
MAANDBLAD VAN DE HUMANISTISCH GEESTELIJKE VERZORGING Bij DE KRIJGSMACHT

Woelige tijden voor de beroeps (1) • Oorlog als verkiezingsstunt' De reli-
gie dcr ongelovigen Europese stammenoorlog Selcctief The Walk
Accepteren van Nederlandse verliezen bij inzet krijgsmacht dubieus gegeven
Zure regen: ccn oorlog zonder camera's Khaled • Geen oordeel?



Redaktie

rlr. 10, okwh,'f 1')')2, -' Ic ia;lrgan~
Ahonnementsprijs {- 1'i.- pCTjaM. te
storten op pmthan 'rekening 4H0414
l.n.\'. IlootJraaJ,man HG\' tc Zei,t.
.\Iililairl'n omvangen het bbJ up aan.
vraag /Onder hl.taling.

KcJaktic:
lUl Jen Boer. Kbzicn van IIranJwijk-
Willjn. \X'irn lIcij (voorz. I, c.uinc
van llinte, ['l'ter Samwt'l. Jos Sin>nl,l.
hank Spodstra.

VaSICmedewerkers:
Adriaan !lijL Thco Cant'C, Ar",nJ I'an
Dam, Even van nijk, GnarJ van
Erkdcn>. Cm II(x'brr,l, I'ierer de
Jagl'T. Tom jall>scn, ""'illy Lohmann.
Frits \ob,h. ten :\lunnik, Rcnr Xauta,
Lco van 01',ceLJnd. Cm Out, Tom
I';wka, Freek Pol, Kien Rohijn', Karel
Roskam, l'aul Rutten, fbm Schonk,
Klaas Soesbeek. Jan Stoof. Wcssc1
Vi ••••er, I lans I'an \,\'i.,.,en.

Eindredaktie en vorm!:c"in!,:
Frank Spodstra
Druk: Brouwer OiÎ,et b.\'. Utrl-..:ht

Adre, redaktie en admini<;tratÎe:
Bureau IloofJraaJ,man,
Cournherthui" Or,mle ><'as,au!aan
71. .l70!! GC Zei~t, td. 03404-20906.
Ilijdragen in EGO wr",hijnen op pn.
soonliJke titel en vertegenwoordigen
niet noodzakdilkerwil' de vi,ie van de
redaktie of dl' dienst HG\'.

Inhood
Geen oordeel ~ 2
Woelige tiiden voor de bnoep~ (I) 3
Oorlog als verki(?ingsstullt 6
Kh'lled ï
l\"ü:llweJienstplichrkellrinj.: noj.:
j.:eenmaatwo:rk voor allochtOlwTI S
Selectief (I'rikkels) I Gcdicht 10
Europese stammenoorlog 11
Tll<'l'lavcr 12
Bosnië (po'ter) 14
lkreikl1<larhcid 16
Vragen staat vrij 18
De religie der ongelovigen 19
The \X'alk 20
Acn'ptert'l1 van :-\cJcrL\l1d'l' verlie-
zen bij inzet krijgsmacht dunieus
lI:ell:evcn 12
Zure regen: een oorloj.: zonder
canwra's 14
Boekm 2(,
René Naut,l 2S

Foto',:
mnrragina \X'imIleij
pag. 17 Ger,lTd vall Erkelen,

2 - EGOfOKTOH[J{ )992

GEEN OORDEELt
Nederlanders keuren militair ingrijpen in
ex-Joegoslavië goed
Be~in augustus maakten de kranten meldinl; \'an een onderZOek dat het NIPO in
opdracht van de AVRO had uit~evoerd: "Tweederde van de Nederlandse be~'ol-
kin!; is voorstander van mililair ingrijpen in voormalig Joel;oslavië," Verderop
in de berichtgevin~ wordt gemeld dat 26% te~en mililair in~rijpen is, terwijl
11% daarover geen mening heeft.
Dit lezende 1JI de gemiddelde Nederlander moeten vaSlStel1en dal hijlzii niet be-
Haa~d is.
Hoc zit het nu met de mensen die wel bevraa~d zijn.

's A~'ond~ om half tien, moe van een drukke werkdag, denkend aan naar bed
gaan, gaat de telefoon. Een me\'TOUWvan de NIPO die niendelijk vraa~t of ze
een pJar vragen mag ~tellen. Na enig gemopper over het late tijdstip verzekert ze
dat het niet lan~ zal duren en stelt de eerste vr;lal;:
'Bent u \'oor militair ingrijpen ten hehoeve ~'an humanitaire hulp in Joegosla\"ië?'
Dat lijkt niet zo moeilijk, dus je zegt: ja.
Dan de \'Taal;: 'Rent u voor militair ingrijpen om een eind aan de burgeroorlog te
maken?'
\Vat een \'Taa~, en wat antwoord je daar nu op als weldenkend Nederlands
staatshurger. Zoiets gekompliceerds Haag je niet in een telefonische enquête die
maar even duurt. Hoc kun je daarop nu ja of nee ze~en? Wat weet je cr nu hele~
maal ,'an? Waar heh je het over?
Een strijd tussen kuhuren, een ingeworteld nationalisme. een eeuwenlange ge-
schiedenis. Hoc kan je o\'Cr wiets zwart-wit denken, sncl ja of nee zeggen.
Na eni~e diskussie met de enquetrice wordt vastgesteld dat je dus ~een mening
heht. Het i~JA of het i, NEE, Al je gedachten, al je vragen worden in de enquêle
verwerkt als GEEN MEI"ll'\"G!
De volgende Haag is wie de leiding wu moelen hebben als cr militair wordl op-
getreden.
Dat i, simpel, de VN natuurlijk, daarnmr is die toch in het leven geroepen.
',"loet Nederland deelnemen aan een VN-aklic?'
Ja, wc maken cr deel \'an uit, dus het is een logisch ge~'olg,
'Houdt u cr dan ook rekening mee dat Nederlandse militairen kunnen sneuve~
Icn?'
Lieve help, wat een hypocrisie! Alsof hel Inen van een :\'ederlandse militair
meer waard zou zijn dan het leven ~'an ieder ander mens! En weer wordl cr een
kruisje gezel hij geen mening.
Dan de laatste vraag: 'Vindt u dat Joe~oslaven opgevan~en moeten worden in
:"J"cderland?'
Tja, eigenlijk niet ... ik denk dat dat niks oplost. 'Dus u vindt dat Nederland ~een
onderdak moet bieden aan Joq;osla\'en.'
JA MAAR, ZO BEDOEL IK HET NIET, IK BEN GEEN LID VAN DE CEN-
TRUMPARTij!
Na een 'slaap lekker' wordt aan de andere kant de hoorn ncer~elegd.

De slaap is weg, de wereld is levensgroot in de slaJpkamer. Beelden van oorlol;,
honger en pijn ziin niet meer te verbannen. Het is een nachtmerrie.
Een nachtmerrie, die een paar dagen later in de kranten wordt afgedrukt. \Vant
naasl een koele, cleane en zakelijke weerga\"e van de uihlagen van de enquête
blijkt dat Nederlandse politici hierin hun beleid herkennen, terwijl anderen zich
voor hun ideeën daarop basereIl,
,Minister Van den Broek v-allBuitelllamlse Zaken rea~eert dat hij de uildag van
de enquête beschouwt als een duidelijke ondersteuning van het regeringsbeleid.
500 mensen, gebeld op eell door de weekse avond, wel of niet op de hoogte van
de ontwikkelingen in de wereld. Misschien op het punt staand naar bed te gaan,
staan met JA/NEE-antwoorden model voor u en ons, voor de mening van de
Nederlandse he\'olkin~ ...



WOELIGE TIJDEN VOOR DE BEROEPS (1)
Bauke Snoep (AFMP):
'De krijgsmacht is geen werkgelegenheidsinstituut'
Oe vriiwilli~dicncndc militair maakt bewogen tijden door. Nauwelijks was
hijlzij bekomen van het ingevoerde - ingrijpende - nieuwe personeelsheleid
of de 'Berlijnse J\luu(' \vcrd neergehaald en men werd gckonfromccrd met
pcrsoncclsrcductics. De zekerheid van 'cen haan voor het leven' bleek ineens
cven houdbaar als sneeuw VOOT de ZOIl. Ternauwernood had de heroepsmili-
tair de tijd de eventuele persoonlijke gevolgen van een inkrimpende organi-
satie onder ogen te zien, of men zag zich al weer geplaatst voor een nieuwe,
vall overheidswege opgedrongen, taakstelling: de vijand komt niet meer uit
het OOHell maar deze bevindt zich 'all over the wodd'. In een tijdshestek
van nog geen twee jaar werden militairen uitgczonden naar dc Golf, :"\oord-
Irak, Jocgoslavië en Camhodja.
Dagelijks konstatcren humani<;tische raadslieden, of het nu om vluchtigc
ontmoetingen gaat of diepgravcnde gesprekken, dat er onder de nij\.•...iIIig-
diendende militairen grote on rmt valt te bespeuren. Reden waarom EGO-
redakteur \Vim Heij sprak filet Bauke Snoep, voorzitter van de Algemene
Federatie van Militair Personeel (Af MP), de grootste vakbond van heroeps-
militairen.
De helangrijkste gcspreksthema's in dit eersIC artikel zijn: het nieuwe perso-
neelsbeleid, dc pcrsolleelsreducties, het sociaal-beleidskader en het ontbre-
ken van echte uitstroomhevorderendc maatregelen. In hel tweede deel (ver-
schijnt În het nOH'mber-nummer) gaal het mct name over het wetsont\\:erp
collectieve actics defensiepersoneel en hel uitzendbeleid.

