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VERVROEGDE
DIENSTVERLATING

Gedurende lange tijd bestond voor dienstplichtigen de mogelijkheid de
militaire dienst maximaal twee maanden eerder te verlaten. Dat ging niet
op een schoen en een slof maar was aan regels gebonden. ,\1en moest
daartoe goede redenen kunnen aanvoeren zoals het aanvangen van een
studie of het verwerven van eetl baan. Vervolgens werd er door defensie
een afweging gemaakt tussen enerzijds het persoonlijk belang voor be-
trokkene en het organisaliebelang.
Jaarlijks maakten honderden, misschien zelfs wel enkele duizenden,
dienstplichtigen van deze mogelijkheid gebruik. Via deze weg \,,'isten in
het verleden velen, ondanks de ho~e jeugdwerkloosheid, eetl baan te ver-
werven op de arbeidsmarkt en konden anderen de studie-vertraging tot
één jaar beperken.
Met het terugbrengen van de duur van de diensttijd, van veertien tiaar
twaalf maanden, is deze mogelijkheid komen te vervallen. \VeI is de mi-
nister, na aandringen van de vakbonden voor dienstplichtigen, lOt een re-
geling gekomen die in grote lijnen hierop neerkomt: Iedere dienstplichtige
kan op ieder moment van zijn diensttijd een, met redenen omkleed, rekest
indienen om de militaire dienst voortijdig te verlaten. Was het vóór de
diensltijdverkoning zo dat dienstplichtigen slechts twee maanden eerder
de militaire dienst konden verlaten (het maximum), nu kan men, bij wijze
van spreken, al na enkele weken of maanden een daartoe strekkend ver-
zoek (uiteraard van argumenten voor:tien) indienen.

Op het eerste gezicht lijkt deze nieuwe regeling eerder een verbetering dan
een verslechtering. Het laten vervallen van het willekeurige 'maximaal
twee maanden' is zonder meer toe te /'uichen. Maar ... defensie heeft bij
het bekend maken van deze regeling aten weten dat nog slechts in héél
hijzondere gevallen een rekest voor vervroegde dienstverlating zal worden
goedgekeurd. Men denkt dat het om hooguit enkele tientallen rekesten
per jaar zal gaan die daarvoor nog in aanmerking zullen komen.

Dat is even merkwaardig als bedenkelijk.
Merkwaardig omdat de jeugdwerkloosheid nog steeds onverminderd
hoog is en het verloren gaan van nog een tweede studiejaar niet minder
ernstig is dan enkele jaren geleden.
Bedenkelijk omdat defensie kennelijk geen rekening wenst te houden met
het gegeven dat op dit moment nog maar 38 van de 100 jongemannen
daadwerkelijk worden opgeroepen voor eerste oefening en dat dit aantal
de komende jaren nog verder zal teruglopen. De dienstplicht zal, meer
nog dan nu het geval is, het karakter gaan vertonen van een loterij.
Tegelijkertijd zal, volgens defensie, nog slechts bij enkele tientallen geval-
len per jaar sprake zijn van een hoger persoonlijk belang dan van dienst-
belang.
Vanuit een oogpunt van onevenredige maatschappelijke dupering dat cr
aan het systeem van de huidige dienstplicht kleeft, wijzen wij deze ge-
dachte niet alleen af, maar achten haar bovendien moreel verwerpelijk.

Redaktie
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AKTIEF IN DE VAKBOND
'Belachelijk dat er geen dienstplichtigen
bij het overleg waren'

Wat hebbell jllllie voor elkaar gekregen?
Er is nu een keuze uit twee menu's: een
hollandse en een buitenlandse maaltijd.
Toen er nog maar één menu was, gingen
er heel veel mensen iets bestellen aan het
'veduik' wat niet zo gezond is. Door die
twee menu's is er een gigantische toe-
loop in de eetzaal: die zit nu meestal
vol.
\'XTehehhen ook met de chef-hofmeester
overlegd hoe we het 3antrekkelijhr in
de eetzaal konden maken om Je mensen
niet tot een vette hap te dwingen.
Daarom zijn er nu tafelkleden (wlang
er geld in het potje zit, tenminste) en al-
les staat klaar op tafel: bestek, een be-
ker, servet, plantjes.
Voor die tijd was het een kale boel en
nu is het gezellig geworden.

HOt' reageerde de chef-hofmeester?
Die vond het hartstikke leuk, want die
zat echt met zijn banden in het haar. Hij
had cr genoeg geld voor, maar hij wist
niet hoe hij het aan moest pakken. Hij
zei: 'Ik ben een vent van 50 en ik kan er
niet helemaal inkomen wat de jongelui
van 20 leuk vinden in de eetzaal.'
Daarom waardeerde hij onze inbreng
zeer.
Er is ook geld gekomen voor posters die
in de eetza,ll worden gehangen: houten
platen met aan weerszijden een poster
die aan het plafond komt te hangen.
Dat vrolijkt bet geheel ook op,
Soms komen jongens naar me toe met
ideeën en die breng ik dan weer in het
overleg met de voedingscommissie of de
chef-hofmeester.

Hoor je ook wel eens klachten?
Ja, laatst vielen cr wel zo'n twintig jon-
gens over me heen, omdat ze de hol-
landse maaltijd maar niks vonden, Die
bestond uit een kom erwtensoep en een
opgerolde panne koek met room erin.
Dat is wel leuk bedacht natuurlijk,
maar het gaat bij de soldaten gewoon
om een flink bord vol eten. Normaal is
er ook al soep en dan kUil je wel zeggen:
erwtensoep is een maaltijdsoep, maar de
meeste sold,ltt'n willen bt'halve de snep

Het eten en de eetzaal, dat was hier niet
zo geweldig, en ik ben toen gaan infor-
meren naar die voedingscommissie,
Het bleek dat er alleen maar hoge ka-
derledell inzaten, die zelf niet in de eet-
zaal kwamen, maar wel over de gang
van zaken beshsten. Het was natuurlijk
belachelijk dat cr geen dienstplichtigen
bij dat overleg aanwezig waren. Ik ben
toen naar de adjudant van het MPV-pe-
loton (Materieel-Personeel-
Voorziening) toegestapt, Je chef-hof-
meester van de manschappen keuken
hier. Die ontving me met open armen:
'Eindelijk eens een dienstplichtig sol-
daat die cr (lok it,ts aan wil doen!'
Ik heb cr nog twee dienstplichtigen bij.
gehaald en wij praten in die commissie
dan mee over het menu, salllen met alle
koks en andere leden, waarbij Oll7,e
stem even zwaar weegt als die van een
kapitein. Na die vergadering praten we
dan met de adjudant over verbeteringen
in de eetzaal.

Leuker en lekkerder

Iedereen die wil kan afdelingsht'stuur-
der worden, daar is geen m,lximum
aamal voor, Wannen je je opgeeft als
afddingsoestllurder, dan zoekt de coör-
dinator of st'krctaris je op om je uit te
nodigen voor een hestuursvergadering
op de kazerne. \Velroberen minstens
één keer per maan bij elkaar te komen.

Wat trok je aan ill het afdelillgshestllur?
Ik ben graag aktief, regel graag allerlei
dingen en daar heb ik in mijn baan re-
delijk veel tijd voor. Ik voel me er ook
wel wat toe verplicht, omdat jongens
van de infanterie en andere parate een-
heden veel in het veld zitten en dan wei-
nig tijd hebben voor vakbondswerk.

Wat houdt dat ;'1, als 'lfdelillgsbeSlllllr-
der?
Behalve het hoofdbestuur in Amersfoort je ût ook ill de voedingscommissie?
is cr op elke kazerne een afdelingsbe- Ja, als afdelingsbestuurder krijg je een
stuur, Daarin zitten verschillende men- hand hoek 'Rechtspositie dienstplichti-
sen - in Assen 15 - en aan het hoofd gen'. Daar las ik in dat cr op elke kazer-
staat een afdelings(;oördinator. ne een voedingscommissie hoort te zijn.
HJrro iJoá!Jold, ïk ben graag Jktief, reg£'!graag JUerlei dil/geil ... '

\{'adrom hen ;e lid geworden ViJll een
l'tlkbolld?
In mijn opleiding ben ik liJ geworden
van de VVD;..L Er kwam toen een lc-
den werver op onze kamer met een ver-
haal over van alles, ook dat je vcr7.t'kerd
was. Nou, voor Viergulden zoveel per
maand IS dat wel goed, dacht ik.
Na mijn opleiding k",,'am ik in Assen en
hier werd ik lid van de AV:'\lM, omdat
ik jongens ommoette die me vertelden
van de aktiviteiten van dt, AVN1.1, die
me meer aantrokken, Ik hen toen ook
lid geworden \'an de AVNM, naast de
VVD:\l, maar voor de AVN~t heb ik
me toen opgegeven als afdelingsbesnlUr-
der.

Als je CT oog voor hebt, is er op cen kazerne van alles te doen. De eetzaal is
soms niet gezclliJ:t.de sfeer zou verbeterd kunnen worden, soms zou ccn
commandant zich beter aan de Tegels moeten houden bij het opleggen van
een straf.
Als éénling kun je al heel ,••-at doen, en als lid van een vakbond kun je nog
meer voor elkaar krijgen. Iemand die zijn ogen goed open heeft gehad op de
J.W. Friso kazerne in Assen, is Harro lloekhold, 20 jaar, als dienstplichtig
soldaat geplaatst bij de administratie van de r.k.lprot. CV. Wim RcÎndcrs.
de humamstische raadsman ter plekke, had een vraaggesprek met hem.
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De eetwal: Toen1Jet normale tafelk/eed op /l',J5 t'n er '10Kg,een p051er5 hingt'IJ 1'11dl/I/ma

een flink bord vol eten met fruit of vla
als toetje. Anders is het niet kom plee£.
Die kr~[i~k vertel ik dan in de voedings-
commISSie.

Vertrouwensman
Je zit als gewoon dienSfl,liclJtig soldaat
i'l die l'oedillgscommissie, "iet als
A \'NM-er. Wlat doe;e als vakvondsm<l1t
op de kazerne?
Ik steek hed veel tijd in het werk als
vertrouwensman. Dan ga ik mee met
jongens die op rapport moeten komen
bij de commandant, omdat ze van iets
beschuldigd \vordclI. Mijn taak is dan
om te controleten of de commandant
zich aan de regels houdt. Het is ook be-
langrijk om te voorkomen dat de dienst-
plichtige onder een stortvloed van
woorden van de commandant zelf nau-
welijks nog aan het \voord kan komen
en de straf maar heeft te accepteren.
Als Ie erbij bent, kan de commandant
Sfeer 5c1Jeppen met plalltell en PV5il.'r5
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daar \vel rekening mee houden, terwijl
hij dat anders nid doct. Dat was de er-
varing van cen solddat die eens met en
eens zonder mij bij een kapitein op rap-
port moest.
:\1et een vertrouwensman erbij zijn
commandanten wel eens redelijker te-
genover dienstplichtigen.

Zorgt ;OJfW aanwezigheid I'oor niet te
hoge boetes?
Zeker niet altijd. Ook al ben je erbij als
vertrouwensman, de boete kan best nog
te hoog zijn naar ome mening. Dan kun
je iemand helpen in hek lag te gaan, om
een beroepsschrift in te dienen hij de
Militaire Kamer van de rechtbank in
Arnhem. Daar heb ik een pleidooi ge-
houden voor een bgere straf. Dan ben
je dus een soort advocaat; best leuk om
te doen.

MI/<1k;e wel eells hi;zolldere dingen
mee?
Er kwam eens een jongen naar me toe
die een militair meerdere had uitge-
scholden voor klootzak. Op de omstan-
digheden ga ik verder niet in. De com.
mandant had een aantal artikelen lip
het straffenformulier ingevuld, waarvan
hij beschuldigd werd. Het eerste was het
uitschelden van een militair meerdere.
r-.1aardaar dien je aangifte van te doen
bij de Marechaussee; reageert die niet
binnen zeven dagen, dan mag de com-
mandant de hesehuldiging krijgstuchte-
lijk afdoen. :\taar er was geen aangifte
gedaan. Ik bid de commandant daarover
op.
'Zullen wc daar morgen over praten?'
vraagt dele.
'Ja, dat is prima,' antwoord ik.
Dus ik kom daar de volgende dag. 'Ja,
je had gelijk. Je hoort nog wel van ons,'
is zijn reaktie. Nou, we hebben er dus
nooit meer iets van gehoord. Hij zal wel

gedacht hebben: tjonge jonge, wat een
gezeur.
Als die jongen niet naar me toe geko-
mell was, dan had hij waarschijnlijk een
hoge boete gekregen. Want als soldaat
ken je al die regels niet: dat is onmoge-
lijk.

'Blijf maar staan!'
Va/len ;011 bepaalde dillJ:C1Iop bi; TiI!)-
l)Orlcn command.mt?
Als vertrouwensman heb je het recht om
te mogen zitten. En de soldaat die op
rapport komt, moet hlil'vell staan. Je
kunt een beetje aanvoe en of de com-
mandant zich zeker of onzeker voelt,
want meestal zeggen ze: 'Welkom, ga
zitten.' Maar ik heb ook een aantal ke-
ren meegemaakt dat ik moest blijven
staan. Een keertje vroeg ik of ik mocht
gaan zitten. 'Nee, hlijf m.lar staan!'
D.tn merk je al dat hij niet zo zeker is
van zijn 1.aak, wam eigenlijk probeert
hij je een beetje murw te makt'n. Ik heh
toen een uur gestaan. Dat word je dan
\vel beu. De regeltjes werden wel goed
toegepast door hem, maar de straf werd
veel te hoog. Daar zijn we tegen in he-
klag gl~gaan, maar dat heklag \verd niet
ontvankelijk verklaard (afgekeurd dm).
Volgens de rechtbank was het te laat in-
gediend, maar ik weet zeker dat ik het
hinnen de verplichte vijf dagen heb in-
geleverd bij de kapitein. De ombudsman
bekijkt wat hij cr verder nog aan kan
doen.

Ben;e nog met andere dingcII hezig als
m<1l1V<1l1ee" bcf<lfigelll'ereniging I/oor
diCllstf,liclJtig militairen?
Ja, ik len ook bezig met het oprichten
van een 0.0.0. (onderdeelsoverlcgor-
gaan), een soort ondernemingsraad
waar heroeps en dienstplichtigen in zit-
ten. Het is o.a. belangrijk wat cr met het
geld van de 'vervelingsporjes' gebeurt;
voor elke dienstplichtige is cr een be-
drag om de verveling tegen te gaan tij-
dens de diensturen. Daar mogen alleen
dienstplichtigen over beslissen, omdat
het geld van hen is, dus dan moer je op
de juiste plek zitten om mee te beslissen.
Verder praat je er ook over de arbeids-
omstandigheden. Veel onderdelen heb-
ben niet zo'n 0.0.0. omdat het niet
verplicht is. Maar ik vind het wel be-
langrijk dat ze er zijn en daarom steek
ik er energie lil. Je moet een nieuw
0.0.0. wel goed voorhereiden, wam er
komt heel wat bij kijken.

Laatste vraag: waarom is het goed om
lid Ie worden V<111een vakbond?
Je kunt ergens terecht als je hij je onder-
deel in moeilijkheden ZiL Dat kun je
oClkwel als je geen lid hent, dan lart'n ze
je niet zitten. :\1aar als je zelf niet goed
in staat bent om voor je rechten op te
komt'll, omdat je niet zo goed gebekt
bent of alle regels niet keilt, alle rechten
niet, dan kan een vakbond je daarbij
helpen. Dus: waarom zou je er geen lid
van worden?
Hoc groter de vakbonden, hoc meer ze
voor je kunnen bereiken.

\Vim Reinders

4



BEROUW
De jap,mse premier Kairll heeft bi; een
bezoek aall (lItS lalld 'oprecht berouw
voor het optredCIII'lm japan in het !'/!r-
lede,,' getound. Onte premier t/fhbers
stelde dat hij /liet meer kali uggen en
bea,mllie dat hiermee 'de kOlls af is': 'de
geschiedenis en het l'crd,iet kI/nI/en niet
u'ordcllllitgewist. maar dit was helJere
taa/'.
Volgens het Internationaal Militair
Trih'll/,wl voor het Verre Oosten zijn
geïlltemcerde lalldgenoten Ol/der meer
blootgesteld aalt: martelingen, oorlogs-
misdaden, ol/thul/ding vall voedsel en
kleding, tutale medische verwaarlozing.
gruwelijke exeClities, extreme geweldda-
dighedell bij het geringste 'l'eTgTijp', ill-
tellsieve Ilemederillgen. geestelijk en/i-
chameliik leed en slal'c1/iI,beid ook in
de meest olltoegallkelijke gebieden.

De huidige Jap'/Ilse generatie weet da,lr
urifweliliets 1'(lIl, omdat er n(lgenoeg
geen ,wndacht wordt geschonken (I</n
de jOligste geschiedenis. Illtegendeel,
oorlogsmisdadigers zijn inmiddels gere-
habiliteerd ell worden 11/1 als helden /'</n
het /'olk heschoull'd.
De olJer/e/'elU/en uan de hOllderddui-
zend Nederlandse burgers die ill kam-
peil e/1gel'allgcnissen l'erhlel'clI ell de
4/,()()O Net/erlmldse militairen ill krijgs-
gel"/IIxenkampen eisen 11/1 1'(111 dat ri;k-
ste land ter wereld een fin(lllciële
schadeloosstellillg. Zij l'indcn het em
Japanse ereschuld. die niet (llIeen mailr
met woorden Fan [JerOlfUikunnen 1I'0r-
dell afgedaan.
Die fhwl/cide schadeloosstelling 1I00r
het oor/ogsleed had Lubhers niet bij
Kaifu ter sprake gebf<1cht. Volgeus hem
zijl/I/a de oorlog afspraken met Japan
gemaakt en l'Oelt tie huidige regering
zich d,l<IrIlangebonden. \'(/eI[Je!allgrifk
was eell ',esIJTeking tot IJerheterillg uan

dt' handelshetrekkingen tussen heide
lal/den.
De heer Luh!Jers ('indt de woorden mil
berouw voldoende. Het ZOIi ongetwij-
feld een /Jelemmeril/g zijn geu.'eest L-'oor
eell lIerbetering 1'.111 de IJündelsbetrek-
killgell. indien de regering ,lclJter de ge-
rechtl'aardigde eisell I'all de (wer/e/'ell-
den ZOIIgaall staalI. Dat ZOIIeell onjuist
regeringsbeleid zijn.

