
helpen iedereen. Daar zijn we voor inge-
huurd. ~
Frans: "Het zijn niet alleen de mensen
uit Je zogenaamde derde wereld landen
die gunsten willen. Soms is het ergerlijk
als Je ziet hoe blanke UN-ers, hurgers,
misbruik van hun status menen te kun-
nen maken. '1 am a friend of mister
Agassie' roepl'n ze dan. Ik heb dan lle
neiging om te mepen 'So am 1'.. "
Erik: "Tja en hoge militairen hebben
ook nog wel eens de neiging iets mer be-
hulp van hun rang re regelen. Ze kunnen
her dan niet hebben dat ze van een sim-
pele korporaal nul op het rekesr krijgen.
De sergeant neemt dat dan over, maar
die is natuurlijk ook niet hoog genoeg.
Dat hoort hij het spel. ~
Peter: "Dat is zo, ik vind dat mensen
soms erg weinig begrip voor onze posirie
hebben. Wij kunnen geen ijzer met han-
den breken. Maar over het .tlgemeen
loopt her hier prima. De beide korpo-
raals regelen voornamelijk de vluchten
van eenlingen. Dat gaat vÎa het loket.
~1ensen vullen een formulier in, geven
aan wat hun voorkeur is. Wij vertellen
dan direkt of er wel of geen vlucht is op
die dag, zodar ze alternarieven kunnen



te, zelfs een wasmachine. Vergeleken bij
Phum Nimmith lijkt dit een paradijs. De
anderen, sergeant majoor Jan Jacabs
van 't Hof en korporaal Ben T roosthei-
de, hebben er evenmin problemen mee
als ik blijf.
Jan gaat hood,schappen doen en vraagt
me mee en zo zitten we even laTer in een
LARO. Het is bijna niet te bevatten. Bij
het bataljon in het Noord Westen veT-
laat niemand alleen het kamp, heeft men
een wapen. Jan vertelt: "Iedereen loopt
hier ongewapend. Alleen de mannen uÎt
Uruguay, die heveiligings- en hcwa-
pingstaken hebben, dragen wapens. Wij
hebbcn ecn scherven vest, dat is al. Ht.t is
toch een VN-missie."
Via een geasfalteerde weg, weliswaar
met kuilen, komen we bij het sradje
waar naast rieten optrekjes, prachtige
paalhuizen en grote Franse herenhuizen
st.tan. Op de markt lijkt alles te koop.
Jan is cr goed bekend. "Ik doe meestal
de boodschappen en probeer regelmaat
in ons eetpatroon te brengen. In ons
werk is het voortdurend hollen of stil-
STaan. De hitte is hier slopend en als je
dan niet regelmatig wat drinkt en eet ga
je onderuit."

• Eten en praten
Teru~ op het vliegveld is her een drukte
van jewdste. Twee heli's staan op punt
van vertrek. Een aantal mensen die niet
geboekt hebben proberen de lIlovecon-
lleTs er van te overtuigen dar ze toch nog
mee moeten. Maar ja, war doe je als cr
vil'frien mensen voor drie plaatsen zijn?
A s de heli's de lucht in gaan is het vlieg-
veld uitgestorven en kunnen we aan ta-
fel.
Sjef Verkooien vertelt dat hij onderste-
boven is van Cambodja. "Het is alsof ik
hier hoor. Ik voel me erg bij de mensen
betrokken. Natuurlijk mis ik zo nu cn
dan thuis, maar als ik zie wat ik cr voor
in de plaats heb gekregen, ongelooflijk.
Het valt niet uit te leggen."

Als ik op 21 januari in Stung Treng uir
de RUSSIschehelicopter stap valt me een
enthousiaste he~roerin~ ten deel door
adjudant Verkooien van de Kt Move-
ment ControlI: "Fijn dat u eventjes uit-
stapt. Over twee uur gaat er een heli te-
rug naar phnom Penh, dus we hebben
even de tijd om te praten." Als ik hem
vertel dat ik van plan ben tot zaterdag te
blijven is hij ho~clijk verbaasd: "Er ko-
men af en toe mensen meevliegen vanuit
Phnom Penh, maar blijven, dat over-
komt ons niet zo vaak. Gezel1i~!"
In het slaapverblijf zie ik, behalve echte
bedden, airco, een douche en toiletruim-

IN STUNG TRENG

Alledrie zijn ze het erover eens dat het
wel uit te houden is in Cambodja. Peter
verheugt zich op zijn verlof in Thailand.
Frans en Erik wachten met smart op een
derde korporaal, zodat ze wat vrije da-
gen op kunnen Ilt'mell.
Tijdens mijn laatste hezoek, eind april
aan Phnom Penh, is Frans druk met het
opzetten van een automatiseringssys-
teem voor vluchten, hoekingen en con-
firmaties. "Heb ik tü<.:h nog wat aan
mijn heao!", zegt hij lachend, "wel ben
ik blij als ik naar huÎs kan, want de vrije
tijd is nog steeds heel sch.lars. Het is niet
eens duidelijk of we voor de verkiezin-
gen nog met R&R kunnen."
Erik is herstellende van een ongeluk. Hij
heeft een aantal dagen in het Duitse hos~
pitaal gelegen. Zijn gezicht is danig ge-
havend, toch rijdt hij alweer op een UN-
TAC-motor: "Hen ik niet afhankelijk
van wat anderen willen en doen. Ik heb
veel kontakt met mensen uit andere lan-
den, dus ga er 's avonds nogal eens op
uit. Ik zou voor wat betreft de mensen
die ik ken nog wel een tijdje willen hlij-
ven. Voor de rest, het wed, en Phnom
Penh, heb ik het \vel gezien."

Het 'restaurant' op het vliegveld va>!Stung Tre1/g ell U'erko~'erief.:tl/5Sell AI<lleisiëen Chin<l

• lL

zoeken. Een dag voor vertrek komen ze
dan nog even Înformt:rcn of ze werkelijk
geboekt lijn. Ik hou me meef bezig met
groepen, militairen of burgers.
.\1iliraÎren die vanuit de verschillende
sectoren eerst naaf Phnom Penh moeten
komen en van hieruit naar Bangkok
vliegen om daar als groep mer een spe-
o.:ialc vlucht naar huis te gaan. Als er
dom slecht weef vertragingen zijn of Cf
wordt niet gevlogen, is dat een heel ge-
doe.'"

• Alleen cr op uil
De Nederlanders in Phnom Penh wonen
verspreid over de stad. Sommigen heh-
ben met elkaar een groot huis gehuurd.
De man1lt:n van Bookingoffice wonen În
hotel Orchidee.
[rik: "Wij zitten in een hotel. Dat had ik
totaal niet verwachr. Bij de voorlichting
was daarover niets gezegd. Ik had me in-
gesteld op een veel primitiever leven, op
een tentje in de jungle. Maar we hebben
een prima hord en we weten inmiddels
ook de beste restaurants. Ovet het alge-
meen gesproken is de voeding hier wel
eentonig. De mensen die in één huis wo-
nen koken zelf of hehhen iemand aange-
nomen die voor ze kookt. 0.11 lijkt me
ideaal. Ik vind het jammer dat wij nier
mee konden naar een huis. Ot' groep is
nu uit elkaar getrokken. We 7.Îen elkaar
nog wel eens, maar het is anders."
Peter: "Ik vindt het prettig dat wij in het-
zelfde hotel wonen, dan kun je nog eens
iets regelen."
frans: "Het maakt mij niet zoveel uit
waar ik woon. Wat ik jammer vind is
dat wannt'er je nu vrij hent, je er alleen
op uit moet. Hier van het Hookingoffice
kunnen we nooit met z'n tweeën weg, je
mag hlij zijn als cr een van de drie even
weg kan. Ja, en dan trek je er maar al-
leen op uit."
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• Spanningen nemen toe
De volgende dag stort, tijdens de hlll-
ding, een MI26 neer. Wonderwel komt
iedereen er levend uit. Een aantal men-
sen raakt ernstig gewond. Kleine irrita-
ties en spanningen die er de laatste we-
ken waren ontstaan worden eventjes
vergeten. Als team gaat men aan de sldg,
stelt men mensen gerust, troost, ont-
ruimt het vliegveld. Drie uur na het on-
geluk wordt cr al weer gevlogen.

we in een riooltank gaan zinen. Die
staat vol water en ruikt niet bepaald fris
en Ben weet hem te overtuigen dat alles
standby moet zijn als er werkelijk geëva-
cueerd gaat worden. En zo zitten we,
met schervenvest en helm, in de werk-
tent te wachten op wat komen gaat.
"Ook dit is voor ons de eerste keer,
Laten we nog maar eens kijken wat er
moet gebeuren als de hele omgeving hier
naar toekomt. Er is een regeling van wie
als eersten hier weg moeten. Trouwens,
hoe kan de bemanning van die heli's nu
hier komen als er tussen het vliegveld en
het stadje gevochten wordt". vraagt Jan
zich af. Een paar uur later wordt het
alarm weer afgeblazen en kunnen we
nog een paar uu~n .

In maart zie ik ze weer. De Polen wonen
nu bij het vliegveld en voor de heli-be-
manningen is ook plaats gemaalü.
Jan: "Voorzorgsmaatregelen voor de
verkiezingen. :r 7.ijn steeds meer be-
schktingen. Vaak aan de andere kant
van (ie rivier, maar wc zijn op alles voor-
bereid. Het evacuatieplan is rond, ieder-
een kan zo weg. \Xlijevacueren eerst alle
UNT AC-burgers en militairen. Dan pas
gaan we zelf. Wc zullen llIaar hopen dat
het niet nodig is."
Van het rustige feestvierende Stung
Treng is weinig over. \X'e1is de UNT AC-
~emeenschap nog intact. Het Blue Café
IS nog steeds ontmoetingspunt en men is
blij met bezoek. andere gespreksthema's
en nieuwtjt's.

- .

•
,

• Beschietingen
De volgende dag worden wij uitgeno-
digd het Chinese nieuwjaar bij de
Chinezen te vieren. Het wordt een
avond van Peking eend, Mekong vis,
eten met stokjes en Chinese vodka.
Als we om negen uur terug komen op
het vliegveld ligt er een briefje dat er met
spoed een kindje naar Phnom Penh moet
worden vervoerd. Zij was betrokken bij
een ongeluk met een UNTAC-voertuig.
's Avonds en 's nachts wordt er niet ge-
vlogen, alleen in uiterste noodzaak. Dit
Cambodjaanse kindje heeft gt'en priori-
teit, Ben wil de zaak re~elen; "Hier
word ik moedeloos van. &n kind dat
dringend medische zorg nodig heeft en
niet vervoerd mag worden. Je zult zien
dat ie morgen geen prioriteit heeft. Als
we geluk hebben kan ze zondag mee.
Het is soms zo'n burocratisch gedoe
hier!"
Spijtig genoeg krij!.'t Ben gelijk: pas bij
de laatste vlucht op zaterdag heeft het
kindje een zodanige prioriteit ddt het
mee mag.
's Ndchts worden we uit bed gehaald
door een luitenant van Uruguay.
Beschietingen die steeds dichterbij ko-
men. We moeten standhy zijn voor mo-
gelijke evacuatie. "You know \vhat you
have to do?" is de vraag en hij wil dat

overkwam. Mijn buddy bleef achter in
Phnom Penh en ik moest met Jan hier
naar toe, Nu vond ik Phnom Penh al een
hele ervaring, maar dat wat je hier ziet
slaat echt alles. Een kaal vliegveld. Drie
tenten van de Nederlanders en een kam-
pement van Uruquay. En dan nog een
adjudant en een majoor. Gelukkig gaat
het goed en staan ze niet op hun strepen,
want anders zou ik als korporaal voort-
durend de joker zijn. Nu doet iedereen
alles. Jan zorgt er voor dat we op tijd
eten. Om de beurt staan we als eerste op.
Ik denk dat ik het wel volhoud"

-f
r.,..