W'<llIl/eCTmell ol'ef,ict llMI
de bemepslllililûir de {,utste
;,Irell ,1,1II l'eTallderiIlKe'l
(WeT zich IJ!'ell heefl gl'lue-
gCII, (/<111is er m.i, Sf!rake flall
eCIl turlmlelllC tijd. Dcelt If
dil' mcning?
Ik denk den hl,t inderdaad zo
is. In jallluri 1990 werd l'en
nieuw personeelsbeleid inge.
voçrd dat niet ml'L'r al, kern
hevatte dl' ,ociale garantie
van de bevordering, maar je
moe,t cr wal voor gaan
dU~'II. Terwijl het wordt in-
gevoerd, met ;llle gevolgen
nlOr het loophaan- ~'n car-
rièrebeleid nlOr hl't zitlende
perSOlIed, word je gekon.
frnnteerd met Jllerlei bezui-
nigingsoperaties vanuit dl'
politiek. Je konslatn.rt d,1t
De Muur wegvalt, alsgevolg
waarvan er allerlei plannen
worden ontwikkrld om de
krii!;smacht drastisch Ie re-
duceren (wc spreken op dil
moment over JO";',). En d,m wordt cr mo-
ml'nt~.cl ook nog eens gl'sproken over ren
lllOgciijkc opheffing van de dil'1l>tplidlt,
met grote gevolgen voor de hele krijgs-
nUl'ht. Tja, d,m mJg je dus wt'1 stellen dar
er voor de mensen in de krijgsmacht spuke
is van e~'n IUrbuleme tijd.

l.alen we IJrgillllell met "et lIiellll'e pcrso-
lIl'dsl,elcid. \\"'at ::.i'lI dl' groots/I' l.l.r,lm/r-

AI'A1f'-I'oorzitter B.llIke SlIoep

r;,/gell in l'ergclijkillg meI d,/,lTl'()or ell IJO('
dl'lIkt lf d,wTOI'I'r?
De grootste verandering is dat men vroegn
de zogenaamde hlokhevorderingssystema-
tiek had. Als je 1II,lar l'en aaJlul jaren ou-
Judom in rang kon aanwijzell, ,LIll werd
je vanzelf wd hevorderd, ten7-ij je één of
ander hakje aan dl' firts had h'lllgen. l'\'u zit

t:T allel."n nog maar een Iwvordering aan
vast wannel."Tje een funktie met een hogere
rang krijgt toegewezen. Dat betekent dat
het dringen gaat worden, dat er meerdere
sollicitanten LUllen zijn voor één funktie en

"HET GAAT DRINGEN '>''ORDEN'

dat er toch maar één die funktie krijgt.
:'\-lisschirn is nog wel de meest essentiële
verandering in dezen dat het personeel,
door tI."mOl."ten solliciteren met de moge-
lijkheid van afvallen, moet lrren te beseffen
dat ze misschien weleens nier zo goed zijn
als ze altijd dachten dat ze waren.

Dat la<ltsll.' werd m.i. ook in de IMIld ge-
werkt door de Ke"allteerde beoorde/illgs-

s)'stem<ltiek.
Je konstateerde, zeker in het
verled~'n, dat mensen wel-
eens tr hoog broordreld
wrrdrn omdat men brt ver-
vclend vond iemand laag te
beoordrlen. In het nieuwe
rersoneelshelrid is het van
helang dat je irmand op de
juiste waarde heoordeclt,
Beoordecl je iemand te laag,
dan schaad je irmand in z'n
carrière, heoordeel je ie-
mand te ho()~, dan schaad je
iemand anders z'n carrière.
Uiteindelijk spelen immers
di~' beoordelingen toch een
belangrijke rol bij het sys-
teem V<ln funktieroewij7:in-
gen.
Wanneer je nu kijkt naar de
systematiek van de beoorde-
lingrn dan scoor je met een

5' IVC-nivo voldoende, dan
:: v.oldoe je dus aan de eisen
r; die de funktie stelt . .\Iet een
g C hrn je dus beter. ,\Iaar
Ë hoen'e1 heter dan nèt vol-
doende? In het kader van

fun ktietoewijzingen (doorstroomfunkties
e.d.) zie je nu dat men een CID-norm gaat
hanteren. Or grond waarvan? Iemand die
CID krijg voor zijn funktiOJlele heoorde-
ling heeft in welen veel te veel. Als hij vol-
doet is BIC voldoende. Dus het geldt aan
twel' kanten, zowel hij de heoordelaars als
bij degenen die dL' beoordelingen moeten
interpreteren.
Ul'ziçn we nu de eS'il'ntil' van het nieuwe
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personeclshe1cid (dus mnder redukties),
dan denk ik Jat hel een goed beleid is, Een
heleid dat een appèl doet op Je mens in de
or~anisatie, dat de mens III de org3nisatic
stimuleert om initiatiev('n te nemen. En
omgekend een org'lnisatil' die die initiatie-
ven weet IC waarderen in Je vorm van een

'DE REDUCfIES FRUSTREHENHET

:\IEU\\T )'[RS01\'EELSIlEl-UD'

hogere funktie, Dit in tegenstelling tot de
tijJ van Je oude systematiek waarin hel al-
lemaal als bet ware één pot nat was, de tijd
van de spreekwoordclijke adjudalll die ad-
judant was gt'wordcn ondanks het fcit dat
hij kachel nog steeds met twee g's schreef,

Zo zou het heh/Jen moetelI gaal!, Nu de
praktijk l'an dit momen/.
Wanneer je nu m'n heleid will invoeren -
dat hebbl'n wc in janauari 1990 gedaan
met een overgangstermijn van vijf jaar (Jit
in verband met de diverse inspanningsver-
plichtingen tot I)(~vordering die cr lagen en
de sche'efgroei) - en daar doorheen fietsen
ineens reducties, dan frustreert dal het
nieuwe personeelsbeleid. Uovendien ver-
oOfza,lkl het een negatid denkt"n bij dt"
mensen in de organisatie o\'er dat nieuwe
beleid. Toeh hlijven wij van mt"ning dat het
nieuwe personeelsheleid ;lIs zodanig niet
skçht is, alleen in de uitvot"ring ervan word
je verschrikkelijk gehandicapt en komt hel
slecht over. Het kan ook op dit moment
niet werken.
Als wij geweten zouden hehben dal reduc-
ties \'an deze omvang eTaan I.aten te komen
dan Jenk ik dat wij niel gekolen hadden
voor dit nieuwe personeelsbeleid, maar
voorstandn Waft"Il gebleven van de oude,
veilige, soóale bevorderingssystematiek.

De I'a/Fall De .'.1111Irleidde /0/ drJstische
Tt'dIiCliepla'llle'l
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Als i{L'l'vlg 1'<111 liet ins/ortell 1-'<111 het
Oos/h/ok heeft de politieke leidini{ heslo-
/en dal Nederlalld 1IIe/ eel/ kleillere kri;gs-
IIi<lC1J/ kali voistJ,.m. De lijd 1'<111 eell grool
stadlld leger is vourbi" De redl/etio's ziJn/e-
recht?
Ik meen van wel. Je moet Je ogen niet ,lui-
ten voor een sruk werkelijkheid. Daar waar
er vroeger sprake was van een wezenlijke
dreiging, mnder al te nadrukkelijk ge\'aar
vanwege dt" stabiliteit (staande legers te-
gellover elkaar onder een nukleairc para-
plu), is nu een lOtaal andere situatie inge-
treden. Het Oustblok is in elkaar gestort en
cr is een demokratiseringsproces op gang
gekomen in .\liJden- en Om.t-Europa, in-
clusief de voormalige Sovjet-Unie. Je kon-
statent dal Je wil cr in die landen is om
wapens af te stolen en legers te reduceren,
helget"n hel logis~'h maakt dat een groot
s[aand leger tot het v('rleden I.al gaan beho-
ren. De krijgsm.iCht is geen werkgelegen-
hcidsinslrument! De krijgsmacht is cr al-
leen maar omd'll de samenleving van me-
ning is Jat er van een dusdanige dreiging
sprake is dat er een leger moet zijn.
Wanneer Jie dreiging afneenn is hel duide-
lijk dal dientengevolge dat leger kleiner
kan worden. Dan mot.t je als beroepsmili-
tair ook niet proheren kramp.lchtig die
omvang van die krijgsmacht te handhan'n,
want dan ben je verkel'fd bezig. Alleen
moet die omvang niet van het ene op het
andl'fc moment wurden teruggebrachl
maar op termijn, met in achtneming van
een aantal zakelI al> dl' sociale kamen die
aan zo'n operatie kleven voor her personeel
en de ontwikkclingen in de wereld.