Anders was dat /liet de eisen I'an de Oll-
derneming HoJlandia-Kloos ten aanzien
IJallKoeweit, Deze onderneming eiste,
alweer enige jarell geleden, een schade-
loosstelling IJoor de ald,ltlr uitgel'oerde
werkzaamhedell. Hier werd langs for-
mele regeringsweg - door de minister-
fJTesidellt pers()(Jnli;k - druk uitKeoe-
fend. Na de goede afloop stelde de
christel/-democratisch ,w/itiws Lubbers
dat het wel eel/ handicap is, indien de
minister-president tl'/'eIlS ondernemer
is, omdat hij de grootste aandeelhuuder
is Vall Hollandia-K/oos, De IJillldels/Je-
trekkingen llIssel/ heide landeli waren
geen /Jelemmering om als regering ach-
ter de eisen l'a/I de Neder/am/se onder-
neming te staal/.
Als het Kaat 0111 de Japanse eresdJIIIti
teil opzichte 1'.111 de ol'erlel'cllden, kali
wordcnl'olstaa/l met het tonen 1',/11 op-
redJt berouw over het oorlogsl1erleden.

Cor Q/lt

'At ...
Jl

--...

.•..-- ...-'
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DISSIDENTEN - OUT OF THIS
WORLD

Het mcest vooraanstaande label op
worldmusic gehied, Globest}"lc, hracht
in 19S5 een verlamel-cd uit. Eén da.lr-
van hetrof t'en verrassende
Duits/:\ larokbansc gelcgcnhcidsforma-
tic Dissidenten & l.cm Chaheh met het
nummer 'Kif kif-Inshal1a'. een fraai
qaaltje Ethnohcat. liet hehodt w...en na-
dere verklaring dat ie Duitsers in de
popmuziek dient tc wantrouwen. !\1aar
wat de Dissidenten in samenwerking
met Lcm Ch,lhcb lieren hOTen, was ('en
perfecte integr:ltic van weSTerse techniek
mer Arabisçhe melodiclijncll. DIt maak-
te nieuwsgierig naar de solo-cd van
Dissidenten 'Om of fnis wnrlJ'.
:"Ju staar op de cd een slap aftreksel van
h()\'cn~l'Tloemd nummer onder de titel
'\X'alking thc camel'. :\bar het ht'eh op
desastreuze wijze aan kr:lcht ingeboet,
cr blijft slrchts een gezapi~r imitatie
over. Zoals de titel al doet vermoeden,
klinkt 'Out of rh is world' een heet je me-
li~. Wat moet ie nou met songriteIs als
'Shake the sheikh' of 'Th ree fish in the
desert'?
De drie Duitsers hebben el'n hde rits
gastmuzikanten ingehuurd w,laronder
her nationale striikersorkest van
:-'larokko .. \bar geen enkele gast weet
de Dissidentrn tot dezelfde hoogte te
voeren als Lem Chahrb in 1988 deed.
liet klinkt nog wel als het samengaan
van westerse drumcomputers mer
Arabisch geZ<1ng,ma,lr het vorgt niets
rxtra's toe. Helaas.

JUAN LUIS GUERRA Y 4:40

Een guede vriend van mij woont tegen-
woordig op Arub,l. Om te illustreren

f/.dll l./lis Gut'rTa
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dat het leven daar goed is stuurt hij mij
zo nu en dan een wel zeer zonnige cas-
sette. Een ja,lr geleden was dat cr een
van een orkest uit de Dominicaanse
Repuhliek, .lmlll Luis Guerra Y 4:40
(spreek uir cuatro cuarenta) genaamd.
Ik Illlster altijd met ved gelloegl'n ml,lr
die C,lssettes en vraag me d,ln af waar-
om die op de Nederlandse Antillen zo
popul,llfe muziek niet in Nederland wil
doorhreken .. \Iaar zie, dit jaar IShet
dan toch I_over voor bOyengl'noemde
Juan LUISGuerra. De single 'Hurhujas
de ,lmor' van de cd 'Itlchata Rosa' is in
Nederland een echte zomerhit.
Deze b,lllad m,lg dan hecll.Oetgevooisd
l.ljn, het ISmaM ten dele represent,Hief
voor 'Bachata Ros,l'. ]uan Luis Guerra
ISnamehjk de laatste laren de meren-
que-koning van de Ca rihen, die da,lfbij
ook nog eens hed goed weet hoe hii het
\'(lesterse puhliek moet hespelen. Zijn
muziek klinkt vrescliik gladies, is goed
geprodm;eerd, maar daarom niet min-
der snukcliik. Naast de merenque zijn
ondermeer Afrikaanse Salsa-invloeden
te horen op 'Badlata Rosa', het vijfde
aHnllll vanJuan Luis Gucrra Y 4:40,
ecn uit \"In pcrsunen hestaandc forma-
tie.
De cd klinkt w,tt minder vrolijk d,ln
haar voorganger 'Oj<1léque lleura café-',
misschien is het een dagje bewolkt ge-
weest op de Cariben? "-laar 'La
Bilirruhina' en 'Acompai'icme eivil' (el1
andere) klinken heel zonnig en maken
de doorbraak van Guerra meer dan ver-
diend.

PAUL DE LEEUW - VOOR U
MAJESTEIT .

Paul de Leeuw heeft de Nederlandse be-
volking inmiddels in twee delen weten
te splitsen; dc Hallo-hoppers t-shirt dra-
gende fans en de vol afschuw hrakende
niet-fans. lhutussenin bcvindt zich
misschien alleen nog dl' Koninklijke fa-
milie en De l.eeuw hoopt ook deze voor
zich te winnen door zijn eerste cd aan
Beatnx op te dragen {en ook een lwerje
aan haar man:) 'Voor U Majesteit'.
De cd levert een verscheiJenhl'id aan
lied/-esop: covers (o.a. 'Paradijs bij hl't
das lboardlieht' mct nota bene [mca
'\larilla), persifbges (songfestival -
"Vlil'g nu't me mce' en Lee Towers - 'He

is I.ee'), een zingende Boh de Ron}"
(single 'Giddy up go' en 'De rosse
buurt') en ook vergaande ontroering
('De bruid").
Veel van de nummers zijn bekend van
de theatershows of van 'de Schreeuw
van de Leeuw' op tv. HooJ:;tepunren zijn
'Utks klompendansie' en 'Beiaarden'.
Beide worden gekenmerkt door de be-
kende l':lul de Leeuw-humor en het be-
geleidende bejaardenkoor hewiist maM
el'ns te meer dat die humor niet aan leef-
tijd gebonden is. Wel na,lg ik me af of
deze cd een veelgedraaide wordt. De
nummers ziln \Tclal heellcuk om tl' ho-
ren. Paul de Leeuw kan heel goed zin-
gen als 'ic wil, maar om dat nou iedere
dag te draaien ... ?

THE PILGRIMS - ONCE TO
EVERYTHJNG

En daar gaat'ie. In galop. De debuut-cd
van de Nederlandse formatie The
Pilgrims hl'ginr 'll dravend. '\X'hite men'
hert de track cn beh,live dat het een fan-
tastisch nummer is, valt meteen de zang

op. Reniet Vrieze heeft de stem van een
viiftigjarige neger die zijn wekeliJkse
loon op vrijdagmiddag verdrinkt in de
plaatscliike bar. ;-,.1aarVrieze is niets
van dat al, hij is gewoon een Hollandse
popmuzikant die aan het hl'gin van ziin
carrière staat. Ziin hand bestaat uit
Leon Kbasse op drums, l'ersijn Jolui op
gitaar, Martino Latupeirissa (percussie)
enJasperTeule op bas. Dele namen
klinken nogal onhekend, al heeft Lcoll
Klaasse al naam gemaakt in o.a.
I'owerplav en Sweet d' Buster, voor W,H
het waarJ is.
De eerste cd van deze formatie 'Once to
e\'erything' laat een band horen waar-
voor ritme zeer belangrijk is. Nier alleen
zijn twee van de elf nummers op 'Once
to everything' instrumentale uitingen
van \'onriiefde voor percussie (met intri-
gerende titels als Patoe Lélé en I'éla),
ook in de andere negen songs spckn de
drums een bdangrijke rol. En dan na-
TUurlijk de zang! 1':aast '\X'hite men' be-
wijzen de nieuwe smglc 'An}' tri<:k' t'n
ook 'Picture of Anna' hoc goed de hand
is. Kortom 'Once to evcrything' is een
opvallend dehuut van dl' niet typisch
Nederlands klinkende Pilgrims.

6



Siouxsie (SWilll 8i/l/ioll)

SIOUXSIE & THE BANSHEES -
SUPERSllTlON

h'ert /'1111 Dijk

Banshees-lp, integendeel. Hun sterke
p.unten lijken beter uit te komen in hun
eigen songs.
Tussen de live-lp (die de band lllaar teTl
dele waarmaakt tijdens hun toernee in
1983. Ze tredell dan op in de J<1<1p
Edenhal in Amsterdam. liet concert
duurt slechts 55 minuten en klassiekers
uit het eigen werk worden compleet ge-
negeerd. Het enige dat de band waar.
maakt is haar vermaarde eigenzinnig-
heid) en de cover-lp liggen 'Hyena' en
'Tinderbox'. De laatste hetekent ZOW<1M
het eerste hitje in Nederland; 'Cities in
dust', net zoals de rest van 'Tinderbox'
zeer ruimtelijk en uitgesponnen. The
Banshee-sound wordt steeds minder af-
hankelijk van de gitaar. DaM staat te-
genover dat synthersizer en ritme een
bel<1ngrijkere rol krijgell.
Inmiddds is na 'l'et'psho\v' het twaalfde
albuTll verschenen: 'Superstition', De
vijf Banshees worden muzikaal onder-
steund doot Talvin Singh op tabla, een
Indi"sc trommel. Dit wijst cr <11op dat
de to<:h altijd ,)1mysterieuze muziek van
Siollxsie & tht, Banshees het ditmaal in
het Oosten heeft gewcht. Het resultaat
is echter meer dan Oosterse mvstiek,
Producer Stephen Ihgue, hekénd van
Ncw Order en nota he ne de Pct Shop
Boys, heeft een wel heel modern sausje
ovt'r de Banshees gegoten, Hierdoor is
de groep lllet beide henen in de jaren
'90 komen te staan. liet is nog net geen
house, maar van repeterende ritme-
boxen weten de Banshees inmiddels al-
!CS, 'Shadowrime', 'Silly thing' en 'Silver
\X'aterfalls' tonen ,lan dar wc daar blij
mee mogen I.ijn, Siouxsie & the
Banshees verdienen lof voor de wijze
waarop ze telkens weer nieuwe wegen
weten in te slaan. Ach, zij hehhcn als
voormalige punk hand ook geen spijker.
broekellTt"clame nodig ('Should I stay or
should I go') om in de belangstelling te
blijven,

p<1d,Van K<11eidoscope,de derde elpee,
bereiken zelfs twee singles de Engelse
hitparade: 'Happy House' en 'Christine'
(het aardheienmeisje),
:\Iaar dat is nog maar een voorbode van
wat komen gaat, de nerde elpee Juju,
het voorlopig hoogtepunt van deze in-
middels voormalige punkband. Alle
songs zijn even spannend en met name
op kant A valt alles op z'n plaats, de
snerpende mysterieuze zang van
Siouxsie Sioux, dl~repeterende van
Budgie vergezeld van het hassen van
Steven Severin en de alsmaar hakkende
gitaren van ditmaal John .\-kGeoch, één
van de vele Johns in de Bansht'es die de
gitaM heeft gehanteerd, Hij IS de opvol-
ger V<1nJohn i\-lcKay en verdwijnt weer
in 1982. In 'X4 spedt John C<1fruthers
gitaar in de H;\nshees, val1;\f 1987 is d<1r
Jon Klein.
:\"u de definitieve Hanshees.sound l.îjn
c1inux heeft bereikt op 'Juju' (samenge-
vat op de verzamebar 'Once upon a ti-
me') kondigt de eerste koerswijziging
zich aan, In 1982 vers<:hijnr 'A kiss in
the dreamhuuse', .\1et punk heen hl~t
niet veel meer te maken, wat hlijft is de
opvallende tangerige stem van Siouxsie.
.\laar de songs klinken opgeruimder,
speelser dan voorheen t'n cr zijn zelfs
strijkers en een kermisorgcltje te huren,
Die strijkers hlijkt'Tl nogal te bevallen,
want na de dubbel-live.lp 'Nocturne'
verschijnt een maxi-single waarop het
L(llldon Symphonic Or<:hestra is te ho-
ren, Onder andere 'Umkrground' van
de eerstt' lp 'the S<:rC<1l1l'wordt in een
geheel nieuwe versie opgenomen, Ouk
wordt voor de tweede m<1<11een Beatles-
nummer gecovercd. Het zoete 'De<1r
Prudence' bereikt zelis dl' eerste plaats
van de Engelse hitparade.

Vier jaar later, 1111987 geven Siouxsie
& the Banshees wederom hlijk \'an hun
vourkeur voor covets, D<1nverschijnt
Throngh the looking gleiss' lIlet songs
van onder andere Iggy Pop, the Sparks
en Billy Holiday. Het is niet de beste

Si(!lIxsie & fh{' B,.mshees

,
I

Het kan raar lupell in het leven.
Verschijnt het voormalige punk idool,
tevens ii~koniin Siouxsie Sioux als een
welhaast .uistoaatische dame op .\ITY.
Kan dt, schok groter lijn? War is cr ge-
beurd sinds 1976. toen dt, Banshees met
SiJ VisciollS (Later Sex I'istols) en
.\tano Pironi (later Adam & thc Ants)
in hun gelederen tijdens hun dehuutop-
[rejen hel 'Onze Vader' \Trkrachten?
Eerst kregen Siouxsic & [he Hanshees
('en platencuntract, daarna succes en
weer bref hehoefte om nieuwe Wt'gCll in
te "ban. Met als uiteindelijk resultaat
een famastischc single 'Kiss them for
me' van de twaalfde cd 'Supnstition',
een hemelshreed \-crschill11t,t het de-
bUUTalbum 'Thc '>cTcam',
Iht album verschet'll m197S, tijdens de
hoogtijdagen van de punk. Drummer
Sid Viscious is dan allang overgestapt
n.ur de Pistols om daar de bas (!) te be.
spelen en ook .\1ano Pironi heeft een
nieuwe werkgever gevolldt'n. Restten
Siouxsie (echte naam Susan Ballion) en
Steve Severin (bas), die worden aange-
vuld llletJohn .\lcKay (gitaar) en Kcnny
Fe!Hon. Op de twee eerstgenoemden na
beleven de Banshees vele personeelswis-
sdingen. !vleKay en Fenton loudt'n cr
definitief tussenuit lijn geknepen tijdens
een Engelse tournee en zelfs eure-voor-
man Rohert Smith maakt tussen de he-
drijven door nug deel uit van de
Banshees (in 19HOen 1983/4), De 111
1980 tot I.ijn band wegetreden drum-
mer Budgie is zelfs zo \'ast verankerd 1t1
de punk band dat hij het afgelopen jaar
in het huwelijk tr,ld met Sinuxsie Siuux,

Terug naar de heginjaren. De groep de-
buteert lTlet '!lonk konggarden'. Op
deze single is één kant vall Siouxsic &
the RltlShees te horen; snijdende gitaren
waarover Siouxsie haar ondoorgronde-
lijke teksten zingt op een 7.Odanige wijze
dat je haast tot meezingen I.OUhesluiten.
Dat het ook anders kan hewijst met na-
me de tweede elpee 'Join Hands',
D,tarop de dunkere morbide kam van
de Banshees, :-Jiks geen vrolijke mee/.in-
ger, lIlaar eeTlonduidelijke hrij die een
likse aansbgJ,lcegt op ,1111"zintuigen.
Dat dat nit,t e juiste weg is beseffen
(10k de Banshees, Met Kalcidoscope en
JUJu bewandelt de groep weer het rechte
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VROUWEN AAN BOORD (1
'Er bestaan nog ontzettend veel
vooroordelen ...'
In de Defcnsicnola 1991 (blz. 177) zegt de Minister van Defensie over de
vrouw in de krijgsmacht: 'De aard van hel militaire beroep is niets voor
vrouwen.' De Maatschapf.e1iike Raad voor de Krijgsmacht reageert daarop
in haar advies van 6 mei i .De MRK adviseert de Minister van Defensie:
'Geen uitspraken te doen als "De aard van het militaire beroep is niets voor
vrouwen" en daarmee ecn defaitistische (red.= stemming om het op te ge-
ven) mentaliteit ten aanzien van de vrouw in de krijgsmacht te bevorderen,
maar ccn dergelijke statische mentale instelling in de krijgsmacht juist tegen
te gaan.'
Raadsman JooP Flokstra, benieuwd naar motieven, ervaringen en stand.
punten van vrouwen die het militaire beroep kozen, interviewde tijdens een
reis met de Poolstcr (in juni '91) naar de Oo\tzee een aantal van hen. In dc-
ze EGO hct ecrste van zijn drie imerviews, waarin Astrid Kikkert (verhin-
dingsdienst) en Diana Nogter (operationele dienst) hun visie geven. Diana,
kplodops, is 26 jaar, gehuwd en sinds augustus '81 in dienst. Astrid,
kplodvb, is 22 jaar, ongehuwd en sinds januari '87 in dienst.

mij bliJvend imeress,lnt. Het is afwisse-
lend werk.

Astrid: In eerste instantie koos ik niet
voor een baan hij de K~t, maar illl'er
voor het type beroep. Ik wilde werken
in een organisatie die bekend stond als
een 'mannenwereld'. Wat mannen kun-
nen kan ik ook, dacbt ik toen en &tar
geloof ik na hijna vijf jaar werkzaam te
zijn in de verbindingsdienst nog steeds
in. Daar lat voor mij de uitdaging .
.r-.tetmijn HAVO-diploma op zak had
ik de keus tussen een officiersopleiding
bij de KL of KLu of eell onderofficiers-
opleiding bij de K~L Hij de KL en KLu
zou ik rerecht zijn gekomen in een logis-
tieke b.l;tn. Dat trok me helemaal niet,
dus koos ik voor de :\tlarine. Ik wilde de
elektro-technische kant op, daar was ik
ook voor goedgekeurd.
Iemand bij het ~1arkeurselltlaakte mij
op een 'leuke manier' duidelijk dat ik
beter de verbindingsdienst zuu kunnen
kiezen: 'Dan heh je zowel de techniek
als het werken met apparatuur'. In de
prakril-k heb ik gemerkt dat dat niet he-
lemaa waar was. Er zijn weleens mo-
menten geweest dat ik dacht 'was ik
maar de elektro-technische kant opge-
gaan'. want daar ging eigenlijk mijn in-
teresse naar uit.

