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Solt drugs

Beter 'n stickie gerookt dan boter op je hoofd
In de iUlsliger jaren werd er in Nederland onder de jeugd nogal eens hasj. marihuana of iels
dergelijks gebruikl voor de kick. Hel belrofln alle gevallen een produkt van de hennepplant
(cannabis sativa). Aanvankelijk werd dit met hand en tand bestreden door politie en
overheid. Gebruikers en verkopen kregen lone stralien. Hennephoudende produkten wer-
den beBchouwd als drugs en gezet op de lijst van verboden drugs vallende onder de
opiumwet. Dit wOBop Dcb merkwaardig, immen onlhoudingsverachijnselen !.ijn nimmer
aangetoond.
Ten aanzien van de veralaving geldt dat geestelijke afhankelijkheid In principe kan optre-
den bij het gebruik van elk middel. dus ook bij cannabisgebruik. al is die juist bij cannabiB-
gebruik uiterst zeldzaam. Onder:toek van meer dan tien jaar onder enkele duizenden chroni-
sche cannabisgebruikers leverde slechts en met enige aarzeling ten aanzien van drie
gevallen de diagnose op 'verslaving aan marihuana en hasr (zie I. H. van Epen: De drugs
van de wereld. de wereld van de drugs; 1988).
Hel gebruik van een pakje boter levert een totaal ander beeld op. Het is aangetoond dat
dierlijk vel gevaarlijk is voor harl en bloodvaten. Ziekten (zoals velzucht) op dat gebied
vormen een belangrijke doodsoor:l:Oak. om nog maar niel Ie spreken van alcohol en Biga.
rellen.
Toen er geleidelijk aan wal meer zicht kwam op de cannabiBproduklen en haaruilwerking.
ontBtond er in de Nederlandse samenleving een tolerantie die resulteerde in een feitelijke
legaliBerlng. Momenteel zijn sofl-drugs vrijelijk te koop in vele kollie- en theehuizen en bij
de zgn. huisdealers. Zostaan deze huizen gewoon in de Gouden Gids onder namen alBFreak
Shop. De Wielstok. Liberty e.a. Ook beBchikt bel Openbaar Minislerie over interne circulai.
reBwaar krileria in genoemd worden. waaraaneen koffie- en theehuis moel voldoen voorde
verkoop van basj. Zo worden belaBtingen gelnd uit de verkoop van hasj. enz.
Opmerkelijk. zo konkludeert hoofdcommiBBaris van politie te Utre<:ht. Mr. J. Wiarda. dot
toen hasj en marihuana feitelijk werden gelegaliBeerd voor gebruikers in Nederland. de
prijiUlndoolden en bel aantal gebruikers afnam.
In schril kontrasl mei dit beleid slaal het milita;r strafrecht en hel vervolglngBbeleid.
Sommige commandanten. vaak zeU niet v!eI van enig alcoholisch aperitiefje. zien in hasj-
rokers nog sleeds kriminelen. MarechauBBee wordt ingezet en sy.tema1Îacb worden kosten
nageplo~en op de enkele grammen hasj die soldaten soms in hun bezit hebben. Indien er
wat wordt gevonden. wordt dat soms voor het front van de hele compagnie gemeld.
Begin april 1990 weigerde politierechter Mr. T. Rothuizen een 35-jarige hasjhandelaar te
veroordelen voor het in hel bezit hebben van 70 gram hasj, omdat het Openbaar Ministerie
geen beleid op papier had inzake Boft-drugs.
Minister HIl'BchBallin (JuBlitie) pleit voor niel aktieve vervolging van het bezil van kleine
hoeveelheden drugs, e" OmcannablBgebruikerB niel te stigmatiBeren.
De krijgsraad heelt bier tol op beden blijkbaar geen boodschap aan en goot onverBloorbaar
verder meI het uitdelen van (betrekkelijk forse) geldboeteB.
Zou er daarom !.Oveelgeblowd (hasj.roken) worden În de krijgsmacht?
Het koml OnBwijzer voor om ook op dit punt spoedig aansluiting te vin de" bij de burger.
re<:hlspraak.

Reda1cfje



Inpassing etnische groepen v
aanpassing krijgsmacht

Het rijksoverheidsbeleid ten aanzien van etnische minderheden streelt
ernaar één procent van het personeelsbestand te laten bestaan uit leden
van etnische groepen.
In het ontwerpplan voor integratie van etnische minderheden in de krijgs-
macht is bekendgemaakt. dat ook de krijgsmacht dit streefcijfer als uit.
gangspunt zal nemen voor de komende jaren. Dit zogeheten plan van
positieve actie zal uit een drietal onderdelen bestaan: voorlichting en
werving. selectieprocedure en een lijdelijk voorrangsbeleid.
Alle facetten van het plan zijn er op gericht de minderheden zoprobleem.
loos mogelijk in te passen in de krijgsmacht. Nergens echter wordt gespro-
ken over aanpassing van de krijgsmacht aan deze ingrijpende verande-
ring van het personeelsbestand.
Als de krijgsmacht een multi-culturele samenstelling zal krijgen zullen
niet alleen de minderheden. maar zal vooral de krijgsmacht zeil zich daar
ter dege op moeten voorbereiden,

Elke samenleving heeft zijn eigen cul-
tuur mei zijn eigen heersende normen
en waarden. Deze normen en waarden
zijn bij iedereen bekend. Erkunnen bin-
nen een samenleving wel verschillen
zijn. Jongeren bijvoorbeeld, hebben
misschien andere normen en waarden
dan de ouderen, maar er is wel kennis
van elkaars ideeën en leefwerelden.
Zonderalle grole problemen zijn wij in

slaal met die verschillen Ie leven en
elkaar ook Ie respecteren.

Een etnische bril
Alles om ons heen beschouwen en be-
oordelen we vanuit onze eigen normen
en waarden. Mensen met een andere
culturele achlergrond zullen we vanuil
onze eigen ideeënwereld beoordelen en

veroordelen. Afhankelijk van de grootte
van de verschillen zullen we afwijken-
de normen en waarden accepteren of
verwerpen. Zelfs mensen die prelende-
ren het besle met de minderheden voor
te hebben, maken zich er schuldig aan.
Zoookde teneur van het actieplan. Her
en der wordt gesproken over 'achter-
sland in kennis van taal en cultuur'. Dil
heeft dan betrekking op de elnische
minderheden. Van hen wordl verwachl
dat zij zich optrekken tot eenzelfde ni-
veau van kennis van taal en cultuur als
een Nederlander. De Nederlandse cul-
tuur is het uitgangspunt. Dit is voor de
elnische groepen niet alleen een on.
menselijke, maar zeer waarschijnlijk
ook een onwenselijke opgave. Kun je
van iemand verwachten dat hij zich de
dominante cultuur eigen moet maken?
DeNederlandse overheid vindt van wel
blijkens de nota.

Integratie
Hel Nederlandse overheidsbeleid is er
op gerichl de etnische groepen te 'inte-
greren' in de Nederlandse samenle-
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ving. Met de term integratie wordt be-
doeld 'wederzijdse aanpassing'. Dit is
echter problematisch, omdat het hier
niet gaat om gelijkwaardige groepen
met gelijke macht. Er is hier sprake van
een overheersende cultuur, namelijk de
Nederlandse cultuur. De Nederlandse
overheid zegt zich aan de minderheden
te willen aanpassen, maar in feite ver-
langt men niets anders dan dat de min-
derheden zich zo gedragen dat zij niet
ingaan tegen de normen en waarden
die in Nederland heersen. 'Wij willen
ons wel aanpassen als we maar niets
hoeven in te leveren waar we waarde
aan hechten' is het molto in het zo tole-
rante Nederland.

Aanpassing
Van Indische Nederlanders en Moluk-
kers wordt vaak gezegd dat hun inte-
gratie in de Nederlandse samenleving
zogoed geslaagd is. 'Je kunt haast niks
aan ze zien, ze zien er heel Nederlands
uit', hoor je dan zeggen. Maar is dat nu
een maat voor integratie?
Uit onderzoek blijkt dat mensen die in
een andere, van hun eigen cultuur af-
wijkende, samenleving terecht komen,
het makkelijkst in staat zijn hun uiter-
lijk en gedrag aan te passen aan de
overheersende cultuur. In het volgende
stadium is men in staat zijn gevoelens
aan te passen. Het denken is het moei-
lijkst aan te passen aan de overheer-
sende cultuur, gesteld dat men dat al
zou willen. Zo kan het zijn dat mensen
'heel goed aangepast' lijken, maar het
in feite helemaal niet zijn. Ze kunnen
nog steeds hun eigen cultuurgebonden
gevoelsleven en denkwereld hebben.
Deze situatie doet zich veel voor bij le-
den van etnische groepen die in Neder-
land zijn geboren eniof opgegroeid, de
zogenoemde tweede-generatie. Uiter.
lijk lijken ze vaak volledig aangepast.
Dil geelt onherroepelijk problemen bij
contacten met Nederlanders. Die zien
en merken niets 'vreemds' aan hun ge-
drag. Ondertussen blijven ook deze
mensen lid van hun eigen etnische
groep en hebben vaak die normen en
waarden wel behouden, maar gereser-
veerd voor hun gevoelens en denken.

Taal
In een situatie waarin mensen van een
verschillende cultuur met elkaar moe-
ten omgaan doen zich onherroepelijk
problemen voor. Deetnische minderhe-
den die in de krijgsmacht zullen gaan
dienen krijgen een 'Opstapcursus' om
achterstanden weg te werken. De
krijgsmacht zelf zou er echter ook ver-
standig aan doen de eigen gelederen te
scholen in het omgaan met etnische
minderheden. In een interculturele si-
tuatie zullen beide partijen met elkaar
moeten samenwerken en het kan niet zo
zijn dat dat alleen eisen stelt aan de
etnische minderheden. De krijgsmacht
zal de etnische minderheden onvermij-
delijk tegemoet moeten komen.
Iedereen zal zeggen dat het leren van
de Nederlandse laai heel belangrijk is
vooretnische minderheden die leven in
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Nederland. Taal is echter veel meer dan
grammatica en woordjes leren.

Iedere cultuur heeft een eigen manier
van communiceren, waar je niet meer
bij stilstaat als je in die cultuur benl
opgegroeid. Vaak weet je wat er be-
doeld wordt zonder dat dat letterlijk ge-
zegd wordt. Neembijvoorbeeld de moe-
der die aan het kind vraagt "Wiljijeven
de tafel dekken?" Het is wel een vraag,
maar niet zo bedoeld. De moeder be-
doeld te zeggen "Jij moet nu de tafel
dekken". Een kind weet feilloos wat de
moeder bedoelt en zal geen 'nee' zeg-
gen tenzij hij/zij uit is op ruzie.
Een onder voorbeeld. Een man vraagt
aan zijn vriend "Wat vind je van mijn
nieuwe auto?" De vriend antwoordt:
"De wielen zijn wel mooi'" De andere
man zal dit ongetwijfeld opvatten als
'hij vind de auto niet mooi,maar wildat
niel zeggen.'
Zo zijn er legio voorbeelden te ver-
zinnen.
Voor iemand met een andere taal en
cultuur zijn juist die dingen die niet ge-
zegd worden, moor wel bedoeld wor-
den (de impliciete betekenis} zo enorm
belangrijk omecht goed te kunnencom-
municeren. Als je immers 'nee' zou zeg-
gen in het eersle voorbeeld, dan heb je
gelijk ruzie.

Omgekeerd geldt natuurlijk ook dat
mensen van een andere cultuur precies
weten wat bedoeld wordt als ze met el.
kaar praten. Deproblemen ontstaan als
mensen met verschillende culturele

achtergronden en verschillende manie-
ren van praten met elkaar in contacl
komen.
Het is dan ook heel belangrijk dat beide
partijen zich bewust zijn van verschil-
len in communiceren. Nederlanders
zouden moeten letten op hun taalge-
bruik en zich bewust zijn van de moge-
lijkheid dot anderen hun uitingen heel
anders kunnen opvatten. Dit om mis-
verstanden Ie voorkomen.

Verschillen in omgang
Eind 1989verscheen het boek 'Hetbeeld
van Nederland: hoe zien Molukkers,
Chinezen, woonwagenbewoners en
Turkende Nederlanders en zichzelf' van
WimWillems en Annemarie CoHaor.•
Tenaanzien van een aantal thema's als
onderwijs, opvoeding, het karakter, zijn
op basis van interviews uitspraken ver-
zameld van de genoemde etnische
groepen. Hieruit blijkt eens te meer dat
aspecten die in de Nederlandse samen-
leving als zeer positief of gangbaar be-
kend staan, heel anders beleefd wor.
den door mensen met een andere cultu-
rele achtergrond.
Een voorbeeld is het 'tutoyeren' ('je' en
'jij' zeggen). Volgens Molukkers wijst
het je en jij zeggen op gelijkwaar-
digheid in verhoudingen. In een klos
een leraar tutoyeren zullen ze nooit
doen. Ditwordt ervaren als het verdoe-
zelen van feitelijke verhoudingen.
Bijna alle groepen zijn het erover eens
dat de Nederlanders zeer direct zijn, ge-
lijkzeggen wat zeop het hort hebben. In
andere culturen is het heel gebruikelijk
eersl te kijken wie er aan het woord is.
Is hel iemand met mocht of autoriteit,
dan ga je daar niet direct tegen in. Je
zegt dan 'ja', maar doel dan vervolgens
'nee'.
Nederlanders steiien zich ten aanzien
van werk nogal ambitieus en op de
voorgrond op. In veel culturen is het

•WillemWillemsen AnnemarieCollaar;
Hel beeld van Nederland. AMBOINOVIB,
Baarn,DenHaag1989.348bb. f 29,50.



Soms
ineens heeft iemand
een ernstige ziekte.
De grote onzekerheid slaat toe,
is er behandeling mogelijk?
Zou je/hij sterven?

sche groepen in de krijgsmacht is het
onvermijdelijk dat de krijgsmachtle-
den in stoot zijn objectief naar hun
eigen cultuurgebonden normen en
waarden te kijken en deze niet als uit-
gangspunt nemen van hun handelen.
Als de aanpassing eenzijdig van de

Vaak gehoorde klachten van degenen
die de dood in de ogen moeten zien:
"Erwordt over van alles gepraat,
maar niet over wat er in mij omgaat,
waar ik mee worstel,
waar ik bang voor ben. "
"Mensen met wie ik vroeger vaak kon-
takt had, ik zie ze niet meer; ze gaan me
uit de weg."

gebruikelijk je heel bescheiden op te
stellen. Met stil en hard werken denkt
men waardering af te dwingen. Ook tij-
dens sollicitatiegesprekken stelt men
zich vaak heel bescheiden op. Veelal
kijkt men de vragensteller niet recht in
de ogen, dat zou onbeleefd zijn. Men
antwoordt vaak alleen met 'ja' en 'nee'
en probeert vooral wenselijke antwoor-
den te geven. Ditwordt door een Neder-
lander al snel ervaren als 'hij weet niet
wat hij wil' ol als een gebrek aan moti-
vatie.
Ook het stellen van directe (rechtstreek-
se) vragen zoals bijvoorbeeld "Waarom
voel je je niet goed?" kan averechts wer-
ken. Ditsoort vragen zijn in onze cultuur
en vooral bij hulpverleners nogal ge .
bruikelijk. Ditsoort vragen wordt echter
als onbeleefd ervaren. Persoonlijke za-
ken zijn privé en daar hoor je niet naar
te vragen. De vuile was wordt niet bui-
ten gehangen. Stelt men toch zulke vra.
gen, dan zal de vraag veelal ontweken
worden ol niet naar waarheid beant-
woord worden. Een Nederlander zal
zich vervolgens teleurgesteld voelen
als hij daarachter komt, maar de ander
ook omdat de Nederlander zich zoonbe-
leefd gedragen heeft.

Tenslotte
Het geven van voorbeelden die misver-
standen door verschil in cultuur illus-
treren, kan eindeloos door gaan.
Het is van zeer groot belang dat men
zich bij het omgaan met andere cultu-
ren bewust is van de verschillen die er
kunnen zijn op het gebied van ervaren
en denken.
Voor een geslaagde opname van etni.