Walllleer de krijgsll/<lclJ/ moe/ inkrimpel/
!'indell sommigelI (u.J. ,Je Sl"heidende be-
l'elhehher V<l1Ide illc1Jts/ri;dkr<lc/Jtell gelle-
Tdal Loml't'rse) dJt de zw,lkkere brot'das
onder !JeI personeel IIl1/,lr het eerst aallge-
p'lkt /IIoetell wordelI. Dui/ /I deze I'isie?
Laat ik beginnen met IC zegp,en dat ik het
allijd frappant vind dal \"Cftrekkende be-
vclhebhns bij het scheiden van de markt
altijd nog wat moelen roepen wat ze, tij-
dens hun funktioneren, hehhen nagelaten.
\';'anl het is niet alleen generaal Louwerse
die wat gerot'pen heeft, maar ook Wil mink

en Van Foreest hebben dat vlak voor hun
vertrek gedaan. :\1aar terzake, als het gaat
om de aanpak van de zwakkere broeders
onder hct personeel, dan kan ik me Jat
vanuit een werkgen"rsoogpunt tot op ,eke-
re hoogte indenken. Wat we daarbij niet
moelen vergeten is dat, door allt" krijgs-

"HET LOZE1\' VA~ ZWAKKE BHOEDERSIS

EE:"<VOH,'" VA"! SOCIAL-DUMI'L"G'

machtdelen, gedurende lange tijJ, een du,-
danig sociaal beleid i~ getolereerd, dat
mensen die in de organisatie um welke re-
den ook (fysiek, psychisch. enz.) niet opti~
maal konden funktiont"ren, toch door die
organisatie gehandhaafd werden via boven
Je sterkte plaatsen, mutaties, enz. Om dan
nu plotseling, nu wc in de problemen zit-
ten, in het kader van dl'" herstrukturering/
inkrimping, te zeggen dat de zwakke broe-
ders eerst maar mot"len vertrekken is een
manier van denken die ik afwijs. Dat is ie
reinste vorm van social-dumping. Ik zou
liever zien dat de leiding een beleid ol\twik-
kelt dat cr op gericht is dat de zwakkere
broeJers tot de sterkere zouden kunJlen
gaan hehoren. Laten wc in vredesnaam op-
passen dat we niet in dal ret'htlijnige den-
ken terecbtkomen van: ik heh een mutan-
tenhcstand van loved mem en die kan ik nu
mooi even dumpen.

Hue zuudell l'Oigt'IIS 11 die reJIlt"/ies ol' hel
pers(meeishestall,1 dan wel moetelI lIer/o.
pen?
Die reducties, daar heefl het parlement toe

•••
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•••
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Defensie ontwikkelde 1'1'11niellw persuneelsheleld

De oplos,ing van de zandloper in het vori-
ge nummer luidt: l-opspelen, 2-spoelen, 3-
spelen. 4-elpt'n. S-Ieep, 6-eel, 7-el. 8-c, 9-
cr, lO-ier.11-rite, 12-griet, U-gIeter, 14-
~'eertig, 1S-tipgever.
Hieronder een pun.el waarbij de dril' juiste
woorden zowel horizomaal als vertikaal
dienen te worden ingevuld. De omschrij-
vingen luiden als volgt: l-sl1orren, 2-rang,
3-golfgeluid.

hesloten, ~aan plaatsvinden met ~emiddeld
drie procent pl'r jaar gedurende tien jaar.
In toraal dus dertig procent. Hoe moeten
die verlopen? In ieder geval mciaal verant-
woord. Dus niet op vrijdilgmiddag zeggen
we hebhm een krijgsmacht nodig van die
omv'ang, in het weekend gaat De :\Iuur om
en dan op maandagmorgen te horen krij-
gen dat dertig procent niet meer nodig is.
Zo werkt dat natuurlijk niet. Zoiers dient
op een verantwoorde wij7_eafgehouwd te
worden. Hel i, in mijn optiek zeer wel
denkhaar dat het reductiepercentage zal
moeten worden bijgesteld om de inkrim-
ping op l'en soóaal-verantwoorde wijze te
kunnen bten verlopen. In mijn visie bere-
kent sociaal-verantwoord geen gedwongen
ontslagell, maar de reductie laten verlopen

'ECHTE urrSTROO,\lBEVOROEUENDF.

MAATREGELEN ONTBREKEN NOG'

via natuurlijk verloop, uitstroombev(>rde-
rende maatregelen, het komen tot om-,
her- en hijscholing naar and('re departe-
menten toe en de marktsector in, noem
maar op. Dat zijn de elementen die in die
reductie-operatie, in het daartoe opgestelde
sociaal-beleidskader moe!('n zitten.

W'aar sf!Jiet !Jet opgestelde sociaal-beleids-
kader, ill de ogell ~',111 /lUIorganisatie, ill te-
kort?
Die zoëven genoemde elementen zitter cr
allemaal wel in. In de uitvoering onthreekt
het alleen nog aan echte uitstroomhevorde-
rende maatregelen om met name dl' l11l'll-
sen aan dl' top, kwa leeftijd. te stimuleren
de organisatie voortijdig te verlan;-ll om
daarmee ruimte te bil,den aan diegenen die
na hen komen. Je kunt immers beta il:'-
mand van SO jaar of ouder laren uitstro-
men d'lll iemand van 40 op de k('ien te 7,et-

ten. Wanneer je nu zo'n tthte uitstroomDe-
vorderendl' maatregel zou hebben, dan
om,taat cr hovendien ruimte voor Je daar-
onder 7-ittendr rangen. dus carrièreperspec-
tid voor de 111l'llSell(het nieuwe perso-
lleebheleid!), waardoor je tevens ook nog
je inspanning,\"Crplichtingen en de scheef-
groei herer en sneller k;l11wegwerken. In
cl.n kader hehhen wij daarom als AF1IP Je
minister vorig ja.lr al het voorstel gedilan
om te komen tot echte uitstroomhevorde-
rende maatregelen ter vervanging van de
mgenaamde BVLO:\I, die zoals !wkend. 1
april jl. is verdwenen. Daar is lTlomenteel
druk - informeel- overleg over, waarbij J('-
fensie 011'iredelijk tegemoet lijkt te willen
komen. Dat is overigens overeenkomstig
de opvattingen van de ltll'erderheid van de

Afillister Ter Beek lijkt welll'illl"uite 5t,I<111
tegeruJl'er de AFMl'-l'oors(ellelll'onr "it-
strOOllliJel'(Jrderelldema,7tregelen

I

Kamer. Bij de besprekingen van de
Defensienota ('n het soóaal-hdeidskader in
Je Tweede Kamer is met nadruk ook ge-
sproken over het \"l)(Jrstcl van de AF.\lP

::::-over die uirstfOomhevorderende maatrcge-
~ len. Daarbij heef! de minister zich eigenlijk
;;: geDonden aan de opvattingen van deg Kamer om te zorgen dat cr wat komt.
:2 .'laar mals ik al zei, het hetreft nog een in-
formeel O\'erlq~. Toch \'erwacht ik d;H d:13r
sp0l'llig d(' nodige duidelijkheid over l.al
komen.