\Vat waren je 1/lotiel'en om hij lie
Marine te gaan en wat truk je aall in de
ofJeratiwze!e dienst?
Diana: In de eerste klas van de ~hvo
wilde ik al naar de .\brine. In de vicrde
klas meldde ik me aan en werd goedge-
keurd. Eén ding wist ik zeker, dat ik
niet bij de verbindingsdienst wilde. Van
een nicht van me, die als MARVA bij de
Marine had gewerkt, honrde ik dat dat
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geen leuk werk wu 7.ljn. Ik heb dus een
ander dienstvak aangevraagd en gekre-
gen. Eigenlijk had ik géén idee wat dit
dicnstvak inhield. Ik was zo hlij dat ik
bij de Koninklijke f\brine werd aange-
nomen, dat ik tekende zonder goed stil
te staan hij wat er van mij verwacht zou
worden .. \-tijn funktioneren hinnen dc
operationele dienst wordt bepaald door
denk- en handwerk. Dát maakt het voor

I/oe wordt er ilJ het algemeen tegen ;/11-
/ie (ullktim/eren aan!{ekekell? Wurd;e
,lis ge/i;kwa"rdig aall ;e mmllleli;ke col-
lega's gezien?
Astrid: In onze dienstvakken worden wc
zeker als gelijkwaardig gezien. De ope-
rationele- en de verbindingsdienst vor-
men, in mijn ogen, niet een zogenaamde
exclusieve mannenma,ltschappiJ.
Diana: Er wordt voornameliik gekeken
naar hctgeen jc presteert. Ik meen dat ik
mijn vak beheers en mijn funktie naar
behoren uitoefen. Daar ben ik op te be-
oordelen, niet of ik dat als vrouw goed
doe.
Astrid: Ik vind dat ik veel meer mijn
strepen Illoet bewiizen dan mijn mannc-
lijke collega's. Er wil nog wdeens spra-
ke zijn van een 'motie van wantrou-
wen', met name wanneer je door over-
plaatsingen te maken krijgt met een
nieuw hoofd van dienst of mer nieuwe
chefs.

Diana: Ik heb leren Icven met die vorm
van ongelijkheid in beoordelen. ,\hjn
devies is: 'Je moet je er niets van aan-
trekken'. Ik zie dat cr mannelijke colle-
ga's zijn die minder presteren dan ik.
Astrid: Ik trok het me altijd persoonlijk
aan. Als er iets mis ging h.ld ik het altijd
gedaan, ook al was ik al 10 uur van
post. Mijn 7.elfvertrouwen kreeg daar
een hehoorlijke klap van. En dan werd
er raar gekeken en gezegd dat ik weinig
zelfvertrouwen uitstraalde als ik de
wacht had en te maken kreeg met
wachtsvolk.
Op den duur hegon ik zelf te geloven
dat ik het werk niet kon. Het ht'cft lang
geduurd voor dar gevoel en dar idee
we~illg en door goed op te lenen en
voor mezelf op te komen is dat gelukt.
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Kp/. As/rij Kikkert; 'Vrouwen vrJgen er lIiet
om lJoorgrtmkh'lI te worden, ch(,ts IJelJlJen
de neiging dilt tr doen'

Hoe denken jullie over een lJ()o,kellrs-
behalldelillg voor ('rol/weil binnen de
KM?
Astrid: ik hen tegen een voorkeursbe-
handeling vall vrouwen. Dat werkt eer-
der 3vcrc<:hts. Er bestaan nog ontzet-
tend veel vooroordelen over vrouwen În
her algemeen binnen de .\brille, en over
Houwen aan boord van schepen in het
bijzonder. Alleen door het opdoen van
positieve ervaringen door mannen kan
dir beeld worden bijgesteld.
Diana: Gelukkig merk ik dat cr steeds
meer mannen komen die waardering
krijgen voor hun vrouwelijke collega's.
Ik heb wat dat betreft prima ervaringen
in mijn dienstvak.
Astrid: Vrouwen vragen cr niet om
voorgetrokken te worden. liet zijn de
chefs die de neiging hebben dat te doen,
vooral als ze nog geen ervaring hebben
opgedaan met een gemengde beman-
ning.
Het roept scheve gezichten op bij colle-
ga's en als vrouw heh ik er niet om ge-

'We hebben het nog steeds goed naar onze
zin bi; de KM'
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vraagd, Het vervelende effect is dat ik
me als vrouw binnen mijn werksituatie
nog eens extra moet bewijzen, dat vind
ik onterecht,

Diana: Vrouwen maken geen deel
(meer) uit van de MAR VA (!\1arine
Vrouwen Afdeling). Wij zijn vrouwen
die werkzaam zijn binnen de .\brine en
vervullen daar funkties, in principe bin-
nen alle dienstvakken, Wij zijn mer bij-
zonder en vormen geen afzonderlijke
categorie, Ik heb geen voorkeursbehan-
deling nodig. Ik werk heel prettig samen
met andere mensen die werkzaam zijn
binnen de Marine.
Astrid: Op de één of andere manier
blijft het beeld van die oude 'MARVA-
groep' bestaan. Dat werkt belemme-
rend. Trouwens, als er 110gzoiets als 'de
~tARVA's' had bestaan was ik niet bij
de ,\1arine gaan werken.
Beiden: Een walgelijk woord '.\1AR-
VA's'.

Kpl. Diana Nogter: 'De gewenning aQ/1
~'rol,wen werkzaam 1/1 de operalionele
dh'lIstl'akkenl'erloopt trager dan ik had ge-
dacht"

Er Ilie/llet evell het II/oord be/emme-
rend, wat zien jullie Ilog meer als belem-
merelld /laar het werke/l binnen de ope-
ratiollele dienst?
Astrid: Vrouwen kiezen OH.'rhet alge-
meen niet voor deze dienst, omdat er
onvoldoende goede informatie wordt
gegeven over de verschillende funkties
binnen de dienst.
Diana: Er is mede daardoor te weinig
vrouwelijk kader waar andere vrouwen
zich mee zouden kunnen identificeren.
Astrid: Wij zijn de enige vrouwelijke
korporaals aan boord. Sergeanten en
majoors zijn cr al helemaal niet in onze
dienstvakken.
Diana: Collega's van mij zitten nu al-
weer enige tijd in (lpleiding, ook in ver-
band met hun vaar/wal-verhouding.
Van de tien jaar dat ik werkzaam ben
bij de K.\-t, heb ik er zes varend doorge-
bracht. Als ik niets laat horen blijf ik
varen.
Astrid: De politiek proheert via regelin-

Ze maakt zich zorgen.
Een van de meisjes op de kazerne zier er
allerbclabherdst uit; kringen onder de
ogen, bleek en ze lijkr met de dag ma-
gerder te worden.
Na de kerst wilde de hele groep meiden
een paar kilo afvallen, te veel gesnoept.
De anderen waren allang weer gestopt.
.\iaar die ene bleef maar doorgaan leek
her wel.
Toen ze cr naar had gevraagd, kreeg ze
als antwoord dat t'r niets aan de hand
\Vas.
Toch maakte ze zich zorgen.
Kijk, op .111evragen heeft dat meisje ant-
woord:
- de kringen onder de ogen komen om-
dat ze te laat naar bed gaat, haar vriend
blijft re lang hangen 's avonds
- dat ze zo bleek is komt omdar ze wei-
nig buitenkomt
- dat ze dun lijkt komt omdat ze nu
geen trui aan heeft
- en dat gebakje wil ze niet want ze
houdt alleen \';'Incake
- in cake heeft ze nu geen trek want ze
heeft net een appel op.
liet lijkt te kloppen, maar toch ...
Ze wil geen bemoeial zijn, maar ze
maakt zich zorgen, het zal toch geen
anorexia zijn?
Zij wil geen bemoeial zijn, maar wie
kan iets gaan doen?

\'I:'/KLA

gen de positie van vrouwen binnen de
krijgsmacht te verbeteren, maar die re-
gelingen werken juist negatief. Als
\'TOUW word je persoonlijk aangekeken
voor de effecten van zo'n regeling. \Vij
willen gelijk en gelijkwaardig behandeld
w(lrden.

Wie wil er /log eell afsluitende opmer-
killg maken?
Diana: De v,cwenning aan vrouwen
werkzaam in de operationele dienstvak-
ken verloopt trager dan ik had gedacht.
Beiden: \X'ij willen er nog even bijzeggen
dat we het, ondanks dat dit nÎet zo posi-
tief kan zijn overgekomen, nog steeds
goed naar onze zin hebhen bij de KM en
ook veclleuke collega's hebben. Maar
dit is de realiteit en geen voorlichtings-
campagne.

Ik dank jullie hartelijk l'oor dit ges/nek.

JooP F/okstra
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OPLETTEN BIJ FIETSVERZEKERINGEN

'Zo hcb je ccn fiets. zo hcb je niets',
kunnen wc inmiddels wel tot de
standaard-spreekwoorden rekenen.
Vooral op ATB's, mountain bikes en
city bikes is deze wijsheid van toe.
passing. Een andere wijsheid is het
afsluiten van een ficts\'crzckcring.

Bij her kopen van een nieuwe fiets zal de
handelaar doorgaans een YCfZt.'kcring
onder uw aandacht brcngen. Dat zal cr
dan een zijn van eetl bepaalde maar-
schappij waarmee hij (OlUaeten onder-
houdt. Vaak is dar niet meer dan één
maatschappij. Bedenkt u zich daarom
goed of die verzekering \vcl is wat ti

zoekt.

Alleen tegen diefstal of met
meerdere dekking
Hoewel Je meeste mensen waarschijn-
lijk hun fiets met het oog op diefstal ver.
zekeren, bieden verreweg de meeste po-
lissen een cas<:odekking: niet alleen het
rÎsi<:oV.lIldiefstal is verzekerd, maar
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ook schade ten gevolge van aanrijdin-
gen or ander 'van buiten komend on-
heil'. Sommige maatschappijen dekken
ATWs alleen tegen dierstal, or men moet
vonr caKodekking vall een ATB de lan-
ger dan één jaar lopende polis van een
maatschappij kieZ('n.
De standaardlooptijd van een verleke-
rinK is drie jaar, waarbij de premie
meestal vooraf hetaald moet worden.
Belangrijk is dan of u recht heeft op pre-
mierestirutie bij diefstal of totaal verlies
binnen de verzekeringsduur. Evenzo be-
langrijk is of u gedurende de looptijd de
globale schade vergoed krijgt or een ar-
lopend percentage. Verreweg de meeste
verzekeraars keren in natura uit: u
krijgt een nieuwe fiets van hetzelfde ty-
pe (al dan niet met bijbetalinK), hetzij
een gelijkwaardig rijwiel.
:\lisschien bt,dr u liever een verzekeraar
die Keld uitkeert: wordt dan uw fiets,
die \I geen dag missen kunt, Kestolen,
dan kunt u misschien vooruitlopend op
de uitkerlllg alvast een nieuwe riets ko-
pen. Bij een natura verzekering duurt bet
zeker veertien dagen of een maand

voordat II ll\V nieuwe fiets krijgt.
Verzekeraars die geld uitkeren doen dat
niet altijd rechtstreeks. Soms fungt'en
de fietsverkoper als tussenpt'rsoon.
!v1isschiell vindt u drie jaar wel te kort.
In dat geval moet u een verzekering uit-
kiezen die verlengd kan worden.
Voorz.(wt'r dit al mogelijk is, bent u dan
bij de meeste verzekeraars allet'n nog
maar tegen diefstal gedekt.

Eigen risico uitsluiten met
een tweede slot
Verzekerd zijn wil natuurlijk niet zeg-
gen dat \I niets hoeft te doen om schade
te voorkomen. Vooral met betrekking
tnt rietssloten worden door de \"erzeke-
raars steeds strengere eisen gesteld.
Allet'n als u een nauwkeurig omschre-
ven, goedgekeurd slot gebruikt. kunt u
uw riets laten verzekeren.
Voor ATB's, mountain bikes en city
hikes is ét;n slot nog niet eens genoeg,
aldus diverse maatschappijen. Bij ge-
hruik van één goedgekeurd slot geldt
dan een eigen risiw van 20%. \'(Iilt u
dat risico niet lopen, dan is het nodig
dat u tevens een goedgekeurd kabel-,
heugel- or kettingslot meezeult waarmee
\I de riets aan een \"ast object' kunt be-
\'estigen.
Het hanteren van een eigen risico is bij
rietsverzekenngen gebruikelijk, zeker in
geval van een beschadiging. Nog veel
gt'bruikelijker is dat bewoners van Krott'
steden t'n omlil;gende gemeenten el.n
hoger tarief hetalen. SommÎge verzeke-
raars brengen fÎt'tsheziuers in deu ge-
meenten z.owel een hoger tarief <lIseen
eigen risico in rekening. Anderen hl'per-
ken de kosten door inwoners van hetzij
Amsterdam, hetzij de vier grote steden,
hetzij een rors aantal grote gt'meenten,
helemaal niet als verzekerde te accepte-
ren!
De voorwaarden lopen zo uiteen dat
een advies over welke verzekering in een
bt'paald geval het meest gunstig is, he-
laas niet gegeven kan worden. U mag
van uw rietsvakman verwachten dat hij
u daaruver deskundig Voorlicht. Als hij
inrormatie van verschillende verzeke-
raars heeft, kunt u om de polisvoor-
waarden en tarieven vragen, zodat u een
welove~wo~en ke~l.zekunt maken. Dat
hocÎt met direct 011 aankoop: u heert in
ie.der gev.al een maand de tijd om een
tlleuwe Îlets te verzekeren, hil' sommig('
maatschappijen zelfs nog vee langer.
(OlIername lIit Koopkracht, madlldlJldd ~'all
h('/ KO/l$lInumtetl KOlltakl)
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ISRAEL'S MENSELIJKHEID In Gaza wonen 3/4 miljoen Palestiinen
op 150 km': 5000 mensen per vierkante
kilometer. Achter prikkeldraad en he-
waakt. Zonder werk, zonder inkomen,
zonder uitzicht. Landbollwprodukten
verrotten, want die mogen niet worden
uitgevoerd naar Israël. De bewoners van
de comfortabele Israëlische nederzettin-
gen in Gaza weten niet wat er met de
Palestijnen gebeurt; de Israëli's reizen
over aparte, afgesloten wegen en heb-
ben eigen strandfaciliteiten. Het
Palestijnse Gaza lijkt op een giganrisch
concentratiekamp.

Karel Roskam

Verdrongen werkelijkheid
En je gaat Isracl uit met het bizarre ge~
voel, dat de joden op deze manier niet
de rust zullen kunnen vinden, waar ze
recht op hebben. Omdat ze datzelfde
recht op hardvochtige manier onthou-
den aan een volk, dat ook aanspraak
heeft op dat gehied.
De onvoorstelhare tragiek in de recente
joodse geschiedenis kan nu nooit een
recht~.aardiging zijn voor hun mis-
handeling van de Palestijnen. Dat is
misschien ook de reden waarom de
Israëli's niet echt willen weten wat er
met de Palestijnen gebeurt.
Daarom verdringen zij de werkelijk-
heid, want zij durven niet tot zich door
te laten dringen dat hun nationale leven
steeds sterker wordt beïnvloed door
martelingen en wreedheden, door haat,
misschien zelfs door een \'orm van racis-
me.
Want als zij dat tot zich lieten doordrin-
gen, dan zouden zij de Israëlische reser-
vist Ari Sjavit gelijk moeten geven. Die
schreef namelijk in de NRC van 20 juli
over zijn weerzin tegen het Israëlische
optreden in Gaza en hij concludeerde
vertwijfeld dat Israelzijn menselijkheid
dreigt te verlie7.en.

~ OAT 2M JE
~ U~EN HET
. '-JfENEN Tt
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Mensenrechten
Palestijnen worden weggepest van hun
grond, terwijl Russische immigranten
op weg worden geholpen. Het leven van
Palestijnen wordt alom bemoeilijkt en
ze worden behandeld als ongewenste
vreemdelingen. Er \vorden 's nachts raz-
zias gt'houden op slapende mensen. De
gevangenissen zitten propvol en de ver-
halen over martelingen ZIjn eerder regel
dan uitzondering, zoals ook Amnesty
International meldt.
In Ramallah is de organisatie AI Haq
gevesrigd, als afdeling van de
Internationale Commissie van Juristen
die zich bezig houdt met schendingen
van de rechten van de mens in de bezet-
te gebieden, maar er is tot nu toe nog
maar één Nederlandse journalist op be-
zoek geweest.

Dit keer moest ik in de straten van Gaza
denken aan onze eigen, Duitse bezening
uit de Tweede Wereldoorlog. Dat bange
gevoel uit mijn eigen jongenstijd drong
zich opeens op. En meteen besef je dat
dit gevoel paradoxaal is. Je weet dat de
joden recht bebben op hun veilige staat,
na wat ze hebben moeten doorstaan in
de Tweede Wereldoorlog, maar je bent
ook bang voor wat ze nu doen. En je
wordt kwaad om wat 7.enu doen. \Vant
ze gedragen zich niet meer als 'welwil-
lende' bezetters. De Israëlische bezetting
is uitgesproken kwaadaardig.

Bezetting
Na dertien jaar weer op bezoek in
Israël, kwam ik ook in be7.et gebied, in
Gaza en Nablus. In 1~ï8spraken de
Israëli's nog van een 'welwillende' be-
zening. Daar is nu geen sprake meer
van. De Israëlische soldaten zijn overal.
Achter prikkeldraad; achter machinege-
weren. Ze zijn op hun hoede, maar tege-
lijkertijd onverschillig voor het mense-
lijk leven om hen heen. Door de macht
van hun \vapens durven zij zich arro-
g.lIlt te gedragen. Willekeurig În hun he-
handeling van vuural de Palestijnse jon-
gens.
De verhalen van nu zijn gruwelijker dan
de verhalen toen. Verhalen over het op-
blazen van huizen, omdat een kind ste-
nen heeft gegooid; over arrestaties, om-
dat papieren niet in orde zijn; over con-
fiskatie van land en de bouw van neder-
zettingen; en over de dagelijkse pesterij-
en die de Palestijnen moeten ondergaan.