'Dl' volgende dag (27 febrU<Jri)crasht er een M/26'

"Je zal vanavond als we gaan eten zien
dat Sjef de big.boss is van Stung Treng.
Het ontbreekt et nog aan dat mensen
voor hem buigen, maar iedeteen kent
hem. En niet alleen de Cambodjanen",
lacht Ben, "over vier maanden zijn Jan
en ik net zo beroemd."
'5 Av()nds in Blue Café, vijf tafels met
gammele stoeltjes en uitzicht over de
Mekong, blijkt iedereen de Hollanders
te kennen. Ronil de stamtafel staan een
sroel of twaalf. UNMO-ers en eJectorais
sr.:huiven bik' ons aan. Via de mobilo-
foons is er ontakt met de eters bij de
concurrent, Green Café. Zij willen ons
ontmoeten in de kroeg. Na het eten mo-
gen de nieuwkomcrS"een'bli in (Ie kt..u-
ken werpen. Het "wij eten hier altijd en
zijn nog niet ziek geweest", stelt me
enigszins gerust.
In het optrekje van bamboe en riet ont-
moeten we no~ meer menscn van UN-
TAC. Het liJkt één grote familie:
Wehster van Barbados, Khalid uit
Palestina, twee Chinese ingenieurs, Mr,
Wan uit .\laleisië, een paar Canadezen,
twee Polen, een groepje soldaten uit
Uruquay, de Russische bemanning van
een M 126, een Canadese piloot met
Nederlandse voorouders en iemand uit
Pakistan.
"Dit is de UNo Zo zou ie over de hele
wereld moeten leven", vindt Sjef, "hier
in Cambodja bewijzen we dat het kan."
Jan werpt tegen: "Dat is een mooie theo-
rie, maar ik ben roch liever thuis. Ik zit
hier verplicht. Geen haar op mijn hoofd
die er aan 7.OU denken vrijwillig te gaan.
Nu ik hier zit zal ik er wat van maken.
Maar Cambodja, VN, nee, van mij hoeft
dat niet."
Ben zegt later: "Ik zit een beetje tussen
die twee in. Ik vind het mooi zoals Sjef
dat doet, al die kontakten enw, maar ik
vind ook dat het goed is dat Jan af en toe
op de rem trapt. Het is vreemd om zo hij
elkaar te zitten. Toen ik een paar weken
geleden aankwam wist ik niet wat me
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'5 Avonds is er pas tijd om bij de eigen
gevoelens stil te staan. Tijdens het eten
blijkt dat de hele gemeenschap is aange-
daan. Men raakt er niet over uitgepraat.
Anderen zinen starend op een stoel. Als
ik twee dagen later vertrek, zucht Jan:
"Ik hoop dat er bij het volgende bezoek
tijd is om te praten."

Eind april ga ik weer naar Stung Treng.
Bij een stop in SÎern Reap stapt Ben in
het toestel: "Ik moest weg uit Stung
Treng. De wereld kwam daar op me af.
Niet te geloven. Als je bij een groter de-
tachement lit is het vast wel anders,
maar ik moest andere gezichten zien.
Hoe langer we hier zijn, hoe meer de
verschillen opvallen. Hoe minder je van
elkaar kan hebben. Ik kom net van de
Angor Wat. Prachtig, on~e1ooflijk mooi.
Ik blijf een paar dagen In Phnom Penh
en ga dan weer terug. De laatste maan-
den hebben wc een nieuwe baas. Ik zie
wel. ~
Onderweg worden we beschoten en
hebben beiden iets van: 'Wi; weer'. Op
het vliegveld in Phnom Penh nemen we
afscheid: hé, tot in Nederland hi:." Ben
gaat stappen met zijn buddy, ik naar het
Bookingoffice om een vlucht te regelen.
Twee dagen later stapt Sjef uit de heli
waar ik instap: "Jammer dat je niet eer-
der kon komen, mijn afscheid was ge-
weldig. Iedereen was er. Alleen Ben niet,
die wilde een paar dagen weg. Heel jam-
mer. Ik hoop dat ik hem hier zie. Je
hoort wel hoe de laatste weken zijn ge-
weest. Hier is mijn adres in Nederland.
Tot ziens!"
Jan staat me op te wachten: "Je hebt Sjef
net gemist. Ben is er niet. Ik had gehoopt
dat hij in de heli zou zinen. De vervan-
ger is er al een paar dagen. Wel een ge-
schikte vent."

de laatste weken zijn verlopen: "Het
werd steeds moeilijker om ruimte voor
elkaar op te brengen. Steeds vaker gin-
gen we over elkaars grenzen. We zijn
nou eenmaal mensen met andere nor-
men en waarden. Ben kwam klem te zit-
ten en toen heb ik hem geholpen een
paar dagen weg te komen. Ik had nooit
gedacht dat samenleven met twee wild-
vreemden zo moeilijk kon zijn. Nog
twee maanden, dan ga ik gelukkig weer
naar huis. Het zal nog wel even doorbij-
ten zijn, want ook hier gebeurt steeds
meer. Het is niet langer verstandig om er
alleen op uit te gaan. Ook slaan we wat
voorraad in, voor het geval dat. Verder
hebben we om wapens gevraagd, maar
daar wil Phnom Penh nier aan. Met de
maonen van het URU-bar hebben wc af-
gesproken dM we van hen wapens krij-
gen als het er op aan komt. Wij zijn ten-
slotte militair en rusteloos afwachten
terwijl zij het werk doen kan niet. Maar
wie weet, misschien is het allemaal niet
nodig."

WACHTI)J HET ms
Overdag is het in en rond het Field
Dressing Station (FDS) een drukte van
jewelste. :rerwijI mogelijke I?atiënten al
voor zeven uur bij de poort Zitten, wordt
het FDS voor de dag in gereedheid ge-
bracht. Airco's gekontroleerd, van ag-
gregaat gewisseld en patiënten verzorgd.
Om aeht uur loopt een medisch team
naar de poort en kijkt welke mensen af
kunnen met een aspirine. De anderen
gaan mee naar binnen. Normaal gespro-
ken zitten er voor het spreekuur bq~int
zeker derti~ patiënten te wachten.
Sommigen zijn vergezeld van kinderen
of familieleden. Te~en tienen gaat men
nog eens kijken bil de poort. Voor de
middag zijn alle patiënten geholpen.
Soms is er sprake van opname, anderen

worden doorgestuurd naar ziekenhuis-
jes in Sisophon of omgeving. Als daartoe
aanleiding is worden de patiënten met
de ambulance van het FDS naar het zie-
kenhuis in Mongobarray gebracht.
Een enkele keer wordt het spreekuur
voor de locale bevolking onderbroken,
omdat er een mijnslachtoffer wordt bin-
nen gebracht. Meestal komen die in de
avond of in de nacht. 's Avonds en 's
nachts de wacht hebben in het FDS bete-
kent soms druk in de weer zijn met pa-
tiënten, veelal Cambodjanen, af en toe
een Nederlander. Vaket is het wachten
tot et iets gebeurt. Als de patiënten sla-
pen is er tijd voor wat anders. Een spel-
letje: stratego, tisk of uiviant.
Sommigen gebruiken die tijd om een
brief naat huis te schrijven. Regelmatig
wordt er tijdens die avond-uurtjes ge-
praat. Over thuis, over Cambodja, de
patiënten die er liggen. spannende zaken
die er gebeurd zijn die dag.

• Na vier maanden
Kotpotaal LOGO Linda Ril.zinga-
Seegers (24 jaar) }TIaen. I a g KV
Andrew Neyndorff (28 jaar) en mam. 1
alg Eddy Huizeling (31 jaar), hadden op
2 april 1993 dienst in het FDS. Zil. ver-
telden over hun verwachtingen, be evin-
gen en ervaringen in vier maanden
Cambodja.
Eddy, die als beroeps al heel wat jaren
bij het korps dient en al eerder langere
tijd van huis is geweest, vindt:
"Cambodja is op zich een hele ervaring.
Alleen de tijd dat we hier zitten is te
lang. Na drie maanden had ik het wel
gezIen. Nu zouden we naar huis moeten
gaan. Het is mooi hoor, een andere kul-
tuur, maar dan moet je er deel van uit
kunnen maken. In het begin gingen we
de poort nog wel eens uit, nu bijna niet
meer. Het is een saaie aangelegenheid."
"Op zich heb je wel geliik", zegt
Andrew, "hoe langer je hier zir, hoe

saaier het wordt. lWe
doen niets anders dan
wachten op zaken
waarvan je hoopt dat
ze nooit gebeuren.
We houden ons bezig
met locals. Een goede
zaak, maar daarvoor
ben ik niet bij het
korps gegaan. Het is
trouwens niet te be-
vatten zoals mensen
met elkaar omgaan.
Het lijkt alsof een le-
ven hier niets voor-
stelt. Ze schieten el-
kaar dood voor een
paar dubheItjes. Van
mij mogen we mor-
gen ook terug."
"Het wordt met de
dag erger, we krijgen
steeds meer beperkin-
gen. En als je de pech
hebt niet bij een am-
bu-team te horen zit
je alleen maar binnen
het kamp. Zo af en
toe heb ik het idee dat
ik gevangen ben ge-
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zet, •• aldus LinJa, "mijn man, die bij de
H--cie zit als kasba as, gaat regelmatig
naar Sisophon. Dat is natuurlijk ook
geen wereldreis, maar dan ben je hier
tenminste even weg. En de amhu-teams
moeten nog wcl l~ns een patiënt naar
Mongobarray brengen. Je Zief hier niets,
komt het kamp niet af. Nee, drie of vier
maanden is lang genoeg voor w'n mis-
sie .••

Dat klinkt /liet edJt opwekkend hè?
Andrew: "Nee, wat had je dan gedacht?
Super gemoriveerde mariniers, nee toch?
Je kunt heter bij de compagnie zitten als
compagnic.,"'crzorgef. Dan ga je tenmin-
ste met je maten op p.1J."
Eddy: "Nee, natuurlijk klinkt dar nier
opwekkend. Ik wist niet dat ik dit zou
gaan doen. Ik ben hier naar toe gegaan
als chauffcur'gl~wondcnvcrzorgcr. In her
begin dacht ik, ik zie het allemaal wcl.
Het was toen ook best interessant. De
operaties. De patiënten die we weg
moesten brengen of helpen. Volgens mij
is het medische vak een roeping. En wat
ook zeker is: niet mijn ro ••.ping!!"
Linda: "Ik h••.b voor die zorg gekozen en
daar heb ik nog steeds geen spijt van.
Het werk vind ik ook leuk. Je leert hier
zaken die je op een ziekenboeg in
Nederland nooit zou leren. In die lin
ben ik blij dat ik hier zit."

• De werkzaamheden
Wat doen jullie zoal?
Andrew: "Als ziekenverpleger, dus dat
zijn Eddy en ik, wissel je het verband,
geeft spuiten. Help je soms als omloop
op de OK, meet je de bloeddruk van pa-
tiënten en maakt röntgen. Alleen het
snijden doen we niet. Verder het FDS
schoonmaken. Zorgen dat patiënten
eten krijgen. Zoals ik het zie zitten we
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hier alleen voor locals. Die mellSen heb-
ben geluk dat die doktoren hun tijd zin-
nig willen besteden, anders hadden ze
toch maar mooi pech. Wij ook trou-
wens, want dan laten we de hele dag in
de videm.aal. Je hebt nu in ieder geval
wat te doen."
Eddr; "Ja we zitten hier nu puur voor de
loca s. Als we die niet hadden zaten we
helemaal uit ons neus te eten. Ik denk
trouwens dat echte verplegers en ver-
pleegsters, mensen van de vloot, dit wcl
mooi werk vinden, maar ia, die hebben

ervoor gekozen. Zijn er voor op~eleid."
Linda: "Ik ben cr van overtuigd dat het
nooit de bedoeling is geweest de locals te
verzorgen. Als er wat met onze eigen
mensen is, wordt dat vast stopgezet. Ik
denk dat er wel eens wordt vergeten dat
we fit moeten zijn als cr met onze eigen
mensen wal geheurt. Soms is het zo vol
in de ziekenzaal dat we maar hopen dat
cr 's avonds of 's nachts niemand wordt
binnen gehracht.

Hebhen {uJlie Jan geen opleiding gehad?
Eddr: "Natuurlijk wel, maar dat was
anders. Wij hebben geleerd eerste hulp
te verlenen. De eerste behandeling, daar
zijn we goed in. Stom pies hehandelen
enzu. Maar voor de zorg lijn we niet op-
geleid. Dat is een andt:r vak."

Had je andere verwachtingen?
Andrew: "Jil zeker. Ik snap wel dat je
patiënten niet uit de lucht kunt plukken
en dat we bezig gehouden moeten wor-
den, maar ik ben liever bij de compag-
nie. Ik hen een paar weken pelorollsver-
pleger geweest en dat beviel me prima.
In het begin was het hier natuurlijk leuk
en interessant. De uitdaging is nu VOUT-
b;I" ~len heeft mij van tevoren niet ver-
te d wat mij te wachten stond."
Eddr: "Dat staat voor alles. Ook als je
kijkt naar de voorlichting op ander ge-
bied. Het klopt niet, het is achterhaald.
De mensen van het Tropeninstituut den-
ken dat het hier nog net zo is als eind ja-
ren lestig. Dat is niet zo. Natuurlijk zul-
len de basisprincipes er nog wel zijn,
maar die mensen hebben in kampen ge-
zeten, zich aangepast aan westerse hulp-
verleners en nu passen z.e lich weer aan
aan UNT AC. Ze hebben toch geen keu-
ze. Zij hebben alle vormen van overle-
ven meegemaakt. De sterkeren zijn over-
gebleven door zich aan te passen.
Degenen die zich verzet hebben zijn vcr.
moord. Ik vraag me af of er een plooi-
baarder volk is dan de Cambodlanen.



En ook hoe het hier zal zijn als UNT AC
weg is. Het is toch bull-shit dat VNTAC
niet op mag treden tegen banditisme, tc-
gen de Rode Khmer? Van jongens van
de compagnie hoor ik wel eens dat ze
het gevoel hebben dat de Rode Khmer ze
uitlacht als ze op patrouille zijn. Zij dic-
teren toch wat UNT AC doet."