W'im Heij
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OORLOG ALS
VERKIEZINGSSTUNT
De veronderstelling dat cr een relatie bestaat tussen militair optreden en \'er-
kiezingswinst is per definitie juist. Militair optreden is immers tegen een al
dan niet kwalijke vijand gericht en het accentueren van die vijand door mid-
del van een militaire operatie brengt de tegenstander in hef collectief bewust-
zijn. Een van de vele functies die op die manier door een \,jjandbccld vervuld
worden is de cohcsÎcfunctic. De saamhorigheid wordt vcrgrom naarmate de
vijand concreter "wrdt, ook al is hij op een afstand.
Dat gold voor de verzetsgroep in Afghanistan zolang de Russische bezetter
aanwezig was, het gold voor labour en Conscrvativcs tijdens het begin van
de Falkland-oorlog, het gold voor :":cdcrland in de bezettingstijd en ~c1dt
straks weer als de president van de VS tot een militaire actie tegen de tweede
Hitler, Saddam Hussein besluit.
Een probleem bij het bovenvermeld mechanisme wordt ~evormd door even-
tuele slachtoffers. Als er dodelijke slachtoffers gaan vallen en zeker als dat in
grote getale en/of met regelmaat gebeurt, zal de publieke steun mor het mi-
litaire optreden snel verdwijnen en veranderen in een meerderheid die juist
een einde aan de strijd wenst.

De presiuent van UI." VS reageerde veront-
waardigd toen UI." l\:ew York Times he"
richue Jat hij zijn verkiezinAskans zou wil-
len vergroten door middel van l."l."nrniliuire
aetie tegen Saudam Hussón. Hij Aaf aan
dat hij niet van een derAdiik politiek op-
portunisme beschuldigd ",,'enst te worden.
Daarmee is nog nin met stelligheid vastge-
steld dat de president geen pbn had om
zeer spoedig tot actie over te gaan. En na-
tuurlijk zijn hii en zijn adviseurs op de
hoogte van de positieve elenorale resulta-
ten van een dergelijke acrie, zeker als het
een vijand betreft die met pre,isiewapens
vanuit een redelijk onkwetshare eigen pmi-
tic bestookt kan worden. Het gevaar van
slachtoffers die de publieke opinie ten on-
gunste zullen bei:nvloeden is dan minimaal
en het positief effea, de vorming van een
gemeellS,happelijk front rond de president,
optimaal.

het omgekt'erde het geval zou moeten zijn,
namelilk een VN, die van de \iS gelHuik
m'lakt.

• Shiïten
Een tweede prohlel'm is u;n in een deel van
de niet-\'i/cSlersl' wereld hel \'{'esten op-
nieuw het meten met twee maten wordt
verweten W;lcU ht.>1gaat om de uitvoerin"
van VN-rt.>soluties. En ook de vl."rwijz-ing
naar menselijk leed \',m lllet name dil ke('r
de Sbiitell in het Zuiden 7_alniet iedereen
ovt.>rtuigen. [Je vraag is imlllers of dit' nood
u;1;Hhwrkelijk gelenigd kan worden. Dat
laat,te zeker niet door prel-isiebolllbarde-
menten op Ir;lakse minisll'fics. IJa;Utoe
zullen j!;rondoperaries ter plekke nodig l-ijn
Olll voor de Shüten veilige plaalst.>n te ,n'ë-
ren en d;l;uloe is nicmand bereid, zeker
niet de Verenigde Staten, die in dat geval

immers \'erlia,ell l\loden vrezen, die op
hUil beurl de populariteit van de president
nit,t 1_1I11l."1Iverhogen, maar Lullell verlagen.
Ook het anti-Iran-front van de Arabische
hondgenoten van de VS zullen niet staan te
trappelen om een a-:tie te ondersteunen of
te billilken welke de Shilti"he oppositie in
Irak versterkt. De Shiiten en de Koerden
zijn het kind V,lO de rekening illLake de
Golfoorlog en zullen dat blijven wIJng de
VS haar Arahischl" hOlll-lgenoten wil be-
houden.
Kortom: Een militaire actie \'llOr de presi-
dentsvl"rkiCl_ingen in de VS heeft - per de-
finitie - een hijsm;lak die, nlOr een deel van
de niet-\X'esterse wereld in elk geval, noch
het prestige van de Verenigde :',bties n(Kh
dat van de Verenigde Stalen als objl'C1icf
vredesti,hler lal bevorderen.

• Risico
:>.taar ook voor eigl'n huis I.al ue president
niet al te 7_eker mOl'ten zijn o\'Cr een posi-
tief resulr;lat in hel lidlt I'an de komende
l'erkiCl-ingen. S,\ddam liussein heeft all"er-
der 'het geluk' g('h'1(-I,of welli-:ht gecrei.;erd,
dat hij bombardementen op Ix'paalde doe-
len onvl"rwaeht \'eel hurgl."rsLKhwffcrs vie-
ll."n. Wat te doen als bij een precisiehom-
bardement op een minislerie het betrefft'n-
de complex vol burgers blijkt t(' linen, dil'
daar om wdke reden dan ook door de
overheid geconsigm'erd '-lIn. S;lddam
HUSSl'irl heeft zkh laten kennen als iemand
die zijn eigen en ,lndermam burger, best
voor politieke doden wil opofferen. [Je
plaatjes van het dan :Langrricht menselijk
leed zullen zeker de TV-buis en de puhlieke
opinie in de VS hereiken. [Je censuur en he-
perkingen van de journalistieke bezi!1,hedl'n
7O<lls ten tijde van de Golfoorlog, gelden
thans niet l'n daarmer loopt de regl'rin!1, in
de Vereni!1,ue Slaten el'n risico, waardoor
l'ell :11dan niet verhoopt pmitief effect van
militairl" actil's in een neg,lticf r('sultaat kan
omslaan. Onderzoek wijst uit dat ook het
It'ed van de (onsdmldigt') tegenpartij niet
wnder effen i, op ue eigen puhlit'ke opi-
nie, mits indringend door de lIll'dia gl'-
hr;Khl.

tc'VII \VI'(ke

• Omkering
De president heeft nadrukkelijk aangege-
ven - overigens wat zou hij ,Illders moeten
zeggen - dat het hem uitsluitend om het uit-
voeren van de hetreffende VN-resoluties
gaat. En zoals bekend schendt Saddam
Hussein die resoluties waar het betrefl on-
voorwaardelijke toegang tut alle lokaties
die inspeetieteams relevant vinden, het ver-
lent'n van faciliteiten aan vertegenwoordi-
gers van de VN elders en het met rust laten
van zijn eigen hevolking. Reden genoeg om
militair op te treden. Dat zulk een optreden
president Bush goed uitkomt, is een gcJuk.
kige bijkomstigheid. T(l(h moeten een paar
kanttekeningen bij een mogelijk militair
optreden worden St'maakt. Hd lijkt erop
dat gt'en nieuwe besluitvorming in de V~
plaats lal vinden. I\len zal van een hepa,l1-
de interpretatie van de huidige resoluties
uitgaan urn tol mililaire daden m"er te
gaan. Dat hetekent in veel niet-\'('esterse
ogen, dat opnieuw de Verenigde Staten de
VN gebruiken voor politieke doell."n, waar
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h'ert van Diik

mhit scoorde met Walk the dinosJur) en
zijn landgenoot :\-lichaeJ Brook (die ook al
eens achter de knoppen stond hij zo'n an-
dere niet-Westerse artiest die meer dan rijp
is voor een drfinitieve doorbraak alhier,
Youssou N'dour) kan zeer zeker de
\X/esterse markt hestormd worden.
Zijn stem is, net als bij Youssou N'dour,
het helangrijkste wapen in de strijd om
meer bekendheid. Of Khaled, gehaat door
de moslim-fundamentalisten in zijn land en
gradoreerd door de jongeren die zich tegen
diezelfde fundamentalisten afzetten, met
zijn teksten de politieke strijd wil steunen,
blijft onduidelijk. Hoewel hij geen hlad
voor de mond nermr ('het FIS, het
Islamitisch bevrijdingsfrom, is tuig') be-
weerde hij na een volksopstand in het mid-
den van de jarrn tachtig waar zijn muziek
uit alle cassettrrecorders had geschald, dat
hij slechts een oud.Arabisch gedicht op
muziek had gelet. hlaar het was dan wel
een lied met een zeer toepasseliike tekst: •...
vetzakken proppen zich vol. De armen
werken zich kapot. De Islamitische charla-
tans tonrn hun warr gezicht ... '.

Zoals ge1:egd is Khalcd overgestapt op het
gebruik van spuhesiz.ers en drumcompu-
ters en in gezelschap van producers als de
Amerikaan Don Wa, (wiens gnll'p Was
Kot Was enkele raren terug een funky dis-

het verlirs van haar maagdelijkheid
('Verscheur het, doe het nul').
Anderc rai'-artiesten zijn gerooid met na-
men als Chaba (meisje) Fadela, Chaba
Zahouania, Cheb (jongen) ~1ami, eheb
K,ld<lf en natuurlijk Cheh Khalcd. Dele
meest succesvolle vertegenwoordiger van
de rai' heeft het voorvoegsel Cheb inmid-
dels achter zich gelaten, daar is hij nu te
volwassen \"oor. Die volwassenheid hlijkt
onder Illeer uit zijn nieuwste, gelijknamige
cd.
Khaled heeft zich inmiddels in Frankrijk
gcvestigd, alwaar de rai' in het begin van de.
jaren tachtig ook voor het eerst voetcn aan
de {\'('estersl' popmuziek')grond kreeg.
.\ict de oorspronkelijke rai heeft deze cd
dan ook niet wel meer van doen. Dr tek-
,ten zirn wel voor het overgrote deel in het
Arahisch gezongen en Khaled, klagerige
manier van z.ingen pa,t daar ook nog
stet'd, goed hij. :\-Iaar muzika,ll vallen cr
grotc veranderingcn te notcren.