In de bC7.cttegebieden van Israël gebeurt
al jaren ook veel dat nÎet dour de beugel
kan, maar wij geloven wat de Israëlische
regering zegt: cr moet worden opgetre-
den tegen Palestijnse terroristen. En wij
vinden dat Israël aanspraak mag maken
op veilige en erkende grenzen. Wat de
Palestijnen zeggen, dringt nauwelijks
door.

In Joegoslavië zijn enkele volken slaags geraakt. Niemand beweert dat daar
sprake is van ccn 'stammenoorlog'. Dat begrip hameren wc wel voor Zuid-
Afrika, want daar zien wc de 'stammen' ondcrlin~ vechten. Nu blijkt dar
Pretoria geld heeft gestoken in Buthclczi's Inkatha, dat de aanstichter is van
het geweld. De regering is daarbij actief betrokken om het ANC schade te
doen.
Wij hadden allang kunnen weten hoc de vork in de steel zat: cr is veel on-
derzoek gedaan door Zuidafrikaanse universiteiten, met steeds dezelfde
conclusies: lnkatha heeft schuld en de regeringsinstanties helpen Inkatha.
Maar het Westen bleef geloven wat de regering beweerde.
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LIFE STINKS me verstandhouding, al gelooft nie-
mand dat hij na dertig dagen weer terug
zal keren naar dat rijke leven waar hij
het steeds over hecft. ..

MeI Brooks op de sociale toer
De Amerikaanse regisseur/acteur Mel Brooks heeft ccn reputatie opge-
bouwd met grove, maar waanzinnig geestige films als 'Thc Producers',
'Blazing Saddlcs' en 'Hislory of thc World part 1'. Hij is echter niet alleen
een grappenmaker, want als producent bracht hij ook bewogen films als
'Thc Elephant Man' en 'Franccs' op de markt. In zijn nieuwe film 'Life
Slinks', waar zijn wereldwijde miljoencnpuhlick lang op heeft moeten
wachten, brengt Brooks die beide eigenschappen hij elkaar. De film handelt
over de steeds breder wordende kloof tussen arm en rijk, maar gelukkig
heeft de regisseur, die zelf ook de hoofdrol speelt, dat gedaan op de manier
die wc V<lflI hem gewend zijn: grof, maar tegelijk heel geestig en bij tijd en
wijle ~)okzeer omroerend.

Leo I'/Ut Opzee/alld

'Geld', aldus ,\tcllkooks, 'maakt dan
misschien niet gelukkig, maar zonder
geld heo je een rotleven.' In Life Stinks
speeh hij een miljardair die vanaf de
wieg met rijkdom omringd is geweest en
die maar êén ding wil: meer. Hij heet
Goddard Bolt ('zeg In<larGod') en hij
gaat in zijn hang naar financiële alleen-
heerschappij zover, dat hij een complete
achterbuurt in Los Angcles probeert op
te kopen om cr een luxe winkelcentrum
van te maken. Zijn rivaal, de al even be-
middelde Vance Crasswell, heeft ook
belangstelling voor de buurt, omdat hij
daar zijn jeugd heeft doorgebracht.
Hij komt op her lumineuze idee om een
weddenschap aan te gaan met Bolt: als
die cr in slaagt om dertig dagen in leven
te blijven in de sloppenwijk zonder een
cem op zak en zonder gebruik te maken

van zijn naam of zijn faciliteiten, dan is
de wijk van hem. Bolt hapt toe en duikt
onder in een wereld waarvan hij het be-
staan niet vermoedde. Hij maakt kennis
met bedelaars en z\ververs, lijdt honger,
slaapt in een kartonnen doos en ziet cr
binnen de kortste keren net zo verloe-
derd uit als de mensen met wie hij
noodgedwongen optrekt, De OJl(moe-
ting met Molly blijkt zijn redding te
zijn . .\-lolly is ooit zo stom geweesr om
haar carrière op te geven voor een hu-
welijk. Maar haar man liep weg en zij
eindigde in de goot. Toch heeft ze haar
allure behouden: ze heeft een soort huis-
je weten re creëren van alles dat ze op
haar weg tegenkolllt en ze neemt de hul-
peloze Bolt na enige tijd onder haar
hoede. Natuurlijk ontspint zich tussen
Bolt en zijn nieuwe kennissen eell war-

De opzet van l.ife Stinks is heel klassiek.
en bovendien vaker vertoond, De mora.
listische ondertoon is ook nauwelijks
verrassend te noemen: rijke man beseft
pas dat arme mensen ook mensen zijn,
als hij vriendschap en hulp van ze heeft
ondervonden en heeft gevoeld hoe het
leven onder aan de ladder geleefd
wordt. Zelfs de romance die er tussen
Bolt ell Molly groeit, voel je al op je
klompen aankomen. Maar tegelijk geeft
dat alles de film iets veiligs: je bent zeker
van een happy end, je weet dat alle
schoften hun verdiende Joon krijgen en
dat Bolt na zijn avontuur een berer
mens zal zijn.
De kracht van de film schuilt in de uit-
werking. De manier waarop Brooks bij-
voorbeeld de advocaten in de film
schetst liegt er niet om. Ze halen de
meest verschrikkelijke streken met hem
uit en zeggen dan achteraf alleen: 'maar
meneer, we zijn immers advocaten .. .'.
Hetzelfde geldt ~'oor de medische stand:
de liefdeloze, ollverschillige behandeling
die Bolt ondergaat als hij eenmaal in het
ziekenhuis is beland, zegt het nodige
over hoe de 'have nots' in Amerika door
artsen en verplegenden tegemoet wor-
den geueden. Want dat Brooks met Life
Stinks een stukje maatschappijkritiek
heefr afgeleverd, is zonneklaar.
President Bush zou hem eens moeren la-
ten vertonen, in zijn privé-bioscoopje in
het \'<;'ittcHuis ...
Brooks zelf is onbetaalbaar als de finan-
ciële magnaat die tot inkeer komt. Voor
de rol van 1t.lolly koos hij actrice/danse-
res Leslie Ann \'<;'arren, die her karakter
een trefzekere mengeling van humor,
stijl en warmbloedigheid weet mee te
geven.

V.l./I.r.
Les/ie Aml \'(/arref/,
Me/ Brooks,
Teddy \Vi/svlI en
HOll'ard Aforris i/I
'Ure Slil/ks'
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LISTEN UP
In de Amerikaanse llluziekwerclJ is de
naam van Quine}' JOIlCS nier meer WC~
tc denken. Hij schreef filmmuliek. ar-
rangeerde.en proJucccnk VOOT de aller-
grooTstl,'1llil de popwereld, en hq;on
zijn carrièrc als trompt'trisT biJ Je be-
roemdste musici aller rijdcilo In dl' docu-
mentaire 'Listen Up' verteld JOllCSover
zijn len"n. Xlaar ondanks al het succes
is hl.t tol"h n'n nij deprimerende hio-
grafie geworden. \X'ant Quinq Joncs is
zwart. En volgens hem draait alles in
Amerika alb:n maar om blank en
zwart. Dat komt de laatste jaren ook
steeds duidclijkn tot uiting in Je films
van zwarte rq;isscuTS, maar een doeu-
mClHairc is altijd nog Jin'eter. Jours
v('rtelt biivoorhl'cld Jat hij een Juur
huis had gckoo.:ht. D,lM moest natuur-
lijk bewaking voor komen. Toen hij op
een avond laar thuiskwam, werd hij
door twee mannen hesp rongen en ml't
de armen op de rllg, op de mOTorkap
van z.ijn auw gedrukt. 'Wat moet jij
hier'; werd hem toegt'snauwd. 'Ik woon
hier, dit is mijn huis' zeI Jones tegell de
hewakers, Die kenden hun werkgevcT
tot dan toe niet, maar namen eetlVouJig
aan dat een zwarte alleen maar kwam
om in te breken, niet om de sleutel in
zijn cigen slO[ tc steken. En in de heglIl-
jaren, toCIl Jones als vijftienjarige met

QuinC)' jO'l/'5 en Ray Charles in 'Uslen Up'

een groot jaa-orkest Amerika door-
kruiste, was het no~ erger. '\X'e sreelden
lt1clubs, waar wc naderhand zd nier
mochren eten', vertelt hij, Doordat zijn
moeder al hed vroeg in een inrichting
terechr kwam, hadden Quinc}' Jones t'n
zijn hrocrtjt, een verscheurde jeugd,
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\X!a<lfschijnlijk werd hij mede d,I<H(loor
een oezeten werkezel, die m;IM êén ding
wilde: slagen in ht't leven, bten zit'n d,u
een zwarte wel degelijk succes kon heb-
ben. Ht't kostte hem drie huwelijkt'll, en
een hersenbloeding wcn hij rond Je vijf-
tig was. En als )C hem aan IlL'rt'lIlJ van
de film zit't zinen, tussen al die mensen
van wie hij zegt zovcel rc hou(it-n, d,ln
heb je respect en bewondering voor die
heminnelijke, razend muzikale man,
maar ook medelijden liKt die vrouwen
en kinderen die in hem teleurgesteld
werden, doordat hij niet gevt'll kon wat
hijzelf wveel kreeg. Af en toe is dc toon
een tikje Amerik,Mm-sentitllentecl,
maar dar euvel wordt weer gecompell-
st'erd door de schriJTlende, levensechre
episodes, Regie van Ellen Weisshrod.

DOC HOLLYWOOD
Een vriendelijk, idealistisch filmpje
maakte dl' jonge Engelsman :\li..:hael
Caton-Jones met 'Ooc Holl}wond',
Kabourer .\li..:hael J. Fox speelt een arts
die n,l twee jaar ploeteren in eell 'nor-
m,l,ll' ziekenhuis, een ha,lll als plastisch
lhirurg 'lcceptccrt In een dure kliniek in
HllJlywood. :\taar onderweg raakt hij
met zijn l'orsche verdwa,lld en komt te-
recht in een piepkleltle plattclandsge-

AfielJael Fox el/ jll/ia Wamer in 'Doe
/f"lIyll'oo,j'

tlleente. Ihar blijken ze dringt'nd om
een dokrer verle{;en te z.itten,
A,lnv,lTlkclijk vodr hij niets voor een le-
ven tussen boeren en huitenlui. Tot
blijkt dar de lhaufteur van deJ,laatsdii-
ke ambulance t't'n oogverhlin end
mooie meid IS,Je voelt na l'en half uur

al waar het heen g,l:lt, maar desondanks
vCfvedr de film gel"n scwnde, dankzij
her gt,t'stige script en de vele goed bezer-
te rollen,

CHOICE OF LOVE
In de fekkl"re huilfilm 'Choice of Love'
vall .lot:! Schunucher zien we de mooie
en snel populair gewordl"n Julia Roberts
als privê-verpleegster van een rijke jon-
gen die leukemie heeft. Ondanks hun
versdtil in achtergrond, en de enorme
helasting van die dreigende ziekte, wor-
den z.en;ltuurlijk toch verliefd op e1-
bar. Kiest de jongen voor l'en leven

ju/ia Ro!Jerls in 'C/miel.' of L01'I."

met zijn nieuwe vlam, of voor een vrij-
Willige dood om van alle elknde af te
zijn? In feite is 't niet meer dan een vere-
delde kasreelroman, maar toch dl" moei-
te waard door de mooi gespeelde rollen
va.n Roberts, en Scon CampheIl als haar
ll1mnaar.

THE COMMITMENTS
Abn Parkcr, heroemd van films als
'Fame" '.\lississippi Burning' en
'rvtidnight Express', laat in 'The

A/all Parker ge"!1 <l<lllll'ii;;ingen bi; ,,/mamen
!'all 'Tlle CommilmelllS'

Commitmenls' de opkomst en onder-
gang van l'en rock en rolJb,lndje in
Dublin zien. Kansarme jongeren, die
ploeteren voor Cl'n oefen ruim re, voor
instrumemen, voor kleding en voor er-
kenning, 't Gaat een tijdje goed, maar
daarna sp,u dt, zeep hel uir dkaar. .\1cr
veel humor en gevoel \"()()rdetail ge-
maakt en door de halfdocumeTltaire op-
let bovendien heel geloofwaardig.

Ll"a,
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Raadslieden - waar en wie
T c1cfoon kantoor

i'
/1

Telefoon huis

Hard{"Twijk
"r Harde
Oirschut
Sl'cdorf (BRD)
~unspcet
Rotterdam
Arnhem
Utrcàt
Steenwijk
Den Helder
Amsterdam/Dcn Helder
Secdorf (BRD)
Den Helder
S[('cnwijk
Gilze Rijen
DCII Helder
Venln
Blomhcrg (BRD)
Hohnc (BRD)
Schaarsbergen
Ámersfoort
Stolzenau (BRD)
Assen
Nijmegen
Vught
Breda
'r Harde

Iloofdraadsrn:m
Stafmadsmall
Coornhcrthuis
(vorm ingswe rk ster)
(raadsman/direkteur)
(raadsman}
(vormingswerksTer)
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R.O. (RonaId) Battes
LJ.H. (Lex) Bcekers
I.L (Immy) Beljef
J. (Jacques) v.d. Blink
J. (Jan) den Boer
K. (Klazicn) van Brandwijk-Wiltjer
E.Y. (Ellen) Bremer
M. (Metskc) Dekkinga
A.H. (Adri} van Deunen
J. (Joop) Flokstra
J.J.H. (Hans) Floris
R.P. (Roh) Geenc
J.J. (Jaap) Geuze
\'\'.11. (Wim) Hdj
C.H. (Kees) V.d. Hilst
c.c. (Tinckc) Hundling
S.P.J. (Stcf) Kessels
F.G. (Frits) V.d. Kolk
B..I.T. (Ben) V.d. Linden
J.J. (laan) :\tcrens
B.:\1. (Becrnoud) .\loojen
J.G.J. (jan) Nauts
W. (Wim) Reinders
1'.\'\'..\1. (Perer) Samwel
G. (Gerards) Sncls
J.\'17.F. (Jan) Sulman
G.J. (Gerrir) Vlierstra

K.5. (Kees) Roza
F. (Frank) Spoelstra

C. (Carine) van Hinte
A.H.T. (Ad) Hornis
.\1.c. (Mart) Vogels
M. (Marijke) v.d. 5tigchel

03410-23911, tst. 2S32
05255-2727, tst. 2087
040-352913
09-4942817510, rst. 228S
OS771.1341, ht. 2492, b.g.g. 2498
010-4539911, tst. 341 uf 381
085-718911. tst. 335 h.g.g. 334
030-366444/45
05210-15422, tst.2643
02230-56662
02230-520,119
09-4942817510, [st. 2285
02230-52089
05210-15422, tst. 2643
01612-93000, tsr. 2342
02230-52089 of 52405
040-352913
09-495235,11150 of 09-495235509259
09-4950518021, tst. 480
085-532774
033-638622, tst. 4221
09-495761704290
05920-58499
080-276911,tst.l54
073-881000 N. 1564
076-273341
05255-2727, tst. 2087

03404-14436
03404-14436

03404-14060
03404-14060
03404-14060
03404-14060

03417-56628
038-212656
013-556060
09-4942848629
03210-18934
03480-147H7
08308-21867
033-803142
05220-62273
072-641080
02208-13336
09-4942812470
075.703705
05210-13657
013-425425

04760-74188
09-4952356621
09-4950514322
085-458917
035-234907
09-495761687
05921-41499
080-563833
073-142526
076-872688
05250-3791

020-6323785
05709-2575

030-937808
033-952099
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DE NEDERLANDSE
TOUR-AFFAIRE

lnclurain won de Tour, was het niet? Maar wie werd vierde en wie zevende?
Hel lijkt al volkomen vervaagd, dat bonte palet van schreeuwerige kleuren,
dat circus van het cyclisme. Maar niet vervaagd is de mysterieuze affaire
rond rDM en de boze bacterie waarvan Erik Breukink en consorten collec-
tief het slachtoffer werden.
Zo'n affaire blijft intrigeren. Waarom? Vooral natuurlijk, omdat de oor-
zaak van de besmetting niet gevonden werd. De indruk werd gc\\'ckt dat al-
les wat Europa in die tijd aan ziekenhuis (cr beschikking stond, werd gemo-
biliseerd om de schuldige moleculen te vinden. Alle endocrinologen, inter-
nisten, bacteriologen en microbiologen die niet op vakantie waren, kregen
een plasje en een bloed monstertje in de bus met het dringende verzoek zo
snel mogelijk de desastreuze ziekteverwekker te ontdekken.

De wetenschappelijke race leidde echter
nergens toe en misllloedigd moest PDi\.,t
al tijdens de Tour toegeven, Jat de wer-
kelijke oorzaak van het gezamenlijk af~
stappen niet meer te achterhalen zou
zijn. De enige mogelijkheid om zo'n
oOf7.aak voortaan wel te vinden is het
bewaren van een restant van dke maaI-
tijd of consumptie die tijdens een Tour
door renners wordt genuttigd. Volgend
jaar wordt daar zonder twijfel een extra
werknemer voor in dienst genumen.
Van elke bord spaghetti zal die een sliert
in een reageerhuis opsluiten. Want vol-
gens internist Bouter is een schadelijke
bacterie uitsluitend nog te benoemen,
als er resten van de bedorven voeding
voorhanden zijn.

Amateuristische dingen
Zo'n verzamelaar kan er nog wel :d bij
de toch gigantische budgetten opslor-
pende wielerploq;en. Of telkn alleen de
salarissen en de reputaties van de ren-
ners? \'Vallt er gebeuren wel uiterst
vreemde dingen bij de begeleiding van
die peperdure profs. Om niet te zeggen:
uiterst amateuristische dingen.
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Zo neemt 1'0:\1 een pluegarts uit
Limburg. ene Wim Sanders, mee die
nauwelijks cnige expertise in de sport
heeft, laat staan een opleiding tot sport-
arts heeft gevolgd. Waarom vraagt
Pint niet gewoon aan het NISGZ (hct
coördinerende Nationaal Instituut vuur
dc Sport Gezondheids Zorg) wdke gedi-
plomeerde en ervaren sportarts beschik-
baar is. Afgestudeerde sportartsen ver-
dienen doorgaans niet veel; ze wuden
staan te dringen voor een vorstelijk gc-
honoreerde baan bij een van de top-wie-
letploegen.
Zoeken die wielerploegen soms bewust
artsen die het niet zo nauw nemen? Dat
klinkt insinuerend en misschien is cr
over I'Dt\.t al eerder veel te insinuerend
geschreven, maar een plausibele verkla-
ring voor de ,unstelling van Sanders
ontbreekt nu eenmaal volledig. Een
sport, waarin voortdurend het al1eruÎter-
ste wordt gevraagd van de beoefenaar
en waarin werkelijk op elk detail gelet
mnet worden om niet op een 'ptoçhdag'
de beslissende minuten achterstand op
te lupen, verdient toch op zijn minst een
geroutineerde topsportarts met een
scherp oog voor het métier in kwestie.