• De zin van het werk
Andrew: "Soms denk ik wel eens dat wc
hier voor tjoema zitten. Er worden wa-
terputten gesla~en en schooltjes ge-
bouwd, maar ondertussen st,Jan er wel
tien illegale tolheffingen van hier naar
Sisophon. Dat klopt allemaal niet. Wc
zouden die lui toch mores kunnen leren.
Niet dat ik erop uit hen om mensen ka-
pot te schieten of zo, maar 7.Îj doen het
weL \\"ocJcnd word ik daarover. Het
lijkt wel of niemand iets durft te doen.
liet zal wel niet mogen van de politiek.
I let is heter \'oor de heeldvorming als
wij hier mensen oplappen die het vol-
gende moment weer op een mIJn kunnen
lopen. Ik denk e<.:hrdat het h(,ter is als
WIJ na vier ma,lTldeTl nJM huis zouden
zijn gegaan. Dan ga je ook niet over dit
soort zaken nadenken. Oan doe je ge-
woon je werk en vertrekt \'T(T."
Linda: "Maar Jullie willen toch niet zeg-
gen dat wat wij hier doen allemaal voor
niets is. Het is toch geweldig dat wc al
die kinderen kUllnell helpeIl. Dat we de
mensen op weg kunnen helpen. Ab Wt.
er niet zouden zijn, hadden ze helemaal
niets ..,
Andrew: "Nee, dan gingen I.e direkt
dood. Nu kijken wij cr nog even naar en
als ze manel heb hen viorden ze geope-
reerd. En anders gaan ze alsnog dood."
Linda: ..~1aar we doen toch nuttig
werk. Dat kleine meIsJe IS van de weck
to<:hweer naar huis gegaan, die heeft het
gert~d...
Eddv: "I)ie gaat nog wel dood."
Linda: "Kom zeg, als Je mets positiefs
wil zien, IS cr ook niets positiefs. Die
man mn een kogel Joor I.ijn long redt
het toch ook. En die kinderen die mala-
ria hadden, die lijn toch (lok gered".
Eddy: "Jij kijkt allet'n n,lat hier. heel
kleinschalig. En natuurlijk. dan doen we
een heleboel goede dingen. maar het is
toch een druppel op een gloeIende
plaat?'"
Andrew: "Toch geloof ik dat de manier
van kijken van Linda beter is. Als je alles
maar negatief bekijkt is er niets meer dat
iets voorstelt. Voor de mensen hier zijn
we belangrijk. En ook al weten we niet
of er volgend jaar een geneesmiddel
voor de kinderen met malaria is, ze heb.
ben er nu in ieder geval weer een jaar bij.
Wij kunnen toch moeilijk gaan bepalen
dat dat niet zinnig is. Wie weet is
Cambodja volgend jaar wel ontzettend
interessant voor een multinational en
gaat die met een vaccinatie-programma
beginnen. Omdat hij goedkope arbeids-
krachten nodig heeft of zo.'"
Eddy: "Natuurlijk hebben jullie gelijk,
alleen wij, het FDS, zijn het allerbelang-
rijkste hier in Cambodja. Maar zijn we
gekomen voor het brengen van moderne
medische technieken? Vaccinatie pro-
gramma's is toch iers van de wereldge-

zondheidsorganisatic. Toch niet iets
voor mariniers?"
Andrew: "Hoe het ook is, ik hoop dat
we niet al te veel gedoe krijgen rond de
verkiezingen en dat de mensen gaan
stemmen. Daarmee kunnen ze de Rode
Khmer laten zien dat ze het zar zijn, dat
ze vrede willen. Wij kunnen dan in juni
met elkaar gezond naar Nederland te-
rug."
Linda: "Dat is het allerbelangrijkste.
O ••..er twee maanden met het hele batal-
jon gezond terug naar Nederland. Laten
we het maar afkloppen. '"

• Beleid aangescherpt
Nng geen maand later moesten de men-
sen van ht't FDS met m;1n en macht aan
het werk om een serge,lIlt-majoor die,
op 1 mei, door een handgranaat ernstig
gewond was geraakt te ~tabilist'fl'n.
Daarna kwamen er negen UNTAC-er~,
waaronder 5 Nederlandse tll;ltiniers, die
op 4 meI in een hinderLi,lg reden.
Stabiliserende operaties werden uitge-
voerd, zodat ze naar 1'>angkoken daarna
naar Nederland \"Crvoerd konden wor-
den.
Het beleId werd ;1;1ngescherpt. De zie-
kenzaal werd in de verkiezingsweck
voor de locals gesloten. Kog nadrukke-
lijker dan voorheen werd cr rekemng
met. gehouden dat er meer v;1n dit soort
inCIdenten zouden kunnen gebeuren.
"Goed dat wij hier nog \\'aren, dat we
wveel ervaring hadden. Dat hadden \ve
in decemher nooit gered. Nu waren we
op elkaar inge~pedd. De ambu-teams
om de gewonden uit de hells te halen.
De mensen in de operatie-kamer. De
verbindingsdienst. De TD-ers. Allemaal
waren we er kbar voot. Het is waarde-
loos dat het geheurd is, maar wc konden
het aan!", aldus Eddy.

E-CO~IPAGNIE IN THMA POK
"Ik herinner me het moment van aan-
komst nog als de dag van gisteren, Ik
heb nooit geweten dat er zo'n venichil in
armoede kan zijn. Toen we met de bus
door Thailand reden verbaasde ik me al
hoe mensen zo konden leven. Bij de
grens met Cambodja viel ik stil: Zo iets
had ik nog nooit gezien. Het is toch bij-
na niet te geloven dat je kan leven onder
een afdakle met verder niets." Aan het
woord is Johan Kunst (19 jaar) marn. 1
alg KV. Samen met de marn. 1 alg. KV
Bas Gerbrands (21 jaar) bemant hij op
20 april de wachtpost van de lokatie van
de Echo-compagnie in Thma Pok.
Beiden maken deel uit van de Ie geweer.
groep van het Ie peloton.
De post die ze bemannen ligt aan de
straatkant. Regelmatig komen er voer-
tuigen voorbij, sommigen rijden stap-
voets en mensen die erop zitten roepen:
'KilllJNTr\C', 'UNTAC DEAD'.
"Je kunt hijna niet zien wie het zijn, toch
is dat belangrijk, wam we moeten door-
geven als cr verplaatsingen en troepen-
hewegingen zijn. [n het begin schrokken
we van het geschreeuw, nu lachen \\'1' cr
om. Ze zullen wel gedronken hehbcn~,
zegt Bas en "als cr onraad is moet je dus
gewoon hukken en a<:htcr de I.andl.ak-
ken gaan l.itten. ;-.Jietgaan hollen of I.o."
Ik denk dJt het wel wat mee zal vallen.
Vraag voor alle zekerheid of ik mijn ko-
gelvrijvesr ook aan moet. "Bij de hand
hebben" is het adVIes.

• Wisselend werk
"Ik had me het anders voorgcsteld",
vertelt Bas, "naar milll idee hadden we
in de opwerk periode toch ook andere
zaken voor ogen. We hehhen hard ge-
werkt aan basis-drills, met roadhlocks
en dat soort dingen. Tot nu toe ben ik
dat nier tegen g(~komen. Om 6 \Iur is het

' ......;;
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Wachten ol' l'I"II'/uchulingel7kUlll'uui Jlit Thailand

hier Overal, dan heb je tot 8 uur tijd
voor jezelf. Vanaf 8 uur heb je werk-
zaamheden. Tot 5 uur ben je bezig, dan
ga je eten. Als je geen wacht hebt kun je
'5 avonds wat sporten of brieven schrij-
ven. Dan lig je ook vroeg in je bed, wam
de temperatuur is hier slopend. De
werkzaamheden zijn wisselend. De ene
week ga je als geweergroep op patrouil.
Ie, dan weer zit je op de lokatie Svoy
Chek. Verder gaan we mee als begelei-
ding van de lijndiensten. En zoals nu
draaien we wachtdiensten."
Joho: "De patrouilles die we rijden zijn
om te [aten "ien dat UNT AC aanwezig
is. Dat hrengt hest sranningen met zich
mee. In her hegin zwaaide iedereen naar
ons. Nu zijn het alleen de kinderen nog
die lwaaÎcn. We hehhen drie routes van
gemiddeld vijf uur uit en thuis. Je kunt je
voorstellen Jat je na een week bekaf
bent. Patrouilleren doen we zowel uver-
dag als 's nachts. De bevolking reageert
nogal wisselend. Ilier in de omgeving
hehhen we KPNLAF, ANKI en NADK.
De reaktie is per dorp dan ook nogal
verschillend. Op de ene plaats is er de
uitstraling UNT ACokay. In andere dor-
pen voel je de argwaan, 7.0 van: \X/at ko-
men jullie hier doen?"
Bas: "Over het algemeen is het hier rus-
tig, we zijn hek end bij de bevolking. Er
wordt wel geschoten en de achterburen
oefenen iedere dag tegen vIjven hun ge-
schut, maar verder, ,lch je went er aan.
Wel word ik af en toe doodziek van de
CIVPOL. Die komen soms met de meest
spannende verhalen. Dan weer valt de
NADK (Rode Khmer) aan, of gaat de
ANK I een tegenaalwal inzetten. Als je al
die verhalen moet geloven, dan zou je
voortdurend in de schuilkelder zitten.
De QIU' {Quick Rea(tion Force) gaat

vaak wel kijken wat er aan de hand is,
maar meestal ben je al te laat. Ook ko-
men de plaatselijk ingehuurde tolken re-
gelmatig met verhalen. Die mannen zijn
echt bang. Als er in de richting van Choy
Chek iets te horen is gaan we altijd kij-
ken, want daar zit een geweergroep van
ons midden tussen de strijdende partij-
en."

• Andere verwachtingen
Ons gesprek wordt even onderbroken,
want de patrouille uit Phum Ku maakt
een stop om wat te drinken en met
:t':ederland te bellen. Een paar mannen
komen hl] ons zitten. Ze zien er moe en
stoffig uit. "Het is altijd \veer spannend
zo'n tocht. Overdag kun je al niet zien
wat er langs de kant van de we!-\ zit,
maar nu het donker is, IS het nog lasti-
~er. Als je moe hent wil je eigenlijk al-
leen maar slapen. Dat kan je natuurlijk
niet maken, je moet op elkaar kunnen
vertrouwen. Als die lui nu niet te lang
bellen, zijn wc op tijd terug en kunnen
nog een heet je slapen.", alsdus een van
de mariniers. Als iedereen weg is pakken
we het gesprek weer op.

Hadden jullie l'l!rtlJacht dat het zo zou
zi;n?
Bas: "Ik had verwacht Jat het heftiger
zou zIjn. Verder had ik meer miinongt.~
lukken verwacht. In de I/oorlichting
werd er gehamerd op het zijterrein, de
gel/aren van de mijnen. Het is goed hier.
Ik had deze ervaring niet willen mIssen.
Ik heb zoiets V,ln, als marinier moet je er
geweest zijn. Aan de armoede hier ben ik
wel gewend. Het is hier anders dan in
Afrika. Hier zijn mensen hed arm, maar
hehben wel te eten en zijn gelukkig. Als

I'ein Bantey Menarith kijkt zie je dat he-
emaal. Daar gebeuren weinig dingen,
wordt bijna niet geschoten. Het is er een
prachtige lokatie."
John: "Wat ook heel belangrijk is, is dat
de sfeer in de geweergroep zo goed is.
Wel heh ik het nu na vier maanden wel
gezien. Je hebt alles al een keer gedaan."
Bas: "Een maandje of twee Cambodja,
dat is leuk voor het geld en dan heb je al-
les hier ook wel gezien. Ik heb het idee
dat iedereen aan het aftellen is. Zo lang~
zamerhand ga je ook dingen hij anderen
zien en ik merk dat ik, doordat ik ver-
moeid ben, kribbig word."
John: "Ik merk dat ik de laatste tijd va-
ker aan thuis denk. Als ik vrij ben en
niet slaap, dan zijn mijn gedachten vaak
daar. R&R is nu geweest en het zijn echt
de laatste loodjes. Ik mis alles van thuis,
maar vooral de vrijheid. Zo maar even
een patatje halen bijvoorbeeld."

• Opgeschrikt
Opeens worden we opgeschrikt door
een aantal knallen. Autonutisch ga ik
wat dieper met mijn hoofd onder de
rand van Je zandzakken en denk: had ik
mijn kogelvrij vest maar bij de hand.
Beide mariniers zoeken met nachtkijkers
Je hele omgeving af en ziell niets. ;s.;og
wat knallen, zo te horen om Je hlH:k. In
het kamp worden meer mensen .••..akker
en via de radio hoor ik dat de QRF zich
gereed maakt. De officier van de wacht
komt met extra batten jen voor de nacht-
kijkers. Het lijkt hem beter als ik achter
de omheining kom. Daar trek ik, net als
anderen die wakker zijn, mijn kogelvrij
vest aan en dood de tijd met het zetten
van koffie.
Nadat het VUC met alle lokatie lIan de
E-cie kontakt heeft gehad, wordt be-
kend dat de QRF nit.t uit hoeft. Met
twee bekertjes koffie ga ik terug naar de
wacht.
"\X/cl wat anders dan een patatje met",
grapt John.
"Toch zeker zo lekker", vindt Bas.
liet lukt ons niet meer het gesprek op te
pakken, want de aflossing komt al aan-
lopen: "Ik ben nu roch wakker van het
lawaai, dus kan nu net zo goed de wacht
overnemen. "
Met ons vijven praten we nog wat door
over familie en vriendinnen thuis, de
Nederlandstalige muziek die een aflosser
op zijn radio heeft en het eerste wat ie-
dereen gaat doen als we terug zijn in
Nederland. Echt origineel zijn we niet:
'alleen op de wc zitten, zonder iemand
in je buurt', 'alleen onder de douche, of
een uurlang in bad', 'een echt biertje
drinken' en 'twee dagen slapen zonder
wakker te worden'.
Tegen tweeen verlaten we de wachtpost
en gaan via het VBC naar onze slaap-
plaatsen. Daar hoor ik, men had me
daar al voor gewaarschuwd, de mango's
op de golfplaten vallen. Ik besluit daar
niet naar te luisteren en gewoon te gaan
slapen. 's Ochtends bij het ontbijt zie ik
Bas en John: "Het was gezellig hè, van-
nacht. "
Zeker, héél gezellig ...