KHALED

• Cassettes
Het is niet zo dat Khaleds muzikale interes-
se volledig uit de lucht kwam vallen. Tor
aan het conflict tussrn ~brokko en
Algerijr over de \'\'rstrlijke Sahara, in
1975, sperlde hij in Noudloum d Khams,
dJ.t muziek maaktr gebJ."eerd op
.\1arokkaanse tradities. Hij maakte in twre
jaar zes singles, om later, als hij raï-muziek
orgint te maken, over te stappen op ca,set-
tes. Op die manier lijn jongerrn in staat de
'schokkrndr' raï-teksten te beluisteren op
hun draagbare cassrrterecordcrs, ver weg
van gezag- en bezwaarhehbende oudrrs.
Raï ontstond in de heuvels rond Oran, Je
havenstad in het noordwrsten van Algerijr,
waar herdrrs mUliek maakten om de tijd te
verdrijven. Hl'r woordje rai" ('volgens mij')
vormde Je enige vocalr inbreng van de
liedjes, die de zangen, cheiks genaamd,
zongen. In de jaren twimig en drrtig van
dez.e eeuw wordt de Jlluziekvorm vooma-
mdijk overgenomen door vrouwelijke
chrika's, die onverbloemd ovt~r hun mise-
rabele positie zingen. Ze treden op in hor-
delen en café's en laten 1:ich begeleiden
door fluit en trommels. In latere jaren ko"
men daar viool en accordeon bij. Dele ins-
trumenten vormen nog steeds een wezen-
lijk onderdeel van de raï, al is Khaled de
eerste die tot het gebruik van synthesizers
en drumcompurers overgaat.

Het is nier rocvallig dar juist de 32-jaril;C
Khaled als eerSfe wrtegrnwoordiger van de
Taï een plaatsje weet te bema<.:htigcn lu,;sen
grootheden als SNAP, Guns '0 roses cn
Rot[erdam [rrminatÎon 'iource. In 1979
was het dan wel Cheb Fadcla die aan Je
basis stond van de elektronische rai', maaT
het was zijn vnlgcling Khaled die er succes-
scn mee wist te behalen. Hij bracht al snel
twee nummers op cassette uit, waarmee hij
in Algt'rije zeer populair werd .

Nog geen twee weken nadat de
Algerijn Khaled uitblonk op het
Buitenpop Festival in Leeuwarden
(half augustus) schreef hij definitief
geschiedenis. Zijn single Didi kwam
namelijk binnen op nummer 100 in
de nationale hitparade. Het is daar-
mee de eerste raï-hit in Nederland, al
lijkt hit vooralsnog een groot
woord.

Voorman van Algerijn

• 'Verscheur het'
De rai' is dan allang een strijdmiddel van de
jeugd in de grote steden geworden. Alles
waarover niet openlijk gepraat mag wor-
den in het islamitische Algerije wordt be-
1:0ngen; alcohol en sex 1:ijn de favoriete on-
derwerpen. Dertig jaar gek-drn lOng de nu
nog steeds actieVl' Cheika Remitti al over
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NIEUWE DIENSTPLICHTKEURING NOG
GEEN MAATWERK VOOR ALLOCHTONEN
'Unieke kans voor werving beroepspersoneel via dienstplicht'
Enkele jaren geleden verscheen het rapport 'Allochtonen in de Krijgsmacht'.
Dit rapport bevatte adviezen over hoc de krijgsmacht meer ccn afspiegeling
zou kunnen vormen van de multi.culturele samenleving zoals die in de bur-
germaatschappij nadrukkelijk in ontwikkeling is. Er is ccn Coördinatie-
groep Integratie Minderheden in de Krijgsmacht ingesteld. Eén van de op-
brengsten van deze werkgroep is het aanpassen van de keuring met als doel
meer allochtone dienstplichtigen in dienst te krijgen. In de Defensiekrant
van 6 augustus jongstleden werd enthousiast gerapporteerd over de nieuwe
keuring. Er blijken echter nog genoeg haken en ogen aan de gehele procedu-
re te zitten. Er zijn weliswaar dingen veranderd maar er is nog veel hetzelfde
gebleven. De nieuwe keuring is een stap in de goede richting, doch van een
ideale keuringsprocedure lijkt nog lang geen sprake.

Voorhl:l:n lag de toelatingsbeslissing van een
kandidaat dienstplichtige geheel hii de keu-
ringsarts. De arts hepaalde de geschiktheid
van de kandidaat voor het kunnen functio-
neren binnen de krijgsmacht. Een vast 011-

derdeel van de keuring vormde een tech-
nisch in7.ichttoets (onderdeel van de
Differentiële Aanleg Testseric (DAT)) en een
persoonlijkheidsvragenlijst. Deze onderde-
len bestaan bij de nieuwe keuringsprocedure
nog steeds.

• Psychologische leslen
Wat veranderd is bij de dienstplichtkeuring,
is dat sinds korte tijd op elke indelingsra,td,
waar de keuring vour de militaire dienst

plaatsvindt, een psycholoog werkzaam is.
De arts kan in geval van twijfel de kandidaar
dienstplichtige doorsturen naar de psycho-
loog voor een advil:s. De psycholoog heefr
een uitgebreid gesprek met betrokkene.
l);urnaast kan de psycholoog dl: kandidaat
een taaltoets afnemen en/of een algemene in-
telligentie-test (de Raventest). Op grond
hiervan wordt een advies uitgebracht aan de
keuring,,;uts. Kandidaten die via deze proce-
dure worden toegelaten, kunnen zodanig
worden ingedeeld dat bij de plaatsing reke-
ning kan worden gehouden met dl: (on)mo .
gelijkheden van de kandidaat dienstplichti-
ge. Op die manier heeft men beter grip en
zicht op de plaatsing van de aldus binnenge-
haalde dienstplichtigen.

Over psychologische testen is veelte doen de
laatste jaren. Hel gebruik van psrchologi-
"he testen is onder grote druk komen te
sraan. Niet geheel ten onrechte vragen veel
mensen zich af war het belang is van hepaal-
de lesten, zeker in relatie tot de baan waar
ze naar gesollicileerd hebben. Voor testen en
allochtonen gelden ook nog andere proble-
men, met hetrekking tot taal en cultuur,
waarop hier wat nader word! ingegaan.

• Probleem 1: de laaI
Allereerst is cr het prohleem van de taal. Stel
het geval dat een ),'"ederlander wordt ge-
vraagd een intelligentietest te maken in het
:'-!ederlands en vervolgens in het Russisçh.
Het oordeel kan dan uiteenlopen van rede-
lilk intelligent tot 7.eer zwak-bt-gaafd. Hoc
interpreteer je nu de sçores? Voor het inter-
preteren van de testresultaten van allochto-
nen gddt in feite hetzelfde probleem. Is, in
het ~eval van een lage score, de score ver-
oorzaakt door onvoldoende geestelijke vcr-
mugens of kon de persoon niet eens laten
zien wat zijn geestelijke vermogens werke-
lijk waren omdat hij de vragen volsuekt niet
begreep?

Ook in ue, bij de keuring standaard gebruik-
te, Technisch !Juicht Toets speelt kennis van
de Nederlandse taal een rol.
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Voorh,'eldl'raag uit de RalJetltest

Ko.lTelI Hei;
!I<','rkzo1o.lmbij Blm',m /lIler C"ltllre!,' f~'<llt'Jtle)

De aen; IK'cft de mogelijkheid zowel alloch-
tonen als autochtonen door te verwijzt'n
naar de psycholoog. :\iet alle allochtonen
komen bij de psycholoog terecht. ,\!leen die
allochtonen waarbij de arts beperkingen
war betreft in/eth3,uheid constateert, wor-
den doorverwezen. Kandidaten die op
grond van het oordeel van de arts direct
worden afgewezen, komen niet bij de psy-
choloog terecht,

D~' psychologen Roh van den Riggelaar,
coördinator psychologen inddingsraden en
Karin .\lijLlOd, werkzaam bij de indelings-
raad Roermond, zijn 7_elfook nog niet tevre-
den met de huidige procedure. Beiden zijn
blij met het initiatief dat Defensie heeft ge-
nomen om meer allochtonen met de nieuwe
keuringsprocedure toe te laten. maar Van
den Biggelaar signdlet'ft wel een prohleem.
'lIet is fijn om meer allnchtonen te plaatsen
door middel van een indelingsadvies, maar
als enige mogelijkheid is dat enigszins be-
perkt. Aanpassingsmoeilijkheden wat be-
treft taal ell cultuur worden hierdoor niet al.
tiid ondervangen. Ht't ontwikkelen van een
SOOrt opstapcursus voor allo<.:htone dienst-
plichtigen, om het intreden in de krijgs-
machr neter te laten verlopen, geeft in dl'
praktische uitwerking nog enige problemen.
Daardoor loopt het keuringsproces nu nog
vooruit op het \-ernJlgtrajecr.'