Doping?
Wim Sanders kwam bijna m-erspannen
uit de Tour terug, in ieder geval met de
kwellende angst dat zijn reputatie voor
eeuwig was geschaad. Waarom begon
hij eraan? I'D;.,.1puogde hem te rehabili-
teren door een bataljon deskundigen te
laten verklaren dat het kon gaan om
campylobacrer, shigella, salmonella of
andere, toxines afscheidende ziektever-
wekkers. Dat klonk indrukwekkend.
Maar overtuigend? Nee.
In de Fr:lIlse pers werd duchtig gespecu-
leerd over doping. De equipe van
Hreukink ZOII testosteron hebben geno-
men en vervolgens een middel om het
gebruik daarvan te camoufleren. Een
nieuwe stof die evenwel door nog nieu-
were methodes van controleren kon
worden opgespoord. PD:'.I wist dat te
laat en moest, volgens L'Equipe en an-
dere thlgbladen, de ploe~ inderhaast te-
rugtrekken, toen collectieve betrapping
dreigde.
Het is om verschillende redenen geen
plausibele theorie. PD.;.,.1had beter
groeihormoon dan testosteron kunnen
nemen. Dat is weliswaar duurder, maar
valt absoluUf niet te achterhalen.
Bovendien, waarom zou je renners in-
traveneus glucose toedienen, als je tege-
lijk ht'! herstel na een etappe al met tes-
tosteron bcvordert? \"\Telkewantrouwi-
ge en opgewonden volger van de Tour
hanteert echrer zulke argumenten?
Geruchten zijn slechts te voorkomen,
als er onmiddellijk een waterdichte ver-
kLtring voorhanden is en die was er
niet.

Bedorven drank
Na de tour werd de affaire zelfs hele-
maal onbegrijpelijk. De 'onderzoekers'
van I'D;.,.17.Oudcn definitief hebben be-
wezen dat het om bedorven voedsel of
drank ging. Dat leek ook heel aanneme-
lijk. Een dag voor her uitstappen van
Breukink schreef de Ncw York Times al
dat de Nederlander vermoedelijk een re-
latief slechte tijdrit had gereden vanwe-
ge nicr-kosjere sporrdrank. Breukink
I.elf I.OUdar hebben verklaard.
Tegenover buitenlandse verslaggevers
zijn Nederlandse sporters ongewild
soms openhartiger. Alleen al, omdat ze
in een andere taal veel moeilijker diplo-
matiek kunnen reageren.
Helemaal bizar werd de affaire, toen het
ANI' berichtte, dat de Tour-directie de
PDM-verklaring aanvaardde als zou het
om vuile injectienaalden zijn gegaan.
Het bleek een vcrtaalfoUf van her pers-
bureau, maar gezien de warrcligheid
van de hele zaak scheen die fout er nog
wel bij te kunnen. Het meest voor de
hand liggend is inderdaad, dat een of
andere sporrdrank oververhit is geraakt,
bedorven dus, of dat een bereider daar-
van vergat zijn handen te wassen. Je zou
als wielrenner niet meer naar je werk
durven fietsen. Indien cr althans niet zo
veel geld tegenover stond.

HallS van \VisselI
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'Ik bel/llid <ieeli/KI'<iiedaar dan ,taat, op <iemooie plinten sta<1ter .','/1 hele grOt'p'

'Die OV-jaarkaart is aan mij goed besteed'

BEZETEN VAN ... TREINEN

Tiid kUil ie er d/ls zotwl i'l kwijt als ie
wilt. Is dat met geld liet zo?
Geld ook, ja. Het is een gigantisch dure
hobby en ik maak er een sport \'an om
het zo goedkoop mogelijk te houden,
Dus zelf veel bouwen met behulp van
wat ik te pakken kan krijgen. I.aatst heb
ik een complete lokomotie"cnloods ge-
bouwd van hout en karton. Alles werkt
en 't ziet er prachtig uit. Het is allemaal
eigen fantasie. Ik kijk, net als in her
echt, ik heh zoveel ruimte, het moet 011-
geveer in die en die stijl, ik heb dat ma.
reriaal, dus Jan llloet het zo wordcn.
Het belangrijkste is dat je met je eigen
fantasie een wereld bouwt, Om hct rij.
dl'n heen gaat veelmeer tijd zitten dan
in het rijden zelf. Langer dan een half
uurtje rijd je ook meesralniet, want dan
loopt 't weer vast. En dan stop ik ermee.
Er zijn ook wel eens periodes geweest
dat ik wekenlang gewoon nier reed.
Dan was ik huisjes aan het boU\ven of
een deel van de baan aan het opknap-
pen. Het is modelbouw, maar dan een
heel veelzijdige. Van alles komt erbij
kijken.

\'(/ordt dat /liet eemollig, !Jet riiden op
ZO'IIhaart, llij kali toch maar één rond-
ie rijden?
:--Jouja, één rondje! Er zitten een hele-
hoel wissels in, je kunt verscheidene
routes rijden, steeds met andere treinen.
Ik heh m'n 12lokomotieven en 130
wagons. Ik kan dus allerlei combinaties
samenstellen, die ook tegelijk kunnen
rijden. Dan is het de bedoeling de zaak
zo lang mogelijk draaiende te houden
zonder ongelukken te maken, Ze borsen
nog veel te vaak, dus heb ik nog wel wat
te doen.

kant opsturen die je zelf wilt, Aan de
andere kant is 't ook het houwen eraan.
Je hent lekker Illet je handen hezig, je
kum je fantasie erop loslaten en je kunt
Je werkelijkheid nabootsen, Je ontwik-
kelt bepaalde vaardigheden, geduld, en
Je hebt altijd wat te doen, Ik hen cr nu
13 jaar mee bezig en de baan is nog niet
af, die komt niet af, Als ik na dienst op
mezelf ga wonen, breek ik 'm af en
maak weer heel iets nieuws . .\Iet elek-
tronica kun je op zo'n haan ook heel
\vat snufjes aanhrengen, ;....lijnvader was
daar nogal mee bezig, maar voor mij
hoeft dat niet 7.0 erg. Als ik kan rijden,
vind ik het allang hest.

Stoom voor de 'gekken'
Vallhitmell51mis naar bllitell51mis. Wat
doe ie naast ie modelspoorbamI 1/og met
treilIelI?
Toen ik 15, t6 jaar was, bt'gon ik echt

Een 1/l()(Ielspoorlhlall CIIstIlderen, gaat
dat samen?
Het is een flinke afleiding, dan ben je
even met iets totaal anders bezig. Even
de zinnen verzetten. Het gebeurde vaak
genoeg dat ik de hoeken lang genoeg
had ingezien en dan ging ik even een
half uurtk n,lar zolder. Daarna kon ik
met een verfrist hoofd de boeken weer
m.

Eigen fantasie
W"attrok je zo mm ill de II/odelsf)()or.
baall, dat je die l'iIIl ie /lader overnam?
Er komt en urm veel bij kijken, ook bij
het rijden ermee. Je kunt een trein de

stond de tafel voor een eigen spoorbaan
in huis en werd er al snel een haantje op
uitgelegd. ~lijn vadt'T werd wen sreeds
minder enthousiast en ik stl'eds meer.
:\1et het gevolg Jat alles nu van mij is en
mijn vader er alleen nug m,lar naar
kijkt. Ik zat er altijd aan te \verken, had
er ook veel meer tijd voor en daardoor
raakte hij eruit.

De liefde voor trei/lell heb ie /lall ie /la-
der meegekregen?
'n Beetje wel, ja. Hij was erin geïnteres-
seerd, ik nog meer l'll ik heb hem een
heet je meegesleept later. Want vroeger
gingen we bijvoorbeeld niet op stap
naar treinen met z'n twel'en, maar nu
wel.

Hoe r.wkt iemand gek op treinen,
Rellé?
Ik denk dat het er hij mij altijd al heeft
ingezeten. Vanaf m'n vroege jeugd keek
ik al naar treinen. Toen ik 12 was,
kocht ik een retourtje Leiden-Den Haag
omdar ik in de trein wilde zitten. nu
deed ik rhuis bijna nooit, want met klei-
ne kinderen is het gemakkelijker om de
auto te pakken,

Wat trok ie in treine,1? Gaf /Jet eell
soort kick?
Zo'n ding is heel groot, snel en maakt
maar weinig lawaai. Daar was ik van
onder de indruk. Zoals ik her nu zie, is
her meer een mooi stuk rechniek dar ik
bewonder. In her begin werd ik vooral
gegrepen door de echte treinen, maar
d,1t veranderde toen mijn vader een
treinrafel neerzette. Dat kon nadat we
verhuisden naar een groter huis. ,\Iijn
vader vond dat spul tJok altijd interes-
sant, maar cr was eerst geen ruimte
\.oor. Drie weken na de verhuizing

Voor een buitenstaander is het belachelijk: die kleine mensjes met hun foto-
toestelletjes om ccn gigantisch grote stoomlokoIllolief heen. Of mensen die
lange tijd in de regen staan te ' ••..achten om die éne lokomotief even te kun-
nen zien voorbij stomen. Of helemaal naar Duitsland reizen voor cen inte-
ressant swomritje.
René Boeff is één van die trein fanaten, hij kan CT niet genoeg van krijgen. In
ccn vreemde stad bekijkt hij altijd eerst het station. Maar behalve met de
treinen in het echt houdt hij zich ook bezig met zijn modelspoorbaan.
Verder volgt hij alles wat cc verschijm in kranten, tijdschriften en boeken
over nicU\ve ont\ ••..ikke1ingcn bij treinen, stations en spoorbanen. In het mili~
taire bedrijf is hij dienstplichtig sergeanH'uurregc1aar bij het 44e painfbat
in Zuidlaren.
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RClléBoeff; 'Als zo'n dinK lallKskomt, dan straalt dat krü(1Jtuit'
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meer in de trein te zitten, ook om te kij-
ken wat voor trein het is. Ik nam een
abonnement op een spoorwegtijdschrift
en zag toen dat er ook nug stoomtreinen
waren. De eerste die ik zag was up een
kort stukje spoor bij 'Dordt in stoom'.
Van schrik meteen een heel fotorolletje
vol geschoren, want dat had ik nog
nooit gezien. Toen ging ik verder kij-
ken, een echte stoomrit maken.

Waar doe ie dat?
Ik heb cr een paar gemaakt, in eigen
land en ook in Duirsland. Zo'tl trein
rijdt dan puur voor de mensen die erop
hebben ingetekend. Verder zijn er ook
lIluseumspuorlijntjes in ons land die rij-
den vour de toeristen. Zelf ga ik liever
mee met de echt georganiseerde sroom-
rit. Die trein rijdt dan speciaal Hlur de
treingekken die erin zitten. Het gaat dan
ook vaak om het forograferen van die
stoomtrein. Voor et'n buitenstaander is
dat belachelijk, want wat zie je name-
lijk? Zo'n grote sroomtrein komt eraan:
een gigantische lokolllotief, wagons er-
achter en die stoppen op een bepaald
moment. Iedereen springt eruit, gaat
naar voren, zoekt een plekje, (ofOfOestcl
in de aanslag; de trein rijdt even terug,
komt dan in volle vaart langs scheuren,
stopt, rijdt weer terug, komt nog eell
keer in volle vaart langs, sropt, rijdt te-
rug en iedereen stapt weer in. Een paar
honderd meter verder begint het hele
verhaal weer opnieuw. Dat is allemaal
met het doel om die lokomotief op eell
zo mooi mogelijke manier aan het werk
te zien. In Duitsland heb je meer moge-
lijkheden met stoomtreinen. Als er net
een wolk voor de zon schuift op het mo-
ment van langskomen, dan rijdt de trein
rustig nog een keertl'e extra. In
Nederland mag je a blij zijn dat 'ie een
keertje stopt, want we hebben een druk
spoorwegnet.

Wat is het biizondere uml een stoOlIl-
trein I'oor iotl?
Sroom lééft. Als zo'n ding langskomt,
dan straalt dat kracht uit. Je staat echt
te genieten. Je ziet van alles bewegen,
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het maakt herrie, er komt rook uit.
Stoom is heel anders dan een normale,
elektrische trein. Die is ook wel mooi,
maar dan gaat het meer om ht,t model
dan om de kracht die crin zit.

20'/1 modeme 'Ko/J!o/)er' hec{t waar-
schijllliik l'eel meer ven/lOKen dali een
ouderwetse stoomlokomotief?
Nee, juist niet. Zo'n 'Koploper' kan
maar heel weinig hebben. Die kan net
z'n eigen trt'instel trekken en meer niet.
Dat is ekonomischer. Zo'n stoomloko-
motief trekt veel meer. .\1aar ze zijn
eruit gegaan, omdat ze niet zo zuinig
olllspringen met de brandstof. Er gaat
40 ton water in, een 10 à 15 ton aan ko-
len of olie; d<lar rijdt 'ie dan een paar
honderd kilometer op en dan moet alles
weer bijgevuld worden. Naar verhou-
ding !.ijn ze niet zuinig met brandstof.
En dus ook niet 7.0 goed ~'oor het mi-
lieu.

Compleet high
\l:'at lIind ie de Kekste daad van jezelf
nmd treine/i?
Tijdens een stage heb ik eens een halve
dag vrijgenomen om een stoomtrein
langs te zien komen. Ik heb toen vijf
kwartier op een viaduct gestaan tot 'ic
eraan kwam, et'n paar foto's genomen
en compleet high weer terug, omdat ik
een stoomtrein had gezien. In 1989
deed ik dat ook een paar keer, bij het ju-
bileum van de ~S. Eén keer in de stro-
mende regen, de stoomtrein kwam langs
en 't was droog, de trein was voorbij en
het ging weer gieten. Dan zijn cr mensen
die denken: die is ook malend, hoor,
gaar d,laT anderhalf uur in de regen
staan wachten tot er een stoomtrein
voorbij komt. .\laar ik ben niet de enige
die d,lar dan staat, op de mooie punten
staat er een hele groep.

HelJ je ('('11 ,1II/o?
Nee, ook nooit gehad. Zelfs geen rijbe-
wijs. Ik zit ook het liefst in de trein.
Omdat ik treinengek ben: dan kom ik
langs stations en kijk ik of er iets bijzon-

ders staat, (lok op de rangeerterreinen.
Verder zit je gemakkelijk in de trein, je
kunt je benen strekken, heb je geluk dan
komt de koffie langs. In de auto zit je te
zitten en moet je echt stoppen wil je de
henen even strekken. En op de lange af-
stand is de trein ook iets sneller, zeker
in de spits. Die OV-jaarkaart in militai-
re dienst is aan mij dan ook goed he-
steed. Ik heb nog nooit zoveel gereisd,
nok in m'n vrije tijd doe ik dat nu.
Wanneer ik op reis ga en in een vreemde
stad hen, hekijk ik eerst altijd het sta-
tion. De mooiste stations zijn voor mij
Amersfoort, Sloterdijk, Haarlem,
Valkenburg, het oudste van Nederland.
Verder ga ik gewoon de stad in en ben
ik net als ieder normaal mens wat aan
het rondkijken, winkelen, enz.

Het milieu
Wat vind ie lIan de modeme. hoge snel-
heidstrein?
Voor mij mogen ze 'm hier heel graag
laten rijden, maar over of naast be-
staande sporen of langs snelwegen.
Geen nieuwe lijn door de natuur, want
behalve treinengek ben ik ook gek op de
natuur. Dankzij de milieulessen en de
studie scheikunde weet ik dat het er er-
ger voorstaat dan het lijkt. Dus zeg ik:
alles wat ie kunt doen om de natuur in-
tact te laten, muet je ook zeker doen. En
treinen zijn minder schadelijk voor het
milieu dan auto's.

Je h('bt milieu-chemie gehad. Weet ie
iets af van vervuiling door al/ta 'sf
Niet alles . .\1aar neem als voorbeeld het
lood in benzine. Dat moest eruit, maar
diHl moet er iets anders in voor de klop-
vastheid. Wat stoppen ze er nou in?
Benzeen! Zo kankerverwekkend als ik
weet niet hoc! Het wordt slecht ver-
hrand en komt als pure benzeen weer
uit de uitlaat. Wanneer je bij ons op de
universiteit benzeen wilde gehruiken,
dan moest de koningin zowat toestem-
ming geven. Nu ga je naar de benzine-
pomp, daar haal je benzine en daar haal
je zó benzeen uit. Dan vraag ik me af: is
dat nou milieuvriendelijk? Een katalysa-
tor is een hele mooie uitvinding. Maar
wat doe je later met dat ding? Daar zit
me een hoop troep in. Ze zijn nu wel be-
zig met de recycling ervan, maar ze zijn
er nog niet uit. Eigenlijk zou het zover
moeten komen dat er een waterstofmo-
tor ontwikkeld wordt. Dat is de schoon-
ste motor die bestaat. We moeten naar
een 'waterstof'-ekonomie. Dat zou het
mooiste zijn.

Wat is ie liefste treil/wellS vvor de toe-
komst?
Het lidst zou ik eens willen meerijden
op een stoomlokomotid. Ik heb één
keer een kort stukje op de voetplank ge-
reden, maar ik 7.OU graag eens een lange
rit maken op de lokomotief zelf.
Wanneer ik in de huurt van een muse-
umbedrijf kom te wonen, dan ga ik daar
zeker meehelpen in mijn vrije tijd en
dan geheurt 't misschien nog wel eens.
Dat lijkt me mooi.

\Vim Reinders
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LEGERMUSEUM HÉÉL MILD VOOR
KRIJGSMACHT
Tentoonstelling van politieke prenten over Nederlands leger

NoU zirTEN
WE eENS EEN J(EER.-.