Klazien van Brandwijk- Wiltjer
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Regen

Nu krijgt de grijze straat donkere spikkels
en in de lucht gaat het suizen
een vlucht van duizend onzichtbare voetjes ijlt voorbij
nu ga ik leven
IlU komt hij
nu komt de grote regen
en ik tril, als een dankbaar blaadje
dat almaar willig meenikt
met de dans van de grote regen

nu komen Je grote moederwolken
die geven de regen
en de huizen worden donker
ze fronsen de wenkbrauwen om re denken
de oude huizen zetten een peinzend gezicht
ze willen zich iets herinneren
maar het gaat niet en ze vergeten te denken
omdat alles luisteren moet
naar het lied van de grote regen

de mensen zijn wC!;:gq;aan
de straat is leeg
want het moer stil zijn
in het huis van de grijze regen
nu IS hij overal gekomen
over de stad en over de weiden
en over de huiverenJc slootjes Janst de regen
hij ritselt stilletjes tussen het helm in het duin
en hij vertelt de bladeren van het statig bos

ik zit maar stil en raak verloren
in het feest van de wijde regen
in het feest van de vredige regen
in het feest van de grote rc!,:cn

j.e. van Schagen
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EEN VOORBEELD STELLEN
OF EEN VOORBEELD GEVEN ...

AI gedurende (al van jaren pleeg ik ccn groot deel van mijn vakanties, op ccn
bijna banale wijze, door te hrengen, zittend en liggend op het strand van de
Middellandse Zee, ergens tussen Nice en Antibes.
Heerlijke, luie lees-vakanties waarvan de herinneringen nog geruime tijd
blijven hangen. Zeker wanneer, 03 terugkeer, het weer in Nederland zo'n
kontrast vertoont met het weer aldaar. Toch 7:ijn het dit jaar niet het aange-
name klimaat, de stralende zon en het behaaglijke water die steeds maar
weer opduiken, doch ccn tweetal andere zaken. Dingen waarvan men niet
direkt zou verwachten dat ze, maanden later, keer op keer weer in mijn ge-
dachten komen: een boek en ccn krantchericht.

•
'\

wilt geen toestanden, maar mijn com-
mandant wil ze nog veel minder. Ik heb
mijn orders, ik moet u vijf mannen bren-
gen die door de krijgsraad zijn veruor-
dec1d, Wat u met hen doet hoef ik niet te
weten, anders hadden ze mij dat wel ver-
teld:
Waarop de kapitein, nog kwaaier wor-
dt'nd, \.erder ging met: 'Aha, want nie-
mand heeft u dat verteld? !'\ou, niet al-
leen doe ik nooit geheimzinnig maar ho-
vendien sta ik erop dat u het weet!
Vannacht zullen we ze met hun armen
op de rug in het veld aan hun lot overla-
ten, over de prikkeldraadversperringen
van Uingo worden ze gezet, en daar [a-
ten we ze creperen als ze tenminste niet
meteen doorzeefd worden door kogels
van de andere kant! Dat zijn mijn weer-
zinwekkende orders! Ooit zoiets stoms
gehoord?'
Voor het zover is hebben d(, veroordeel-
den (Tn laatste brief mogen schrijven
aan hun dietbaren. Esperanza verstuurt
de brieven na ze eerst te hebben overge-
schreven, :-.Jade oorlog, vlak voor zijn
dood, vraagt hij één \'an de geadresseer-
den, de verloofde van de jongste \'an de
vijf, hem in het ziekenhuis te komen op-
weken. Zij krijgt te horen wat zich heeft
afgespeeld tot aan het moment dat de
vijf het niemandsland werden inge-
stuurd. Tevens ontvangt ze de brieven
en adreswn van de andere nabestaan-
den, Na een lange zoektocht en veel ge-
puzzel en geschrijf, weet ze deze nauwe-
lijks voorstel hare tragedie te rekonstru-
eren: de zichzelf verwonde soldaten
moesten, in opdracht van de legerlei-
ding, als een afschrikwekkend voor-
beeld dienen, omdat ze een gevaar ople-
verden voor de discipline,

• Het bericht
Enkele dagen na het lezen van dit even
indringende als intrigerende boek valt
mijn oog op een 'kop' in de Vulkskrant
van 30 juli 1993: 'W/eigeren diel/sthevel
kost VN'ers hun h,l.l1/', Wie zijn den'

Weigeren dienstbevel
kost VN'ers hU~o~n~~~ord1p

,.ft h. "L 'zeer terug zeue\iikeendlet\'S1JLl,....,.~~-~;;rc--:;~-devraagofer op d Zi.j geeft een
A.NP _ - L. h.13 bevel IS gewelge~,waarbijde "er.
DENHAAG 11'" 17 . . het 'vootlopigoordee de stra£techtet

nderotficierendie I!, l- oordeling d~r ?~
Oe twee,0 e oslavle een diens maatgevend IS: dal deweigernl8
voonnab~e )0 g mogen per 1aU- Oe rechl~rVlndt e volgenbft
"bevel welg;d~~n~ntslagen.Een -:;r- omhet dienstbe~l d:r~ndse krij~-
, gus!tls:~pJn'll~!Agop t~ sct:~ ~~ ~,n7.ienva!, de ."':Mri Ondanks~e

uit pure wanhoop over de jaren voort-
slepende loopgraven(1I1riog, zichzelf
dusdanig h('bben verwond dat ze ter
dood veroordeeld worden door de
krijgsraad wegens het zich opzettelijk
ungcschikt maken vuur hct militaire be-
drijf. Een sergeant hij de reservctroepen,
Daniel Esperanza, moet met een aantal
maten de vijf veroordeelde infanteristen
n.lar een loopgraaf in de voorste linies
brengen. Voor deze serg(',lJIt op pad
gaat, vertrouwt ûjn commandant hem
toe: "EsperaJl7.a, doe wat u wordt opge-
dragen, maar meer ook nier, Als u het
mIj Haagt, is het halve opperbevel gek
geworden .••
Alle loopgraven hadden een nummer,
maar de soldaten onthielden gemakke-
lijker de bijnaam, De loopgraaf, waar
Fsperanza de veroordeelden naar toe
muet brengen, werd dour de mannen al-
tijd aangeduid met 'Bingo Crépuscule'
(Bingo Avondrood). Daar aangekomen
draa~t Esperanza het on~elukkige vijftal
over aan een zekere kapitein Favourier,
die vanwege zijn bloemrijke taalgehruik
Botmuil werd genoemd, I.uchtgn.end
aan zijn onlustgevoelens over 'zo'n sme-
rig zaakje' trekt dezc Favourier van leer
tegen de arme sergeant: 'Verdomme,
Esperanza, had u echt geen kans kunnen
zien die arnw kerels onderweg kwijt te
raken? De andere kant opkijken zodat
ze konden vluchten, ze een schop onder
hun reet geven zod,lt ze hun henen uit
hun gat h<ldden gelopen, dondert niet
wat!' De sergeant antwoordde: 'Dan
I_OU ik nu mooi in d(, penarie zitten. U

llet verhaal gaat dat Jé grote ht:ld van
Frankrijk, de toenmalige generaal Pétain
(1856-1951), tijdens de Eerste
\Vereldoorlog, op een gegeven moment
zou hebben besloten om vijfentwintig
soldaten, die zich/.e1f hadden verminkt
(kogel door de hand geschoren), niet te
laten fusilk'rell, maar hen gebogen over
de horstwering van de loopgraaf te I_et-
ten op een plaats waar ze ogenblikkelijk
door de vijand werden upgemerkt. Op
deze wijze werd én een afschrikwekkrnd
voorbeeld gesteld én geen Franse nlUni-
tie aan deze lafaards verspild, Bron:
'Cahiers senets de la Gr3nde Guerre'.
maarschalk Emile Fayolle (1852-1928).

• Hel boek
Deze nauwelijks voor te stellen perverse
gnvelddaad inspireerde de Franse au-
teur Sébastien Japrisot tot zijn roman
'De langc zondag Ihlfl de I'CrlOl'irlg'("),
In dit hoek gaat het om vijf soldaten die,
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Visitekaartjes
De oplossing van de puzzel in het okto-
bernummer luidt als volgt:
1-hokking, 2-knorren, 3-lerland, 4-
gonsden.

Dit keer weer eens een viertal visite"
kaartjes, waarbij het heroeI' van deze
mensen kan worden gevonden door alle
letters van naam en woonplaats in een
andere volgorde te zetten.
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(Ol) Sébastien Japrisot: De lange zondag van
de verloving. )'Ieulenhoff, Amsterdam 1993.
309 blz. f 39,50.

de zaak van de twee onderofficieren ho-
gen spreken slechts over 'her goede
voorheeld geven' en een 'voorheeldfunc-
tie voor hun ondergeschikten vervullen'.
Natuurlijk heeft het 'stellen van een
voorheeld" niet dezelfde inhoud als 'het
goede voorbeeld geven' of 'het vervullen
van een voorbeeldfunctie'. Het zou
cvcnwel ook kunnen duiden op het nu
aamienlijk om7.ichtiger formuleren van
de zaken dan ruim zeventig jaar gele-
dell ...
Hoe her ook mnge zijn en hoe merk.
waardig her ook over mag komen: het
boek van japrisot en het krantebericht
over de twee onderofficieren blijven bij
mij steeds weer tegelijkertijd opduiken
als dé herinnering aan de Middellandse
Zee van 1992.
.\-1erkwaardig? Misschien ...

gende omstandigheden hun taak ver-
richten. Kaderleden dienen daarbij een
voorheeldfunctie voor hun onderge-
schikten te vervullen.' Bovendien, zo
was het oordeel van deze rechthank,
hadden de verdachten hij her niet opvol-
gen van de hevelen geen rekening willen
houden met de 'negatieve uirstraling'
van hun 'handelen naar andere VN-on-
derdelen van UNPROFOR'.
Ook de ambrenarellrechter lil Den
Haag, waar de twee onderofficieren hun
ontslag aanvochten, bediende zich, al-
dus de Volkskrant, van ongeveer dezelf-
de hewoordingen: 'De rechter vindt dat
de weigering om het dienstbevel op te
volgen het aanzien van de Nederlandse
krijgsmacht heeft geschaad. Ondanks de
ongewone en bedreigende situatie waar-
in de militairen verkeerden, is dat een
vcrregaande nalatigheid en mocht
Defensie hen daarom ontslaan. Zij heb-
ben zich er weinig rekenschap van gege-
ven dat zij in VN-verband werkzaam
waren en dat zij belast waren met een
taak die ook voor andere eenheden van
groot belang kon zijn.'