S'lm"1l\'attend kan gezegd worden dat het
initiatief dat nu gcnomen is zeer zek('r Cl'1l
goede ontwikkeling is, maar Jat veel van het
uiteindelijke resultaat zal af11angen van hoe
de prlKedure in de toekomst \'erder uitge-
werkt en verfijnd zal kunnen worden.

• Unieke kans
Een bijkomend probleem voor het goed op
poten 7etten \'an een nieuwe keuringspro<.:u.
dure is het feit dat er nog geen heslissing is
genomen over het al dan niet hlijven voort-
bestaan van de dienstplicht. Er wordt ten
aanzien \'an vernieuwingen van hogerhand
een enigszins afwachtende houding aange-
nomen. 'Dat is jammer,' stelt Van den
RiggeLiar, 'Defensie heeft via de dienstplicht
('en unieke kans om met name al!{x:htol1e
jongeren een jaar lang kennis te laten maken
met de krijgsmacbt en zou zo aan werving
voor ocroepspersoneel kunnen doen, ",;reik
lwdrijf heeft nu zo'n mogelijkheid om aan
zijn personeel te kOlllt'n? Het is echt heel
jammer dat er niet meer middelen beschik-
baar konwn voor een goede toelatingsproce-
dure VOol dienstplichtige allochtonen en een
goede Iwgelel<1ing gedurelldt' hun diemttijd.'

Om dit soort vragen op te lossen moet je
hehhen geleerd om up een bepaalde manier
abstract re denken. In het Kederland,t' on" @
derwijs wordt hier veel aandacht aan he- ..,
steed. "lensen die in een andere cultuur zijn ~
opgegroeid, kunnen heel vreemd aankijken ~
tegen dit soort vragen.
Daarnaast zitten cr in testen vaak vragen die
je niet kunt beantwoorden als je niet heel
\"errrouwd bent met de l'\ederlandse ~'ultuur.
Ook in de Techni"h Inzicht Toets (DAT)
7jtten voorbeelden hiervan. Als je nooit hebt
l~'ren fietsen, weet je zeer waarschijnlijk niet
war een 'ventiel' is en hoc {'t'n fietspomp
werkt, Toch heb je deze kennis nodig om
een tweetal 'technische' vragen op te kunnen
lossen. Een ,core op deze vraag zegt niets
over het lechni"h inzicht van een allochto-
ne kandidaat, maar veeleer iets over de ken-
nis van de Nederlandse cultuur en dat is niet
het doel waarvoor deze rest gebruikt wordt.

Het verschil in culruur vormt ook een groot
probleem bij de interpretatie van scores op
persoonlijkbeidsvragenlijsten. Zelfs als men
het :\ederlands goed behet'rst betekent het
woord 'zelfstandigheid' voor iemand uit de
ene cultuur iets anders dan voor lem;wd uit
een andere cultuur. Hovendien k.w het
woord voor de één een hele positieve rn:teke-
nis hebocn en voor iemand uit een cultuur
die heel groepsgericht is, een negatieve bete-
kenis. In sommige culturen is het heel onge-
past om positief over jezelf te oordelen. liet
gevolg kan lijn dat een kandidaat 7jch dan
heel bescheiden opstelt, wat door een testlei-
der geïnterpreteerd kan worden als weinig
initiatiefrijk en weinig ambitieu'i. Ook kan
iemand vragen uit een persoonlijkheidsvra-
genlijst als té persoonlijk beschouwen en de-
ze ontwijkt dan een eerlijk antwoord.

De problemen van de beheersing van de
:\ederlandse taal en de culturele verschiJlcn
doen zich ook in een peno{lOlijk gesprek
voor. En in een gesprek spelen daarhij bo-
vendien de vooroordelen van de interviewer
óók nog eens een rol.

• Indclingsadvies beperkt
Ook in de nieuwe keuringsprocedure wordt
gebruik gemaakt van de tet:hnisch inzicht-
toets en een pt'rsoonlijkheidsvragenlijst. De
resultaten hiervan, die lang niet altijd recht
hoeven te doen aan de capaciteiten van al-
lochtonen, hebben weliswa,u geen invloed
op de beslissing tot toelating tot de militaire
dienst, Illaar worden wel gebruikt hij het in-
delen van kandidaten op hepaalde functies.
Het is zeer de vraag of indeling op grond
van dt'7e resuItaten bevredigend zal verlo-
pen. Een juiste inschatting van wat iemand
kan of niet kan wordt met dit soort testen
niet altijd gegen'n.

Een ander probleem is dat de beslissing tot
al dan niet toelaten nog steeds bij de keu-
ringsarts ligt. Pas in geval van twijfel van de
arts komen kandidaat-dienstplichtigen hij
de psychologen van de keuringsraad terecht.

leerd heen op school. Als je niet met bet
Nederlandse onderwijs bent opgegroeid,
kun je grote moeite hebben met het soort
vragen dat in een test voorkomt. Het voor-
beeld van een (hiernaast afgelx'eldel vraag
uit de Raven-test illustreert dit goed.

•;

CD e 0
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De meeste intelligentietesten meten niet uit-
sluitend intelligentie maar ook wat men ge-

Zie de (igI<1<1.Welk lJan de mecwolldige
keuzestukjes hoort logischer wijze op de
open plo.lo.lts?

Er komt een opdracht in voor waarbij men
rwee plaatjes onder ogen krijp waarop
naast een aantal andere elementen ook twee
ski-schansen sraan afgebeeld waar een vraag
over wordr gesteld. Als iemand geen idee
heeft van wat een 'skischans' is (wat boven-
dien ook slecht uit de rekening op te maken
is), is het antwoord dar hij geeft een pure
gok. Het kan besr zijn dat de persoon hel-
zelfde probleem met een andere of duidelij-
kere tekening had kunnen oplossen. Nu
wordt niet duiddijk of iemand niet in staat
is dir probleem op te lossen of dat het aan de
raai lag. De bedoeling was om met deze
toets 'technisch inzicht' te meten en geen
taalvaardigheid.

Een vergelijkbaar probleem doet zich voor
bij een andere opdracht. In dit geval hetreft
hct. een technische tekening. De vraagstel-
ling en het woordgebruik zijn dermate inge-
wikkeld dat zelfs iemand die zich redelijk in
hel Nederlands kan redden, problemen kan
hebben met het hegrijpen van deze vraag.
De woorden 'hendel', 'punt' en 'plaat' wor-
den in deze betekenis niet vaak gebruikt.
Wat de punt is en wat de plaat is, staat niet
op de tekening bijgeschreven,
\Vat heb je nu aan een score op deze vraag?
Als je niet weet of iemand taalvaardig ge-
noeg is om de vragen in de test te begrijpt'n.
is het heel moeilijk om de scores op de test
juist te interpreteren,

• Probleem 2: de cultuur
Een ander probleem is de cultuur. Het
Nederlandse onderwijs is helemaal ingericht
op een ocpaalde manier van denken. Van
jongs af aan worden Nederlandse kinderen
getraind in logisch nadenken, logisch rede-
neren, verbanden leggen. Bij Sesamstraat
worden kinderen al wegwijs gemaakt met
regensrellingen als groot-klein. Je leert op
,chool 7.e1fna te denken over hoe je sommen
en problemen kunr aanpakken. Er wordt
veel gewerkt met plaatjes en afbeeldingen.
In andere landen kan het schoolsysteem heel
anders zijn ingericht. Er zijn landen waar de
klassen zo groot zijn en de leermiddelen zo
beperkt dat men blij mag zijn als men heeft
leren lezen en schrijven.