SER./EUS EEN IÇL/fCHT rE
BESPI,O,ElI/ EN NOU

LutSTEN.r u NlËT eENS

Tekenaar Kees \'i/illemen (o.a. van het VVD.\1.blad 'Twinti~') zorgde bij de
opcnin~ van de tentoonstelling 'Spot op de Landmacht' op 3 mei iJ. voor
nogal \\'3t heroering door demonstratief het woord te nemen en de samen-
stellers van de expositie ccn selektie"c keuze te verwijten. Niet alleen vond
hij zichzelf ondervertegenwoordigd (één tekening), maar wat hem vooral
had gestoken was dnt met name hel werk van tekenaars die het Ic~cr kri-
tisch benaderden na~cn{)cg buiten de tentoonstelling was gehouden. Na dit
gezegd te hebben rijkte hij aan de Sectie l\li1itaire Geschiedenis van de
Landmachtstaf de 'Blokker-prijs' Uil: een pleeborstel.
EGO+TcJactcur Wim Hcij bezocht de telllOonstelling en geeft in onder-
staand artikclzijn indrukken weer.

der, 'een fascinerend overzicht van het
krijgsgebeuren door de eeuwen heen'.
.\-lij was het niet om deze (vaste) kollek-
tie te doen nuar om Je (t/m 21 oktober)
in dit museum ondergebrachte tentoon-
stdling 'Spot op de Landmacht. HOIl-
denl j.ur politieke prenten O\"t'rhet
Nederlandse Leger'. (I)

In de vierde periode, 1945-1 %3, bouwt
Nederland, met behulp van Je VS, zijn
krijgsmacht opnieuw op l'n treedt toe
tot de NAVO. De KL buiten Europa
1945-1985, is het vijfde ded van de ;1'11-
toonstelling, meI :lchtereenvolgens aan-
dacht voor de oorlogen in [ndonc~i{Ó,
Korea, r-.;ieuw.Guinea en ht,t
Unifiloplreden in I.ib,lnnn,
De periode 1963.1 '179 stond bol van de
strijd om de vermaatscharpcliiking \"an
Je krijgsmacht (o.a. de vrije haardracht,
permanente nachtpermissie en de af-
schaffing van de groetplicht).
In het afsluitende deel van de expositie,
1979-1991, aandacht voor de kern wa-
penproblemariek, het einde V3nde
Koude Oorlog tOnde daaruit voortvloei-
ende herstrukturering van de krijJ!,s-
macht.

Opzet
De tentoomtelling, die wordt georgani-
seerd n,l,lr aanleiding van het honderd-
jarig bestaan van de Se<.:tic.\Iilitaire
Ges<.:hieJellls ~"ande Landma<.:htstaf, is
opgesplitst in zeven periodl'n.
De eer~te pl'rlOde beslaat het tijdvak
1891-1914, De spannin,l!, in Europa en
de wcrdd nam met het jaar toe en er
kwamen allerlei technisÇhe wapen ver-
l1Iellwmgen op de lTMrkt (o.a, de mi-
trailleur). De meerderheid V.lnde volks-
vertegenwoordiging was van mening
dat het leger moest worden uitgebreid
en gemoderniseerd,
Dan volgt de periode van de Eerste
\Vereldoorlog, 1914-1918, een oorlog
waM :-':ederland niet direkt hij werd be-
trokken. De krijgsmacht was 'slechts'
gt'lllohiliseerd (zo'n 200 tot 400 dui-
~.endman!).
Het tijdvak 1918-1940 werd aanvanke-
lijk gekenmerkt door internationale
ontspanning, met als gevolg dat
:-.Jederland de krijgsmacht reorgamseer-
de en reduceerde. Vanaf het midden van
de dertiger jaren werd de~e weer uitge-
bouwd.

Deze heldere, chronologische opzt't van
de tt'nrool1stelling maakt het Je beloe-
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museum te bedenken. Ddft is een
pr3chtige sud en dit, binnen de histori-
sche kern van de stad liggendl', gebouw
leent zich uitstt'kend voor een museum.
Dit Legermuseum gedt, zo juicht de fol-

K.W,II~""-,,
'K""",. k"nU"p
k'nkeL.l ",.dr' I,n
T"i"tiU
7',,' I'Jl" "~,I"'I''",'
1'~'IIJ,,,,,,,'haPl,,,I'J~i"<I'
I""N'." i" do L"ml
",,,d,' 1',il'lo",I>I,"",
F~" """,h •.•••I,Idaa,,,,,n
".". do in",,,,,i"<1 I'''n
de ",,,1"";"0/,
""~II"9"'ao"o"
Na I"lnkn",,, ,',-
IVI'M'''','",,,i,le/i,.
'" /w''''''<1 mcl ,Ie 10

In her gnesraureerdt. 17de eeuwse
Armamentarium (wapenmagaûjn) van
Del fr is sinds t'en .untal jaren het
Ll'germust'um gehuisvest. Er IJjn, eerlijk
is eerlijk, slechtere pla,Hsen voor een
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Héél mild
luist daar waar het gaat om de hete
hangiizers met betrekking lOt het leger-
de 'pacificatie van Atjeh, de inzet van
legereenheden bij sociale onlusten, de
oorlog in Indonesië, de konfrontatie-po-
litiek van de VVI).\I inzake de lIermaat-
sçhappelijking van de krijgsmacht, het
site-wacht weigeren en de massale vre-
desdt,tlulIIstraties wa,lr ook militairen
aan dednamen - worden deze op de
tentoonstdling of 'vergeten' of vertegen-
woordigd door bctrekkelijk onschuldige
prenten. Over de moord cn doodslag in
Atjeh ontbreken de felle prenten van,
wellicht l'\ederlands grootste politieke
tekenaar, Albert Hahn, ~len zal telIer-
gecfs weken naar zijn (bekende) teke-
ning met de strak'nde zon/doodskop die
boven de kim komt, en die als onder-
schrift heeft 'Het nil'uwe licht dat over
Atjeh is opgegaan', Alsook de tekening
waarbij Van Heutsz, tOt aan de knieën
in her bloed staande, door de koningin
het "slagers-insigne' krijgt opgespeld,

Van de legerim.et bij sociale onlusten-
zoals het Jordaanoproer (1934), waar-
bij eenheden mariniers en infanteristen
in de straten van Amsterd.lm vochten
met de bevolking - is geen spoor te be-
kennen, terwijl er wel degelijk het nodi. lil-

en no!-:eens duizenden tekcningen l.iin
er o\'er dit instituut en zijn uin'oerders
gemaakt, waarhij de illustratieve en sa-
tirische prellten veruit de boventoon
voerden.
'/1/ de '}fJlitieke prellt', zeggen
Amersfoort en Doedl'ns in hun inleiding
van de katalogus (2), 'ziell we alfe sll/a-
keil ell kleit reIl terug die de NederWJ/dse
samenleving de laatste CCIII(! OPt'rhaar
leger hl'eft gekeild',
Twee dingen zijn hen opgevallen:
'Allereerst d,lt het b,'staansrecht van de
krijgsmacht sedert het einde van de ja-
reil liertig niet meer ter discussie staat,
Ten tweelie dat bepaalde thema 's t'(JOrt-
dllrelld terugkeren, kenllelijk omdat Zl'
wrK, l'er!Jazillg of ergenis opwekkel/,
De positie t'(//I de diel/stplichtige is daar
een lIoorbeefd ('mi, "I<Mr ook de vr,Mg
of de krin~slllacht zorgl/Illdig /liet zijn

•••.....•••" lJelastinggeili omspringt, EI/l'erder
hoc(t het niet te verhaull d,lt jllist iJl
Nederland de ethiek om de hock komt
kijkl'Il als het g,wt 0111 de roe/aatIJaar-
hei<!t'{/IIbepaalde wapens)'stemell: de
strijdgassen in de j,lrell twilltig en dc
neutronengrllnllat lIit de jarclI zevellfig',
Ik denk d,lt de samenstdlers daar gelijk
in hehben, al zou ik aan het rijtje belas-
tinggeld, positie dienstpliçhtigen en et-
hisçhe ,Ispl'kten van wapensystemen,
nadrukkelijk het inzetbaarheidsvraag-
stuk willen toevoegen. Daarhij doel ik
op onder meer de legerill7.et bij sociale
onlusten in met name de eerste helft van
deze eeuw, de oorlog in Indonesië {met
dui/.enden weigeraars) en de (on)vrijwil-
lige uitzending naar Libanon en de
Golf. Dit vraagstuk heeft de samenle-
ving dusdanig beziggehouden, dat het
als een apart thema in de telltoollStel-
ling niet h.ld misstaan.

oP
LAUWERS
IS HET

GOED RUSTEN

'Hait'

'Alle smaken'
De krijgsmacht is ongetwijfeld één van
de rijbte inspiratiehronnen geweest
voor (politieke) tekenaus. Dui/.enden

-"HL/TA/RE GROETPt/CHT BEPERKT

~ ---~"-----

ROTJONGETJE OP HET STRAND

..Ge toch ergens ende:::; spelen I!"'

ire groetplicht
tI', 31 oktober
iet Vrije Volk,

Visschel.
oljongelje op het

i1.nd', 14 mdart 1964.
euwsbldd van het
:>omen,

ker redelijk gem,lkkelijk een aardig in-
ziçht te krijgen in de omwikkelingen,
uiteraard alleen de grote lijnen, van de
!andmacht in de afgelopen honderd
Jaar.

{;""Ij('~
('",le-II119,w('n',
Vlij,.. V"lk.

l1ltilll' 1f'i"-'IIlHJ'.'
1lf'1l nUl! 11'I't !,I'Il.

,lif/I' midrkll'll 91'-
(I mil 10k'I.' i"flf"
,f'id.' nl. ril' /(n.
df'iHJIII't] m'f'r ,fl'

'lI.'id'r[/lnlj"ll
, 11' fJ("'I'Il. EC'1l

'/C', lJiilln nl>"lrnd('
1I i,o h('1 ,('.oulln"l,
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Armamclltarilfm Leger~elI \Y/apellmlls('um
Ddft

ALO-KONFERENTIE: HOE
WAS 'T?

~ ge tekenwerk over bestaat.
Over het optreden van het Nederlansc
leger in Indonesië één enkele (milde)
prent van \Vim van Wieringen, de man
die (in het hlad 'De Vlam') scherper d;ln
wie ook deze oorlog veroordeelde.
Ook bij het hoofdstuk vermaatschappe-
lijking V;ln de krijgsmacht is de even-
wichtigheid zoek. Slechts één tàening
van Kees \X'il1emen (hij maakte er enke-
le duizenden, s..:hat ik), ma,H wel diver-
se van Eppo Doeye en Wim Boost. Niets
ten nadele van deze tekenaars, maar
men kan moeilijk staande houdell dat
zij zich daadwerkelijk helllOeid hehhen
met hrf opruimen van archaïsche toe-
standen in de krijgsmacht.
De s.lmenstel1crs zijn er aldus, door aan
bestaand werk eenvuudig\veg voorbij fe
gaan of héélmild werk te selekteren,
aardig in geslaagd de scherpe kamm
wcg te nemen van hct beeld dat politie-
ke tekenaars deze eeuw van de krijgs-
macht hebben weergegeven.

;\1cn behoeft werkelijk geen groot ken-
ner van het politiek tekenwetk in ons
land te zijn om minsfens te glimlachen
bij een tentoonstelling als deze, waar
Wim Hoost {4}, Nico Visscher (5), Eppo
Doeve (7) en ene Pluis (5) zo rijkelijk
zijn vertegenwoordigd, terwijl anderen
- zeker kwalitatief niet minder, maar
wel veel kritischer - als I.en .\lunnik,
Tom Jansscn, Arend van Dam, Kees
Willemen en Theo Gootjes het slechts
met één f{'kening (en niet hun meest kri-
tische) moeten doen.
Op deze wIjze selekterend hebben de sa-
menstellers, in plaats van 'alle smaken
en kleuren' weer te geven, kans gezicn
een politieke tekening te maken van hun
eigen temoonstelling: een karikatuur.

Wim Hei;

(1) Hl't Koninklijk Nederlands leger-
en wapenmuseum 'Generaal H",•..fer'
is gevestigd in het ArmaiT"emarium,
Korte Geer I te Ddft (015.150500).
Openingstijdt'n: dinsdag cimzaterdag
van 10-17 uur, zonJ;lg van 13-17 uur.
(2) H. Amersfoort en l.l. Dot'àens,
Spot op de landmacht. Hondnd jaar
polilil.'keprenten over ht't
Nederlandse leger. Sdu-uitgeverij. Den
lüag. 1991. f 19,95.
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In ccn vorig artikel (in het juli/au-
gustusnummer) heb ik ~cprobccrd
duidelijk te maken wat Alo-konfc-
ren tics zijn en hoc militairen van de
KLu daar aan deel kunnen nemen.
Dit keer praat ik met Riet en Heuk
Kempcr, die in maart dit jaar deel-
namen aan zo'n Alo-konferentie in
het Coornhcrthuis in Zeist.

Gewoon even eruit
\X'aamm hebben ;uflie;e aangcmeld
('(JorZO'lI dried<1'lfse bi;eellkolllst?
Riet: Nou om hee eerlijk te 7.ijn in eer-
ste instantie, omdat het ons aangeboden
werd en omdat het fijn is er gewoon
even een paar dagen uit te 7.ijn.
Henk: Dat geldt voor mij ook, maar ik
had er natuurlijk ook al veel vaker over
gehoord. Trouwens, ook negatief, na-
melijk opmerkingen als: daar moet je
nuuit h~en gaan, daar heb je niets aan,
je wordt cr gemanipulecrd, de leiding
dwingt je rot allerlei dingen, etc. etc.

\X/aren dat opml.'fkillgclI van mensen die
er geweest Il'<lrel/?
llenk: Nee, juist niet! Op een of andere
mani{'r zijn sommigen blijkbaar bang
om te gaan of will~n gew.(}un zelf nief en
gaan dan op negatieve wIjZe praten over
iets, waar ze geen enkele ervaring mee
hebben. Voor mij ook nog een extra re-
den om dan juist wel te gaan.

Riet: Toch was ik aanvankelijk ook wel
hang dat cr vanuit de leiding bepaalde
verwachtingen zouden zijn. die wij als
groep waar moesten makell. Ik bedoel
bijvoorhecld dat je dingen over jezelf
zou moeten zeggen, die je eigenlijk niet
aan vreemden kwijt wilt.

Snel vertrouwd
Was die angst gercclJtv,wrdigd als ie 11/1

terllgki;kt op die drie dagen?
Riet: Helemaal niet, oh nee! Ik vond het
juist ontzettend fijn, dat er helemaal
géén druk op ons werd uitgeuefend.
Henk: Daar ben ik ook heel hlij om,
want ik weet zeker dat ik dichtgeklapt
zou zijn. En nu - verrassend genoeg-
voelde ik me vrij om wel wat van mezelf
t~laten zien, open te zijn. Eerlijk gezegd
h;ld ik dat niet van mezelf gedacht.
Riet: Het IS ook verbazingwekkend d;u
een groep mensen, die elkaar niet ken-
den, zo snel vertrouwd mct elkaar kun-
nen raken. Wil kenden trouwens êên
ander echtpaar wel tamelijk goed, lllaar
dat was absoluut geen bezw;lar.

Als;e /liet 'illtem' zou ZÎill bi; dit Sf)ort
dagen. zou;e die 'illtimiteit' di/n ook zo
sncl hebben?
lIenk e11Riet: 0, absoluut niet! Het is
zo goed om echt die dagen dag en na\:ht
daar te zijn. D,lt zou niet anders moe-
ten, niet anders kunnen!
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Praten vanuit herkenning
\Vat l'il/den jul/ie er 1111 achteraf Ihlll?
Hcnk: Ik vond het geweldig.
Riet: Ik ook en we denken en praten cr
nog vaak genoeg over.
Henk: Het is nier Jat ik nou zoveel
nieuws geleerd heb of zo, maar de din-
geil worden weer ecns op een rijtje gezet
en je word je cr bewu~tcr van.
Riet: We zijn alerter geworden. W/e heb-
ben in de konferentie dingen besproken,
die wc nu tegen komen, herkennen. en
juist vanuit die herkenning kunnen wc
cr goed over praten en cr naar handelen.
Ja. het is erg goed geweest hoor!

Dlls allerlei wkC11 mC'fbetrekking tot de
Alo die ill de kOllferentie aan de orde
komen. kO/llell ook ill de praktiik voor?
Riet en Henk: Oh 7.eker, en her is daar-
om ook zo goed en zinvol cr lJlet ande-
ren en met elkaar over gesproken te
hebben. Ik had her niet graag willen
missen!

ZOllden jlll/ie anderelI ook ZO'IIkonfe-
relItie aallraden?

EGO I SEI'TEMBER 1991

Riet en Hcnk: Ahsoluut! Dit /.Ou ieder-
een moeten doen. En het is nog ontzet-
tend gezellig en leuk ook. Ik heveel het
iedereen a'lll, lI,lIl h,lrtC.

Vervolgbijeenkomst
Aallgeû"11 ik /Veet dat Hel/k (eli wellidJ!
veielI met hem) er eell hekel ,1,111heeft
als gel'raagd wordt: Eu ... wat doe ie
IIOUzo de hefe daK?, stel ik hem deze
['r<l<1Kdlls //laar Iliet. Ik heb ['an tevorell
eell afs{lraak gel/wakt L'oor dit gesprek,
wam ze hebben het beidl'll dmk. De
groep waar Riet 1.'11Henk deel L'11I1lIit
maakte'l. komt Imlgel/d iaar 1I'('erbii el-
k,l,lr I'oor eell l!erl'olgbiieellkol1lst.
\I/al/t. hoe is het 1/11 lIa eell i<1ar?
Ik bliif deze groep I/og el'en I'olgell en
zal teziinertiid ill EGO ook <1uderelluit
de groep aan het woord fateli over Jlltll
ervaringen na zoveel tijd.

E/fen Bremer

1':ris gt'ell speld tussen te krijgen:
de jongere. die in dienst moet, liie heeft
pech gehad.
Hij krijgt voor die tijd moeiliik eell IJilS-
te baal/.
Anderen. die niet geplaagd wordelI door
de diellstplicht. kUllnen L'ast werk zoe-
ken. klf/mell verder met Imll maatschap-
peli/ke carrière, rakelI lIiet achter ill

kennis 1.'11vaardighedell.
Het is fl1lTcchtvaardig.