• Voorbeeld
De lotgevallen van 'de vijf van japrisot'
vergelijken mer het omslag van de twee
weigerende onderofficieren slaat ner-
gens op. Noch de plaats van handeling
(Noord-Frankrijk resp. joegoslavië),
noch het tijdstip (1917 en 1992), noch
de situatie (Eerste Wereldoorlog en een
VN-operatie), noch de strafmaar (de
doodstraf versus vier maanden gevange-
nisstraf en her verlies van een baan), enz.
hebben ook maar iets met elkaar ge-
meen. Dat is mij alles zonneklaar. Maar
toch komen de herinneringen aan dit
bock en aan dit kramebericht steeds
weer hij mij boven. japrisnt schrijft on-
omwonden: er moest een voorbeeld ge-
steld worden. De rechters die zich over

VN'ers en wat hebben ze misdaan, dat
7.e hun daad moeten bekopen mer het
verliezen van hun baan?
Het betreft twee onderofficieren die in
Sarajevo (augustus 1992) \veigerden, na
daartoe een diensrbevel te hebben ont-
vangen, terug te keren naar hun post in
een ka7.erne. Dit omdat er, naar hun in-
schatting, sprake was van levensbedrei-
gende omstandigheden. Dat was niet zo
maar een gevoel, nee, want bij beschie-
tingen kort daarvoor was een VN-sol-
daat (uit de Oekraïne) door scherp-
schuttershand gesneu\-e1d en was de ho-
venste verdieping van hun onderkomen
cr finaal afgeschoten. In de nabijheid
van hun verblijf waren geen schuilkel-
ders en bovendien beschikte men, op dat
moment, in joegoslavië ook nog niet
over kogelvrije vesten. Her feit dat de
hevelgevers (hun commandanten) ah-o-
rens de bevelen te geven zich ter plekke
op de hoogre hadden gesteld van de situ-
atie - en het, naar hun oordeel, weer
'verantwoord achtten' - kon de hetrok-
ken onderofficieren evenwel niet tor an-
dere gedachten brengen. Derhalve beslo-
ten heide heroepsmilitairen het gegeven
hevel te negeren om aldus zichzelf en de
aan hen toevertrouwde negen dienst-
plichtigen niet onnodig aan onaan-
vaardhare risico's bloot te stellen. Voor
de leiding van de krijgsmacht was dit
aanleiding de rwee onderofficieren naar
Nederland rerug te halen, te schorsen en
een strafzaak tegen hen aan te spannen.
Na een strafrechtelijke veroordeling
(vier maanden onvoorwaardelijke ge-
vangenisstraf) moeten de twee hun op-
stelling ook nog eens hekopen mer het
verliezen van hun baan.
De militaire kamer van de rechtbank te
Arnhem was (19 januari 1993) van oor-
deel dat van de twee onderofficieren 'ge-
let op hun taak en funetie, waaraan risi-
co's inhaerent zijn, mag worden ver-
wacht dat zij ook onder levenshedrei-
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AMERIKAANSE BLUESROCKER MONTI AMUNe

"Na een goed concert moet er buiten wel een ambulance op me staan te wachte
Hij kwam samen met zijn manager naar Europa met een concept. De
Amerikaanse zanger/gitarist, Maori Amundson (~eboren in Seatde, opge-
groeid in Eugcnc, Orcgon) was van plan het te gaan maken. Met de opna-
men van zijn 'hardrockin' blucs'-cd Tbe Mean Eighteen en zijn gitaar onder
de arm kwam hij in Frankrijk aan. Daar ging het echter niet al te voorspoe-
dig. De Franse programmeurs wilden hem best laten spelen. maar loon naar
werken zat cr niet in.

van EGO) gaat veelal de vergelijking
met de koning van de Texas-blues StevÎe
Ray Vaughan op, En daar heeft :\1onti
Amundson ahsoluut geen probleem
mee. Zijn eigen repertoire typt'ert hij
ook het liefst als "rock'n rol! met een
bluesfeei" .

Vervolgens werd Nederland aang<.'daan.
Via via kwam Maori in contact met de
kleine onafhankelijke platenmaatschap-
pij ,\1unich Records. die zijn cd wel uit
wilde hrengen. Dus bleef hij h<lngen.
Om in her cluncircuit en rijdens de vcle
zomerfestivals ziin plaatje te promoten.
Hij is inmiddels tien maanden in ons
land en vertrekt in december terug naar
de States om een tweede cd op te nemen.
Zijn carrière is niet in de stroomversnel-
litl~ ~eraakt wa.lr hil' op had gehoopt.
"Maar het begint te open. Als wc over
een jaar in Nederland terug komen, dan
is er een basis."

• Ratelen
,\lonti Amundson is een praatgrage mu-
zikant. Terwijl hij voor het zoveelste op-
treden in een Nederlandse club nieuwe
snaren op zijn geliefde instrument zet,
rarelt hij aan één stuk door over zijn mu-
ziek, zijn toekomst en verleden. Europa
en zijn eerste schreden op het schilders-
pad. Zelf vindr hij dat een goed teken.
"'\X'anneer ik voor een optreden zo actid
ben, dan hetekent het meestal dat het
ccn goed concert wordt."
L.ater op de avond blijkt dat inderdaad
uit te komen. Voor slechts vijftig Iwzoe-
kers speelt hij op een wndagavond in
Arnhem alsof zijn leven ervan afhangt.
Het handjevol fans kan dat wel waarde-
ren en schreeuwt, fluit en klapt zich suf.
Ze willen meer, meer, meer.
'"'Ikzou graag zeggen dat ik na elk optre-
den uitgeput in de kleedkamer terug-
kom, maar dar is niet zo. Dar gebeurt al-
leen wanneer cr interactie met het pu-

. \ diensw\icnt \"oot
De soeta ~ . a{~es(bah.
vtOUwen \s nOOit
"•.....•.,..•,.....,...'
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bliek is. gij ongeveer de helft van de op-
tredens klikt het. Dan geef ik alles en wil
ik dat er na afloop we~ een ambulance
op me staat te \vachten.

•'-lonti ontdekte de blues op elfjarige
leeftijd via Im King. Dat was de eeme
gitarist die hij hoorde en dat liet een on-
uitwishare indruk achter. "!aar snel
daarna maakte hij kennis met de muziek
van Jimi Hendrix, Johnnr Winter en
Eric Clapton, die op d.tt moment de we-
reld op gitaargebied beheersten. "Ik wist
\vel dat de hlues van een andere genera-
tie kwam, maar ik hield van de gitaris-
ten van die tijd. Eigenliik begon ik op
dat moment zelf te spelen. Ml'teen nadat
ik kennis had gemaakt met de ttaditio-
nele blues hoorde ik die jongens en wist
ik wat ik wilde."
"Voor die tiid speelde ik piano, wam ik
kom uit een muzikale familie. De dag
dat ik officieel gitaar begon te spelen,
was de dag dat ik 5uIIsIJine Of Yuur
Love van Ct~am op de radio hoorde.
Toen wist ik dat het afgelopen moest
zijn met de pianolessen en dat ik elek-
trisch gitaar zou gaan spelen, ,.

• Onderscheid
\X'anneer je :\lonri op zijn gitaar ziet
hakken, heb ie al snel door dat hij geen
blucspurist is. Ziin eigen repertoire he-
schouwt hij dan ook niet als enkel blues.
"Tot op de dag van vandaag heb ik niet
door waarom er zo'n groot onderscheid
wordt gemaakt tussen blues cn rock. Ik
hl'b nooit de intentie gehad om als
'bJuesgu( te worden bekeken. Het is na-
tuurlijk wel duidelijk waarom dat ge-
beurt, maar tegelijkertijd houd ik me
vasr aan het idee dat ik kan spelen wat
ik wil. liet is tenslotte allemaal gitaar-
muziek."
"De foto op de cd-cover geeft je het idee
dat je een schijfje met hlues uit de jaren
vijftig in handen hebt. Voor sommige
nummers gaat die vergelijking ook op.
,\har wanneer je naar Brain Grellilde
luistert, dan komt dat nergens vandaan.
Behalve van mij. Ik speel hehoorlijk
agressief, maar toch heschouw ik dat
nummer ook als een bluessong. "
fiii heluist{'ring van Thc Afeiln EigfJteell
(zie recensie in het juli/augustusnummer

• Basketbal
Toen hij op achttien jarige lecftiid van de
Amerikaanse high school afkwam had
hij snel een doorsnee vaste b,lall,
Daarnaast ging hij in deeltiid naar het
college om basketbal te kunnen spelen .
"Dat kostte me ongeveer een jaar. Op
dat moment dacht ik: wacht eens even,
ik weet dat ik het echt te gek vind om gi-
taar te spelen en ik heb er al eem wat
geld mee verdiend, dus ... " Zo werd
,"lontÎ professioneel muzikant en heeft
hij nooit Illeer omgekeken.
In 1991 stond hij mer zijn band de Blue
Binos op een hlllesfestival in België. Hij
\verd volkomen overrompeld doot de
ervaringen op het 'oude contin{'nt" zo-
als de Amerikanen Europa noemen. "Ik
verwachtte dat iedereen in de band er
even onderstehoven van was als ik, Dat
bleek dus niet zo te zijn. Het werd dui-
deliik dat de groep niet 7.OU gaan reizen.
In de Bille Binos was ik eigenlijk al de
solo-artiest, dus besloot ik anderhalf
jaar later onder mijn eigen naam naM
Europa terug te keren."
De bezetting waar Monti in Nederland
het podium mee opstapt wordt gecom-
pleteerd door de Nederlands{' hassist
frank (door .\!onti consequent franky
Green genoemd, omdat hij ziin achter-
naam Groen niet uit kan spreken) en
drummer Henk. Tot grote teleurstelling
van Amundson is het trio uitgegroeid tot
een weekend-band. Optredens door de
week zijn grote uitzonderingen en daar
baalt hij van.

• Verveling
"\Ve verdienen niet zoveel omdat we te
weinig spelen. Alle inkomsten worden
gelijk weer in de toekomst geïnvesteerd.
Daarnaast heb ik me de afgelopen acht
maanden verschrikkeliik verveeld. Elke
dag ga je op zoek naar een bezigheid. Ik
heb mijn horil.On verbreed door de
Franse taal te leren. Daarnaast heb ik
nieuwe nummers geschreven en hen ik
uit verveling hegonnen met schilderen."
Tot nu toe heeft hij drie schildetijen ge-
maakt. Eén van een man met gitaar die
hij zelf !.ijn slechtste noemt, een skelet-
achtig portret van ,\lagere Hein en cen-
tje met de titel Thc Schemillg Woman.
Over die laatste is hij 7.eet tevreden.



ONDER INDRUK VAN EUROPA

"Het is mi eenmaal zo, er wordt in
Nederland veel gestolen ...
Bedoel ik: "Als allderen fietsen jatten,
waarom zou ik dan /log andermans ei.
gendom respecteren?"

Ik weet het niet.
Maar ik hegin me vragell te stellen.

Het hOl/dt me bezig de laatste tijd.
Wat zeg ik met uitdrukkingen als:
"het ZO/I mooi zijn, maar het is onbe-
taalbaar"
"dat is niet haalbaar"
"je moet realistisch zijn"
"het is 1/11 ee/lmaal zo ... "

Ik weet het niet.
Maar ik hegin me vragen te stel/en.

"De laagste inkomens ontzien, dat zou
mooi zijn, maar het is onbetaa/baar ... "
Hedoel ik: "Als dat gebeurt moet ik inle-
veren, en dat wil ik niet?"

Beduel ik: "Ik heb wel bepaalde princi-
pes, zaken waar ik erg L'ee/be/ang aan
hecht, maar als het ten koste gaat van ei-
gen beurs of belang, dan laat ik die los?"

Ik weet het ,liet.
Maar ik begin me vragen te stel/en.
Ga ik vrijblijvend met mijn principes
um?

"Bezuinigen op energie... dat is niet
haalbaar. "
Bedoel ik: "Anderen stoken, koelen,
verlichte'l en rijden er lustig op los. Ik
profiteer zo lang het /log kan; ik kan me
toel] niet isoleren; allemaal terug (en dat
zie ik niet gebeuren), anders ik ook niet;
ik zie wel waar het schip strandt?"

Ik weet het niet.
Maar ik begin me vragen te stellen.

"fe /lIoet realistisch zijn... we kunnen
Jat toch niet betalen. "
Bedoel ik: "Het is prima dat we in
Nederland mensen asiel verlenen; maar
als het misschien ten kuste gaat van mijn
beurs... en waar is het einde?"

Marcn van Nek

als het nct zo lang duurt om die landen
te veroveren als dat het ons in
;\l'ederland heeft gekost, dan hcb ik dat
cr voor over.~

Tenvijl hij flink zit te trekken aan zijn
net opgezette snaren Ut hij de toekomst-
plannen nog even uiteen. En daarin staat
natuurlijk zijn ruige hluesrock in het
middelpunt. "Eerst moet cr een nieuwe
çd komen, ik verwacht zo ongeveer in
maart of april van het volgend jaar en
dan komen we terug naar Europa. Het
liefst willen we met een andere band op
tour, zodat we het hele continent kun-
nen doen. Het is namelijk erg moeilijk
om in landen als Duitsland of Frankriik
in je eentje aan de bak te komen. Maar

"Het gezicht van de vrouw van het afge-
beelde koppel ziet eruit alsof ze in het
geheim een plan beraamt. Een begin-
nersgelukje .••
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Haast maken met natuurontwikkeling

LAND DAT OVERHOOP GAAT

Als je moet schieten op de Harskamp, als je wacht loopt in Ossendrecht, zee
kiest bij Den Helder of op patrouille bent achter Havelte merk je het mis-
schien niet eens zo. Daar is alles vaak nog als altijd. Als je vrijdag met de blik
op oneindig van je onderdeel rechtstreeks naar huis gaat en daarna de kroeg
in, merk je het ook niet. Maar als je af en toc uit trein. of autoraampje kijkt,
besef je het al gauw: Nederland ligt flink overhoop, cr wordt gegraven en ge-
bouwd. En niet zo misselijk ook.

Ilalf Nedèrland lijkt overhoop te liggen.
\'{'aar het nog niet gebeurt. <.lau zijn er
wel plannen. En het wordt nog erger.
Om Je werkloosheid terug te dringen
mikt de regering op de uitvoering van
'infrastructurele werken'. Wie het ook
doer, wie het ook hetaalt, her hetekent
wel nog meer zand l'n klei verplaatsen,
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nog meer kabels verleggen, nog meer be-
mn en asfalt storten, no" meer omleidin-
gen, vertragingen en ,lnder ongerief.