7•
vragen
staat

""vnJ

kant van de etnische groepen wordt
verwacht, is ook 'het positieve ac-
tieplan' van de minister, zoals zovele
goedbedoelde plannen. gedoemd te
mislukken.

Karen Heij

"Humanistische kaarten,
bloemen ... en toch ...
als ik voel dat ik er niet over kan praten,
die vriend/vriendin niet bij mij stil wil
staan.
ik blijf dan zo alleen. "

Was of ben je erg ziek?
Hoe werd/wordt met jou omgegaan?
Wat is jouw ervaring?

Hoe ga jij om met die zieke.
die terecht twijfelt of hij overleeft of
misschien ten dode is opgeschreven?

Kun jij
wil jij
dichtbij hem blijven?
Bij zijn hoop én wanhoop
bij zijn vertrouwen én twijfel,
bij zijn rotsvaste zekerheid én zijn slo-
pende onzekerheid?

Of laat je hem alleen?

Steven
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Een blindganger

De verzwegen oorlog in Indië (1946-1949)
Vier jaar duurde het gewapende konflikt tussen Nederland en Indonesië.
Vier jaren waren er nodig om de Nederlandse regering ervan te doordrin-
gen dat Indonesië nooit meer Nederlands-Indië kon worden. Op 30decem-
ber 1949erkende Nederland eindelijk de onafhankelijkheid van Indonesië.
Deverlies- en winstrekening gaf het volgende nadelige saldo te zien: 2526
gesneuvelde militairen. 2225 door ongelukken en ziekten overleden en
ruim honderdduizend jongemannen naar huis gestuurd met een kater zo
groot als morgen de hele dag.

Nederland heelt altijd hardnekkig ge-
weigerd de gevechtshandelingen in In-
dië het predikaat oorlog op te plakken.
Hel was echter wel degelijk een oorlog.
Want alles wat een oorlog tot een oorlog
maakt zot in deze vier jaar. Tweegemo-
tiveerde legers stonden tegenover el-
kaar (beide meer dan honderdduizend
man sterk), regeringen die onwrikbaar
op hun standpunt bleven staan, op vol.
Ie toeren draaiende propaganda-appa-
raten en massaal mechanisch geweld.

Geen openheid
Depolitieke leiders, de opdrachtgevers

I
~

~ /'
• .A'
-:...."-
Deauteur AnI. P.de Graaft.loen...

... ennu
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voor het sluren van troepen en het toe-
passen van georganiseerd geweld.
hebben tot op heden niets nagelaten
iedere openheid over dit gewapende
konmkt en zijn uitwassen in de kiem te
smoren. De verantwoordelijke militai-
ren voelden zich dientengevolge even-
min geroepen over deze weinig verhef-
fende periode uit de vaderlandse ge-
schiedenis een boekje open te doen. Al-
dus bleef deze oorlog als een blindgan-
ger in de Nederlandse samenleving
liggen.

De laatste tijd blijken in toenemende
mate. mei name ex-dienstplichtige, mi-
litairen er behoefte aan te hebben hun
ervaringen alsnog naar builen te bren-
gen. Verreweg het best verwoordde
Ant. P. de Graaf! de ervaringen van de-
ze oud-Indiegangers in zijn kortgeleden
als trilogie uitgegeven boeken over het
vergeten leger in Indië.
Vanwege het grote belang dat aan deze
trilogie kan worden toegekend volgen
hieronder besprekingen van de afzon-
derlijke delen.

Oorlogsornstandigheden
'Ze weten niels, die ooms en tantes.
vrienden en bekenden. Ze denken dat
we hier liggen te zonnebaden, terwijl
de zenuwen ons opvreten.'
Ditschrijft dpl. sgl. gewondenverzorger
AnI. P. de Graaft in zijn dagboek dot hij
bijhield tijdens zijn verblijf in Indië
(1949-1950).De tekst van 'De heren wor-
den bedankt, Met het vergeten leger in
Indië, 1949-1950'(deel I)volgt nauwkeu-
rig dit dagboek van een oorlog legen
met name de eigen zenuwen.
De Graall komt met de laatste lichting
in Indie aan (april 1949,twee maanden
na de tweede politionele aktie). Wie
thuis in Holland veronderstelt dat het
betrekkelijk veilig is voor de Neder-
landse militairen in die periode vergist
zich.

Het citaat van De Graal£ aan het begin
van dit stukje is bepaald niet overdre-
ven. Uit het ten geleide van I.A.A. van
Doorn(auteur van o.a. 'Ontsporing van

geweld') wordt dat duidelijk. In de ge-
hele periode sneuvelden 2526 Neder-
landse militairen; tijdens de beide poli-
tionele akties 280. In de periode tot de
eerste aktie sneuvelden er maandelijks
gemiddeld 23 militairen; in de periode
tussen de akties gemiddeld 35 per
maand. In de zeven maanden na de
Iweede aktie lag het verliescijfer op 166
man per maand.
En nèt midden in dil tijdvak begint Ant.
P. de Graal£ zijn Indiëtijd, de moeilijk-
ste periode die de Nederlanders in die
jaren onder ogen moeten zien.
In dit boek geen opsmuk en heldhaftig-
heid, maar een leilloze registratie van
het gevaar, het riskeren van je leven,
het wachten op niets, de afstand tussen
officieren en soldaten, de verveling en
vooral, steeds weer, de spanning.
Een volstrekt betrouwbaar verslag uit
de eerste hand.

Therapie
Deel twee, 'De weg terug. Het vergeten
leger toen en nu', is als volgt opge-
bouwd. Allereerst geei! het weer wat 19
ex-Indiëgangers ervaarden toen ze, na
37 jaar, Indonesië weer terugzagen.
Twaalf van hen liepen dezelfde pa-
trouille die ze in 1949tientallen keren
hadden gelopen en waarbij enkele ma-
ten waren gesneuveld. Deze tocht nu
werd door de deelnemers als een thera-
peutisch proces ervaren. Tegenover de-
ze hedendaagse ervaringen plaalst de
auteur opnieuw belevenissen uil het
bewogen laatste Indië-jaar.



Verspreid over het hele boek loopt het
verhaal 'Serdadu Belanda' (Hollandse
soldaat) over de wederwaardigheden
van een lndiëbotaljon. Ingevoegd, zegt
de auteur in zijnvoorwoord, 'om het ver-
haai voor aJle oud-indië-militairen
leesbaar te maken '.
Voormij is het, juist daardoor, nog veel
meer geworden. Hetverhaal over de on-
dervonden ellende, de angst en de ka-
meraadschap is zo invoelbaar dat iede-
re militair, ongeacht tijd en plaats, veel
in het beschrevene zal herkennen,
'We vochten allen voor onszelf en voor
onze kameraad, niet voor de regering,
niet voorde zaak. Die oorlog was hele-
maal zinloos, hartstikke fout', zegt De
Graaft in een afsluitend interview, Dat
had net zogoed opgemerkt kunnen wor-
den door een terugkerende Franse mili-
tair uit Algerije, of een Amerikaan uit
Vietnamofeen Rusuit Afghanistan. Het
is de geschiedenis van 'the universol
soldier' die DeGraaff in dit boek vertelt.

Verbittering
In 'Brieven uit het veld. Het vergeten
leger thuis', het derde deel. wisselt de

,"",

auteur zijn authentieke dagboekaante~
keningen af met brieven van oud-In-
diëgangers en nabestaanden van ge-
sneuvelden. Evenals zijn twee vorige
boeken bevat ookdit deel sterk een toon
van in de steek gelaten te zijn, van ver-
bittering. In de proloog schrijft De
Graaff: 'We kwamen terug, er werd niet
naar ons gekeken. we kregen een paar

tientjes gevarengeld, we mochten een
nieuw pak kopen. We kregen zelfs een
gratis abonnement op de trein voor een
maand en verder was het: zoek het
maar uit.'
De toonzetting van de dagboekaanteke-
ningen (over de periode 29april 1949tot
14mei 1950)is over het algemeen mild
te noemen. Wel geeft hij er blijk van
reeds in die tijd over een scherp opmer-
kingsvermogen te beschikken. Bijvoor-
beeld met betrekking tot de snelheid
waarmee gewonde inlanders door Ne-
derlandse hospikken worden verzorgd
('eerst eten ')of over de afwezigheid van
deugdelijk PSU-materiaal (van een
compagnie zijn twee pelotons 'vrijge-
steld van appèl en marsen bij gebrek
aan sokken en schoenen 1.

Het venijnige van dil derde deel klinkt
vooral door in de andere helft van het
boek, de brieven van de oud-Indiëgan-
gers en de nabestaanden. Ronduit
schrijnende zaken worden door deze
mensen aangeroerd. Wiemocht denken

dat deze brieven zich niet laten vangen
onder de titel van het boek vergist zich
schromelijk. Ter illustratie dit citaat:
'... maar nog iedere nacht ben ik na een
uur slaap in dienst'. Deze inmiddels
zestig~jarige ex-dienstplichtige zit al
meer dan veertig Oljaar 'in het veld',

Eénzelfde lot
AnI. P. de Graaff heeft een trilogie over
'het vergeten leger' geschreven die er
zijn mag. Messcherp heeft hij de verbit-
tering van duizenden verwoord over de
wijze waarop de overheid met hen, na

ingezette zijn voor een smerige klus, is
omgesprongen.
Alleen maar historie? Welnee!
Er is geen enkele aanwijzing om te ver-
onderstellen dot de overheid leergeld
zou hebben betaald met het gebeurde
rond de Indië~veteranen. Dal betekent,
zo goed als zeker, dot de militair van
nu, wanneer de situatie zich opnieuw
zou voordoen, eenzelfde lot te wachten
staat. Daarom hebben de boeken van
Ant. P. de Graaff een grote aktualiteits-
waarde voor iedere (dienstplichtige)
militair van nu, en naar ik vrees, vele
generaties hierna.

AnI. P. de Graalf wordt daarvoor be-
dankt!

Wim Heij

Ani. P. de GraalI: De heren worden bedankt/
De weg tafllgl Briavan \lil hat veld. Van Wij-
nen, Franeker 1990. 432 bl:t. geïll, geb. f 69,50.
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Advocaalliscaallrekl beroep in

Definitieve vrijspraak voor manschappen van Hr. Ms. Woerden
"Ik heb nu alles bestudeerd. de mensen worden echt niet veroordeeld door
het Hoog Militair Gerechtshof. dus ik heb zojuist de fiscaal bij deZeekrijgs-
raad in Curaçao de opdracht gegeven het beroep in te trekken:' Dit was
het bericht dat mr. H. 1. van den Broek. voormalig hoofd Buro Militaire
Strafzaken. op 8 april- een paar dagen voordat de zaak die in de wandel.
gangen 'de muiterij op de Woerden" wordt genoemd pro forma door het
HMG zou worden behandeld - van de advocaat fiscaal kreeg.
Daarmee kwam formeel een einde aaD 'De zaak De Woerden' (zie kader)
Ego-redakteur Klazien van Broodwijk Wiltjer kijkt in een vraaggesprek
met mr. Van den Broek (inmiddels met FLO) nog eens op de zaak terug.

In september 1989bent u afgereisd naar
Curaçao om de beklaagden in de zaak
De Woerden te verdedigen. Ervolgt vrij-
spraak door de krijgsraad en de fiscaal
ging in hoger beroep. De zaak zou in
Nederland gaan Jopen en opeens is
daar her bericht dat het niet doorgaat.
Hoe is dat nu mogelijk?
Voormij was dat niet opeens. Ik had al
twee keer met de griffiers over huishou-
delîjke zaken met betrekking tot De
Woerden gesproken. Ikhad een tweetal
brieven geschreven waarin ik verzocht
om een aantal mensen als getuige te
horen. waaronder de vorige comman-
dant Zeemacht in het Caraibisch Ge-
bied, de generaal Cloqet. Ik kreeg de
indruk dot men wel begreep waarom ik
die wilde horen. Er werd met mij van
gedachten gewisseld ol het alleen de
generaal was die ikwilde horen. Waar-
op ik heb gezegd; "Dat hangt er van al
natuurlijk. Als die mijn stelling beves-
tigd dat in leite het recht op vervolging
al helemaal is verdwenen, omdat de
mannen gedaan hebben wat hij op-
droeg, dan hoef ik verder geen getuigen
te horen." Moor als dat allemaal wat

,
HT. Ms. WoeTden
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minder scherp was komen te liggen,
dan hadden er nog veel meer mensen
gehoord moeten worden. Omdat het
Hoog Militair Gerechtshof de laatste
feitelijke instantie is, moet ik door al
mijnkruit verschieten. Verderheb ikge-
vraagd om een aantal geclassificeerde
stukken. Die stukken waren inmiddels
bij de advocaat fiscaal aangekomen.

Behandeling pro forma
Inmiddels was er overleg met mij ge-
pleegd of ik in staat was om op 25mei
eventueel mee te reizen met een raads-
heer commissaris en de griffier naar
Curaçao, om ter plaatse de zaak te be-
kijken. En er was mij meegedeeld dat
op 11april de zaak pro forma zou wor-
den behandeld.
Pro forma. omdat de verzoeken die ik
aan het HMGgericht had heel formeel
op een openbare zitting moeten worden
behandeld. En daar moet heel formeel
op worden beslist. Bij minder in het
oogspringende of omvangrijke zaken
gebeurt dat bijvoorbeeld op de zitting
zeil.

,

Bijdeze zaak had de advocaat fiscaal
laten weten: "Ik ga de zaak pro forma
dagvaarden naar aanleiding van de
verzoeken die u gedaan heelt, maar u
kunt uw cliënten laten weten dat ze niet
hoeven te komen. want de inhoud van
de zaak wordt niet behandeld."
Toch sturen ze dan een dagvaarding
naar de mensen, want ze moeten zich
aan de voorschriften houden, omdat het
er naar uitzag. dat bij welke beslissing
van hel hof dan ook, deze zaak bij de
Hoge Raad terechl zou komen, en men
wil voorkomen dat wie dan ook daar
een formele vinger achter krijgt, in die
zin van: 'aan dat en dal voorschrift heb-
ben ze zich niet gehouden.'
De zaak zou dus pro fOTmaworden be-
handeld, toldal 8 april de advocaat fis-
caal mij belde en vertelde dat hij de
fiscaal in Willemstad de opdracht had
gegeven het beToep in te trekken. En
aldus is gebeurd.

Dat is de zakelijke kant. welke kanten
zitten eT nog meer aan?
De zaak heeft verschillende konten na-
tuurlijk. Op de eerste plaals denk ik dat
de beklaagden blij zijn dat de zaak,
voordat ze voorgaats moesten komen,
behandeld is, omdat eT bij de mensen
grote emoties spelen. Zewelen nu zeker
dat ze vrijgesproken zijn.
Alleen al vanuit dat oogpunt is het voor
de mannen goed. Er zijn er bij die heb-
ben iets van 'ik ben vrijgesproken' en
die hadden dat door het HMGwel be-
vestigd willen krijgen.

Verder, dat denk ik, maar dat heeft de
advocaat fiscaal niet zo ronduit tegen
mij gezegd. maar als ik mij verplaats in
zijndenkwereld komt eT bij dat het voor
de marine natuurlijk niet leuk is dat de-
ze zaak in de publicileit komt. Zekerniet
als inderdaad juist is, wat ik al voor-
speld had en nu ook door de advocaat
liscool gezien werd, dat daar toch een
vrijspraak uitkomt, want dan blijkt dam
een lalend beleid uit.
Sommigen van de beklaagden zouden
dat wellicht ook leuk gevonden hebben.
Omdat ze dan met het idee ûtten van
'het is nu loch maar weer eens goed
gezegd en ookin de kront gekomen.' Die
aspekten zitten eT nu niet aan voor ze.

Maar verder zeg ik: hoor eens even, als
je van een toch ernstig misdrijf wordt
verdacht en jewordt vrijgesproken en in
hoger beroep wOTdtvoordat de zaak of-
ficieel dient de dagvaarding ingetrok-
ken, dan ben ik toch geneigd om te zeg-
gen: daar moet je heel blij mee wezen.



'.