EGO/OKHlHER 1992 - <)



f.ell derl I'all de volksl'ertegellwoordigillg
ill het par/emellt werd 1',lII I'akalllit' lemg-
geroepelI, Dal !-:t:lJeurde op iniliatief l'an
het CDA-kl1/11erlid De Hoo/I-Scheffer.
Besloten werd dat ,,,'ederlal1dse mililairell
ga<ln deell/emell aall de uorlog ill IJel voor-
m<l/i.g joegos/<ll'ië. Onder Je 1,Iax 1'<111 'ht,t
beschermelI I'an IJl1m<lllilaire aklies' .g<lall
ze naar ('('11 laml, waar Hilla ti;,/ells de
Tll't:ede \Vere/doorlog met zi;1l ot'erm<lchl
gecn gret'p op kali knigen.

De geachle 4xel'llardixde De Hoop-
Scheffer /1',15 I"gell eell .gewapt'lId il1gn"pclI
legen de Serl'iërs.
Voor de puhlicke oll/nie is de opdracht 1'11/1

de missie (','n xoed Verhl1l1l. De Irans(Jortt'n
IIIt'I hulpgoedere// bt'schame// zal de

In december 1979 be~loten Bram
Vermeulen en Freek de Jonge een punt te
zetten achter hun samenwerking en
kwam cr een einde aan het le!o\endarische
theater~elelscbap 'Neerland~ Hoop'.
Tien jaar lanl( waren ze bejubeld door al-
les wat zicb progressief en jong noemde.
heek en IJram waren dè narren van de
jaren zeventig.
Na de breuk gaan beiden op de solo-
toer. Freek de Jonge als
cabaretier/theaterman en Bram
Vermculen als zanger, Dit jaar \taat
Bram 25 jaar op het podium en viert dit
met het overziehtsprogmmma 'Toeters
en Hellen. 25 jaar zingen in het
Nederlands'. Zijn zojuist uitgekomen
bundel 'Orie stenen op elkaar' maakt
ook deel uit van dil jubileum. De bundel,
die naast bekende hih ook teksten bevat
die Bram Vermeulen nooit op de plaat
op CD heeft laten zeilen, bestaat uit vijf
delen:
- een filosofische cyclus over stenCil
- teksten en liedjes over zeer persoonlijke
zaken
- een twintiglalliefdesliedjes

lU-EGO/OKTOBER 1991
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groolsle pacifist wil/eli OIldersdJTijvCII. D<lt
gebeurde dali uok ill de Tweede 1\.ûma.
E,'//sim{lele l'oorstel/hlg Vil>1Z<lkell.
Dt: rcsert'c-offiácr De Hoop-Scheffer weet
nlJur - mei ,11 zijn Vt'TUlltwaardigillg - wrl
belt'r.
Ol'erigells et'/l l'aolll~('a,lrdiginx. die er
lIiet was toen Indonesische /IIi/itairell eell
bloedlhld 1.'eTOorza<lklell door het l'lmr te
0/Jenen op r)llxewa/Jelll/t' rIIt'//sen ti;de1l5
eell demollslralie op Timor. \Vel WilS lJij
101'11I'eront~l',wrdigd OI'er de wi;::e waarop
millister I'ronk de III,/ollesisc!Je mac1Jts-
helJ/Jers di/i/rl'our 1't'Tllntwoorde/i;k sleide.
D,1Il hli;kell de hande/shetrt'kkillgCII be-
langriiker voor de ex-dip/om<lat.

£,'1/ 1"111 zi;n argumenten was het ziell Vl1n

- teksten m'Cf wat meisjes allemaal zou
kunnen m-erkomen
- ell een tiental geëngageerde liedjes.
Uit del_ebundcl met ontelbare indringen-
de teksten en liedjes drukken we bij-
gaand het prachtige (hekende)
'Testament' af. Wellicht zal hel, in stilte,
lezen en herlezen van dit gedicht menig-
een aanletten deze bundel te willen 'heb-
ben',
Ikam Vermeulen: Drie stenen op elkaar.
Hade ••••)'ch. Antwerpen/Baarn 1992,
135 blz. f 22,50. (\'\lH)

Bram Ver7f/eulell

heelde// hl het NOS-IOllTllo.lill Ol'er de
Servische COIICCIIlratiekamp"1/. Hij twiifel-
de el'e// Wil ziin kinderen de kamer lIit te
slurc//. lIertelde hiJ Ilan eell ;ol/malist.
De beelden IJ,m het NOS-jol/Tl/ail/ ziJII bij-
na dagelr/ks l'all dien aard dat dl' kindcren
de kamer /lit moeten.
Regelmatig rappurtccrt AI/mesl)'
llltemation,l/ Ol'er ,}I,l<ltsclI W,lJr de //1('/1.
senrechtl'Il lIJurdt:1Igcschrmdel'. Of dill nu
dc 15Cl1all15el1(,/1zijn I'iln IJflZt' NATO-part-
lier TI/rkiie die xcmarteld worden uf het
Ileersc!Jiet('/I vall ollgt'wapende mensen
door het Indonesische leger.

Uiteraard bepaald de /mlitiek in 1','11demo-
cratie wanneer hel /cger wordt illgezet.
\'oorht'en was dat hillllCII de NA VO.af-
spraken een duide!iike Z<lak. Nu /iikt dal
eerdcr 4!J<lIlkeliik Vatl de media. in het hi;-
zonder 1'<I1l wal de beelden hel>ben te bie-
den op de Imis. De I'olksl'ertegenll/oordi-
Ker De Hoop-Scheffer stelt dan ouk, pose-
rend in het ZOl/1letle op het Haagse
Binllenhof: 'Ik lJe/J als (lOliti(lls de tIl,lk ZO
goed //Ioxdi;k tt: luisteren lfa,lT de kiezer in
Purmercnd'.

Ht't gel/allr is groot dat Nederlandse mdi-
l<lirel1ten strijde moeten trekken als gevolg
van een selectiel'e l'eTOlftwal1rdiging.

Cor Dul

Testament

(lied)

En als ik doodga
huil maar niet.

Ik hen niet echt dood
moet je weten.

't Is maar een lichaam
dat ik achterliet.
Dood ben ik pas,

als jij me bent vergeten.

En als ik doodga
treur maar niet.

Ik ben niet echt weg
moet je weten.

Het is de heimwee
die ik achterliet.
Dood ben ik pas,

als jij dat bent vergeten.

En als ik doodga,
huil maar niet.

Ik ben niet echt dood
moet je weten.
't Is het verlangen
dat ik achterliet.
Dood ben ik pas,

als jij dat bent vergeten.

Dood ben ik pas,
als jij me bent vergeten.



EUROPESE STAMMEN-
OORLOG

Kure/ Ruskam

gericht te~en oondgenoot Amerika en te-
~en onze eigen regering, om duidelijk te
maken dat we nid gediend warrn van hun
oorlog tegen Vietn:tm en van kernwapens.
Het hreft geen zin om in Nederland te de-
monstreren tegen de moordparrijrn in het
vroegert: Joegoslavie, w:tnt die kun je met
~een mogelijkheid aan onze regering en on-
ze bondgenoten toeschrijven.
Overigens kw:tm dit verwijt (dat de de-
monstraties nu uitbleven) vaak van dezelf-
de mensen, die zich in maan vrolijk maak-
ten over de mensen in Nederland die de-
monstreerden trgen het racisme. '\'(Tant te-
gen wie gingen die dwazen eigenlijk de-
monstreren?' Het r:tcisme bestond immers
niet?'
Dele wijsneulcn zijn hun redeneringen van
gisteren vandaag werr vergeten. Gisteren
lachten zij om de mensen die demonstreer-
den tegen racisme; vandaag verwijtcnzij de
Il~ensell dat zij niet demonstreren tegen ra-
cisme.

• Nog lang geen 'broers'
In diezelfde zomer van de Europese stam-
mrnoorlogen en de moorddadigc ctnische
zuiveringen van 1992 hadden we de
Olympische Spelen. het feest van de ver-
broedering. Dat was wrang, maar wch
vond ik het ook best leuk om naar sommi-
ge sporten te kijken. Alleen begrijp ik nooit
zo goed. waarom dat Nationalisme, dat
Chauvinismt', dat Patriottisme, dat Wij-ge-
voel zoveel belangrijker moet lijn dan de
prestaties \'an de individuele atleten.
TOt'n kwam die slotmanifestatie III

Barcelona. met de vlaggenpa-
rJde. Van al die nationa-

~

liteiten. Daarbij de mu-
ziek uit Beetho\'en's
Negrnde S)'mphonie:
AIIe .\1cnschen werden
Bruder. En toen was er
geen verslaggever en
geen ..:ommemaror, die
het was opgenllen; w-
lang mensen achter na-
tionale vlaggen aanlo-
pen en \'oor hun v:t-
derland willen vech-
ten. lUllen zij nooit
echt broerrjes kunnen
worden.
Wij hebben III

Nederland geen elni-
sche s..:hoonmaak,
maar wel mensen die
daar veel voor \'oelen.
Overal in Europa be-
staan groepen en par-
tijen, die Europa wil-
len 'zuiveren'. \X/am
zij vinden de bl:tnken
een geslaagd 'ras'. Zij
vinden de Westerse
bes..:having het top-
punt. Vandaar de

schoonmaak in het vroegere Joegoslavië en
in Duitse steden als Rostock.
Nu kan niemand meer zeggen: 'We hehben
het niet geweten!' Sinds de lOmer van 1992
wetrn wij waar dit primitieve Europese
denken toe kan leiden. En waarom racisme
een bloed-serirus gevaar is en blijft.