• Veel in de pijplijn
Even leek het of NederJ.lIld af was. De
Deltawerken aangelegd, Flevoland inge-

•

polderd, de Rijksweg bi; Schiphol acht-
haans, de ~Iaasvlakte hij Hoek van
Ilot1and met industrie gö'uld. Het leek
welletjes. Maar niks hoor, de nationale
pijplijn van iedee naar besluitvorming
bevat nog steeds een lange reeks projec-
ten die kennelijk de moeite en het gekl
waard zijn. De Wijkertunnel bij Velzen,
de HST (onze eigen hogesnelheidstrein),
de Betuwespoorlijn, de uitbreiding van
Schiphol, de planncn van Rail 2010 met
op veel plaatsen verduhheling van de
spoorbanen. Infrastructuur indcrdaad
vaak.
j\laar daarnaast is cr nog een stuwmeer
van plannen die nauwelijks het landelijk
nieuws bereiken. Iedere wethouder van
een plaats groter dan een dorp heeft wel
zil"n hedrijvenpark of industrieterrein.
E ke ambitieuze provinciale bestuurder
weet nog wel een knelpunt, een hottle-
neck in het vervoer over weg of water.
En dan zijn cr talloze plannen voor
Illeuwhouwwijken, steeds mooier,
stel.ds groter, steeds ruimer. Nederland
is niet alleen in trek bij rijksgenoten,
asielzoekers en illegalen, maar
Nederland ligt ook \'aak in scheiding,
Nederland \vil privacy, Xederland wil
met meer in flatjes, maar in huisje-
h()ompje-autootje-laaghouw. Ook dJ.t
geeft veel grond verzet. Het betekent Te-
gelijkertijd steeds minder groene ruimtl',
landbouwgrond vooral .

• Hel landschap
Zitten we er mee? Bijv\lorbeekl als het
Groene Hart van Holland toch uiteinde-
lijk sneuvelt in de vooruitgang? Het lijkt
van niet. Veel mensen vinden verande~
ring per definitie vooruitgang. Vooral
als het meer welvaart, meer consumptie
oplevert. Anderen kijken daar anders te-
genaan. Her gaat hen om de kwaliteit
van het bestaan. Dat zeggen ze tenmin-
ste of dat zeggen ze anderen na. Er zijn
grote acties voor de tele\'Îsie voor de na-
tuur- en landschapshescherming. Vuoral
Greenpeace, Natuurmonumenten en het
Wereld Natuur Fonds slaan er hun slag.
~1J.ar behalve geld levert dat toch niet
zoveel op. Het zijn de kleine dingt'n die
het doen, zo heet het .•\Iaar ofd'e met een
spaarlamp, een autoloze zon ag of het
in je vrije tijd knotten van bomen de na-
tuur redt is de vraag.
De groene ruimte lijkt voor STeedsmeer
mensen ver weg. \X'e leven vaak in een
dOOf de techniek gedomineerde verste-
delijkte s<lmenleving. 'Natuur' is iets
voor de wndagmiddag, iets voor een
goede documentaire bij de VARA, de
EO of de BBC, iets voor de tuin at:hter.
En het landschap, ja, het 1J.ndschJ.p is
toch vooral iets om doorheen te gaan,
van de ene plek naar de andere, liefst zo
snel mogelijk. Veel mensen weten 7.0
langzamerhJ.nd niet meer dat er land-
schappen bestaan zonder vangrails, zon-
der flyoliers. zonder kilometerpaaltjes.

::::\X'ie ziet het landschap nog zoals het is
:i ollt~taan, het landschap als produkt van
~ ijstijden, van wind, water, oude ontgin-
::: ningen door monniken, edellieden cn
~

Al ;arell moct de xrue'le ruimte wijken ('OOr
_ nog meer SICCII,'lOg ""'t'r />e/un.



vooral boeren?
Zoiets moet je leuk vinden en leuk is
heel vaak niet iets uit het verre verleden.
jurassic Park is een uitzondering. Ook al
gaat het bij de filmkijkers nog meer om
de spanning en Je huidige mogelijkhe-
den van filmmaken, dan om de geschie-
denis, de evolutie, de natuur.
Wie voor het landschap belangstelling
heeft moet tijd maken, eens een zijpad
van een zijweg inslaan. Daar voel je iets
van de achtergronden van ecn streek,
daar tintelt de natuur soms nog even.
Maar dat hete kent wel af- of uitstappen
en rustig de omgeving op je in laren wec-
ken. Prachtig als je soldaat bent en toch
moet wachten, moet wachten. Vijf mi-
nuten, tien minuten, eell uur als het kan.

• Snelle beelden
Niets doen, alleen maar kijken, luisteren
naar één type landschap, één stukje na-
tuur. Kunnen we dat nog, nu we via
Veronica, Sky Channel of ,\ITV iedete
anderhalve of twee seconde een ander
beeld voor onze ogen krijgen? Een hele
generatie is inmiddels opgegroeid met
snelle beelden begeleid door heel wat de-
cibels. Zodra het niet meer bevalt zap-
pen we het weg. Indrukken als weg-
werpartikel. Maakt een en ander het ons
onmogelijk nog dat andere, niet over-
hoop gehaalde Nederland te bekijken?
'Nederland is mooi', roept de natuurbe-
scherming, maar dat riekt te veel naar
'Ontdek je plekje', het VVV-kantoor, de
plaatselijke horeca en de snelle opmars
naar opnieuw maar wat anders leuks.
Nederland is misschien wel mooi, maar
vooral toch ook interessant. De geschie-
denis van ons land kun je bij wijze van
spreken aan het landschap aflezen.
Sommige gewone boerensloren zijn al
zo'n vierhonderd jaar oud, veel naald-
bossen zijn van rond 1900, de Zeeuwse
binnendijken uit de Be en 14e eeuw.

Op kleine, nu met waterlelies en gele
plomp begroeide kanalen was vroeger
vrachtvaart. Oude forten waren heuse
verdedigingswerken. Op veel maisak-
kers sronden zo'n dertig jaar terug ge-
wassen als haver, voederaardappclen,
stoppelknollen. De geschiedenis van het
landschap. Ook in de groene ruimte was
er altijd al verandeting. Niks nieuws on-
der de zon als nu de bulldozer cr in gaat.

• Natuurontwikkeling
Iedere verandering een verbetering?
:\loeilijke vraag. Natuur en landschap
blijken in ons land niet meer dan een
restprodukt van economische activitei-
ten. Hoe 'beter' het ging met ons land,
hoe minder natuur. Toch is er een voor-
zichtige omslag: we stellen de. natuur in
staat langzaam weer wat terrem terug te
winnen. Geholpen door een bijna per-
manente Europese landbouwcrisis en de
behoefte van miljoenen Nederlandets
aan lucht en licht, frisse adem en ruimte,
is er in 1990 een Natuurbeleidsplan ge-
komen. Nederland één groot natuurge-
bied, dat kan vanzelfsprekend niet.
Maar wel de huidige natuur overeind
houden en de vaak verspreid liggende
plukjes aan elkaat bteien. Bovendien de
boeten in voor natuur en landschap
meest waardevolle landbouwgebieden
helpen.
Daarnaast is er het idee van natuuront.
wikkeling, de natuur goede uitgangsmo-
gelijkheden geven en maar zien wat er
van terecht komt. Inderdaad, gewoon de
boel helemaal overhoop halen. Dat bete-
kent vaak landbouwgrond inruilen voor
natuurgebied. Oe geschiedenis als het
ware omkeren. Vooral in het noorden,
oosten en zuiden van ons land ging cr de
laatste eeuw massaal heide en heel veel
veen op de schop. Heel veel lage, nane,
zompige gronden werden onrwaterd.
Een ware aanslag op de natuur van toen,

Natuurolltwikkeling,
hier op Nee/tie

~ jans i" Zee/mld:
~ de mens geeft l'en
:;; voorzet, de IMtllllr
Ol moet het daarna
" helemaal zeil,
::: doen.

die nu ten dele gecompenseerd gaat wor-
den. Vaak met oppervlakten van hon.
derden, soms van duizenden hectaren te-
gelijk. Terecht, \vant maar 5% van ons
land is 'natuur', maar 7% 'bos'.

• Haast geboden
Er is wel haast geboden hij die natuur-
ontwikkeling. liet ijzer smeden als het
heet is. Financieel is de zaak nu al heel
moeilijk rond te krijgen. In onze over-
leg-samenleving duurt het bovendien
heel lang voordat cr daadwerkelijk een
spa, een bulldozer of een dragline in de
grond kan. Vaak staan de boeren niet te
springen om mee te werken. En het is
wel hun grond, die moet worden ge-
kocht. Toch, de medewerking van 'de
streek' blijft unontbeerlijk. Voor alles
staat dus vaak veel overleg, overtuiging,
geduld en geld. ~1aar or den duur ont-
staat er toch wat. Ook a is voor groei en
vooral nieuw evenwicht in de natuur
veel tijd nodig. WIe zullen nog heel wat
flitsen MTV zien, voordat Jat overhoop
gehaald boerenland weer 'natuur' is.

Frits Maas
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GEWENNING AAN GEWELD

PSV stond in lang vervlogen tijden bekend als 'chronisch te week'. Wat een
doetjes, watjes en droPfics. Het woord 'lieverdje' is in Amsterdam bedacht.
Een enkele bejaarde za zich nog wcl herinneren dat de voetballers van Fe
Amsterdam zo werJen genoemd, natuurlijk ironisch, want Frils
Flinkcvlcugcl en de zijnen stonden te hock als halve beulen. Zowel verhaal
als fysiek.

• Wan vertoningen
PSV \vordt uitgeschakeld en het blijkt
een nationale ramp. In de kranten wordt
meesmuilend geschreven ovt'r het gebrek
aan creativiteit bij de Eindhovenaren en
over de beschamend lage positie die
Karlsruhe in de Duitse competitie in-
neemt. Dat I'SV van zo'n stel bvakke-
laars op z'n donder krijgt, ongelootlijk!
Geen woord over die talloze stuitende
momentl,'n in het duel. waaraan de
scheidsrechter voorbij ging. Geen mi.
nuur, of de regels werden geschonden.
Een kwestie van camoufleren, zeggen de
spelers. Gewoon zorgen dat de scheids.
rechter het niet ziet, als je iemand lens

trapt of het shirt scheurr.
Weg met Gullit (die
ook bij I'SV speelde),
weg met de technicus
Vanenburg (re weinig
lieverdje), wt'g mt't
Romario (te veel lic.
~"('(die}, leve de
'inzet". Elk jaar
een nieuwe trai-
ner. dat schier
ook lekker op.
Zolang althans
Philips denkt
meer tv's re
verkopen
met wan-
vertoningen
en botte
agressie. Of
zijn we in.
middels vol-
ledig gewend
geraakt aan
zinloos ge-
weld?

Duitse doelman Schumacher wordt nu
trouwens standa;\rd gevolgd in de PTT
Telecom-competitie. Dat heeft mets
meer te maken met her plakken van
posrzegels; het ISmeer de bewerking van
een brief mer een gietijzeren moker. \'I;'e
ZIen een knllSing van rugbyen judo,
waMbij de bal een tamelijk onderge-
schikt voorwerp lijkt te zijn. Een mooie
schijnbeweging wordt beant\voord met
een trap naar de onderhenen, te veel
snelheid wordt bestraft met het vast-
klemmen van een mouw, arm of pluk
haar.
Anderhalf uur lang jagen twee ploegen
op elkaar alsof geen grasspriet onvero-
verd en onbeschadigd mag blijven. :-Jog
een wonder dat alleen Groen l.inks in
zijn partijprogramma enkele regels over
sport heeft opgenomen. Maar over deze
aantasting van het groen geen woord.

enkele moeite lIlee heeft als 'lieverdje' te
worden hestempeld. 't Is een wat slonzig
type, die De Mos, maar de 'cultuur' bij
de duh moest na het 'regime' van die
keurige Hiddink, Robson en Westerhof
kennelijk weer eens worden gekanteld.
Zo'n lichtelijk ruig uitziende I'ongen uit
het volk zou PSV definitief ver ossen van
het minderwaardigheidscomplex. En
daar was die lasrige Romario niet eens
voor nodig.