Verdediger Van den Broek voor de rechtszitting op 29 september 1989 in gesprek mef de aangeklaagden

Nog niets veranderd
Ik denk dat dat ook zo is. ik vraag me
wel af: is er wat veranderd op de
Woerden?
Dat is een ander probleem natuurlijk.
Kijk, ik vind hel vanuit dat oogpunt jam-
mer dal die zaak niet voor het HMG
heeft gediend.
Ik heb nog regelmatig kontakt mei een

'De zaak De Woerden'
Waarover ging het ook weer zo'n
jaar geleden?
Een negental bemanningsleden
van Hr. Ms. Woerden verlieten op
7 juni 1989het schip. gingen naar
het buro van de MDD(Maatschap-
pelijke Dienst Defensie) en wil-
den voor de varende inspektie (de
oefening High Quality) een ge.
sprek met de hogere marinelei-
ding. Een gesprek over de onrust.
de wantoestanden en spannin-
gen aan boord. Na lang beraad
besluit men op aanraden van de
VEZ(Vereniging Belangenbehar-
tiging Zeevarenden) en de Ko-
ninklijke Marechaussee weer
aan boord te gaan. Er wordt die
dag toch uitgevaren.
De toenmalige commandant doet
aangifte van militair oproer ge-
pleegd door negen bemannings-
leden. De dagvaarding spreekt
over artikel 124: Wanneer vijf of
meer militairen samenrotten om
in vereniging hun plicht te verza-
ken. worden zij. indien het tot eni-
ge feitelijkheid of bedreiging
daarmede gekomen is. behou-
dens iedere verantwoorde-
lijkheid voor de bijzondere door
hem bedreven feiten. als schul-

aantal mannen gehad. Ik heb ze onder-
meer gebeld toen het hoger beroep was
ingetrokken. en zij zeggen dat er nog
Diets is veranderd.
Als je nu na gaat dat uil de brieven die
ik heb opgevraagd. om maar eens iets
te noemen, duidelijk blijkt dat er op
hoog nivo (de hoogste bedrijfsarts die je
bij de Marine kunl bedenken) zwart op
wil wordt toegegeven dat hel in leite

dig aan militair oproer gestraft
met een gevangenisstraf van ten
hoogste twaalf jaren. Indien dit
feit is gepleegd in tijd van oorlog
of uan boord van een oorlogs-
vaartuig of luchtvaartuig der
krijgsmacht zich ergens bevin-
dende waar geen onmiddellijke
hulp te verkrijgen is. worden de
schuldigen gestraft met levens.
lange gevangenisstraf of tijdelijk
van ten hoogste twintig jaar.
MILITAIROPROER, een niet mis
te verstane beschuldiging. De be-
klaagden roepen daarom de hulp
in van luitenant kolonel mr. H. L.
van den Broek. Hoofd van het Bu-
ro Militaire Strafzaken. (Iets dat
in de KMiets bijzonders is. veelal
neemt een KM-officier de verdedi-
ging op zich).
29 september 1989 speelde de
zaak voor de Zeekrijgsraad op
Curaçao en op 13oktober volgde
vrijspraak. omdat formeel juri-
disch het betrellende artikel 124
niel bewezen werd geacht. (In
EGO van november 1989 deden
we hiervan uitvoerig verslag.)
De fiscaal bij de Zeekrijgsraad le-
kende beroep aan. En de advo-
caal fiscaal bij het Hoog Militair
Gerechtshof wijst het terug.

medisch onverantwoord is om aan
boord van de Woerden gehuisvest te
zijn. Men weet dat ook en men zal wel
een keer maatregelen nemen. daar
komt het antwoord op neer. Dat daar
nog steeds niets aan gebeurd is ... dat
is droevig en ook daarom vind ik het
jammer dat die zaak niet voor het HMG
heeft gespeeld. Eventuele publiciteit
had misschien kunnen zorgen dal er
wél wat aan gebeurde. Een andere kant
waarom het wellichl jammer is dat het
niet in de publiciteit is gekomen. is dat
de marine zegt: 'we raken zoveel perso-
neel kwijt'. Als ik dit zo zie. dan vragen
ze door als hel ware om. In deze zaak is
duidelijk gebleken dat van de negen
bemanningsleden die ik heb gesproken
er toch zeker vijf of zes zijn weggelopen
naar aanleiding van deze zaak. En dan
niet omdat ze voor de krijgsraad moes-
ten komen. maar vanwege de toestan-
den aan boord, waar uiteindelijk niets
mee is gebeurd.
Daarom lopen ze weg en ja.. als dit
altijd zo zou zijn, ik hoop het niet dan is
hel jammer, want dan had er, doordat
hel in de pers kwam. iets mee kunnen
gebeuren.

Dan nog iets: Als deze zaak voor het
HMG had gediend, dan hadden er twee
vlagofficieren in gezeten en die hadden
misschien. nadat ze kennis hadden ge-
nomen van deze zaak, hun invloed kun.
nen aanwenden om via de geëigende
kanalen binnen de marine te wijze op
de situatie die ze hadden aangetroffen.
Dat ging nu allemaal niet dool.

Konsekwenties
In uw pleidooi zei u: "Inessentie betreft
de hele problematiek een arbeidskon-
flikt. waarvoor het wetboek van militair
strafrecht niet is geschreven. Demanier
waarop er tot heden op is gereageerd.
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leidt alleen bij een organisatie die geen
winst behoeft te maken niet tot een fi.
nancieel faillissement. Echter en he-
laas is in deze zaak het emotionelefail-
lissement nog lang niet afgewend. Ik
schat in dat het nog niet te laat is, maar
veel tijd is er niet meer over". Hoe ziet u
in dat jicht nu de konsekwenties van
deze zaak voor de mannen van de
Woerden?
Ja ... formeel mag deze zaak geen kon-
sekwenties voor ze hebben, maar wat
het betekent kun je nooit voorspellen.
Men weet hel. Ik moet wel zeggen dat ik
ook officieren ontmoet heb die volledig
achter die mannen stonden en die ook
niet begrepen waarom ze voor de krijgs-
raad waren gebracht. Er zijn dus rede-
nen om te hopen dat de mannen er ook
materieel of feitelijk gesproken geen
last van zullen hebben.
Anderzijds, ik ben om deze zaak om
meerdere redenen bedroefd geweest. Ik
ben als militair vooral bedroefd ge-
weest om het feit dat ik moet konstate.
ren dat een aantal officieren met een
aanzienlijke rang zelf tegen de mare-
chaussee hebben verklaard dat ze die
moeilijkheden zagen aankomen. En ze
hebben doodeenvoudig zitten wachten
tot de boel uit de hand liep. Dat is toch
wel erg triest. Ik heb op de krijgsraad-
zitting ol het voorbeeld genoemd dat ik
dan als voetbalscheidsrechter de laan
uitgestuurd zou worden als ik bleef
wachten. Moor het is in feite nog ernsti-
ger. Het is toch ondenkbaar dat een offi.
cier in aktieve dienst, die zelf aangeeft
dat hij ziet dot er binnen zijn formele
invloedssfeer, binnen zijn bevelssfeer
iets fout gaat. niets anders doet dan
afwachten tót het fout gaat!
Dot is daar gebeurd, niks meer en niks
minder.
En als ik daar weer noor kijk, don zeg
ik, ik weet niet wat deze mensen zullen
doen als ze nu gaan bemerken dat de
mannen inhoudelijk er toch nog weer
problemen mee krijgen. Overigens als
ik zo snel even alle beklaagden in mijn
gedachten de revu laat passeren, dan
denk ik dot er uiteindelijk maar een of
twee binnen de marine zullen blijven en

Het gerechtsgebouw jn Willemstad
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dat de rest allemaal verdwenen is. Er
zullen er maar een of twee blijven. De
rest is er uit.

Een trieste belons .
Ja. .. De enige waarvan het minder
waarschijnlijk is dat hij zou zijn geble.
ven is de hofmeester. Dat is de enige
die, naar mij uit gesprekken bleek, toch
wel vertrokken zou zijn. De rest was al-
lemaal van plan te blijven, maar doet
het niet.

Handelen uit zorg
Tijdens de rechtzaak zei u dat het alle.
maal mensen waren van onbesproken
gedrag ...
Jo, want dot mag ook niet vergeten wor-
den. Er wos er geen een die handen
wrijvend zot te vertellen dat ze de club
zo leuk te pakken hodden. Nee in tegen-
deel. ze goven allemaal aan dat ze het
zo verschrikkelijk vonden dat ze op deze
manier moesten optreden, want het zou
niet goed gaan aan boord. Zij waren er
allemaal van overtuigd dat het binnen
afzienbare tijd volkomen uit de hond
gelopen zou zijn. En dat in twee op-
zichten:
- Het zou tot een handgemeen geko-
men zijn met wie dan ook, met de onder-
officieren, onder elkaar.
- En zij waren er van overtuigd dat er
een bedrijfsongeval zou plaatsvinden
in de zin van dat gaat met het schip niet
goed, dat loopt vast. Opdie manier. Dat
kon niet. Dat mocht niet bij de marine.

De mensen waren bezorgd?
Jo, zij woren betrokken, zij waren be-
zorgd voor de marine en voor hun schip.
Het was niet zo dat zeerop uit waren om
hun commandant een loer te droaien of
om de boel vast te loten lopen. Want
zoals ik op de zilling al zei, dat had
allang gekund. Op het moment dat ze
waren goon doen wat hun chef zei,
kwam dot schip niet meer weg. Zo sim-
pel ligt dat.
Kijk, die monnen hebben regelmatig
om een gesprek gevraagd. Wat de mon-
nen tegen zat was dat de wereld waarin

Mr. H. L. van den Broek

ze wten natuurlijk wat beperkt was.
Wot ze ook nog tegen zal was, dat er
geen enkele dienstplichtige onder zal.
Omdat het nou eenmooI zo is dot
dienstplichtigen vaak relaties hebben
die ze gebruiken buiten de hele hiërar.
chie om. Deze mannen hebben als be-
roepsmilitair nagelaten om hun rela-
ties buiten de hiërarchie aan te boren.
Door waren ze veelte loyaal voor. Dat is
ook de reden waarom ze het uit de pers
hebben gehouden. En terecht naar mijn
gevoeL Maar als daar een paar
dienstplichtigen hadden gezeten, dan
was men buiten die hiërarchie om,
waarschijnlijk in een eerder stadium
gestoten op die toestand.
Je hoelt een dienstplichtige niet in een
te klein bed te leggen, acht, negen
maonden lang. Bij temperaturen die
niet verantwoord zijn en met kakkerlak.
ken. Die pikt dat van z'n leven niet. Het
zijn loyale beroepsmililairen die zich in
wilden zeilen voor hun arbeidssituatie.

Veel te leren
Wat valt er nu uit deze zaak te leren?
Je moet een marineman serieus nemen.
Doodenkele uitzondering daargelaten,
die ik nog niet ontmoet heb, zit er geen
een lussen die de boel in het honderd
wil laten lopen. Als je als meerdere
denkt 'die vent laat de boel in het hon-
derd lopen', denk ik dat het verstandig
is om eerst eens te kijken wat hij nou
werkelijk wil en Ie kijken of je dat kunt
bespreken mei hem. Je kunl er naluur.
lijk een hele hoop van leren, moor je
kunt ook blijven zeggen 'het zijn man-
nen die er op uit waren de marine een
loer te draaien'.
Als men niet bereid is op het idee te
komen dot het een arbeidskonflikt is ...
Als men niet bereid is om het wetboek
van militair strafrecht hier ver vandaon
te houden en te vragen: wat is er eigen-
lijk echt aan de hand ... ?
Als men. zoals ik daar ook heb ervaren,
niet bereid is om de implicaties van een
politieke beslissing onder ogen te zien,
met name een bedrijfsmaatschappelijk
werker functioneel in te schakelen ...
Tja, dan is er nog heel veel te leren.
Moor of ze het leren. dat zal de vroag
zijn.

Klazien van Brandwijk Wiltjer



Aotearoa is Nieuw-Zeeland gende gebieden terug te eisen. Helaas
is dit niet meer dan een adviesorgaan
voorde regering. Erzijn pas een beperkt
aantal stukken land teruggegeven aan
hun Maori eigenaars.
De Maori taal wordt sinds enkele jaren
onderwezen op enkele scholen. Er zijn
instellingen opgericht in de gezond-
heidszorg en het maatschappelijk werk
waar de Maori op hun eigen wijze kun-
nen werken met hun eigen mensen. Er
is dus hoop op veranderingen, maar ze
zijn klein en verlopen traag.

Op 6 februari 1990 viert Nieuw.Zeeland haar 'officiële' 150e verjaardag.
Grootse festiviteiten - er wordt meer dan 30miljoen NZdollar uitgegeven-
zullen het Verdrag vaD Waitangi herdenken. Dit verdrag uit 1840, tussen
Maori stamhoofden en koningin Victoria. regelde de machtsverhoudingen
tussen de Maori stammen en het nieuwe koloniale gezag.
De viering van '150 jaar Nieuw.Zeeland' negeert de meer dan 1000 jaar
oude geschiedenis vaD de Maori. de oorspronkelijke bevolking van Aalea-
toa. Voorvelen onder hen wordt 1990een jaar van protest.

De Maori stammen verloren sinds 1840
het grootste deel van hun land en vis-
gronden. Hun souvereinîleil werd ze
ontnomen. Veel Maori eisen nu hun
rechten op. Zijwîllen de vrijheid om hun
leven vorm te geven volgens eigen
waarden en tradities. Ze strijden voor
het behoud van hun cultuur. Zij willen
zelfbeschikking. Een rechtvaardig ge-
deelde politieke macht.

Band met Nederland
De Werkgroep Inheemse Volken (WIP)
vindt dat Nederland een speciale band
heeft met Aotearoa. Abel Tasman ont-
moette in 1642- tijdens een VOC-zoek-
tocht naar goud - als eerste Europeaan
de Maori. Sindsdien heet Aotearoa
Nieuw-Zeeland. Bovendien vormen de
70.000 Nederlandse emigranten van-
daag de dag, na de Britten en de Maori.
een van de grootste bevolkingsgroepen
in het land.

Verdrag nooit nagekomen
Het Verdrag van Wailangi dat op 6 Ie-
bruari 1840werd gesloten, vormde al-
tijd ol een bron van konIlikt. DeEngelse
en de Maori versie van het verdrag ver-
schillen op wezenlijke punten. In de En-
gelse versie dragen de Maori hun soe-
vereiniteit over aan koningin Victoria.
DeMaori schenkt haar vertegenwoordi-
gers slechts een vorm van mede-be-
stuur.
In principe behielden dus de Maori hun
soevereiniteit, en hel bezit en beheer
van hun land. Zoals een Maori stam-
hoofd in die dagen het verwoordde: "De
schaduw van het land is voor de Konin-
gin, het wezenlijk blijft behouden voor
ons"
Deze afspraken zijn nooit nagekomen.
De Britten hebben het verdrag op vele
manieren geschonden. Een grote golf
van kolonisten eiste gebieden op die de
Maori niet wilden verkopen. De koloni-
ale regering onteigende Maori ge-
bieden via landoorlogen en een aantal
land wetten. DeMaori verloren geleide-
lijk aan hun bestaansbronnen en de
zeggenschap over hun land en kultuur.

HetMaori protest hiertegen duurt al an-
derhalve eeuw. Sommige Pakeha
(blanken) proberen dit te negeren, maar
hel inzicht groeit onder steeds meer
mensen dat de Maori groot onrecht is
aangedaan.

Racisme en discriminatie
Maori scholen zijn zeldzaam. DeKohan-
ga Rea, de honderden 'Taal Nestjes'
voor kleuters die de laatste jaren in het
hele land zijn ontstaan, vormen een ini-
tiatief van Maori vrouwen. Zij ontvan-
gen voor hun onderwijs bijna geen over-
heidssteun. Het nodige geld wordt door
de gemeenschap zelf ingezameld.
De Maori voelen dat er institutioneel
racisme heerst binnen de verschillende
overheidsinstellingen.
In 1984was 39%van alle veroordeelden
door het Hooggerechtshof Maori. Bo-
vendien vormden zij 46%van al diege-
nen die tot meer dan 7 jaar gevangenis-
straf werden veroordeeld. (Bron: De-
partment of Statistics, 1986.)De Maori
vormen slechts zo'n 10%van de beval.
king.
Inmaart 1986was 5%van de totale man-
nelijke bevolking in Nieuw-Zeeland
werkloos. Op dot moment was 12%van
de Maori-mannen werkloos. Voor de
vrouwelijke bevolking waren de per-
centages respektievelijk 9%voor hetto-
taal en 19"/Óvoor de Maori-vrouwen.
Sindsdien is het percentage dramatisch
gestegen in het nadeel van de Maori-
mannen en -vrouwen. (Bron:Census of
Population and Dwellings, March 1986;
Department of Statistics).