Toch is het oJn'allelld:
111gesprekken met dienstplichtigen over
dit thema gaat het gesfJTek altijd Ol'er lie
wecide.
\'()oral diegenelI die al werk gehad heb-
ben. komen nauweliiks nog stil in hun
protest. Hun hele leven lijkt gemïneerd
1/11ze.:::ozijn teruggel'al/en ill hllll inko-
/IIen.

l.•'ee, de meestelI wonen niet zelfstandig
of samen; ze ziill ook niet getrouwd.
De ,1IIto is - siuds de DOV.kililrt - ook
minder het j'eld verslindende monster.
Dat is het a lemaa/niet.

\Vat dali wel?
Uitgami. niellwe schoenen. l1iemve kle-
ding.
Als je L'oorzichtig ['raagt of lil' ollde
broek af ,tau l'eT/'ilIlgi"g toe WilS;of je
ook plezier kllllt hebben als je minder
uitgeeft voor eten en drinken?
Nee, ook dat is het niet; dat verklaart
a/lemaall/iet hUil heftig protest.
Ze kl/Ilnen ook nossoeci en Keul/ig le-
ven met minder geld. Ja. het vraagt wel
aanpassing ... maar het kali.
Dat vinden zij ook.

De fe/fJeid 1'1111de protestelI lijkt opge-
roepen door de Ol/gelijke verdeling l'all
de lasten:
tweederde van de jmlKe l1Iallllell wordt
lJiet geplaagd door disciplinering el1 in-
passing i1/ een hiërarchische organisatie.
Geen baan die aan Imu Ileus voorbil
gtJaf.

LiRt in het gel'oel /Joor rechtvaardigheid
de oorzaak L!mlhet felle protest?

Steuetl
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daarom neemt onze behoefte aan con-
tact met anderen en steun van anderen
in tijJen V,lIlgrote problemen sterk toe.
Albert So.:hweizerhedt {'{'nsgen'gd: 'Het
is niet de pijn die lijden ondraaglijk
maakt, het is de zinloosheid ervan'.
;-,Llilr zelfs als we de zin ervan niet goed
kunnen vinden, kunnen we toch nog de
pijn stoppen, wals het volgende verhaal
duidelijk nuakt.

Bell ~'all de I.il/del/
r,wdsmiln ill Ho/me en L.mgemmmsho(
(Dil artikel verscheen eerder in de
'Griffiuen', wl'ekhJad \'OOf de Nederlandse
militairen en hun "ezinnen in Sn'durf,
H"hne en l.angemannshof).

Zin van het leven
Er was eens een meisje dat besloot om
bij een wijze, een goeroe, in de leer te
gaan. Ze wilde, zei ze, leren wat de zin
van het leven was. De goeroe wees haar
een kamer waar ze kon wonen en gaf
haar een grote ~tapcl boeken om te be-
studeren. Iedere ochtend kwam hij naar
haar kamer om te zien hoe ver ze al ge-
vorderd was. In zijn hand had hij een
zware hOlit{'n wandelstok. Ilij stelde
haar dan de vraag: 'Heb je al uitge\,(lll"
den wat de zin van het leven is?' En ie-
dere ochtend was het antwoord van het
meisje hetzelfde: 'Nee, ik ben er nog niet
achter'.
De goeroe gaf haar dan een tik met dl.'
SlOkop haar hoofd en ging weg. Zo
ging het maandenlang door. Tor op een
dag de goeroe de kamer binnenkwam,
de gebruikelijke Haag stelde, het ge-
bruikelijke antwoord kreeg en zijn stok
ophief om de gebruikelijke tik uit te de-
len.
~har deze keer greep het meisje het uit-
einde van dc srok vast en weerde 7.0de
slag af. Opgelucht dat cr nu ecn einde
kwam aan dat gemcp, maar bang voor
de reactie die komen kon, keek het
meisje onzeker naar de goeroe. Tor haar
verbazing kwam er een brede glimlach
op zijn gezir.:ht, 'Gefeliciteerd', zei hij.
'Je bent er nu blijkbaar ar.:hter. Je Wet't
nu wat je weten moet'.
'Hoezo?', reageerde het meisje ver.
baasd.
'\'\'elnu', zei de goeroe, 'je hebt geleerd
dat je nooit een definitief antwoord zult
vinden op dc vraag naar de ,in van het
leven. En je hebt geleerd hoc je de pijn
kunt stoppen'.
Als humanist denk ik dat hoe ao.:tieverik
zelf Ijn geef aan mijn leven, hoe beter ik
met mijn leven rond kan konlen en des
te gelukkiger ik kan worden. \'('illen we
dat eigenlijk niet allemaal?

DE ZIN
NIET ZIEN

Heel anJers wordt het in moeilijke tij-
den. Dan sluipt de vraag naar het doel
van dit leven vaak onweentaanbaar ons
bewusrzijn binnen. Hoc groter de socia-
le of emotionele problemen worden,
hoe sterker die vraag zich aan ons op-
dringt. 'X'allt als we de di{'pere zin up
zo'n moment zouden begrijpen, kriJgen
we ook een antwoord waarom wc dit
meemaken of ondergaan.

Onzekerheid
We moeten dus zelf een antwoord ver-
zinnen, en dur vervolgens maar in zien
te geloven. Veel men~en slagen er niet in
om zoiets op eigen kracht te doen - al-
leen word je ma;u al te gelllakkelijk een
prooi van twijfel, \'an onzekerheid - en

Ziekte
lellland die met ('en bepaalde ,.lekte
wordt geconfrontn'rd, waarvan hij min
of meer weet hoc lang deze duurt en
wanneer genezing plaatsvindt, stelt
meestal niet de vraag naar de zin van
zijn lijden. Ook niet als dl' zitkte heel
pijnlijk is. De crgste ramp wordt draag-
lijk(er) al~ we weten of geloven dat het
eind in ûcbt is. '\laar iemand die g{'COIl-
fronteerd wordt met een lijden waarvan
hij duur noch afloop keilt en niet weet
of het ooit nog wel gOl'd zal komen, die
gaat vroeg of bat meestal wel de zin-
vraag stellen. Het feit dat het vooral het
gevoel van machteloosheid of hulpe-
loosheid is dal on~ hij ernstige bedrei-
gingen de zinHaag doet stellen ligt voor
de hand. ~Iensen gaan ge\voonlijk den-
ken of piekeren al~ ze niets kunnen
doen. ~1aar dit piekeren heeft meestal
het effekt dat we ons alk'en maar ellen-
dig{'r gaan voelen, d,n onze angst toe-
neemt, omdat we geen bevredigend ant-
woord vindell. En op de vraag wa,lrom
moest deze juist mij treffen of waarom
gebeurt nu juist mij dit? kan niemand
een antwoord geven.

Enige tijd geleden gaf een vriendin
mij een krantenknipsel met de bo.
venstaande titel. Waar gaat het
over? Zolang de dingen redelijk
goed gaan nemen de meeste mensen
het leven zoals het komt en geven ze
cr de voorkeur aan om de lastige
vraag naar het doel of de zin van het
leven maar niet te stellen.

De oplossing van de zandloper in het ju'
lilaugusnlsnummer diende er als volgt
uit te zien: 1 kamenier; 2 inmaker; 3
kramen' 4 rameIl' 5 amen' 6 men- 7 me'
B ;; 9 es'; 10 les; 1'] slee; 12 sleep;'13 slc~
pen; 14 spdlen; 15 lispelen.

Jongerenweekend
Op een cre,ltie\'e manier onderzoek{'n
we hoc wc ons innerlijk en uiterlijk met
elkaar kunnen veroind{'n, bijv. in mu-
ziek, dans, schilderen, poëzie en spel.
Door op dl'zl' wijze je gevoelens te uiten
kun je vormgeven aan je eigen ruimte.
Plaats: J\'lf/lSpeet. Tijd 2.5 tlm 27 okto.
ber a.s. 1.:ostell: ca. f .50,-.

JH-nieu\\'sbrief
De brief verschijnt vijf keer per jaar en
inform{'ert je over activiteiten V,lnde
JH. Vraag em gratis proefnummer. Of
neem een jaarabonnement door f 10,-
over te schrijven op giwnr. 58 van
Humanistische Pers tl' Utrecht.

Hieronder een puzzel waarbij de vicr
juiste woorden zowel hori7.(mtaal als
vertikaal dienen te worden ingevuld. De
omschrijvlllgen lUiden als volgt:
] schepeling; 2 typiste; .3uit elkaar ge-
IU'lld; 4 vastberaden.

Introductiedag 'Humanisme'
Een grom opgezette dag voor iedereen
die wat meer kennis wil makl'n met her
humanisml' en wat dat kan o{'tekenen
voor je dagelijkse leven.
1'/<1<1ts:Utrecht, Tijd: zaterdag 28 sep.
tember Fan / a,OD tot /7.00 I/Ilr.

W,'if;e II/eer Ol'er actiFiteitell lI.!ctell,of Ie
1'(Jordeelname opgel'ell, hef dilll het
f /lIlIIallislJsch Verbond 030.3 181-15 elI
I'rdd}{ n,I,lr Tjitske VerkruisclI.

Jongeren actief!
De Jonge Humanisten OH) orgamseren
de volgende activiteiten:
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Dit keer in deze vast •••ruhrick niet echt ge-
Jichrt:n, maar graag aandacht voor de
theater- ell songteksten van List,lort'
GeTTitsen, n'rzamcld onder de titel 'Je kunt
niet alles hebben'. Haar vorige humIet,
'OktobcrkinJ' (19HJ) en 'Alles op z'n tijd'
(1985) werden meermalen herdrukt, maar
zijn nu niet meer verkrijgbaar. Het is dan
ook prettig Jat zij daaruit deze verzamelbun-
d•••1samenw:lde, aangevuld met l'en aantal
nieuwe teksten. Kort of lang, variërend van
één regel tor twee pagina's, vertellen de lied.
jes en teksten stuk voor stuk kernachtig een
afgerond verhaal. Soms speels, ook fel kri-
tisch en v{"{"lalmelanchollsçh, m.IM altijd
heet realistisch en poëtisch tegelijk.
Van de ma;!! liefst 110 opgcnomen teksten is
hicrnaa';( het lied 'znnl.l<lr lIJ.lt' Jfgt."drukt.
En omdat de gezegdes 'kort maar krachtig'
t."n'klt."in maM fijn' 1.0 dikwijls van to('pas-
sing zijn op deze hundel, \"Olgthieronder nog
de kortste tekst:

toeristische tip
het leven is een omweg waard

Lise10re Gcrrit~cn: Je kUn! niet alles hebben.
Fontein, Baarn 1991. 158 hlz. f 19,90, (FS)

EGO I SEIYfEMBER 1991

zumaarwat

ken je hel lied van zomaarwat
dat anders niks te zeggen had
dan zalig zij die zomaarwat
die zomaarwat geloven

\vant het lied van zomaarwat
dat anders niks te zeggen had
\verd gepredikt in de kerken
werd geheiligd als moraal
stond gebeiteld in de zerken
werd \'erheven tot een [;lal

ken je het lied van zornaarwat
dat anders niks te zeggen had
dan zalig zij die zomaarwat
die zomaarwat geloven

want het lied van zomaarwat
dat anders niks te zeggen had
maakte leiders potentaten
heeft het priesterschap ontkracht
spaarde duivelsadvocaten
schiep de wolf in schapevacht

ken je het lied van zomaarwat
Jat anders niks te zeggen had
dan zalig zij die zomaarwat
die zomaarwat geloven

want het lied van zomaarwat
(bt anders niks te zeggen had
bande volken uit hun landen
hield de beulen op de been
liet de heksen levend branden
stilde honger met een steen
bracht de pelotons [e velde
plantte trauma's in het kind
eerde moordenaars als helden
sloeg de ogen eeuwig blind

dat deed het lied van zomaarwat
Jat anders niks te zeggen had
dan zalig zij die zomaarwat
die zomaarwa[ geloven
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loÎ voor verdient. want hel lijn
stuk voor stuk boeken die l.ieh
laten leun als een trein.
'Een lange reis naat huis' ga,\(
nilgenm'g gehel'l o\'er haM I'er.
blijf in Ghana. het LlIldwa,lT
h,I'U mnn gaat studeren. :\bra
had reeds een baan lT1Llbl'ria
aangenomen, maar tijden, haar
v'lkanti •.•in Ghana krijgt h,l.1T
loon een nnstig auw"(mge1uk
en hesluit :\lal'a hi) h,lar zoon te
blijven. Na eeiJ depressie\"<'pe-
riod", krijgt ze via Ghanese
vrienden een h,lan aan de uni-
versiteit I.an Accra. Ondanks dal
0..1", afsland tussen haar (zwarte
Amerikaanse) en de Ghanese he-
volking hij \"Oortduring wordl
ervaren I.oclt Lt' zich lOch heel
<"Tglhuis in Ghana, Tijdens het
hezoek dat de zwarte leider
.\Iakulm X aan Ghana hrengt.
doet dele een hartstochl •.•lijk he-
roep op Je Amerika.lnse ZWilrte
gemeenschap, in het bijlonder
op .\Iara, om naar de VS ll'rug
te keren.
Ze maakt eerst nog een
Europese toernee met het tOIWe1-
gezelschap waar 1.'" vroeger aall
verhonden was geweest (het In"
neelstuk 'de ll('gers' van jean
(;enet). \Vanneer ze, na terug-
keer in Ghan,l. opnieuw (nu per
hrid) door .\lalmlm X wordt
gevraagd naar Je \IS te komen
hakt ze definitief de knoop door.
Haar zoon Cuv heeft h,Jar niet
meer nodig ter\\.i)l men in de VS
hij de Organisation of AÎro-
Ameriean Unit}"zil te springen
om haar deskundigl1l'id als erva"
r"'TlcoiirJin,Hrice.
:-';ogm.lais: fascinerende hoeh.n!
,\bya Angclou: Een bnge reis
naar huis. De Geus, Breda 1991.
213 hll, f ,n,so. (WH)

Wcrcldvcnster, Houlen 1991.
207 blz. I 29,90. (WH)

Maya Angelou
,\Iel het wrsl-hijnen van het ,.ijl-
0..1", deel, 'Een lange reis naar
huis', is nu de eompktl' autobio-
grafische rornanreeks van de
Amcrik<unse s(;hrijfster :\b~.a
Angeloll in vertaling \'erkrijg-
hilar. lets waar de ultge\'er alle

J,uen voordat zijn !andgen",,,,n
Aehebe ",nSorinka hun eerSle
hoeken puhlkeenlen "",rscheen
er al een roman van de
Nigeri'lJnS'" sr:hrijl'l'r Amos
Tutuola waar de \Veslerse we-
reld van opkeek: 'The I'almwine
Drinkard' (1952). Van deze
Tutuola vers(;ht'•.•n kort geleden
een eerste roman in l'ederlandse
I'erraling: 'Pauper, Schreeuwbek
cn Lasteraar'. \'tJk na hun ge-
boone (in de niet meer bestaan.
de sud Laketu, \'l;.'est-:-';igeria)
wordt van de drie h')(lfper,,,nen

Nigeria

I

door een sikh.extremist vcr.
mourd. J.hmijn vatrekt daarop
alleen en weet illegaal de VS hin-
nen te komen. n,IM in de
:\'ieuwe W'ere1J hlijfl haar nil"ls
1'l<:"p'liIrd;Icrkr,,,hting en
moord zijn deel van haar om-
Iwen.ingen, al ontmoet ze ook
een aantal haólr heel welgt7inde
persollt'n. l.angzaam. maar ze-
ker, 't<IPIt' '"oor stapIC, we('t
j.lsmijn (inmiddels jane) haar
onderdanigheid en gehoor/'I'lm-
Iwid 011\ICzenen in zelfhewust-
heid.
.\\ukhl'rjee weet in dele vlot ge-
,(;hre\'en roman een goed heeld
te geven vall de verwarring. het
v<'[liesvan traditiOll<"lewa,l[den
en de gedwongen aanpassingen
waar immigranten in et:n
vreemJ 1;lIIdmee word •.•n gecon-
fronteerd.
Bharat; J\tukher;ee:jasmijn. Hel

[n dl' r"!n,m 'Ia,mijn' ",het\l {ie
[ndi'lse schrij ster Bhar,l{1
:-lukherjee een heeld van de
westerse samenleving g<'tien
door de ogen van haar oosterse
romanfiguur jasmijn.
Dal' Jasmijn is een intelligl'm
Hindoeslilans meisje dat langt"r
op s(;hool mag hlijl.en dan haar
hroers en luster. Ook W('l'tze
aan een uithuwelijking t",umku-
1l1('nen slaagt ze erin Ie trouwen
l\Iet de d'Hlr haM lelf gekozen
man,l'rJbsh, Vlak vuurdat hel
paar naar de Vcrenigdl' Staten
wil emigreren wordt I'rabsh

India

Hel hedrag is hest•.•md. volgens
dl' I't'tz•.•nders. voor de aJnschaf
\',\11wapens, President De Klerk
is. volgens dit front. geen haar
heter dan zijn voorgangers. dus
zet dl' zwarte he\"(,lking de ge-
wapende s!Tijdonverminderd
voort. Daar i, veel gdd voor no-
dig. Wanlll'er Shell daaraan een
!linke bijdrage wille\'Cren veTle-
kert het zich tevens van plak-
rige kontakten me{ het '-11'arle
hewind rul de m'l<"htswisseling.
I.ang"lmerh'lnd wnrdt het de Ie-
ler duidelijk dat de organis<ltie
achter deze afpersing gel'n enke-
le idet'le doelstelling heeft doch
slechts op "",el geld lIit is, ViJ
uitsluitend iaxoerichten (luss",n
vers<.hillendebl'drijl"'en, rcrso-
ncn l'n politiefunktionanssenl
weet de auteur op vindingrijke
wijze deze thriller gestaltl' ll' ge-
ven. waarbij het tot de laatste
bhtdtijde onduidelijk hlijft wie
zich achter her 'Radicaal
Volksfront Voor Afrika. SChllil
houdt.
\X'annet"teen niet-thriller.lief-
hehher dit hock in één adem uit-
leest. zegt dat meer dan wdke
superlatinen ook.
Elsinçk: '\Ioord per fax. De
Fomein, Baarn 1991. 2.'i7 hlL.
125,-. (WH)

IEx-caharetier Hcnk Elsink dehu-
teerde enkele jM",ngeleden als
,chrijl'er Ips. F.Isinck)met de
goed geschreven thriller
'Tenerife'. Onbngs verscheen
zijn twel'de b,,,,,k: '.\-\oord p",r
fax'. Een leer origineel vonnge-
g",ven thriller. ongcmeen span-
nend en met een verr,ls,ende
ontknoping. Kortom een aanra-
der voor 0..1 •.• thriller-liefhehher.

geplaatsl tegen het l1ceor van het
tehuislel.en. In zijn nieuwe ro-
man hrengt Birney zijn Indis(;he
achtergrond naar l'orl'l1.
Hoofdpersoon is Atln ;-.ioland,
oudste J.oon van een Indische va.
der en een I"rahall!se moeder.