• Onherkenbaar
Tegen Karlsruhe aanschouwen we in-
derdaad een onherkenbaar I'SV.
Allemachtig, wat gaan die voorheen zo
bedachtzame I'ongens crin. I Ier
lijkt wel also Van Breukelen
coach is geworden. Wam dat I
was tot nu toe de enige, van "
wie bekend was dat hij be-
reid was elke aanvaller die
te dicht in zijn buurt
kwam. een her-
senschudding
te slaan. Zijn
voorheeld
en dar
van
d,

• 'Gepiepeld'
De PSV'ers werden in Oranje stuk voor
~tuk afgeslacht, in de m<tling genomt'n,
of zoals dat in het tt'genwoordige jargon
heet: 'gepiepeld'. De l'hilips-ploeg telde
soms heel aardige en zdfs veel bovenmo-
dale voetballers, maar als ze naar
Amsterdam moesten, dan knikten de
knieën en beefden de stembanden.
Ze waren 'lieverdjes' in de letter-
lijke betekenis. Geen onvertogen
\voord, geen spot of weerbar.
stigheid. Ze gingen op zaterdag'
avond nog gauw even naar de kerk,
omdat de Paus had toegest<tan d,lt het
hele weekende en niet alleen des zon-
dags de mis mocht worden bijge-
woond.
We zijn twintig jaar verder. PSV
heeft een aantal landskampioen-
schappen acbter de rug. Eên ma<tl
is 7.elfs de Europa Cub I vero.
verd. Her Duirse Karlsrube is
op bezoek. Het schijnt een
ploeg te zijn die in de
Hundt'sliga nauwelijks iets
heeft in te brengen. "'Iaar
her wordt een ware veld.
slag. PSV wordt inmid-
dl'1s getraind door een
man die bij Ajax is
mislukt, in België is
geslaagd en cr geen

Siet het begrip 'Lieverdje', dat opgang
maakte in Je provo-tijd, werd eigenlijk
bedoeld: 'Niet met zachte h:wdschot:nen
aanvatten', Oppassen geblazen. Een lie-
verdje had snijdende humor en een mee-
dogenloze taále, ook in overdrachtelij-
ke zin. Een lieverdje was het tegendeel
van ccn PSV'er.
In die tijd (Willy van der Kuijlcn) waren
de Eindhovense spelers keurig gekapte,
v1ekkeloo~ in het pak zittende, braaf het
bestuur volgende en klakkeloos de trai-
ner gehoorzamt'nde jandoedels. Zo wer-
dt'n ze althans afgeschilderd. En als ze
toevallig een keer voor ht't Nederlands
elftal werden uitverkoren, kwamen ze
na een dag training~kamp in Zeist hUl-
lend terug naar de lichtstad, waar hun
nooit uitspattende vrouw al gedienstig
de moederlijke armen klaar had om al
dat in het verre Wcsren ervaren leed op
te vangen.



'Nli zal Sofia tot mst komen.
denkt Xintal. Haar lichaam UIl
dan een cocon worden en wan-
neer de ;agllar, de slang en de
vogel tot ri;pheid zijn gekomen,
UIl zij opnieuw geboren kil/men
worden en I1aar celltmm kunnen
vinden. '
Sofia is de hoofdpersoon in
'Doehter van de vulkaan', de
tWl."ederoman van UI."
Nicaraguaanse schrijfster
Gioconda Belli (Maoagua
1948), die deze zomer in een
vertaling van Dick Bloemraad
verscheen bij De GeuslEPO.
Xintal maakl, met dona Carmen
en Samuel, deel uit van het sja-
manistisch drietal dat Sofia
steun en bescherming biedt bij
haar eigenzinnige zoektocht
naar haar afkomst en identiteit.
Dat 7.oeken gaat gepaard met
een fcl verzet tegen dc knellende
huwelijkshand mer de macho
René en tegen de bekrompen ka-
tholi •.•ke dorpsgemeenschap van
Diriá, het gehucht dat op een
uur rijden van Managua is gele-
gen op de koffiehel1ingen van dl."
vulkaan de Mombacho.
fl.1etvoorgaand citaat eindigt -

opgebouwde grapjes (vervaar-
digd door her Amerikaanse King
Fearures Syndicate) zijn door de
bank genomen nogal flauw en
onbenullig. Een voorbeeld; Felix
legt net de laatste hand aan een
schilderij, een oceaanschip. Een
hem voortdurend treitl."rl."nd
muisje schiet ml."teen katapult
op Felix. Deze bukl, kijkt ver-
volgens achterom en ziet tot zijn
verbazing het geraakte schip zin-
ken.
Natuurlijk is l."nigerelativering,
en reker met betrekking tot hu-
mor, op zijn plaats. Immers dar
wat de één leuk vindt, is volgens
een ander niet te pruimen. En
omgekeerd.
King Features Syndicale: Felix
de Kat, Muizenissen. BZZToH,
Den Haal': 1993. 128 blz.
/9,90. (WH)

Magie in NlcaraKua

Op dl."achtl"rkant van het strip-
boek 'Felix de Kal; Muizenissen'
staat met grote letters geschre-
ven; 'Oe kat die weet waar
Abraham de mosterd haalt'. Dat
suggereert alsof hl."tover il."mand
zou gaan die overal van op de
hoogte is, voor wie het leven
weinig geheimen meer heeft.

Fclix de Kat

recht alleen voor beschaafde vol.
ken gold (en dus voorbij ging
aan de strijd in dl" kolonien).
Van Bergen richtlÎjn aandacht
in dez.e studie vooral op het ver-
lenen van hulp door het NIRK
tijden<; dt:"strijd tegen de inland-
se vijand (1870 tot 19 t 0) en ge-
durende de Twl."ede
Werddoorlog aan de door
Nederlanders hewoonde burger-
en krijgsgevangen-kampen (',tel-
de weinig voor').
Leo van Bergen, die rwee jaar
geleden in het nil."uws kwam met
z.ijn studie over de militair-ge-
neeskundige dien<;t (Waarde ge-
neraal, voelt u zich wel goed!),
is er wederom in geslaagd een
iml."ressame bijdrage te leveren
over het 'opereren' van 'medi-
sche instituten' in relatie tot het
oorlogsbedrijf.
Leo van Bergen: Voor onze jon-
gens een sigaar. Studiecentrum
,'oor Vredesvraagstukken.
Postbus 9108, 6500 HK
Nijmegen 1993. 108 blz.
/17,50. (WH)

Zo'n figuur komt in het geheel
nil."toverel"n met de kat Felix, de
hoofdpersoon in dit stripboek.
De uit dri •.•of vier tekemngen

Roode Kruis
'Het Neder/undsch-/ndische
Roode Kruis (NIRK), een afde-
ling vall het in Dell Haag zete-
lende Nederla"dsche Roode
Kruis, kan als een steunpilaar
van het Ned[.r/ands kolonialis-
me worden gezien. Van hulp on-
geachl ras, geloof, lIatiOlwliteit
lijdells de strijd Ier onderwer-
ping t'a" de archipel, was in
theorie slechts sprake als er niet
in actie hoefde te worden geko-
men eII in de "raktijk slechts als
de leden van hel andere ras. de
aanhangers van het ardere ge.
loof, de onderdanen van een all-
der land, aan Nederlallse zijde
meevochten', aldus konkludcl."rt
de historicus Leo van Bergen in

Rasus zijn wereld in te stortl."n
('Het was alsof ik moeder voor
de tweede keer moest ver/ieulI').
Mer het vertrek uit zijn geboor-
tcdorp vervaagt voor Rasus ook
lang7.amerhand hel beeld van
Srintil (en dus ook dat van zijn
nUlCuer). Nadat hij zich heeft
aangesloten hij een groep rond-
trekkende soldaten wel."thij uit-
eindelijk zijn 'ware ik' te vinden.
De suhtiele roman Het dans-
meisje l/it mijn dorp is het eerste
deel van een trilogie. Laat de
\'olgende delen maar snel ver-
Sl:hijnen!
Ahmad Tohari: liet dansmcisje
uit mijn dorp. De Geus, Breda
1993.157 blz. / 32,90. (WH)
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zijn studie 'Voor onze jongens
een sigaar. Een geschiedenis van
het Nederlandsch Indisch Roode
Kruis.' Nu hehoeft dit geen ver-
bazing te wekken daar het
NIRK-bcs!uur grotl"ndl."els be-
stond uit koloniale bewindslie-
den en het toenmalige volken-

het evcnwel ccn roman over het
volwassen wordcn van de wees-
jongen Rasus. Deze Rasus ver-
loor al op heel jonge leeftijd lÎl"
mOl'der uoor een voedselvergi ti-
ging (Ofwas ze er met een ver-
pleger van door?). Via het meisje-
Srimil tracht hij zich t"en heeld te
vormen van zijn overledl."n mllC.
du. Wanneer Srimil door de
dorpsgeestelijke tot ronggeng
wordt bestempeld en op ceremo-
niele wij7.e lal worueo ontmaagd
(door de hoog,t hiedende) dreigt

Dansmeisje

Nederlandse gezant is omvol."rd.
Een politiek drama dat verstrek-
kende gevolgen zou kunnen heb-
ben voor de neutraliteitspolitiek
van Kl."dcrland. Na diverse span-
nende avonturen weten Portland
en Fokkema het meisje te rt"ddl."n
uit de handen van ~n groep-
mysterieuze Hongaren. Daar
deze Laura geestelijk niet geheel
ongeschonden uit de ontvoering
tevoorschijn is gekomen, legt het
drietal een bezoek af aan de psy-
chiater Freud ('de man die over.
al de allerlaagste hartstuchten
achter ûet') in de Berggasse te
Wenen. Uiteindelijk is hl."tde
grotl." Sigmund Freud die licht in
dl."duisternis weet te hrengen.
Tot de laatste bladzijde span-
nend!
Manin Koomen: Meneer
Pordand, neem ik aan. Van
Gennep, AnlSlerdam t 993. 159
blz. / 29,50. (WH)

Thriller

Met zij'n, nu in het Nederlands
vertaa de, roman 'Het dansmeis-
je uir mijn dorp', brak cinu 1982
de Indonl."sische schrijver Ahmad
Tohari (geboren 1948) definitief
als literator in zijn land door.
De roman kl."meen aamal the-
ma's, te weren het leven in een
gl."hucht op het Javaanse platte-
land (met zijn bekrompenheid
en wonderbaarlijke zakl."n), el."n
op geld beluste medicijnman!-
dorpsgeestelijke die niets te dol
is om zich maar te kunnen ver-
rijken en het tor tonggeng (dans-
meisje, prostituée) brengen van
hl."tmeisje Srintil. Bovendien is

De achtste Portland-thriller van
11artin Koomen verdient zonder
meer gelezen te worden door de
liefhebbers van dit gcnrc.
Speelde het vorige deel, '/11 het
web ~'<l11 Portland', zich nog af
in 1943 (midden in de Twt:"t"de
Wereldoorlog, in ht"t bezt"ITe
Nt"derland), in dit nieuwste deel
- 'Meneer Portland neem ik aan'
- neemt Koomen de lezer een
heel stuk mee terug in UI."tild,
Het is najaar 1936 en Port and
en z.ijn jonge kollega luitenant
Eddie Fokkema (de verteller) rei~
zen af naar Budapest, waar de
dochter (I.aura) van de



op driekwart van de romall - het
hoofdstuk waarin de drie 'tove-
naars' een nachtelijk ritueel hou-
dcn op een 'plck van macht' in
het bos op de Mmombacho,
hoog boven het Apoyo-meer,
waar de bijgelovige boeren Illet
durven komen. Die ceremonie,
'kort voor Sofia's hevalling van
een dochter, zal 'haar hart uit
zijn kluisters verlossen' en een
doorbraak in haar leven inlui-
den, doordat ze inzicht krijgt in
de magische cirkelgang daarvan
tot dan toc.
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BELLl
Evenals in Relli's eerste roman
De bewoonde vrouw (De Geus-
pocket f 15,-), waarmee deze
dichteres doordrong in de imer-
nationale literatuur, vorml hel
\"uzcr van vrouwen tegen de
heersende mannelijke orde een
hoofdthema. In die poëtisch-
mlsricke roman was dat d•.•pa-
ra ldle vrijheidsstrijd van de
Indiaans •.•ltzá teg •.•n de Spaanse
Ve"Tovr:raarseind 15e eeuw èn
van de jonge architecte Lavinia,
de hewoonde vrouw, tegen het
dictatoriale Somoza-hewind
(Belli 1_atzelf in het SandinistiS<.:h
venet). Halverwege Dochter
van de vlllk.:wn wordt het zo
verwoord: Als ,'r naast de ,titda-
ging om de t'Tvaren ,'11hoogmue.
dige gTfllldhe;:irtt'Ts lIit de streek
te tonl'Il dat eell homosekslleel
en ,'eli I'TOl/fl' even goed of bete-
re oogsten kUllnell producen:n
dan ;:ijzelf iets is wat haar ill het
besturm van de haciënda heeft
gef<1scillet'Td,dan is het de dage-
liikse oiJst'TlIatie van dl.' aarde
(...) die haar het diepst met dl'
g,llIen I'all de 1.011en de elemen-
teTl lIerbindt. '
Weer zo'n [()p~r van
Latijnsamerikaanse vertelkunst!
Giocomla Belli: Dochier \'an de
vulkaan. De Geus/ErO, Breda
1993.315 bb. f 39,90. (FS)