Veel Maori vragen zich af. 150jaar na
het Verdrag van Waitangi, "Whot's the-
re to celebrate?".
Zijstrijden nog steeds voor hun rechten.
Zijwillen zelfbeschikking.

Hoop op veranderingen
op politiek nivo worden de laatste ja-
ren heel voorzichtig veranderingen
doorgevoerd. Recentelijk is het Waitan-
gi Tribunaal opgericht, waar de Maori
terecht kunnen om onrechtmatig ontei-

Inheemse Volken 1990-92
De Maori staan centraal in de eerste
fase van een meerjarencampagne 'In-
heemse Volken, Milieu en Ontwikke-
ling 1990-1992',een initiatief van de
Werkgroep Inheemse Volken (WIP).De
komende lijd zullen jaarlijks inheemse
volken model staan voor de wereldwij-
de situatie van bedreigde volken. Dit
zijn achtereenvolgens de Maori (1990),
de inheemse organisaties van Afrika
(I991l en de inheemse volken van de
Amerika's (1992).Doel is de Nederland-
se bevolking op grote schaal bewust te
maken van de mensenrechten, het mi-
lieubeleid en de ontwikkelingsmetho-
des van inheemse volken.

DeWIPis een mensenrechtenorganisa-
tie, die al sinds 1969 opkomt voor de
rechten van bedreigde inheemse vol-
ken. Tot die volken behoren bv de Ama-
zone-Indianen, de Innu (Labrador), De
Aborigines (Australië), de Popua's en
de Maori.
Voorlichting geeft de WIP via haar
maandblad TRIBAALNIEUWS (jaar-
abonnement f 25,-), vele publikaties en
het documentatiecentrum. Voor nadere
informatie, schrijf of bel naar:
Werkgroep Inheemse Volken (WIP),
Postbus 40066, 1009BBAmsterdam. Be-
zoekadres: Minahossastraot L tel. 020-
938625.Postbank 4057800.

{Tekst verkort overgenomen van een
WIP-folder]
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Maft Di110nen KeUy Lynch in "Drugstore cowboy'

Geestige en gedurfde film

Drugstore cowboy

Bobvindt een onderkomen in een goed.
koop pension en krijgt een baan op een
fabriek. Hij loopt er een oude vriend te-
gen het lijf; een priester die zijn leven
long drugs heeft gebruikt en die door
heel wijs en filosofisch mee omgaat. al
heeft hij in de loop van z'n longe leven
wel voor een miljoen dollar door z'n
neusgaten gejaagd. En dot geeft met-
een de loon van de hele film aan. Bob
zegt op een bepaald moment: "Ik ben
gek op drugs en op het leven dot daarbij
hoort. Natuurlijk lopen we risico's,
moor dot calculeren we gewoon in."
Toch blijft het verleden Bob achtervol-
gen, want juist als hij tijdelijk is begon-
nen aan een 'fatsoenlijk leven', wordt
hij neergestoken door een klein dealer-
tje, dol niet wil geloven dot de grote Bob
opeens helemaal geen drugs meer bij
zich zou hebben. Het einde is open: Bob
zou best aan de verwonding kunnen
overlijden, moor zelfs dàt lijkt hij gela-
ten te kunnen accepteren als hij op de
brancard in de ambulance wordt ge-
schoven.

af en toe pesten en dreigen. Moor dat
kunnen Bob en z'n drie reisgenoten
ook ...
Op een dag loopt de zaak toch uit de
hand. Nadine stedt aan een overdosis.
Bob verbergt het lijk tijdelijk op de zol-
der van het motel waar het viertal ver-
blijft. Dan krijgt hij te horen dot de ka-
mer ontruimd moet worden, omdat hij
al was besproken voor het congres van
sheriffs, dat daar gehouden zal worden.
Een even komische als beangstigende
situatie: Bob die moet betalen aan de
balie, omringd door politiemensen die
hem stuk voor stuk in de kraag zouden
kunnen vatten als ze wisten hoe hij zijn
dogen sleet en helemaal als ze beselten
dot er een lijk in zijn kamer verstopt
zat ... Het lukt de vier om weg te komen.
Bobaan het stuur, Riek en Dianne ach-
terin, Nadine in een plastic vuilniszak
in de bagageruimte. VoorBob betekent
dat een keerpunt in z'n leven. Hij heelt
zichzelf beloofd om met drugs te stop-
pen als hij erin slaagt om Nadine onge-
zien in een bos te begraven. En dat doet
hij don ook. VoorDianne is dat het sein
om met hoor man te breken, want zij
kan en wil niet van de drugs of.

De Iilm spreekt voor zichzelf. Nergens
een opgeheven vingertje, want dat is
helemaal niet nodig. Bob en z'n kornui-
ten hebben gewoon een bewuste keus
gemaakt en zijn verantwoordelijk voor
hun eigen leven. Dot het toch niet deugt
wordt duidelijk genoeg tussen de regels
door. door hoeft niemand nog eens de
nadruk op te leggen. Er wordt uitzon-
derlijk goed gespeeld, juist door de kal-
me natuurlijkheid waarmee de vier
hoofdrolspelers. plus de oude priester,
met hun verslaving omspringen. Mali
Dillon, eerder te zien geweest in o.o.
'The oudsiders', 'Target' en 'Rumble
lish', speelt als Bob een glansrol. Hij
acteert ol vanaf zijn vijftiende jaar en is
nu pas 26. Gus van Sant, van Neder<
landse voorouders, is 36jaar en maakte
vele korte films en documentaires voor-
dat hij deze eerste speelfilm kon reali- ~

vriendin Nodine, een piepjonge blonde
'teenqueen'.
Bob heeft de leiding van hun stroop-
tochten. Het stel reist rond door het land
(Oregon) en laat een spoor van ver-
nielingen achter in de winkels waar ze
op bezoek zijn geweest. Politieman
Gentry weet dot Bob en zijn maats de
doders zijn en hij kent ze ook persoon-
lijk. Moor zolang hij geen bewijzen
heelt kan hij weinig anders doen don ze

De titel van de film geeft al aan waar
het hier om gaal: een 'cowboy', een
avontuurlijk levende jongen die zijn be-
staan vult met het beroven van apothe-
ken, om daar de drugs te stelen die hij
en zijn drie maatjes nu eenmaal nodig
hebben. Bob, de leider van het groepje,
is getrouwd met Dianne. Ze zijn allebei
mooi, zien er absoluut niet verslonsd of
ondervoed uit en genieten van hun be-
staan. Ze trekken op met Rick en diens

Nu de drugsbestrijding in Amerika groteske vormen begint aan te nemen
en de schatkist bijna is uitgeput (terwijl legaliseren zoveel effectiever en
goedkoper zou zijn ... ) zijn films over dit beladen onderwerp natuurlijk een
goed in de markt liggend artikel. De meeste zijn moraliserend en somber
en suggereren dat druggebruikers een verschrikkelijk leven hebben. dat
altijd in de goot eindigt. In 'Drugstore cowboy' durft regisseur Gus van
Sant met dat eliehê te breken en hij heeft daar. in eigen land en inmiddels
ook in veel Europese landen. alom waardering en lof voor gekregen.
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Jane Fondo jn 'Stanley and [rjs'

Michael Ksa/Oll in 'Clean ond sober'

In 1986werd de film I'Homme de cen-
dres' in Cannes al onderscheiden, nu
pas kunnen wij kennismaken met deze
aanklacht van regisseur Nouri Bouzid,
waarin hij de positie van homoseksue-
len in de Arabische wereld schetst. Ha-
chemi is een knappe jongen, die op het
punt sloot te worden uitgehuwelijkt
aan een mooie, jonge en rijke bruid.
Maar Hachemi heeft geen belangstel-
ling voor vrouwen. Naarmate de film
vorder!, wordt duidelijk welke gebeur-
tenis uit zijn jeugd hem al zijn leven
lang martelt hij en zijn vriendje Farfat
zijn, als tienjarige leerlingen van de
houtsnijder Ameur, door de man ver-
kracht. Homoseksualiteit is een taboe
in Tunesié en de lamilie te schande ma-
ken door een afgesproken huwelijk te
weigeren wordt de jongen ook al niet in
dank afgenomen. In die benauwde. on-

1.v.o.

I'Homme de cendres

baan vindt hij niet en het wordt hem
steeds duidelijker dat hij, ondanks het
feit dat hij nu een nette jongen isgewor-
den. nog een lange weg te gaan heeft.
Zijn vriendin volt terug in haar oude
gewoonte en rijdt tegen een boom. Dat
is dan wél dat typische opgeheven vin-
gertje, waarvan 'Drugstore cowboy' zo
helemaal verstoken blijft. Maar deson-
danks is 'Clean and sober' een sfeervol-
le, tamelijk reeel aandoende film, met
mooie hoofdrollen van Micheal Keaton
en Kathy Baker en prachtige bijrollen
van o.o. Morgan Freeman enM. Emmet1
Walsh. Regie vanGlenn Gordon Caron.

oprechte sfeer moeten Hachemi en Far-
fat hun weg zien te vinden. Voor de
heethoofdige Foriat blijlt er uiteindelijk
moor één uitweg over. De film is traag
uitgewerkt en doet nu en dan nogal
amateuristisch aan, maar de wanhoop
die eruit spreekt, komt helder over.

Mouna NouJeeMine en Imed
'l"Homme de eendJes'

ik daar eenmaal van afstapte en bij-
voorbeeld de rol in 'Clean ond sober'
accepteerde, kreeg ik opeens meer
waardering. Want de man die ik speel
is een echte rotzak, die mensen ge-
bruikt en pas inziet dat er iets mis is als
iedereen om hem heen al lang genoeg
van hem begint te krijgen." Michael
Keaton, tegen de veertig en eindelijk op
weg naar de roem die hem al veel lan-
ger toekomt, speelt een snelle zaken-
jongen die Iraudeert om aan geld voor
drugs en drank te komen. Als de politie
hem op de hielen zit. nadat een toeval-
lig vriendinnetje in zijn huis aan een
overdosis is bezweken, duikt hij als het
ware onder in een afkickcentrum. Hij
begint aan het programma, wordt ver-
lield op een vrouwelijke cliënte en komt
op een ogenblik samen met haar weer
'clean' in de maatschappij. Maar veel
deuren blijven voor hem gesloten. Een

Toen John Honning Speke en Richard
Burton in 1850naar Ahika vertrokken,
op zoek naar de bronnen van de Nijl.
was dat puur avontuur. Het land was
nog nauwelijks in kaart gebracht, de
mannen kregen te maken met wilde
stammen, verscheurende dieren,
droogte en ziekte. Terwijl die gezamen-
lijk doorstane ontberingen de beide to-
taal verschillende karakters nader tot
elkaar bracht, ontbrandde in het moe-
derland Engeland intussen een onver-
kwikkelijke strijd over de vraag. wie
van beiden de geschiedenisboeken in
zou gaan als de eerste, echte ontdekker
van de oorsprong van de Nijl.BobRafel-
son maakte van dit rijke gegeven een
prachtige, avontuurlijke film. die hij
toespitst op de beide hoofdfiguren: de
joyeuze Ier Burton, die behalve weten-
schappelijke belangstelling ook een
zeer humane interesse in dat wilde, jon-
ge land en z'n inboorlingen aan de dog
legde, en de starre, weinig innemende
Speke, die alleen maar successen wil-
de boeken, en die zelfs midden in de
jungle z'n thee nog uit een zilveren ser-
vies liet opdienen!

"Ikheb veelte long rollen willen spelen
waarin ik aardig gevonden werd. Toen

Clean and sober

werkt, want ze hebben zichniet erg hoe-
ven in"Spannen. Toch best onderhou-
dend allemaal, behalve het obligate
slot.

Mountains ofthe moon

•••••••••••

•
:: film
•••: kort••

in 't

Stanley and Iris

Leo van Opzeeland

Helemaal toevallig zal hel niet zijn, dat
Martin Rin in het jaar van hel analfabe-
tisme een film aflevert die dit euvel tot
onderwerp heeft. In Amerika wonen bij-
na dertig miljoen volwassen analfabe-
len, maar ook in ons gecultiveerde. wel-
varende eigen land kunnen tussen de
vijfhonderdduizend en een miljoen vol-
wassenen niet, oJ heel gebrekkig. lezen
en schrijven. Enige aandacht is dus wel
op z'n plaats. In de film 'Stanley and
Iris' zijn de hoofdpersonen beiden in

een bepaald opzicht gehandicapt. De
weduwe Iris is gedwongen in een koek-
fabriek te gaan werken. Ze heelt ver-
schrikkelijk veel moeite met de dood
van haar echtgenoot. Haar tienerdoch-
ter wil bovendien niet deugen. ze heeft
nog een jonger zoontje en haar zuster
met echtgenoot logeren lijdelijk bij haar
uit geldgebrek. Aan enig eigen leven
komt ze dus niet toe. Als ze op een dag
wordt beroofd van haar tasje, komt een
man haar te hulp. Hij blijkt ook op de
fabriek te werken. Bijtoeval komt Iriser
achter dat Stanley niet kan lezen of
schrijven. Hij verliest daardoor zijn
baan en klopt uiteindelijk bij Iris aan,
die heeft aangeboden om hem te leren
lezen. De valse schaamte die uit Stan-
ley's handicap voortvloeit, waardoor hij
zich steeds meer terugtrekt, komt goed
uit de verf in de verder niet bijzonder
diep gravende film. Waarschijnlijk
hebben Jane Fonda en Robert DeNiro,
die de hoofdrollen spelen, voornamelijk
uit sympathie aan het project meege-

• seren. "Ik maak over alles wat ik mee-
maak een film" zegt hij, "zodat ik later
een soort gefilmd dagboek van mijn le-
ven kan achterlaten." Hij heeft zelf dus
ook fors gebruikt en hij heelt van die
ervaringen een heel authentieke, zelfs
sympathieke film weten te maken.
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gedicht

~

'Als er ••••n IwnstuWng oos/"o' die ons leg.tn-
woord;g als ••••n geeuwend nijlpaard doet vast.
koe/non aan deoovers van verveling, dan is hel
wel de potjz1e. Dal koml doordat veel heden-
darrgse dichters zich hebben toegelegd op het
liguur=gen van tielse stillevens, die geen e,,-
Jm!,. aantrekkingskracht bezitten.'
Me' deze. niets gan duidelijk beid overlatende.
woorden werd de bundel 'Maximaal' (1988)in-
geleid. Deze bundel bevoUe een bloemlezing
uil het werk van el! NEKlerlandse en Vlaamse
poehm. Dichters die meer va.schillen dan Over-
eenkomste" hehben. Wal hen bindt isdedrang
om poëzie Ie schrijvelI "die over d•• rand Van
OOzonkllnheid heen Idjkt'.

Van een van d"ze mQ",imalom, Hene Huigen.
verscheen 9ind maart de Iwe<tdegedichten.
bundel lerra IncogniIQ'. Huigen schrijll stevi-
ge, onmiddellijk herkenbme poezie waarin
woolden en begrippen de uitgangspunten vor.
men voor gooichlen met een visie.