Thriller

ELSINCK
i~

Presid",nt-direkteur van de Shell,
nu j..\1. Voüte, on{\.angl op /-e-
kere d'lg l'en LIXv,m e('n organi-
salie. die zich het 'Radica,ll
Volksfrom V""r Afrika' noemt.
met hrr verzol'k om maar even
vijf miljoen gulden Ie 'torten.

Als kind raakt dl'/-e Alan onder
de indruk van het portret van
zijn l\roOlmoeder van wit, een
magIsche werking Ilikt Uil Ie
t:aan: haar ogen kl,ken niet al-
k'<'ndwars door je heen 'maar
d"",hoordell ook al het <llldat'
d,l! zich r.1ç1Jter ie h('('(>Ild, :<;011'('/
i'ltljd ,1/5 in TIIimt,". [n toene-
rn",nde IllMe r,I,lkt hij gef,hci.
neerd door deze Chinese vrouw
en gaat hij, na bnt: aarzelen, op
zoek naar haar <l(;htergrond en
b",,,,,,,kt haM graf op java,
Lopende het verhaal worden Je
comuuren van de vader van
Alan s!l'ells duidelijker; een do.
min,mte vader die met zijn on-
verwerkte oorlogsverleden (een
'111.111dit, je 501lts ('oor hiis:ss:e-
1'r.1ngelle ,1r.1>I;;dgel/ je net zo /allg
sloeg tot ie ins bekellde Wilt ie
niet had gt,d<l<lli') {Us"enklein.
ZotlIl •.•n grootmoeder in st,lat.
In el'n l"Taaggesprekm('t Je
Volkskrant (27-4-91) simt
Birner de mogelijkheid niet uit
dat 'Vogels rond een vrouw' nog
wel eens l.oUkunnen uitgroeien
tot een IndiS<..hetrilogil'. \X'al mij
betreft \"(legthij t't snel de twee
volgende delen ,wn tne!
Alfred Birney: Vogels rond een
vrouw. In de Knipschel'r,
Am'lerdJm 1991. 175 h17.
126,50, {WH}

..
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Alledaags racisme

Inzjcht
jn alledaags
racjsme-~
•

Indisch verleden
Kort voordat ,Ian de auteur
Alfred Birner de Haagsl'lilerairl'
'Paagmanprijs 199 J' wenl toe-
gekend (voor zijn eerder ge-
schreven Tom,lTlS'T'lIIlilra\ lu-
n'lrark' en 'Bewegingen van
heimwee') verscheen zijn lIerde,
eveneens aUlOhiografische, Tn-
m,1ll 'Vtlgd~ rond ",,,,nvrouw'.
Zijn eerste twee romans waren

;\e{lerlanders denken van zich.
zelf dat ze nogaltokrant zijn;
h'nnclijk zijn we zo tolerant, dat
we ernstige intolerantie ten aan.
zien van allochtonen op l'l'n 'liJn.
tal terreinen tolereren. Komt ra-
cism",ook voor in het meer alk,.
daagse leven, in de tram, op hl'!
vo{~thalvcldof in het l.af':? DOl'
vraa!;islclll", Philomena Essed
zich lil haar hoek lnz.icht in alle-
daaj.ts racisme'. Ik stelde me I'ed
van het boek voor, maar het viel
tegen, Essed inlerviewde slt"chrs
tiellt'lilen, niet representatieve,
vrouwen en hovendien, naar
mijn indruk vuurnamelijk vrou-
wen di•.•há<ir inzichten owr ra-
cisme det"lden, terwijldissiden.
ten worden geschoren zunder
zieh tl' kunnen \'Cr\wrell. Ook
hlijft h"'t volstr •.•kt ongewis wat
zij verSlaat onder 'alled'liIgs ra-
cisme'.
Kortom, ht't ho •.•k bevat - helaas
- geen hildrage aan de kennis
over het (alledaagse) racisnw in
:\'cderland.
Philomena Essed: In7-ichtin alle.
daags racisme, Hel .speçlrum,
Ulrcehl 1991.376 hlz. I 39,90.
(\1;'V)

Het is hekend dat er vorml'n van
racisme ocsta'lIl op bijvoorheeld
de iHbeidsmarkt, de huizen-
markt en in het nnderwijs, dat
wil ze~en Jat huidskleur of et-
nicin:it een rol speelt bij lle \'Cr-
deling van hanen, huizen en on-
derwijsbmen. Allochtonen vin-
den, ongeacht opleiding, werker-
varing of taalvaardigheid moei-
lijker werk d,lIl ,mflK:hwne
;\ederlanders, zij vinden milHk'r
gemakkelijk een huis en hun ca-
paciteiten worden in hel onder-
wijs v,lak ondl'rschat of onder-
henut.
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Poëtische FellinÎ
Eén ",HI de films waarmee
~edcrico ~ellini roem verwierf
was 'Giulietta van dl' );eesten"
zijn eerste kleurenfilm uit 1965.
En de hoofdrolspeelster mJJk!e
er al even onvergelelijke n<lartl
mee: Giulietta ,\l<1sin,l, e<:hlge-
nOle \'<ln de regis,eur. De film
had Cl'n sterk autobiografi<;<;h
karakter en Fellini'~ scenario
van ruim 25 jaar ,beleden was ge-
baseerd op zijn klt,int' roman
'Cilllietta', die pas in 1989 werd
gepubliceerd. Dit voorjaar
bra<:ht dt, Prom er enl vl'rraling
(door Ena :\LHis) V<llluit,
Fellini bat de ik-figuur,
(;iu!retta, vertellell over haar
jeugd in de .•.•lu~soliniperiode,
haar fascistische stiefvader, baar

jonge huwelijksjaren, maar
vooral o\'er de angsten en taboes
die haar leven IX'heersen.
Gilrlietta 's magische vrees voor
overspel van haar t'chtgenoOl
brl'np tegelijk ,.de andere ang-
sten en n'Khtmerriea.:hlige vi-
sioenen krachtig tot leven, Een
en ander wordt nog verst('fk!
door haar declnJ.me aan spiriris-
tische seances en doordat ze 'Ix:.
zo<:ht' wordt door diverse r.ees-
ten, 7-(lalsde pesterige Ola ,de
sensuele CasJnova, het beeld-
schone 'd,mseresle' Iris, de
lleremiet met de twee leeuwen
en de Heilige op hl't rooster.
lntuswn voelt z.e 7.kh ook nog
belegerd in haar eigen tuin door
een soort middeleeuw~e krijg.s-
macht. Tot slot keert
Grootvader met 'zijn d'lrlserl'sje,
lijn beroemde avontuurtje' terug
in zijn lu<:htb<lllon; 'Ik reilde
1I,1,lrhem tOt', klauterde lullgs de
ladder olll!Joog ell el'en luier ~at
ik II<I<IS(11<'111 in de IlUl/ui. Toell
doog de grote bul/oll !Jeel lillig'
Z,lulll /'ader, sl/'eg bUl."ell/}('t
dük 1'.111 het bI/is lIit, !JOl'ellde
tOPI,ell I'all de pijnboml'Il ll',ldr.

011< er mi;n /'iiamie" güloppeer-
dell eJl voortrelldell, ell zlI'eefde
I'Tl, door de lucht'. Het Tochtje
.loer Giulietta boven alles uitstij-
gen ... en boven zkhzelf 'u he-
\Tijd!
Een verlaat. poëtisch rortl<lnde-
buut ,'an de grole filmtovenaar.
Federico Fellini: Giulietta, de
I'rom, Baarn 1991. 88 bh,
i 22.50. (FS)

Wim Hei;. hu"k Spoelstr<:
Uh'ss£'! Visser

aardig. ook als je nier een pan-
ner zoekt.
Ellr de Vries; Vrouw lOekl man.
Van Holkema & \Varendorf,
Houten 1991. 77 blz, ge-.ll.
114,90.(1-'5)

ontmo<,ting. :\-Iaar miss<:hien is
de hdangrijk<;re raad wel die, die
ze zelf krijgt ,'an haar 'goeie, O\l-
wc vriend Tom' <ll, ze hcm ten-
slotte - enigszins );edesillusio-
neerd - hij praat m'er h,lar bele.
venissen: 'Kiik toch eells eillde-
liik I/;lar wat ft' hébt en {ixeer jc
niet stt'eds (Jf' U'ut ie nih heht!
(... ) MJJr ~'i'rI,/Ilg('11 ,., d,:t kUil

jt' toe/; /Jest l'Oe/ell zondeT er 011-
f{e/ukkif{ I'all te Il'ordell?'.
Kortolllt't'n wijs boekje, verrijkt
rtlt't ko<;[elijke tekeningen V,111

Lian Ong. (h"rrigens hou ik van
Wirlllie de Poeh, en nog meer
van De kleine prins, maar om
dat nu in dc ruhriek 'Oprot'pen'
te 7,etten... Ortl dit te ,nappen le-
le mcn 'Vrouw zoekt man', heel

voor Yarima. Ze wordt uiteinde-
lijk zijn Houwen ze krijgen (na
een miskraam in de jungle)
David (in PenllS,.lvania) en
Vanessa (weer in het oerwoud).
maar wat aan dit huwelijk tus-
seu <:ulturen voorafgaat ... en
\Vat nog zal volgen? Zt'ker lijk!
deze love.storr enig in dl' we-
reldgeschit'denis t'n het IO.t'n
over de levensgewoonten van de
Yallomami is al eVl.'nadembene-
Illend.
Kenneth Good: Harthout. Het
\Vcre1d\'ellSler, Houten 1991.
Hl blz, en 48 folO\. f 49,90,
(FS)

Vrouw zoekt man
'Als ik "die 1'111'''gCP(Jnden hud,
::011dit Ilt'T/;u,111111a{ge/oprll
zi;lI. Of missciJiell (Jok wel 'liet.
Alaar d,m ;:011ik ül/es /IIoetnl
r'<'r;;illllt''I. Eli ,1,11 dot' ik wd teil
dele, müür niet he/ell/üür schrijf!
Ellr de Vries l'rgl'IlS in 'Vrouw
wekt man - Onunoelingen via
contactad\lertentie~', Een eerlijk
en kuk boekje en nog informa-
tief ook. Immers, één miljocn
~ederlanders is - al dan niet ac-
tief - op zoek naM l'l'n levens.
p'lTtner en een groeiend percen-
t,lge probeen het ml't het pl<l,n-
sen van of reageren op een con-
t,Ktativertl'ntie, Ot' z;Jtt'rd,lg-
kranten ~l;l;ln cr vol mee, zo'n
60.000 per laar, Teleurstellingen
,jjn d,l,Hbij natuurlijk 'all in the
game'. maar die vloeien yoor een
groot deel ook ,'oort uit een (on-
hedoeld) gebrek a,1rl duidelijk-
heid, ondubhellinnirheid en ori-
ginalilcil, Hoc \'erte je echter in
weinig woorden wie je hent ell
wie je zoekt?
In vaak \'(;rmakelijke hoofdstuk-
jes verschaft Ellr de Vries, door
het vertellen van haar eigen treu-
rigl' en vrolijke erv<lringen, indi-
rect heel wat bruikbare tips met
hetrekking tot; de tek,t van de
advertentie, de brief die ie
schrijft, de brit"'l'll dil' je krijgt.
het telcfoni<;<;hcontact en de

I

Liefde in het regenwoud

taire stuat. De st<1atheeft dl/ulll(
het (Jllmogeli;ke I(eil,I.l11om d,1t
fe/'t'1/ ti' l'i'rmil/kel/,lJel iI,/II (Iür-
dell te S(lJel"ell, er eelJ kurikü-
tuur I'üll te lIIüké'lI, een surru-
gaat l'uor ht'l mt'IISt'li,k /Ii'staall'.
K,ld,Ht' verdient voor zijn gehele
werk. maar zeker ook voor dczl'
'Alhant'Sl' lente', niet allt'en l'en
groot lezerspuhliek, maar wat
mij betreft ook de enstvolgt'ndt,
!'\oht'lprijs nl\)( liter,ltuur.
hmail Kad.ue; Alhanese leme.
Het afscheid van l'en diClalllur.
Van Gennep, Amsterdam 1<)91.
224 hbo f ]S,5lJ. (WH)

woud'. 1{ct boek is een wal
merkwaardigl' krmsing "an een
gepupularisl'l'rdl' volkenkundi);e
d",cumentaire t'n een liddesge-
schiedenis, Beide worden eigen.
lijk niet t'cht uitgediept en laten
tallolt, vragen open. \'(,'ie dit. en
ook het wat afgerafft'lde slot l'n
dl' weini); cnalie\<' vert'lling' op
dl' koop tol' neemt, z,ll echter
nct als ik vele uren kunnen ge-
nieten van Cl'l1 dOM zijn unieke'
inhoud ongelooflijk b<>t.'iend
bock.
Kenneth Goud, hcgin dertig en
bijna afgemlliend, zal in 1975
zijn laatste stagejaar nlOr het
schrijven ,'an zijn pruefschrift
doorbrengen hij dl'
lIa,oepoeweteri, de 'meesI
WOl'~tl"stam van de
Yanornama-indianen. Deze sc.
mi'nomaden van het
Vent'lola<lllsc Amaz(llle-gehied
1c\'Cnnog nijwel in het stenl'n
tijdperk. Good raakt, voor,ll 'll~
hij hun taal rn'Khtig wordt en op
den duur zijn hangmat in de
,;/JaI'O'IO (het ene gemeenschap.
pelijke bladerdak \"an de ca. 75
starnleden) hangt, geheel in de
han van deze 'primitieve' men-
sen. Kortom, hil' blijft nit,t één
maar, met en ke e llnderhrekin.
gen. elf jaar hij hen. Het proef-
schrift, de verblijfwcrgunningt'n
en lijn inkomsten worden \"aJk
een lijdensweg en dal geldt aan-
vankt'lijk n,wwt'lijks minder
voor de liefde die Ken opvat

In de serie' slllk nlor slUk bij-
zondt>rt, - reisboeken van Iiel
Wereld •.enster vt'Ts.;heen van d"
Artlerik<1<1TlScamrupoloog
Kt'nr1l'th Good "11;lrthout' (vert.
V<ln'[nto the heart'), nlt't al, on-
dertitel ':-'li)ll leven en liddt' bij
dl' Yanomami in het regen-

I
geschi('d('nissen omrollen zoals
ze bij dl' gl'boOfll.' waren voor-
spdd. 11•.•1 wemelt in cl"'le rom,l1l
\'an "chinerende" uitdrukkingen
en gCl-cgdl'n. waarvan ik cr hier
('nkel •••noem:
'J.~ris Keell ;:ijll'ef{1I<1<1rde top
1',111 et'll palml}oolll'
'W'aar <'<'11 h(Jl/d 1'(J(Jr !>lJ[td<1,lr
bikt eell schu<1f'Iliet tmor 011/'
'Wie eell <1ltdermet stel//'1/ gouit
k.m //let,lul temg l'erwücht('I/'
'Ent wijs mall ducht lIIet oper-
leg t'our ('('11stier
O~ roman van Tutu"!;1 is een
aanwinst voor de Afrika,Hl,e
Bihliotheek (inmiddels reeds
meer dan dertig titcls!).
Amos Tutuola: Pauper,
Schreeuwbek en La~teraar, In de
Knipscheer, Am<;terdam 1991.
200 bi,. i .n,"~o,(WH)

in Jl"t' roman he:I le\'t:I1~r;ld uit-
gestippeld. Vonr Pauper bete-
kende dat een ICI'en \'01 armoede
en misêrc. Voor Schreeuwbek
('en Janeenschakeling \',m rUl.Îcs,
terwijl Lasteraar alle skchte ei-
gl'llschaplx'll in zich verenigd
had. V,m ,tIkdrie werd voor-
spdJ dat zc, op het dieptepunt
van hun bl'Slaan, ui! h<'1oudt'r-
lijk huis wuden worden g'é"lt:"t, ja
zdfs uit de stad lUuden worden
H:rbannt:n.
In de/.e fr'lditionele Afrik.lansl'
roman (hel is als het ware een
lang sp,mncnd \'crh'lal dM aan
een gro"p tochonrdl'rs wordt
\'cndd) laat Tutuola de kven,-

De afgelopen jaren hebben wij
dinro;e keren in dezc rubriek
aandacht hcsteed aan het werk
\'an de grote Albanesl' schrijver
Ismail Kadare (o.a. besprekingen
van 'De genrra'll van hrt dode
leger' en 'Dl' kroniek van de ste-
llen stad'), In het juni-nummer
stond nog een hespreking van
zijn laatste in nnaling uitge'ko-
men rom,ln 'De nis der <;<;hande'.
Onlangs vl'fscheen opnieuw el'n
boek van ájn h,md: 'Alhane<;e
knte. Het af,ehcid van een dic-
tatuur'. Gt't'n rum,m, m,lar t'l'n
indrukWekkende poging tot
rechtvaardiging waarom hij na
,'ele jaren onder het regime van
Iloxha (tot 1985) en Alia (vanaf
1985) J.ls schrijn'r aktief en pro-
duktief kon l.ijn. rtI<l<lrzich des-
ondanks uiteindelijk to.:h ge-
nood'.aakt zag n,ur Fr'lnkrijk
uit Ie wijken (27 sept. 1990):
'Omd,1/ ik ill AI/!<lIliëIliet ill de
gel'allgellis had kmmel1 zitten
(daar was hij ti.-bekend voor;
\'('11), kwam ik ht,t ill hullkri;k
doel1'.
'Albanese lente' omV<lt beschou-
wingen, een hridwi<;<;eling (met
Alia) en t'en kroniek. En voor
het eerst is K<ldare in sraat om
onvnbloemd liln hart te luchten
over het Alb,lne~t' totalitaire sys-
teem, d,lt zijn land nu al nerrig
jaar teistert: 'Het llurm,lit' /t'I't'll
is dt, i'rgSli' t"iiülld 1'<111de totdli-

Albanië
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