Indiaanse 'tovenarij'
In 1960 maakte de 26-jarige
Amerikaanse antropoloo~
Carlos Castaneda l"en studiereis
door het widwesten van dl"VS,
om underzoek te doen naar het
Indiaans gebruik van genees-
krachtige planten (u.a. pcyotl).
Hij ontmoette de Mexicaanse
Yaqui-indiaan don luan !datus,
el"n oude 'man van k.elllÛS', t:en
bmio (Spaans \'oor medicijn-
man, genezer, tovenaar), wiens
leerling hij tien jaar zou worden.
In 1%!! puhliceerde de
Universit •.•it van Californii-' het
\'ersl'lg van zijn huirt'llgt'wone
ervaringen in dl" t'erste vijf jaar.
Ik vl"rtaling verscheen bij De
Be/.igt: Bij in 1972 onder de titd
De lesselI ~'allDOIl jualll"n he-
lel"fdc een reeks van herdrukken.
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Er zouden tot 19l:l7 nog 7~Vl"n
hoeken volgen {larere vertalin-
gen bij Servire). Stuk voor stuk
hoeil'nde, spannende en humo-
ristische Wl"ergaVl"nvan
Castaneda's diepgaandl" kennis-
making met e•.•n aparte werke-
lijkhdd, e•.•n 'onzichtbar •.•' we.
reld, dil" sb:hts voor 'townaars'
• en nier 7,onder moeire - tOl'gan-
kdijk is.
In Je inleiding tot zijn aehrste
hock De macht l'l/ft d,' stille
(Servire 19S5l omschrijft
Castaneda tovenarij als: 'hel ~'er-
mogen om energielJeldell Ie ge-
bruih'lI, /{'aarV<lI1geen gebTllik
wordt gemaakt bij her waame-
mellll<1n de wereld, ZO<1/slI'ii die
kennen. TOllellari; is eell staat
l',m bewuslû;n. Trwenarij is h<-'l
vermogen om irIS waar te ncmcn
dilt ie met je gewone perceptie
niet kimt wa<1mcmen. '
Die andere manier van waarne-
men - eerder ook wel 'de rwel"de
aandacht' genoemd - wordt he-
rt:ikt mer merhoden als 'zien'
(amiers dan kijken), 'sluipl:n' en
hcwust 'drom •.•n' (mt:t:r dan ge-
WINJndromen, d,lgdromen of
fanta,cren). Over die laatste me-
rhode orn in t:t:n andne staat
van hcwust7.ijn te kortlCn gaat
het onlangs vl"rschenen 'De
kun,t van het dromen', Daarin
wordt ook vl"rteld over de toVl"-
naars uit het gril7e verleden en
hoc urn re gaan met de wereldl'n

v"n dl" MlOrgJnisehl" wezens en
dl" schaduwen. ~Iindn makkt.--
lijk !cesh"ar dan Castaneda's vo-
rige boeken, maar nog altijd ge-
heim/.innig t:n intrignend.
Carlos Casraneda: D•.•kunst ~';m
het dromen. Servirc, Cothen
1993.287 blz. f 39,-. (fS)

Droomtijd Aborigines
Bij Ankh-Herml's verschel'n 'Het
mysterie van d•.•droomli;d. Hel
spirituele levelI 1'<111 de
Auslralische AboTlgilles van
Jaml"s Cowan, vertaald door
Gijshcrt Kuypers, nll't kleurt:nfo-
w's van Cofin Beard. De weten-
sçhappc1ijke auteur do~r een res-
pectvolle poging tOl eerht:rstc1
van de veertigdui1_l"ndm j;l:lr
oude - en t•.•lang voor primitief
verslct •.•n - Aborigine-cultuur.
liet hestaan van de oorspronkt:-
lijke hewoners van Australii-' is
dourdrongl'n van een diepge-
wortelde spiritualireit t'n natuur-
\'l'fbondenheid. Begnp:ren als
Droming en Droorntij hangen
hier nauw mt'e samen en wordt:n
door Cowan goed uitgelegd.
Tiillells 7.ijn vergdijkl'nd onder-
zoek mer andae, uniwrst:1e rl"li-
gies 'Ieerde ik het volk 1'<111 de
AlJ()rigilles te respecteren om
hllll esscllliële m(,l/sdi;klJcid', al-

dus Cowan, rerwijl hij ook zijn
hcwondering uitsprl"ekr voor 'de
beldere wi;s/'eid lIall Jllm ,/CII-
keil'.
Frappant vond ik het ook hit:r
uirvoaigl" informatie aan t•.•trd-
fen over een gelijksoortige figuur
als de Indiaanse hTII;o (zie voor-
gaandt: reçensit: O\'Cr
Clstan •.•da), dit: bij de
Ahorigines k'lTadii heet. Cowan
\-crgl"lijh dl"7l"met de taOistische
hsiell en vertelt o.a. dar de ka-
rad;; bn 'zil"l' terwijl hij slaapt
(medite •.•rt) •.•n 7_ijn'innerlijk oog'
p;ehruikt om contaer t•.•m'lken
met de p;eestenwercld.

Verder onderml"t:r hoofdstukh'n
over de fundJmenteie hetekenis
van het landS<.:hapvoor d•.•
Aborigines (uirhuiting en wrnie-
tiging •.•rVJn is desasrreus voor
het geesrelijk leven van de ht-wo-
nersl, de Droomtochl (een pcrio-
di~k pt:rsuonlijk vernieuwings-
proces op basis van rituele sa-
menwerking m•.•t dr natuur), de
wereld van de totems en dl" na-
tuur als scheppend prinçipe. Uit
het laarste, ml"eslepende hoofd-
stuk 'Naar een nieuwe Droming'
tot slot nog twee çitaten:
'Het za/nid de trutiuudc me'ls
Û;II dic uitstcrft 11'<llIIu'erdt' la,lt-
ste Aborigine of Simlx of
Kalaliilri busiesmalI deu aarde
verf,1<It;het zal dt, g,'cst zij'l I'ml

de melis als p,lrlller 1'<111 dc IIlI-
Umr die tellslotte zaillerdwiinen.
AlI""n dit is h<'lwa,mf om /'oor
te Ilccliten, lIiet de ecunumische
1Jegem(mie of dl' industriële
Iminhupen die de darde lUI drei-
gnl te I'erwuestt'n. '
'M,mnell CIl I!TOl/wen 1'1111guede
wil, zowel f~uTOflesellals
Aburincs, moeten beginnen de
mysleriën 1',111dt' Dromillg als
1,I'!dllgrijk Ie "esc/wUlven {'uur
hUil eixen In'ell. hier CIl lUI.'
Een hilZOnder I•.•rrzaam en geesr-
verrijkend hoek.
Jam •.•s Cowan: Hel myslerie van
de dconmtijd. Ankh Herrnes,
Dcn'nler 1993. 173 blz. gem.
f 39,90. (FS)

Vlucht uit Bosmë
Bil' wat alwl"l"r hl:t vijfde kwartet
(; ohe.pockl"r. is, dat In de
Knipsch('er vorige maand uit-
braçhl, zitten dit keer twee poc-
ket-primeurs.
In 'Exil' heeft lhukje Lieman het
vllKhtvcrhaal opgetekt:nd van de
Bosni"h •.•mosllm Ihro \--lcm.uri
(een s,:huilnaam) uit het herg-
dorpjt: ]<lkupovic, hm'en
Kozarac. De7_Cwegens rugklaçh-
ten vervroegd gepensioneerd •.•
huschauffeur uil SJraje\'o ver-
huisde in 1990 op S2-jarigt, IITf-
tijd lIlet vrouwen 8-jarip; dnçh-

tertje naar de provinçie. Op 24-
m•.•i 1992 breekt voor Je 95%
mo.limhevolking van ]akupoviç
de hel Ins. AI snel r,uh Ihro van
vrouwen kind geschl"iden,
wordt zijn Jorp door de
Servisdie et:rniks geplundo:rd en
Vl"rwoe.t en helandt hij, na gt:-
tuige te zijn geweesr van gruwe-
lijke slaçhtingen, weldra in de
ge\'angcnenkampen \'an
Omarska en Trnopolje. Hij on-
dergaat vreselijke verhoren l"n
martelingen en ontkomt ternau.
Wl"tnood aan de hongerdood,
maar zil"t kans twee maanden la-
t•.•r te Ontsnappen. Na ril"n dagen
weet hij uirerst mo •.•izaam I'orex:
in Kroatië te bereiken, waar hij
vrouwen kind terugvindt. Als
Ibm zich de volgende dag op het
politiehureau meldt \'oor l"en
vluçhtdingcnducument wordt
hij als 'deserteur' opgt:pakt ~n
naar Bosnii-' reruggehracht. Hij
ontsnapr opnieuw en bereikt op
21 augustus weer I'orec. Zijn
vrouw St:hrijft hen d,tn djtl~çr in
bii de Dienst Sodale
Hulpverlening voor een konvooi
naar i"t:dcrland. Hier Vtol"g Ihm
aan Baukje Li•.•man zijn verhaal-
dat er één is van velen - op te
sçhrijven. Her werd een, gede-
taill •.•erd en sober verteld, aan-
r,rijpend 'document humain'.
Uaukje Lieman: Exil. Globe-
poeket nr. 17,In de Knipscheer,
Amsterdam 1993. 15.'; blz.

D•.•drie ,mdere Globe-plKkets
uir dit najaarskwartl"t zijn:
Nr. 18. Diana Ozon: Stad sta
stil. Hierin vertelt Je welge-
vra'lgd •.•podiumdichteres
(Amsterdam, I 959} in rake poë--
zie her vl"rhaal van haar huis.
straat, buurt en stad. In deze
pnçk •.•t"priml"ur wordt Stad sta
stil (199.1) voorafgegaan door de
debuutbundcl //"p de UI.'
(1986) en De Ozon Expres
(1988), haar Il"\'enwl"rhaal als
rondrrekkend schrijfster (hil"f
eerder besproken door Wim
lleii), 321 bil.
Nr. 19. Angela Da\'is: Zinnen op
de vrijheid. Een herdruk van de
door Jos Knipscheer vertaalde
autohiografil" van deze lx'HH.'m-
dl" zwarte strijdstl"f ~naast o.a,
.\lalcolm X en Martin Lurher
King. t('gen raçisml' en voor
hurgerreçhtt:ll. 502 blz.
l\t. 20. Alice Walker: De tuinen
~'an onze mueders. Een zoek-
tocht. Een herdruk van dl" in
19S6 hij Sara verschenen
indrukwekkende \'erhalen~ en
essaybundel van de wereldbe-
roemdl" St:hri{,ster van De kleIIr
Paars. 480 h z.
Alle Gloht:-pOl:kels kosten
fiS,". (FS)

'>(';m 1it'ij
Frank Spoelstra
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't Harde LJ.H. (Lex) Beekers 05255-8109 038-212656
Oirsçhot LL. (Immy) Bcijer 073-881000, tst. 1564
Seedorf j. (Jacques) van den Blink 09-4942817510, ht. 2285 09-4942848629
Nunspeet j. (Jan) den Boer 05771-1341, {st. 2492/2498 03210-18934
Rotterdam K. (Klalien) van Brandwijk-Wiltjer 010-4539911, tst. 341/381 03480-14787
Arnhem E.Y. (Ellen) Bremer 085-718911, (st. 335 OS308-21867
Den Helder C.c. (Tineke) Dekkcr-Hundling 02230-52089 02991-3525
Utrecht M. (l\.lerske) Dekkinga 030-366444/45 033-803142
Steenwijk A.B. (Adri) van Deurzen 05210-15422, tst. 2643 05220-62273
Den Iie der .I. (Joop) Hokma 02230-56820 072-641080
Secdorf R.P. (Rob) Geene 09-48917510, tst 2285 09-4942812470
Den Helder j.j. (jaap) Geuze 02230-52089 075-703705
Assen W.A. (Bart) Hetebrij 05920-58499 05947-13608
\X/eert C.H. (Kees) van der Hilst 04950-82811, N. 702 013-425425
Ede AJI.T. (Ad) Hornis 08380-81826 030-937808
Ermelo l.I'. (Irrna) Jacohs 03410-76000, rst. 7809/7810 03417-58156
Blomberg EG. (frits) van der Kolk 09-4952358150 of 09-495235509259 09-4952356621
Hohne B.j.T. (Bcn) van der Linden 09-4950514700, tst. 249 09-4950518642
Schaarshergen J.J. (joan) :\1crens 085-4532774 085-629745
Utreçht B.11. (Beernoud) Moojen 030-366444/45 035-234907
Stollenau j.G.J. (jan) Nauts 09-495761704290 09-4957616!l7
Woensdrecht V.j.B.M. (Vincent) Peeters 01646-92911, tst. 2654 01640-47215
Amersfoort K.S. (Kees) Roza 033-607051 020-6323785
Ni~megen P.W.M. (Peter) Samwel 080-276911, ISt. 154/196 080-563833
Sc aarsocrgen G. (Gerard) Sncls 085"533377 of 532774 080-229069
Breda J.W.F. (Jan) Sulman 076-27334 t 076-872688
VUïht j.E..\1. (José) Verheycn 073-881000, tst. 1564 080-239840
't. arde G.j. (Gerrit) Vlietstra 05255-8000, Ist. 810WS108 05250-3791
Rotterdam "'tc. (Mart) Vogels 010-4539341/281 033-952099

Hoofdraadsman W.H. (WÎm) lIeij 03404-14436 05210-13657
Stafraadsman F. (Frank) SpoelsIra 03404-14436 of 20906 05709-1575
CO(JrnherthuÎs
(raadsman) '\lJ. (,\1arias) van Dorp 03404-14060 035-232142
(raadsvrouw) C. (Carine) van Hinre 03404-14060 01727-t324!l
(raadsman) J.M. (joost) van Langen 03404-14060 08370-10205
(raadsvrouw) '\1. (~Iarijke) van der Stigchc1-Wijngaard 03404-14060 08382-1675

EGO Il\OVEfootnER 1993 • -11



l/Er?Tu:r u r-m EENS
IETS urr IE TIJD
,/- VNJ.0: /
I\.OOr£~ •

32 - EGO I NOVEMBER 1993


	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
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032