Uit deze originele bundel kozen wij het hie,
afgedrukt" gedicht 'Stijgende verbazing. do-
l"nd peil'.
René Huigen, Terra Incognita. In de Knip.
scheer. Amsterdam 1990.62 blz. f 21.50. (WH)

STIJGENDE VERBAZING. DALEND PEIL

Zoals Archimedes destijds
onder stijgende verbazing
in zijn tobbe tobbend
het water stijgen zag
en zich afvroeg wat
het soortelijk gewicht
van zijn verbazing was

Toen liepen de emoties hoog op

Zoals wij destijds
onder stijgende verbazing
het peil van onze conversatie dalen zagen
en wisten dat het pure onzin was
dat wij spraken
en niet dieper konden zinken dan dat
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Frisse en Lilipaly. Het is geen schande ze niet te kennen. Een komisch duo
zouhet kunnen zijn. als vierde geëindigd bij het Camaratten.festival. Of
een postmoderne popgroep. te modern zelfs om furore te maken. Ze zouden
het herenclubbbel kunnen vormen in de Nederlandse badminton ploeg.
Dan komen we inderdaad al dichter in de buurt. Frisse en Lilipaly zijn
leden van de Tweede Kamer. gespecialiseerd in sport. Daarvoor nemen de
grote partijen (CDA en PvdA) bij voorkeur zeer onbekende leden.

Losse flodders
op het Binnenhof

Onlangs mochten ze voor het eerst op
de kabel. Op het programma stond de
jaarlijkse Uitgebreide Commissie Ver-
gadering, waarin de nieuwe sporlmi-
nister Hedy D'Ancona, haor beleid ter-
zake zou verdedigen. Frisse en Lilipaly
dus in de aanval? Zoudenzede minister
wel eens even laten weten hoe grondig
:zehun huiswerk hadden gedaan? Had-
den :ze het interview in de oren ge-
knoopt. waarin D'Ancona ooit zei dat ze
gruwde van al die hijgende hollers in
de Nederlandse bossen? Zouden ze
D'Ancona vragen wat haar in vredes-
naam bezielde omde sport in eigen por-
tefeuille te houden en niet door te schui-
ven naar een staatssecretarisje?

Rituele pleidooien
Helaas. Niets van dat al. Het duo Frisse
en Lilipaly deed wat hun partijen, als
het over sport gaat, al jaren doen: losse
flodders in de microfoonblazen. Vooral
het jaarlijkse rituele pleidooi van het
CDA voor de ..levensbeschouwelijke
koepels" was weer zeer aandoenlijk.
Dat zijn koepels die sportbonden in zich

verenigen met een conlessionele
grondslag. Daar wordt dus op gristelij-
ke grondslag de backhand geslagen of
meI katholieke inlentie een koprol ge-
toond.
De"identiteitsgerichte koepelorganisa-
ties", zo vindt het CDA, zouden eigen-
lijk meer subsidie moeten krijgen.
Het was één van de weinige discussie-
punten tijdens de UCV.Over de andere
zaken be- ol ontstond al spoedig over-
eenstemming: doping is slecht, top-
sport is goed; vandalisme is slecht,
voetbal is goed; te veel subsidie is
slecht. sponsoring is goed.

Maar over de geloofskoepel zei D'Anco-
na tegen Frisse: Ammehoela. Jammer-
genoeg gebruikte ze dat woord niet,
want de Haagse code is nu eenmaal een
keurige. D'Ancona zei letterlijk dat an-
dere meningen dan die van het CDA
ook dienden mee te wegen en dat ze
geen mogelijkheden zag voor extra fi-
nanciering. Dat was binnen de verhou-
dingen op het Binnenhof een harde te-
rechtwijzing. En een terechte natuur-
lijk.

Verz.uiling
De verzuiling is niet alleen binnen het
onderwijs een zeer kostbare zaak. Bin-
nen de sport is ze zo mogelijk nog ver-
werpelijker. De katholieke gymnas-
tiekverenigingen ol proteslantchriste-
Iijke voetbalclubs benadrukken altoos
de unieke sfeer van verdraagzaamheid
en fair play die binnen hun gelederen
heersen. Nooit zal er ten k6ste van an-
deren worden gewonnen; altijd zal er
respect zijn voor de verliezaar. Prach-
tig, maar waarom moeten die uitgangs-
punten beleden worden op een eiland?
Waarom zouden al die confessionele
bonden niet zorgen voor een massale
overdracht van hun ideeën bij die ver-
derfelijke, winstbeluste en keiharde
neutrale spor!.
De consequentie van de frisse ideeën
van het CDA is dat ieder geloof recht
heelt op zijn eigen postzegelverzame-
laars, muziekcorpsen, balletdansers,
vogelkijkers, draaiorgelspelers en
huisdierhouders. En dat de vereni-
gingen die ten behoeve daarvan wor-
den opgericht, vooral subsidie moeten
ontvangen. De rijksoverheid moet dus
bevorderen dal mensen niet buiten hun
eigen pad treden en vooral geen contact
hebben met de heidenen in hun omge-
ving die precies dezelfde hobby
hebben.

Zelf regelen
Zovaak heelt het CDAer in de loop der
jaren op gehamerd, dat het een taboe is
geworden. D'Ancona ging er lerm te-
genin, zo leek het althans in haar aan-
vankelijke bejegening van Frisse. Maar
zo zuur als ze hel Frisse maakte met
haar afwijzing van extra subsidie, zo
zoet waren de broodjes die ze even later
bakte. Toenging het om het bevorderen
door WVC van een verdergaande
bondslusering. Natuurlijk zou het rijk
moeten stimuleren, dat per tak van
sport één bond bestaat en niet een veel-
heid van "identiteitsgebonden" organi-
saties, Maar wat zei D'Ancona? Dat zij
een dergelijke "herindeling" niet tot
haar taak rekent. Dat moet de sport zelf
maar regelen,
In de gymnastiek (ol het turnen) is ge-
bleken hoe het gaat, als de sport zulke
zaken zelf moeten regelen. Jaren duur-
de het voordat de katholieken in de al-
gemene bond wilden opgaan en dan
nog alleen op organisatorisch admini-
stratieve basis. De pogingen om tot sa-
mensmelting te komen met het "Konink-
lijkNederlands Christelijk Gymnastiek
Verbond" zijn op niets uitgelopen, hoe
talrijk en nadrukkelijk die pogingen ook
zijn geweest.
De losse flodders van Frisse, Lilipaly
("Goed dat er onderzoek wordt ver-
richt") en D'Ancona hadden één ge-
meenschappelijke teneur: er is zowat
voor alles te weinig geld. Voor de do-
pingbestrijding, voor de topsporters en
coaches, voor de vrijwilligers, voor de

-~blessurepreventie en voor de sportsti-
~ mulering. En waar legt het rijk wel zijn
~ geld neer? Op de confessionele mid.
2 denstip.
tf Hans van Wissen
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Jeugdzonde
ETis wel eens gesteld dat protesterende
studenten de ramen ingooien van het
bedrijf waar ze later directeur worden.
In 1966 ondertekende een student uit
Steenwijk de algemene strekking van
Tien over rood'. Dat waren een aan/al
radicale stellingen van een stroming
binnen de Partij van de Arbeid die vond
dat het roer om moest. Over het defen-
siebeleid stond daar te lezen dat de Ne-
derlandse marine wordt teruggebracht
lot de omvang die nodig is voor een
aantal taken in de territoriale wateren.
Ook de land- en luchtmacht moesten op
bun nuttig effect worden getoetst.
Die student uit Steenwijk aanvaardde
onlangs de functie VOD de hoogstge.
plaatste ambtenaar op het ministerie
van defensie: Directeur-Generaal. Toch
past de 43-jarigeHans Kombrink niet in
het gestelde van de ramen ingooiende
protesterende student. Als politicus
nam hij doorgaans een duidelijk stand-
punt in. dat hem zelfs door zijnpolifieke

vrienden niet altijd in dank werd afge-
nomen. Daarbij komt dat je in 25 jaar.
ook over een te voeren defensiebeleid,
best van mening mag veranderen. Inde
praktijk zal blijken of de nieuwe Direc-
teur-Generaal op aanvaardbare wijze
zijn standpunten heeft gewijzigd.

De stellingen van Tien over Rood' met
betrekking tot het defensiebeleid wer-
den toen door de defensieleiding bela-
che1ijkgevonden. Immers de vijand lag
op de loer in het oosten met een over-
macht aan personeel en materieel. De
koude oorlog was in volle gang, hoe
durfde zo'n stelletje losbollen zoiets te
poneren. Dat nu één van die losbollen
hun ambtelijke baas is geworden is
toch wel delicaat.
Men was vooral verontwaardigd over
het gestelde:
"Het lijdt geen twijfel dat een dergelijk
onderzoek zal resulteren in een drasti-
sche beperking van de uitgaven ook op
deze terreinen. Behalve dat daardoor
gelden vrijkomen ten nutte van veel be-
langrijkeroverheidstaken. heeft een in-

krimping van ons militair apparaat dil
goede neveneffect dat Nederland kan
fungeren als een studieterrein van on/-
wapening" (einde citaat).

Nu de dreiging uit het oosten duidelijk
is afgenomen lijkt die stelling meer
aanvaardbaar voor een grotere groep
dan ooit tevoren. De student van toen
heeft niet alleen een grotere sttSun voor
zijn zienswijze, maar in zijn nieuwe
functie van Directeur-Generaal ook de
mogelijkheid daar daadwerkelijk een
bijdrage aan te leveren.
D! zal hij na zijn snelle carrière tegen
zijn generaals zeggen dat hij ook recht
op een jeugdzonde heeft.

CorDut
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Azië op een schoenveter (4)

EGO's poprecensent Evert van Dijk ging vorige herfst, na zijn afstuderen
economie en met vriendin Roeli. op weg voor een maandenlange reis door
Azië. Zijn eerste drie reisverslagen verschenen in EGO van maart, april en
mei en gingen over Nepal en India. Nu dan Thailand.

Een vaD de weinige dingen die je als 'rond-de-wereld-reiziger' mist is
muziek. Niet dat er in Azië gebrek is aan een gezonde dosis herrie aan de
kop. maaT het is tamelijk ondraaglijk om te weten dat Sinead O'Connor
met haar single op 1heelt gestaan in Nederland. terwijl dat muziekwerkje
voor jou totaal onbekend is. Het leed wordt enigszins verzacht door de vele
cassettes die overal op straat te koop worden aangeboden voor belachelijk
lage prijzen. Niet het nieuwste van het nieuwste dus. maar als je van een
niet al te obscure band een elpee wilt hebben. voor maar twee gulden. ben
je in bijvoorbeeld Bangkok aan het goede adres.

de autoriteiten in Maleisië dit jaar alles
op alles gezet om een graantje mee te
pikken van de groeiende toeristen-
markt. Ik kan alleen maar denken aan
de schilpadden in Rantua Abang (aan
de oostkust van het schiereiland), die in
de zomer aan strand gaan om hun eie-
ren te leggen. Deze immense beesten
zijn tot een van de speerpunten van het
toeristenbeleid gekozen en dat bete-
kent dat ze het wel kunnen vergeten om
rustig hun eitje te leggen. Het gebeurt
zelfs dat ze op weg terug naar zee WOl-

den tegengehouden omzoalle toeristen
in de gelegenheid te stellen een eindje
op de rug van een schildpad te rijden.

Het is wel mogelijk omduurderecasset-
tes te kopen, maar daar zijn dan ook
Buma/Stemra rechten over betaald. In
het algemeen is dal niet het geval en
dat levert verrassende cassettes op, on.
der andere in de vorm van verzamel-
werk van artiesten als UZ,Prince, Ma-
donna en Phil Collins, die door een
slimme jongen in elkaar zijn gezet en
waarvan de artiesten zelf volstrekt niet
op de hoogte zijn. En wat voor hen ook
wel onbekend zal zijn, zijn de vele co.
verbandjes die in iedere zichzelf res-
pecterende bar elke avond een optre-
den verzorgen.

Visit Malaysial
Als wij in Malakka zo'n bandje aan.
schouwen, aangevoerd door een oog-
verblindend mooie zangeres, die ook

.
De drijvende markf in Damuoensaduak
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nog eens overeen schillerende stem be-
schikt, blijkt een hardrockband met na-
tionale bekendheid zich in het publiek
te bevinden. Dezangeres heeft niet veel
overredingskracht nodig om de Dutra-
rockers op het podium te krijgen. Vijf
langharige heren in korte broeken ge-
ven een hardrockperformance weg die
in niets verschilt van wat wij in het wes-
ten gewoon zijn. Helaas geldt dat voor
het overgrote gedeelte van de moderne
muziek die we hier te horen krijgen. Er
mag dan niet veel mis mee zijn,maar er
is ookabsoluut niets eigens in te horen.

We zijn dus in Maleisië aangeland, al-
waar het Visil Malaysia Year in volle
gang is. In navolging van Thailand, dat
in 1987dankzij allerlei promotionele ak-
tiviteiten er in slaagde de toeristen-
stroomaanzienlijk te vergroten, hebben

Toerist in Thailand
OokinThailand zijner wel enige vraag-
tekens te zetten bij de toeristenindus-
trie. Van de jaarlijkse opbrengsten uit
toerisme schijnt in Thailand zo'n 50"10
afkomstig te zijn uit het zogenaamde
sextoerisme. Begonnen tijdens de
Vietnamoorlog, toen de soldaten af en
toe de vuurlinie verlieten omzich in een
tolaal andere strijd te begeven, draait
met name in Bangkok alles om het ple-
zier van de mannelijke toeristen.
Maar naast de S van Sex & Sin heeft
Thailand de toerist nog wel meer te
bieden. Op eilandjes als KohSamui en
KohPhangan zijn ook Sun, Sea & Sand
goed vertegenwoordigd. In deze tropi-
sche paradijzen is goed te zien wat het
betekent vooreen leefgemeenschap als
ze door toeristen zijn ontdekt.
Het dichtst bij het Thaise vasteland ge-
legen Samui wordt bezocht door de gro-
te stroom en de belangrijkste stranden
worden dan ook omringd door bunga-
lowcomplexen, gezegend met TV-toe-
stellen, disco's en cocktail bars.
Phangan. dat nog niet per vliegtuig kan
worden bereikt, is zoals Samui JO jaar
geleden was. Dewegen zijn nog onge-
asfalteerd, de bungalows bieden net
genoeg ruimte voor een matras op de
grond en het leven is er heel relaxed.
Het is niet moeilijk te raden hoe het ei-
land er over een aantal jaren uit zal zien
en dan zullen degenen die, net zoals
wij, niet op een Thais Torrimolinos zit.
ten te wachten, moeten uitzien naar een
nog verder gelegen eiland om ook dat
weer door hun aanwezigheid grote ver-
anderingen te laten ondergaan.

Soortgelijke verschijnselen zijn ook el-
ders in Thailand Ie aanschouwen. Bij.
voorbeeld de drijvende markt in Bang-
kok. alwaar de lokale bevolking tussen
de vele bootjes mei toeristen door moet



Jloeddbalempel In bangkok met ThaJS lComngsbeeld op de voorgrond

laveren om hun goederen aan de man te
brengen. Dat is dus niet echt leuk, maar
gelukkig is er een alternatief in het op
100 kilometer van Bangkok gelegen
Damnoensaduak. Deze afstand maakt
dat het minder door toeristen wordt be-
zocht en daar kun je, als je vroeg bent,
als enige blanken tussen de handeldrij-
vende Thai ronddobberen in een soort
Giethoorn.
Tegen een uur of negen arriveren de
tourbussen uit Bangkok en is de lol er
eigenlijk wel weer van 01. Niet voor de
Thai, die in deze blanke massa een
mooie mogelijkheid zien om hun waar
voor een heel wat betere prijs te verko-
pen dan ze gewend zijn. Want je wordt
in Azië toch wel gezien als een wande-
lende portemonnaie en als zodanig ben
je ook zeer welkom.

Dodenspoorlijn
In Kanchanaburi hadden ze wel iets
heel speciaals bedacht om meer toeris-
ten te trekken. Er bestond het plan om
de aldaar gelegen Bridge on the river
Kwai aantrekkelijker te maken voor toe-
risten door soldaten langs de zoge-
naamde Dodenspoorlijn aan bet werk te
stellen en de treinen op deze nog steeds
in gebruik zijnde lijn te laten bemannen
door conducteurs in Japanse uni-
formen.
Onder druk van de Australische rege-
ring is dit plan nu van de baan en wij
vonden eigenlijk dat het lEATH-mu-
seum, gesitueerd in een replica van de
barakken waarin de krijgsgevangenen

- ,

in WO-2 huisden, al voldoende indruk
maakte. De initialen staan voor de bij
de aanleg betrokken landen Gapan, En-
geland, Australië/Amerika, Thailand
en Holland) en het museum geelt in al
zijn eenvoud een goed beeld van de ont-
beringen geleden door onder andere
Nederlandse krijgsgevangenen.
Meer dan de helft (16.000)van de blanke
Prisoners of War (POW's) lieten het le-
ven bij de aanleg van de Dodenspoor-
lijn in de jaren 1941-43,terwijl bijna alle
Aziatische arbeiders (zo'n 100.000)het
niet konden navertellen.

Trekken
Een van de meest populaire activiteiten
die je in Thailand kunt ondernemen, is
het maken van een trek naar de berg-
stammen in het noorden. Ook hier is de
invloed van een te groot aantal toeris-
ten goed te merken. Vanuit Chiang Mai,
de tweede stad van Thailand, is het al
haast niet meer mogelijk een trek te ma-
ken, zonder dat daar een ritje op de oli--'•.',

• ,
(

font en een tocht op een bamboevlot
aan vast is gekoppeld. Dit betekent wel
dat je in een gebied terecht komt. waar
de bergstammen alle toeristen over de
vloer krijgen, waardoor hun levenswij-
ze allang niet meer zo authentiek is als
de meeste toeristen wel zouden wen-
sen. Wat wil je ook, als je elke dag toe-
risten met grote camera's op hun buik
voorbij ziet komen, waarvoor luxueuze
maaltijden worden bereid en die zich zo
anders gedragen dan je gewend bent.
Net zoals alle toeristen wilden ook wij
naar een gebied dat nog niet 'overtrek-
ked' was, om tenminste niet het gevoel
te krijgen dat er al duizenden ons voor
waren geweest.
De eerste nacht kunnen we deze schijn
nog wel ophouden. De Karen-stam die
zich op 6 uur lopen van het dorpje Pai
bevindt, viert oud en nieuw en we moe-
ten bijna alle bamboehutjes met een be-
zoekje vereren om een kommetje zelfge-
brouwen rijstwhiskey te drinken en Ka-
ren-rijst te eten (de enige lekkernij die
deze zeer arme stam zich kan veroorlo-
ven, hel is gekookte rijst met suiker, dat
wordt bewaard in een bananehladl.
De volgende nacht brengen wij door bij
de Lisu-stam, in het rijkste dorp in de
omgeving, dankzij het verbouwen van
hennep voor opium. Ze roken dit goedje
zelf nauwelijks, maar verkopen het aan
de omliggende stammen, zo zichzelf rijk
en de anderen compleet passief ma-
kend. In het dorpje wordt zelfs cola ver-
kocht en dat is toch niet ons idee van
een afgelegen bergstam.
De laatste nacht slapen we bij de weer
veel armere Lahu-stam, en daar over-
nacht nóg een groepje toeristen, en zo
zullen er het hele jaar door wel toeristen
de bergen in trekken om al dan niet
afgelegen volken te bezoeken.
Op deze manier bezorgen we onszelf
vier onvergetelijke dagen, maar beïn-
vloeden tegelijkertijd het leven van de-
ze mensen wel op zeer drostiche wijze.
(wordt vervolgd)

Evert van Dijk
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'Win f 800.000 voor één tientje'
en steun de goede doelen

Toch maar die girokaart gepakt. een tientje ingevuld. m'n handtekening
gezet. Uiteindelijk. Voor de goede doelen. Want voor die echt grote prijzen
ben ik toch niet zo in de wieg gelegd. Wat moet je trouwens met al dat geld?
Nóg meer kopen. nóg meer consumeren, nóg meer milieuproblemen. nóg
minder natuur? Mooi rond getal trouwens van die Postcode Loterij. Amster-
dam: postgiro 100.000. Hoe kom je aan zoOn nummer?
Een goklustig type ben ik niet. Of we weer een mooie zomer krijgen. Of
Nederland straks in Italië werkelijk wereldkampioen wordt. Aan zulk soort
weddenschappen doe ik niet mee. De verhalen over de sleer in de casino.
over de verlokkingen van Las Vegas zeggen me al helemaal weinig. Niet
uit principe of zo. Maar omdat je het geluk niet kunt afdwingen. De kip met
de bekende eieren maakt me alleen maar onrustig.

Nationale Postcode Loterij.

Deelnemen aan de Nationale Postco-
de Loterijkan door overschrijving van
I 10.- op postgiro 100.000 t.n.v. de Na-
tionale Postcode loterij te Amster_
dam. Je krijgt dan een brlel met je
lotnummer en een vel'2oekje deelna.
me aan de loterij voor! te zetten. Zon-
der je toe6temming kan er dus niet
automatisch geld van je giro- ol ban.
krekening worden afgeboekt.

Misschien komt het wel van vroeger.
Een oom had iets met de Staatsloterij.
Praatte er althans veel over. Hij wist
precies wanneer de trekking was, leef-
de er helemaal naar toe. Ik zie hem nog
staan voor het versleten kantoortje er-
gens in een zijstraat. Meestal niets na-
tuurlijk. Een enkele keer had hij z'ngeld
terug. Eén keer won hij waarachtig
f 250, tweehonderdenvijftig gulden.
Een heel bedrag voor die tijd. Hij sprak
er nog jaren over.

Cijfers en doelen
Later kwam de voetballoIlo met die wit-
te balletjes vlak voor het zondag-
avondjournaal van acht uur. Altijd
diezelfde tune, die jongedames, steeds
dat apparaat dat moeizaam de uitslag
produceerde. Er waren altijd reservege-
tallen. Ik ben er nooit achter gekomen

Zijn toekomst had alles in zich. Bovenal
een carrière bij het Korps Mariniers.
Een studiekop was hij niet. Met moeite
had hij LTS-C gehaald. Hij was goedge-
keurd. had de opleiding op z'n gemak
gehaald en was O. V.-er geworden. Met
een beetje geluk ging hij later als ma-
joor de dienst uil.
De verdiensten waren prima.
En hij had al verschillende delen van de
wereld gezien. Wat wilde hij nog meer?
Prachtig toch?
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waar die voor dienden. M'n terughou-
dendheid is er nog steeds. AI en toe
krijg ik ingewikkelde folders uit Duits-
land in de bus. Rijen getallen waarmee
ik geen raad weet. Ongevraagd druk-
werk dat rechtstreeks doorgaat naar de
oud-papiermand.

Ik kijk nog even opde girokaart. Postgi-
ro 100.000de schoonheid van een rond
getal. Staat mijn postcode eigenlijk wel
op de kaart? Er is al voor gezorgd. Keuri-
gecijlers en letters uil het computertijd-
perk. Die moeten vooral de doorslag ge-
ven. daaraan ben ik bij de Postcode Lo-
terij overgeleverd.
Toch maar doen inderdaad. Omdat de
formule zo eenvoudig is. En voor de goe-
de doelen: Natuurmonumenten. Novib
en Vereniging Vluchtelingenwerk Ne-
derland. Daar gaat het tientje voorna-
melijk naar toe. Girale solidariteit met

Maar nu, sinds een halfjaar kende hij
een meisje. Die had het niet zo op het
Korps. Ze wilde dat hij weer naar school
ging, een vak leerde en in de burger-
maatschappij een baan zocht. Het
Korps was iets voor vrije jongens. Niet
iets voor iemand die een gezinnetje wil-
de. Althans. als hij bij het Korps wilde
blijven PRIMA. maar dan zonder haar.
Hij past in haar leven. het Korps niet.

Moor nu?
Ontslag nemen? Weg van het Korps?
Weg van z'n maten? Weg zekerheid?
Volgens z'n maten is hij gestoord als hij
dat doet. Z'n ouders zeggen dat hij het
zelf moet uitzoeken. Maar een stu-
diekop is hij niet. dus ... En het Korps is
eigenlijk iets voor vrije jongens. dat
vindt hij ook.
Maar is hij nog wel zo'n vrije jongen?

WIKLA

een winstkansje. Voor drie grote. lande-
lijke en goed geäliede organisaties in-
derdaad. Die zullen m'n guldens zeker
goed gebruiken.

Solidariteit en volhouders
Solidariteit. Het woord viel al. Langs
heel verschillende wegen gaat het bij
de drie organisaties ook daarom. Neem
de Novib, voluit de Nederlandse organi-
satie voor ontwikkelingssamenwer-
king. Iedereen kent de kalender weL
Prachtig in zwart vormgegeven bood-
schap, die laat zien dat in ontwikke-
lingslanden ook mooie. lachende en
vooral werkende mensen wonen. Voor
wie het nog niet wist.
De Novib is gelukkig méér dan een
fraaie kalender. Het is ook de organisa.
tie van '"Gast aan tafel" van talloze pro-
jecten in de Derde Wereld: boeren-
coöperaties. volkskeukens in sloppen-
wijken van de grote steden, medische
posten in het achterland, rioleringpro-
jecten, drinkwatervoorzieningen. her-
stelprojecten in een vrijwel overal snel
aftakelend milieu. Hier gaan we kapot
aan onze rijkdom, daar gaan natuur en
milieu eraan door armoede.
Werk voor taaie volhouders, werk waar
het succes niet altijd voor hel oprapen
ligt. Werk waarbij de Novib heel be-
wust luistert naar partnerorganisaties
in de landen zelf, naar de wensen van
de lokale bevolking ook. Haar behoef-
ten staan centraal, haar deskundigheid
wordt in projecten meegenomen. Vaak
moet het geld echt uit het westen ko-
men. De internationale economische
verhoudingen zijn nog steeds desa-
streus voor tal van ontwikkelingslan-
den. De internationale koffie- en thee-
prijs in Londen kan hele dorpen ver weg
ontwrichten, de rente op de internatio-
nale kapitaalmarkt verschraalt soms
het werk op dorpsscholen achter onbe-
kende bergen, kan de aanzet tot irriga-
tiesystemen teniet doen. Het is goed dat



organisaties als de Novib er dan de
moed inhouden.
Maar het is wel een wedloop met de tijd.
Verbetert de schoolopleiding van mil-
jarden jongeren wel genoeg? Komt er
werkelijk verandering in de positie van
de vrouw? Kan er effectief iets gedaan
worden aan de angstaanjagende bevol-
kingsexplosie die almaar doorgaat?
M'n tientje verbleekt bij dit soort zaken.
Misschien moet ik wel iedere keer met
de Postcode Loterij meedoen, iedere
maand, twaalf keer per jaar. Dat kan.

Winterswijk en Zierikzee
Het werk van Vluchtelingenwerk Ne-
derland. Doorde opbrengst van de Post.
code Loterijwordt ookdat gesteund. In-
ternationale en tegelijkertijd uiterst
persoonlijk gerichte solidariteit. Wat
Amnesty International meldt, vertaalt
zich in heel individuele vluchtelingen-
opvang in Winterswijk en Zierikzee, in
Den Helder en Rotterdam. Ommannen
en vrouwen gaat het, omkinderen soms
ook, omonderwijzers en landarbeiders,
om ingenieurs en 'gewone' huisvrou-
wen. Ze kunnen uit Peru komen of uit
Pakistan, uit Iran of Irak, uit Ethiopië of
uit een van die andere landen die wel
eens door een cameraploeg van Hieren
Nu, Nieuwslijn of Kenmerk worden beo
zocht. Maar geen reportage, geen in-
zoomende lens kan benaderen, waar
het bij vluchtelingen werkelijk omgaat.
Geen zielepieten, wel mensen in nood
zijn het vaak. Ze wisten zich geen weg
meer in een samenleving die hen bang
maakte, vervolgde, onderdrukte of er
gewoon uittrapte.
Vluchtelingenwerk Nederland vangt
deze mensen op, verdedigt hun belan-
gen, zoektmet hen de weg in de doolhof
van rechtsregels die nationaal en inter-
nationaal gelden. Hoe ver reikt het be-
grip 'politiek vluchteling', het criterium
om als vluchteling te worden toegela-
ten? Steeds meer mensen in Afrika bij-
voorbeeld raken op drift omdat de
grond waarop ze leefden en werkten
hen niet langer kan voeden. In Bangla-
desh raken miljoenen in de knel door
het almaar hogere waterpeil van rivie-
ren als de Ganges, de Brahmaputra, de
Meghna. Natuurverschijnselen? Of uit.
eindelijk toch ontwikkelingen die poli-
tiek (nationaal, internationaal) in bete-
re banen geleid kunnen worden? De
grenzen tussen politieke vluchtelingen,
economische vluchtelingen en eco-
vluchtelingen blijken soms erg vaag.
De Oostduitsers die naar het westen
trekken weten daar alles van.
Hoe dan ook, Vluchtelingenwerk zorgt
voor een menswaardige opvang in een
Nederland dat voor het merendeel niet
op nog meer buitenlanders zit te wach-
ten. Een veilig dak boven het hoofd, een
eerste aanzet tot werk, daar helpt
Vluchtelingenwerk aan mee.
Veel vluchtelingen moeten echter te-
rug. Devrijwilligers van Vluchtelingen-
werk kennen de angst en onzekerheid,
de spanning en hoop van erg dichtbij.
Een afwijzing van de asylaanvraag be-
tekent richting Schiphol; een toeken-
ning van de vluchtelingenstatus, mis.

schien het begin van een nog lange weg
richting NieuweNederlander. Dehand-
en-spandiensten van Vluchtelingen-
werk kosten geld, veel geld.

Tong uitsteken en likken
Ikpak de enveloppe, doe de girokaart er
in, steek m'n tong uit, lik. Zo,die kan op
de post. Goed voor Natuurmonumen-
ten, want ook die deelt in de opbrengst
van de Postcode Loterij. Prima dat Na.
tuurmonumenten van zo'nmogelijkheid
gebruik maakt. Natuurbescherming is
zeker ook een vorm van solidariteit.
Planten, dieren hebben recht op een be-
staan, recht op een plaatsje onder de
zon. Zemogen niet vermalen worden in
de moderne menselijke samenleving.
Groen is 'in', het milieu is 'in'. Zeggen
,e.
Maar stapels rapporten, hele series in-
ternationale conferenties, reeksen mi-
nisteriële toezeggingen kunnen kenne-
lijkniet voorkomendat de natuur steeds
verder op de terugtocht wordt gedwon-
gen. Hoe dan ook, dat breekt komende
generaties nog lelijk op. Daarom heeft
natuurbescherming wel degelijk met
solidariteit te maken: wie nu matigt,
helpt, inlevert, desnoods een tientje
overmaakt voor de Postcode Loterij,
doet iets voor al die mensen, al die kin-
deren die het straks ook nog van deze
wereld moeten hebben. Natuurmonu-
menten is daarbij heel praktisch ge-

richt. Ruim 62.000 hectare natuur en
landschap in ons dichtbevolkte land
beschermen, beheren is een klus van
formaat. Mensen, ideeën, geld, daar
gaat het Natuurmonumenten om. Ter-
wille van.

Keuken of Kurhaus?
De brievenbus is niet ver. Ik schuif de
enveloppe in de sleuf. voel of ze er goed
inzit. Jeweet maar nooit. 'Win f 800.000
voor één tientje' stond er op het folder-
tje. Toch die gouden eieren? Je moet er
niet aan denken. Aldat plotselinge ge-
doe. Een nieuw verfje inde keuken? Een
weekend Kurhaus in Scheveningen,
vooruit. een reisje van twee weken naar
Portugal? Hoeveel geld houd je dan
over? Bijna gênant als je aan de goede
doelen denkt. Daar kun je vanzellspre-
kend ook direct weer veel geld aan
kwijt, ookal zijnde gironummers niet zo
mooi rond.
Doe je dat dan echt? Overbodige vraag
eigenlijk. M'noom zou zich er druk over
maken. Ikweet dat ik niet zo'n winnaar
ben. Maar ach, met een prijsje van
f 1000ben ik ook al dik tevreden ...

Frits Maas

(Bewerk/e overname uit Natuurbehoud van
mei /990)
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Lopen en lietsen

Duursporten: doen en lezen

Ruim drie kilo lectuur over twee oersimpele duursporten, hardlopen en
fietsen. De hele stapel ligt naast mijn schrijfmachine - en het is alleen
maar de oogst van het vroege voorjaar. Tijdschriften. boeken, sport is
gezond, ook voor de ogen: je kunt urenlang lezen over de dingen die je met
je lichaam kunt doen. Geen boekwinkel die zijn plankje 'sport' de laatste
vijf jaar niet van een paar boekjes naar een paar meter boeken heeft zien
uitgroeien. Want sport gaat, is mijn indruk. nouwelijk meer zonder lezen.

Zelf lees ik ookgraag over sport, dat wil
zeggen. over lopen en fietsen, de spor-
len die ik zelf beoefen. Biljarten doe ik
ook, daar bestaan weliswaar boeken
over. maar ik geloof dal die voor de hele
fanatieke beoefenaars zijn.
Voor ruim tweehonderdvijltg gulden
lectuur in twee maanden, zowordt sport
vanzeIl duur. En natuurlijk kan sport
duur worden, zoals iedereen weet die er
een beetje op let. Voor een gulden of
vijfenzeventig koop je een paar lichte
schoenen waarop je aardig kunt hardlo-
pen, maar wil je meetellen, dan kun je
ookmet driehonderd ofvijfhonderdgul-
den naar de sportwinkel gaan. Daar
worden dan je voeten op een spiegel
gezet, er worden maten genomen, je
rent je even in het zweet op een loopap-
poroot en hup!' daar sta je weer buiten,
de winkelier de winst en jij de zorgen.

Knieën
Zorgen, zeg dat wel. Binnenste
kniebanden kunnen, als je na een tijd
rust weer gaat hardlopen, lelijk pijn-
doen. 'Even rust', meent de huisarts, à
f 28,50.Maar daar ben je natuurlijk niet
tevreden mee. Hoe komt het, dat die
binnenste ligamenten het niet meer
goed doen? Daarover valt iets te lezen,
inderdaad, Voorf 24,50is daar het boek
'Knieen, voorzorg, blessures en behan-
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delîng', doorVivianGrisogono(ISBN90-
325.0030-8).Angstaanjagend, wat daar
allemaal instaat. Maar nuttige dingen
ook. Als je gewoon rechtop staat. je te-
nen naar bovenkromten met je dijbeen-
spieren je knieschijf snel achterelkaar

optrekt, doe je al preventieve oefenin-
gen ter voorkomingvan knieblessures.
Doe je die oefening lang genoeg, dan
krijg je van die hoogliggende spieren
rond je knie, zoals voetballers en
wielrenners die wel hebben. Zonderdat
je ervoor hoelt te zweten.

Marathon
Maar toch, maar toch. Hardlopen bete-
kent: denken aan de marathon. En ook
daar valt veel over te lezen. Boekenmet
hele levensbeschouwingen over duur-
sport en regelmatige inspanning als
goede oppeppers voor lichaam en
geest. Maar ook heel praktische boe-
ken, die als het ware beginnen met: 'Zet
het ene been voorzichtigvoor het ande.
re, doe dit steeds vlugger en steeds va.
ker, totdat je het tweeenveertig kilome-
ter achter elkaar kunt".Zoiets.
Een mengeling tussen levenslilosofie
en praktische hardloopgids is geschre-
ven door James Galloway en heet 'Op

weg naar de marathon', Welweer f 45,-
(ISBN90.215.1374-9),maar daar krijg je
dan ook wat voor. Galloway brengt de
nuchterheid op om onderscheid te ma-
ken tussen mensen die ook wel eens,
één keer in hun leven, een marathon
willen lopen. en hardlopers. Hij geeft
uiteenlopende trainingsschema's,
waarbij het beginnersschema van een
verbazingwekkende eenvoud is en ge-
middeld per week niet meer dan 3 tot 4
uur vraagt, gedurende dertig weken. En
dan zou het moeten lukken: MARA-
THON!staat er aan het eind van het
schema.
Een marathon kun je tegenwoordig in
Nederland bijna elke maand wel er-
gens lopen, en anders toch zeker wel
een halve,

Fietsen leuker
Fietstochten kunje ookte kust en te keur
maken. in Nederland en ver daarbui-
ten. Populair op dat gebied zijn tochten
die leiden over wedstrijdparcoursen,
zoals de Amstel Gold Race, de Omloop
het Volk, Luik-Bastenaken.Luik en Po-
rijs-Roubaix. Moor ook de Ronde van
Lombardijewordt wel nagefietst, en de
Alpe d'Huez-etappe uit de Tour de
France.
Fietsen heeft het voordeel boven lopen
dot je minder snel blessures oploopt,
denk ik altijd maar, hoewel letsel door
een val - sleutelbeenbreuk of hersen-
schudding - minstens zoonaangenaam
is als de zere knieën van het hardlopen.
Maar de theorie is toch, dat fietsen het
lichaam iets minder belast, bij een
gelijkwaardige inspanning (als ik ten-
minste de keuringsarts uit het SportMe-
disch Adviescentrum mag geloven).
Dot fietsen leuker is, daar ben ik van
overtuigd, zeker als je het in groepsver-
band doel. Met een stuk ol zes, acht
mensen door de Ardennen darren, zoals
bij Luik-Bastenaken-Luik, is uitermate
gezellig en ontspannend, en vergt een
zodanig goede ~onditie dot je daarop
nog voortkunt tot aan het begin van de
volgende trainingsperiode. Hoe het is
om Bordeaux-Parijs te fietsen (620km)
weet ik niet, over een andere zware
tocht. de 540km longe tocht van Trond.



heim naar Oslo hoop ik later dit jaar te
kunnen berichten.

Waar het natuurlijk uiteindelijk om
gaat is, dat je bij tijd en wijle even ont-
spannen bezig bent, ongeacht je beroep
of studie, ongeacht je leeftijd. Dat kan
geheel en al zonder zorgen gebeuren,
een paar eenvoudige schoentjes, een
sportbroek en een shirt en je bent hard-
loper. Enwie aan een racefiets wil, kan
voor rond de duizend gulden gemakke-
lijk wegkomen. (Over de modieuze ter-
reinfietsen wil ik het maar niet hebben.
Die zijn leuk, maar nodigen wel erg uit
tot het buiten de bos-, heide- en duinpa-
den rijden. In de Verenigde Staten, zo
lees ik in Bicycling,worden steeds meer
gebieden streng verboden voorde zoge-
naamde ATB's.l

Sportief leesvoer
Het is leuk meer over het beoefenen van

je sport te weten te komen, door er wat
over te lezen. En dat kan goed tegen-
woordig, ol het nu snowboarden, ten-
nis, wildwaterkanoën of bergbeklim-
men betreft.
Maar soms valt het allemaal ook nogal
tegen, Want in ol die kilo's die op mijn
bureau terechtkwamen aan sportief
leesvoer, en in de vele kilo's die er al
eerder logen, vallen soms heel elemen-
taire dingen niet terug te vinden. Zo
mag ik graag WOl eten tijdens het spor-
ten. Op de fiets goot dat gemakkelijk:
kruikje op het frame, bruine krentebol.
len met smeerkaas in de shirtzakken,
appeltje en banaan er bij en je komt
overal. Maar hoe een hardloper, die
voor een paar uur op weg gaat, aan zijn
natje en droogje moet komen, dat heb ik
nog nergens kunnen vinden. Ja, één au-
teur geeft de raad, je route eerst met de
auto te doen. en dan je voorraden hier
en door in de bosjes te leggen. Leuk
idee, moor er klopt iets niet helemaal,
geloof ik.

Ik heb mijn hoop nu gesteld op een vol-
gende aflevering van Runners, maand-
blad voorde loopsport. Daarin komteen
artikel over hardlopen met een rugzak.
Benzeér benieuwd, hoewel me nu plot-
seling te binnen schiet dat ik dat vroe-
ger als eens gedaan heb. Maar niet op
loopschoenen van vijfhonderd gulden.
Hoewel: niemand heeft me ooit verteld
hoe duur die kistjes waren.

Jan Stoof

Ii•• EGO
•• puzzle
Deoplossing van de vier beroepen in de
visitekaartjes-puzzel in het meinummer
luidt als volgt: metselaar, badmeester,
programmeur en schilderes.
Hieronder een puzzel waar horizontaal
en vertikaal drie maal een zelfde woord
van zeven letters dient te worden inge-
vuld. De omschrijvingen luiden: l.
'stuk'; 2. knikker; 3, intens verlangen,

/

I

3

Oorlogstrauma
Het oeuvre van de Nederlandse
schrijfster Paula Games is klein
maar lijn, Voorzovermijb-lkend
schreef zij, tot dusver, vijfnovel-
len, een kinderboek en een bun-
del haiku's, Onlangs verscheen
een zesde novelle van haar in
boekvorm. 'DeBellebom',Enwe-
derom een juweeltje.
In deze nieuwste novelle be.
schrijft Games op subtiele wijze

het stuklopen van het huwelijk
tussen Iris en Melchior. Iris, die
als kind gedurende de Tweede
Wereldoorlog in een Japans in-
terneringskamp verbleel. heeft
haar kampervaringen niet goed
welen te verwerken. Met name
relaties benauwen haar.
Vriendschappen duren bij haar
dan ook nooit lang.
Het oorlogstrauma waar ze mee
rondloopt gaat in toenemende
mate, ook in hoor relolie meI
Melchior, de afmetingen aanne-
men van een blindganger. Hel
huwelijk raakt lotaal ontwricht.
Zoalsookde samenleving, in hel
groot. even uit zijn evenwicht
raakt wanneer een bom ~ in het
boek in de Bellevoystraat. van-
daar de titel-onschadelijk moet
worden gemaakt.
Een van de soberste en tegelij-
kertijd één van de beste boeken
die over dit zo gevoelige thema
zijn geschreven.
Paula Gomes: De Belleborn.
Nijgh en Van Ditmar, Amster-
dam 1990,82blz. f 24,90(WH)

Meer dan een thriller
In 'Dedwooltocht', van de Egyp.
tische schrijver Nagieb Mahloez,
goot de hoofdpersoon, de losbol
Sabir uit Alexandrië, na het
overlijden van zijn moeder, op
zoeknaar zijn vader in Kaïro.Hij
zoektnaarstig in telefoonboeken
en bezoekt adressen, tevergeefs.
Tenslotte plaatst hij adverten-
ties in de plaatselijke krant en

-'"'\

wacht op een reaktie.
Ondertussen knoopt hij relaties
aan met twee vrouwen, die ieder
een deel van zijn' persoonlijk-
heid symboliseren. Kariemo en
Ilhoam. Desluwe Kariema weet
Sabir zo ver te krijgen dat hij
hoor oude, maar rijke echtge.
noot vermoordt. De andere, de
lieve en verstandige Ilhaam, is
wer opofferingsgezind en bereid
hem op alle mogelijke manieren
te helpen eindelijk eens zelf-
standig te worden.
"Dedwaaltocht', geschreven als
een thriller, is enerzijds op te
vallen als de worsteling van een
jongeman die probeert aan zijn
uitzichtloze bestaan te ontsnap-
pen en anderzijds als de zoek-
tochl van een mens naar waar
het in hel leven werkelijk om
gaat.
Terecht is dit boek eën van de
meest gelezen romans van de
winnaar van de Nobelprijs voor
literaluur 1988.

NczgiehMahfoez:Dedwaaltocht.
HetWereldvenster, Houten 1989.
174blz. f 19,90.(WH)

Wapenbroeders
Van de grote, achtdelige (I) ro-
manserie 'De Wapenbroeders'.
over de lotgevallen van Ameri-
kaanse militairen vanaf de
Tweede Wereldoorlog tot heden,
verscheen eind vorig jaar het
vierde deel. 'De Kolonels.
Deze door W. E. B. Grillin ge-
schreven boeken zijn weliswaOl
geromantiseerd, maar steeds
geplaalsl tegen de achtergrond
van een periode van de moderne
wereldgeschiedenis.
De Tweede Wereldoorlog was
het decor waartegen 'De Luite-
nants' zich afspeelde, de Korea-
oorlog die van 'De Kapiteins' en
in 'DeMajoors' raakten de VSbe-
trokken bij de oorlog in Zuid-
Oost Azie.
In 'De Kolonels' komen we de
hoofdfiguren uit de voorgaande
delen opnieuw legen. Inmiddels
zillen we aan het eind van de
vijftiger jaren. De wapenbroe-
ders keren. na over de halve we-
reld slag te hebben geleverd, te-
rug naar de VS om een nieuw
type soldaten te rekruteren en op
te leiden. Soldaten die ingezet
zullen gaan worden in het kader
van geheime operaties (o.a. in
Cuba, operatie 'Varkensbaai')
en die eventueel moeten gaan
deelnemen aan een naderende,
allesvemietigende kernoorlog.
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Evenals de voorgaande delen is
ook 'De Kolonels' weer een vlot
geschreven oorlogsroman vol
sponning, aktie en romantiek.
Maar ook in dit deel wederom
niets van de angst. de rottigheid
en de ellende waar de gewone
soldaat in oorlogstijd mee ge-
konlronteerd wordt.
W.E. B.Griflin: DeKolonels.Het
Spectrum, Utrecht 1989,496blz.
geb. f 49,90.(WH)

Vrede en veiligheid
Het jaar 1989zal zonder enige
twijfel de geschiedenis ingaan
als het jaar, waarin de 'vanzelf-
sprekende' opvallingen over de
Oostrwestverhoudingen in ijl-
tempo werden achterhaald, Zo
werd vóór1989voetstoots aange-
nomen dat de Sovjet-Unie nooit
en te nimmer vrijwillig een deel
van zijn territorium zou prijsge.
ven. Zoals het ook als even van-
zelfsprekend gold dat de Russen
nooit akkoord zouden gaan met
vergaande inspekties op hun
grondgebied.
Het is zeer wel mogelijk dat veel
van de theorie over de Oost-
West betrekkingen, die in de af-
gelopen 45 jaar is geschreven,
nu als verouderd kan worden be-
schouwd. Tot nu toe te onderbe-
lichte onderwerpen, als onder-
handelen, internationaal beleid
en samenwerking, zullen de ko-
mende tijd niet alleen militair.
maar ook politiek en ekono-
misch een centrale plaats gaan
innemen in de theorievorming
over internationale betrek.
kingen.
Alhoewel de meest recente ont.
wikkelingen nog niet in de be-
schouwingen werden betrokken
is het zojuist uitgekomen "aar-
boek Vrede en Veiligheid 1989'
toch op te volten als een goede
wrste stop op weg naar de zo
noodzakelijke herwaardering
van de Oost-West betrekkingen.
De onwaarschijnlijke stroom-
versnelling waarin Oost maar
ook West het afgelopen jaar te-
recht zijngekomen zal in het vol-
gende jaarboek zeker worden
vastgelegd. Juist des te nuttiger
is het dot de direkt daaraan
voorafgaande periode zoverant-
woordmogelijk is beschreven en
geanalyseerd.
Dr. ,. Colijn e.o.: JuurboekVrede
en Veiligheid 1989, Studiecen-
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trum voor-Vredesvraugstukken,
Postbus 9108,6510HKNijmegen.
1990,207blz. f 24.$5.(WH)

Thais reisboek
Een niet uIledaagse reisgids
overThailand is de 'Kleine groe-
ne Boeddha' van Hans Wemer.
'Wie alleen maar onderweg is
leert een Janden de mensen ken-
nen in lJitsen. Wie in een land
een vaste basis heeft wordt de
vertrouwde van hel land dal hij
steeds weer op zich laat in-
werken.
Ditcitaat uit de flaptekst van het
boek doet een grote gedegen-
heid en deskundigheid van de
auteur verwachten. En dat
maakt hij volledig waar. Werner
kent de Thaise samenleving beo
ter dan vele andere westerlin-
gen, omdat hij er al vele jaren
woont. Hierdoor is hij in staat
wn kijk van binnenuit te geven
op de vele tourislische attracties
in Thailand. Zobespreekt hij on-
der andere de Khmertempels, de
bergstammen in Noord-Thai-
land. de voorouderverering. de
tienduizenden religieuzen, de ri-
vier de Mekong, de krokodillen-
farm, de prostitutie en het nacht-
leven in Bangkok,

Helaas doen de moeilijk toegan-
kelijke stijl van schrijven, de
vaak warrige en veel te lange
zinnen afbreuk aan het op zich
origineel opgezette boek.
'ammer!
Anders zou dit boek wellicht
hebben kunnen uitgroeien tot
één van de meest gekochte boe-
ken over dit steeds populairder
wordende vakantieland.
Samengevat: Zéér informatief.
moor moeilijkdoor te komen.
Hans Wemer: 'De kleine groene
Boeddha', De Fontein, Baarn
1990.190blz. geill. f 34.50.(GH)

Ontbossing
Chico Mendes. vakbondsleider,
milieu-activist en rubbertapper
werd eind 1988in Brazilië ver-
moord. 'Red het Amuzonewoud'
is een soort biografie van Chico
Mendes, gebaswrd op hetlaat-
ste interview dot hij gaf voor zijn
dood.
Het boek geelt een beeld van de
strijd die de lokale bevolking
van Brazilië voert tegen de ver-
nietiging van het Amazone-
woud. Vaak worden economi-

sche motieven aangehaald om
te legitimeren waarom het Brazi-
liaanse oerwoud ontbost moet
worden. Chico Mendes heelt in
de praktijk proberen aan te to-
nen dat deze economische mo-
tieven niet deugen en dat het
mogelijk is economische en eco-
logische belangen tegelijkertijd
te behartigen. Als vakbondslei-
der is hij erin geslaagd een
breed draagvlak onder de lokale
Braziliaanse bevolking te vor-
men die geen belang hebben bij
de ontbossing, omdat die in feite
alleen de {agro-)industrie ten
goede komt.Delokale bevolking
is in slaat een hogere levens.
standaard te bereiken zonder
ontbossing, dot wil zeggen on-
der gebruikmaking van de rijk-
dommen van het oerwoud, dan
wanneer de jungle zou ver.
dwijnen.
Mendes heelt zodoende een poli-
tiek én economisch fundament
proberen te creeren voor de be-
scherming van het oerwoud. Zijn
gewelddadige dood illustreert
echter dal zijn werk nog niet ten
einde was. Dat is tevens de grote
verdienste van dit mooieboekje:
het zet niet alleen de gangbare
ecologische argumenten uiteen
tegen de ontbossing van het
Amazonewoud. het roept daar-
naast op tot het vormen van eco.
nomische fundamenten en een
politiek draagvlak voo. een eco-
logisch verantwoorde ontwikke-
ling van de landen van de Ama-
zone.
ChicQMendes: Red het AmazQ'
newoud - Testament. EPOiNO-
VIBI/an Mets, Berchem, Den
Haag, Amsterdam 1989.93 blz.
geïlI. f 15,- (WV)

Vuur in Vancouver
Eind .89 verscheen .De vuurbe-
woners' ,de vertaling van de der-
de roman in de vierdelige Mona.
wakacyclus van Margaret Lau-
rence (1926.'87),één van Cana-
da.s meest succesvolle schrijf-
sters. Via een reeks prachtige
portretten van vrouwen, allen
verbonden door hun alkomst uit
het denkbeeldige prairiestadje
Manawaka (Manitoba), schetst
Lourence een fascinerend histo-
risch beeld van het leven in Ca-
nada. Als eerste is er - in 'De
stenen engel' ~ de 9O-jarige,ei.

genzinnige Hagar Shipley, die
licht dementerend en zeer tegen
haar zin hulpbehoevend, terug-
blikt op haar leven. Dan volgt -
in 'Rachel. Rachel' -de34-jarige.
sexueel onervaren onderwijze-
res Rachel Cameron, die haar
oude moeder verzorgt en die in
een ongelukkige lieldesrelatie
eenzaamheid en pijn leert ken-
nen, maar zich ook van emotio-
nelechantage weet te bevrijden.
(Verfilmd door Paul Newman,
met Joon Woodward in de
hoofdrol).
Stacey MacAindra, Rachel's 39-
jarige zuster, is de hoofdpersoon
in 'De vuurbewoners', Getrouwd
met wn hardwerkende verte-
genwoordiger in Richolife-vita-
minen, wonen ze met hun drie
kinderen in Voncouver. Vlijm-
scherp en met veel humor laat
Laurence hier Stacey de tot een
sleurhuwelijk vervallen relolie
analyseren, inclusief de proble-
men meI de opgroeiende kinde-
ren, de buren, hoor schoonva-
der, haar man's eigenaardige
baas en haar eigen 'slippertjes'_
Dwars door de dagelijkse ge-
beurtenissen zijn er steeds te-
rugkerende flashbacks naar Sta-
cey"sverleden, haar jeugdjaren
in Manawaka. Envia de nieuws-
verslagen van het ALTIJDOPEN
OOG (de tv) belooft ook de toe-
komst weinig hoop voor Stacey
en alle andere vuurbewoners
van deze wereld in vlammen.
(Naast haar vele publikaties
hield Laurence zich de laatste
tien jaar van haar leven inten-
sief bezig met de strijd tegen de
wapenwedloop en de atoombe-
wapening).
Een rijkgelaagde en vlotge-
schreven roman. die weer met
sponning doet uitzien naar de
vertaling van het vierde deel.
Margaret Laurence: De vuurbe-
woners. AnDekker. Amsterdam
1989,314blz. f 34.50(FS)

Pelgrim in Tibet
In 'Deweg der wille wolken, een
pelgrimstocht door libel' be-
schrijft Lama Anagarika Govin-
da zijn jarenlange verblijven in
Tibet. toen nog onafhankelijk
vóór de Chinese inval in 1950,
Het is onmogelijkomhier ol deze
boeiend gebrachte informatie
over het land, zijn bewoners. de
onherbergzame natuur en het
Boeddhisme recht te doen.
Slechts een kleine, willekeurige
greep dus uit de veelheid van
onderwerpen: ontmoetingen met
goeroes en toelkoes, heilige mu-
ziek, de taal der kleuren, li-



chaamsoeleningen, genezende
vermogens, een klooster met in-
gemetselde bewoners, onomsto-
telijk bewezen wedergeboorten
(o.a. het geval Shanti Devi!.
mysteriespelen, staatsorakels.
magie als methode en als prakti-
sche wetenschap. de schatka-
mers van Tsaparang. enz.Deau-
teur en zijn metgezel U Gotami
waren de eersten an de laatsten
die met staatstoestemming in
Tsaparang enige maanden on.
der erbarmelijke omstandighe-
den foto's en overtrekken moch-
ten maken van 'daoudsta en vol-
ledigste iTesco's over het leven
van de Boeddha die tot nu toe
aan het licht zijn gebracht',
De fysiek geharde en weten-
schappelijk grondig onderlegde
Govinda lijktniet alleen een ver-
licht mens, maar is ook een ras-
verteller, die mij vele avonden
geboeid in zijn greep hield.
Lama Anogarika Govinda: De
weg der witte wolken. Bres, Am-
sterdam 1989, 320 blz. geïll.
i 32.50. (FS)

Dwarsligger
'Thomas Bernhards afkeer van
Oostenrijk is meer dan de weer-
zin van een dwarse man tegen
zijn vaderland. Het is veel meer
de afkeer van een bepaalde in-
steIling - van zellgenoegzaam-
heid, provincialisme, middel-
matigheid. hallbakkenheid.
Vrijwel al zijn boeken en toneel-
stukken staan in het teken van
die strijd.'
Dit schrijft vertaler Genit Bus-
sink in zijn inleiding bij 'Muizen.
ratten en dagloners' van Tho-
mas Bernhard, dat in maart jJ.
verscheen. Het is aen bundeling
van lragmenten van gesprekken
die de Oostenrijkse radio-jour-
nalist KurtHolmann van 1981tol
kort voor diens dood (op 12 fa-
bruari 1989.twee dagen na zijn

58ste verjaardag) met Bernhard
voerde. Het is een lamelijk com-
plete autobiografische schets
geworden van een (vooralbuiten
Oostenrijk) gevierd en (daarbin-
nen) verguisd auteur. In 1931ge-
horen als 'onecht' kind van een
Oostenrijkse moeder in Neder-
land. groeide hij uit tot een vol-
strekt eigenzinnige figuur met
uitzonderlijke literaire kwalitei-
ten, twee maal voorgedragen
voor de Nobelprijs, die hij ove-
rigens niet geaccepteerd zou
hebben. Met zijn plotselinge
overlijden - hij leed aan een slo.

pende longziekte _ maakte Be-
rnhard zijn uitspraak over de
dood waar: 'Wat gebeurt er als je
niet meer kunt? Dan hou ik ge-
woon op met leven - gegaran-
deerd. Ik pieker er niet over om
langzaam weg te kwijnen.'
Over zijn houding tegenover de
veelvuldige kritiek nog een raak
citaat: .... er is nog nooit een
boom kapot gegaan omdat er
door een hond tegenaan werd
gezeken ..
Overigens is het zeer de vraag of
Bernhard een boekje als dil- dat
nauwelijks over zijn literaire
werk gaat - had gewaardeerd.
Desgevraagd vrees ik dat zijn
antwoord had geluid: 'Shit!'
Niettemin. ikhebervongenoten.
Thomas Bemhord: Muizen. ral-
len en dagloners. De Pram,
Baarn 1990.120blz. geill. i 24.50.
(FS)

Nieuwe tijd
Aquarius ol Wotermontijdperk,
NewAge. NieuweTijd ... het zijn
begrippen woarmee in de tachti.
ger joren steeds meer mensen
werden geconfronteerd. En het
ziet er noor uit dat dil in de jaren
'90 alleen nog maar zal toene-
men. Ol anders gezegd. de zgn.
Nieuwe Tijdsbeweging lijkt een
wotminder vluchtig karakter be-
schoren dan de hippie- of lIower
power.beweging in de jaren '60.
Als paddestoelen rezen de vele
NT-activileiten uit de grond: tv-
en radioprogramma's. Paravi-
siemanifestaties, speciale tijd-
schriften, cursussen, opleidin-
gen, een divers therepiecronhod
enz. vinden steeds greliger af-
trek. Buitenstoanders en insi-
ders kunnen gemakkelijk in de
doolhof verdwalen of vastlopen.
Want er gebeurt van alles in de-
ze beweging: mediteren, mag.
netiseren, montre.s zingen, yo-
ga beoefenen. aure.s lezen. ta-
rotkaarten leggen. intuïtieve
massage. pendelen, regressie-.
dans- en bloesemtherapieën, re-
birthing, chakra-recrding, re-
flexologie, ocupunctuur, spiritu-
eel genezen, enz. enz. Om enig
zicht op dit alles te krijgen
hielden de psychologen Hon
Warnaaren KoosHafkamp 16in-
terviews met 19mensen, die op
een of andere manier actief zijn
op (een deel von) dit terrein. Ze
legden de gesprekken. plus hun
eigen (vaak kritische) konlteke-
ningen achteraf. vast in het in
opril verschenen, lijvige boek
'Wegen en dwaalwegen van de
Nieuwe Tijd'. We komen er meer
en minder bekende namen (al.
len met foto)in tegen, zoals Zoh.
re Bertrond, Hannah van Buu.
ren. Roeivan Duijn.Jan Foudrai-
ne, Genit Huizer en Chor!olle
Querido. De interviewers vroe-
gen niet altijd even diep door,
moar bieden wal een verheide.
rend panorama von. vaak con-
troversiële, meningen en octivi-
teiten.
Han Wamoor en KoosHofkamp:
Wegen en dwaalwegen van de
Nieuwe Tijd. Ankh-Hermes. De-
venter 1990. 320 blz. geïlI.
i 39,50. (FS)

Geniale anarchie
In 1983gingda secretaris van het
Eilandgebied Curaçao mr. dr.
W.C.!. van Leeuwen (1922)met
pensioen en vestigde zich als
pro deo-advocaot in de ormen-
wijken van Willemstad. Nobijno

20 joor mookte Boeli van leeu-
wen in '85 een opmerkelijke co-
me-back mei 'Schilden von
leem', in .88gevolgd door het al
even schitterende 'Retteken van
Jono'. Toen schreef ik in deze ru-
briek: 'Je kunt Von Leeuwen's
werk gerust diepzinnig van in-
houd noemen, alsook moralis-
tisch (in de goede zin van het
woord);het goot immers steeds
om vragen naar de zin van ons
bestaan, leven en dood. goed en
kwood. Maar zijn lichtvoetige
stijL vaak vermengd met een
anekdotische humor. maken het
lezen tot een puur genot:
Nu, dat geldt in niet mindere ma-
te voor het onlangs verschenen
'Geniale anarchie', een bunde-
ling von 37 wekelijkse columns
in de Curaçoosche Courant in
'88l89. Met milde ironie. bijtend
sarcasme. mededogen en zelf.
spot richt Von Leeuwen's scher-
pe pen zich op vele uiteenlopen-
de zaken en personen: politici en
profiteurs. kinderen en hoeren,
religieuze kwesties en over-
heidsbeleid en niet het minst
zijn geliefde geboorte.eiland en
zijn oorspronkelijke bewoners.
Over die laatsten tol slot één ci-
taat:
'Wij zijn een volk vernongooisr:i-
plineerde. inventieve. notuurlijk
begaafde mensen, die op geen
enkele mernier gebundeld kun-
nen worden tot een regiment, All
chie[s, na lndians. Een volk vern
generaals met carnavalse pau-
letten! leder leger besterert uil
een menigte grauwe soldaten.
die links-om.keer en rechts-om-
keer kunnen maken en op com-
mando in de houding gaan
staan. Dat verdommen we ten
enenmola. Wie niet kon wennen
aan deze geniale anarchie. hij
repatriëre ten spoedigste of ver-
huize naerrArubal'
Een bundel op meesterlijk La-
tijnsamerikaans nivo van een
der grootste Nederlondse schrij-
versl
Boeli van Leeuwen: Geniale
onon:hie. In de Knipscheer, Am-
sterdam 1990.200blz. i 25.-. (FS)

Vromeleugens
'Lustgorten vertrok van huis om
te studeren. en tijdens zijn afwe-
zigheid ging Oostenrijk-Honga-
rije in lucht op.'
'En dus bleef meneer en me-
vrouw Stein niets anders over
dan gelukkig te zijn. tot hun bit-
tere einde, '
.Een normale Amerikoonse fa.
milie. De teckels heetten stuk
voor stuk Happy. '
.Conny Bauer had katholieke re-
flexen: ze verbond God met ge.
luk. pech en voedsel.'

Metdeze vier korte citoten uil de
verholenbundel 'Vrome leu-
gens' van Irene Dische hoop ik
de lezer direct te overtuigen van
en nogmeer nieuwsgierig te ma-
ken noar het messcherpe proza
van dit verrassende debuut.
Irene Dischewerd in 1953in New
York gehoren. Haar ouders,
joodse immigranten (moeder
orts, vader biochemicus), gaven
hoor een katholieke opvoeding.
Na een paar joar reizen door
Afrikaen Azië,studeerde ze _ te-
rug in de VS- Engels in Harvard.
Ze werd journaliste en vestigde
zich tien joar geleden in Berlijn,
Dehoofdpersonen in de twee no-
vellen en vijf verhalen van 'Vro-
me leugens' zijn buitenstaan-
ders, emigronten en vastgelo-
pen mensen: de oude Carl Bouer
in New Jersey wiens kleinkinde-
ren denken dat hij Hitier is. de
verwaarloosde Poolse Nobel.
prijswinnaar Stanislav, de ver-
worde patholoog dr. Hake die
als HitJer in de biechtstoel

plaatsneemt. de Oostduitse
hooglereor Slein die naar 'IWes-
ten overloopt in een (mislukken-
de) poging zijn moeder te ontlo-
pen, de Russische emigronlen in
Berlijn, de joodse Esther Becker
die zwarthondeit onder de dek-
montel van haar ontiquoriaat
'Schóne Heima!".enz. enz.
Pijnlijke onderwerpen, schonda.
leuze gegevens. absurde details
soms, die indringend en gevoe.
lig werden opgetekend met een
onderkoelde humor en de al-
standnome van een naoorlogse
generatie. Indrukwekkend!
Irene Dische: Vrome leugens.
Van Gennep. Amsterdam 1990.
270 blz. i 38,50. (FS)

Gil/e en Wim Heij
Frank Spoelstra
Wessel Visser
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