1992. .."

ondertussen af. waar de demonstraties ble-
ven: 'Voor Vietnam wilden ze wel demon-
streren; tegen de kernwapens ook. maar nu
vlak naast de deur mensrn worden ver-
moord, komen ze de snaat niet meer op!'
De mina..:hting voor deze lafaards, die rr
duidelijk in door klonk, was onterecht.
De demonstraties (tegen de oorlog in
Vietnam en tegen de kernwapens) waren

E: UR,oPA

Wij hebben het als Nederlanders goed getroffen. Vergeleken met hct buiten-
land vinden wij onszelf een aardig volk. Als Europeanen hebben wij het
goed getroffen. Vergeleken met de anderen vinden wij onszelf ccn geslaagd
werelddeel. Met de Westerse beschaving hebben wij het getroffen.
Vergeleken met anderen, vinden de blanken zichzelf een geslaagd 'ras',
Andere rassen kunnen er beter van worden als zij de blanken nadoen.
Wc weten best, dat onze geschiedenis niet altijd fraai was: Europa.
Nederland, de blanken hebben zich ook wel eens onaardig gedragen. Er \••..a-
ren koloniale oorlogen, er was antisemitisme,
cr waren concentratiekampen. Maar dat is
verleden tijd en sindsdien heeft ons wereld.
dcclzich netjes gedragen, vinden wij,

• Laffe
demonstranten
Toen kwam in 1992 de 'etni-
s~'he schoonmaak' en wij re.
ageerden verbijsterd en he-
schaamd. Eerst wilde de poli-
tiek nict praten over ingrijpen, maar einde-
lijk hesloot de VN in augusllls dat zoiets in
elk geval wel mocht. Hct zou ook te gck
zijn, dat de wereldgemeenschap wel in het
Midden-Onsten militair had ingrgrepen
voor de oliebelangen, lllaar dat diezelfde
wereldgemeenschap bij volkenmoord
machrcloos zou blijven.
In de kranten vroegen commentatoren zich

Daar moeten wc nu anders over denken.
In het vroegere Joegoslavië is de 'etni-
sche zuivering' losgehroken; mensen
met een ander geloof of een andere
afkomst worden ontslagen, uit hun
huis gezet, weggejaagd. Een halve eeuw
na de con~'entratiekampen van de
Tweede Wereldoorlog kwam het fascis-
tische gedrag georganiseerd weer tot le-
ven.
En ons geslaagde werelddeel hleek op-
eens te barsten van de oorlogen tussen pri-
mitieve 'stammen', die wij tot nu toe alleen
maar toegeschreven hadden aan Afrika.
\X'ant alleen daar woonden 'primitieve
stammen', dachten wij in onze
hoogmoed. Alleen daar kwamen
vam:clf 'stammenoorlogen'
voor.
Bij ons kon zoiets niet voorko-
mcn. dachten wij. In Europa
wonen immers 'he'iChaafde vol-
ken' die sinds de eerste twee we-
reldoorlogen hun lesjes hcbhen
geleerd. Onzc heschaafde vol.
kcn lossen huo prohlemen
vreed7.aam op en in Eurupa zijn
wij nu verdraaglaam tegenuver
andere Europeanen, dachten
wij.
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Satirische kijk op Hollywood

THEPLAYER

De nu 70-jarige Amerikaanse regisseur Robert Altman heeft zich met films
als A1.A.S.H., Tbiel'es Like Us, A \Vedding, Come back to tbc Fit'e alld
Dime jimmy Dea", }immy Dea" en Be)'olu! Tberapy (om maar een wille.
keurige greep te doen; hij maakte er veel meer) de bijnaam 'eternal maverick'
verworven, ' ••..at zo••..eel wil zeggen als "levenslang een buitenbeentje'. Die ere.
titel maakt hij opnieuw waar met The Player, een film die in Cannes de
meest kritische recensenten tot enthousiaste reacties bracht en die hem de
speciale prijs ••..an de jury ople ••..erde. Altman begeeft zich met deze onderhou-
dende satire op bekend terrein, want de film, naar een roman van Michac1
Tolkin, gaat over de machinaties en het gekonkel achter de schermen van
Hollywood.

LCO/lOre va" Opzeeia"d

Ti", Robbins ontvangt weer UIl
dreigbrief in 'TIJe Player'

~1aar naarmate de film vordert, laat groot-
meester Altman de harde werkelijkheid en
de sprookjeswereld van de film op een ge-
raffineerde manier in dkaar overlopen, 1-(l'

dat Mil! aan het slot de gelukkige cchtgc-
noor van de vrouw van zijn slachtoffer is.
Ook de onderhandelingen russen de zoge-
naamd principiële scenarist en 7_ijn produ-
cent hebben een typisch Hollywoods be-
slag gekregen: de film over de reçhtsuak is
gemaakt. maar naTUurlijk met megasterren
Bruce Willis en Julia Roherts in de hoofd-
rollen, en jawd, ook nog eens met een ge-
lukkig slot. ..

1let Thc Player geeft Altman op een speel-
se, maar daarom niet minder hijtende ma-
nier aan hoeveel idealen cr dav;dijks sneu-
velen in het machtige filmbedrijf waar in
feite alles alleen maar om geld draait. Want
de echte filmliefhebber mag Jan wel vinden
dat film tot de kunsten gerekend hoort te
worden, met film is ook ern smak dollars
te verdienen en dan komen cr opeens heel
andere argumrnren om de hoek kijken.
Hoeveel Sl:enarioschrijvers lopen er niet
rond. die lijdelijk moeten accepteren dat er
aan hun werk wordt gesleuteld? Hoeveel
hevlogen jonge regisseurs zijn er niet af-
hankelijk van producenrrn dir veranderin-
gen aan laten brengen met het oog op de
kassa? Hoeveel hartstochtelijke acteurs en
actrices, vervuld van artistieke aspiraties,
moeten zich niet schikken naar de wensen
van de man of vrouw die het hudget be-
heert? Alrman weet er alles v'an en hij heeft
de sfeer genadeloos getroffen. Naast ~1ill,
die de schone schijn v(ftegenwoordigt, is
de v'ermoorde scenarioschrijver het sym-
bool voor al die idealen die in Hollywood
zonder vorm van proces de nek worden
omgedraaid.
Door de goedmoedige Tim Rohhins te kie-
un in de rol van de onsympathieke Mill,
haalt Altman ook weer een subtiel grapje
uit. En daar hlijEr het niet hij: hij heeft l.ijn
film bevolkt met een enorme stoet be-
roemdheden die allemaal bereid waren
voor hem zonder betaling als 'ûchzeiP te
verschijnen. Ze voelden l.ich niet te goed
voor flitsen van soms maar enkele secon-

den, zo leuk vonden ze de film waar
Alrman mee hezig was. Op die ma-
nier kwam hij makkelijk uit met een
bescheiden budget van nog geen
acht miljoen dollar, Figuren als
I-Iarry Belafonte, Anjelica Husron,
Cher, James Coburn, John Cusack,
Peter Falk, Jeff Goldblum, Jack
Lemmon, 1tarlee .\tatlin. Nick
Nolte, Susan Sarandon en nog tien-
tallen anderen duiken op de gekste
momenten op, en dat alleen al is een
reden om de film te gaan zien.
Maar eigenlijk is The Player voor el-
ke liefhebber een feest, wam behal-
ve de twee geraffineerd met elkaar
verweven hoofdlijnen telt dl" film
nog talloze geestige zijsporen waar
ern goede verstaander intens van zal
genieten. En let vooral op \X/hoopi
Goldberg als de politievrouw die de
moord onderzoekt!

De hal gaat rollen als blijkt dat er een ge-
ruige van de moord is opgespoord. :-.till's
pm;itie ,laat nu in meer dan één opzicht op
hrt spel. En het wordt nog ingewikkelder
al, hij wéér n'n dreigbrief krijgt. Hij heeft
dus ook nog eem de verkeerde vermoord ...
Hij wekt de vrirndin van zijn slachwffrr
opnieuw op en vindt troo,t bij haar.
De mlgrndr dag krijgt hij op kantoor he-
zoek van een producent en ren seriptschrij-
ver. Ze hehben een ider voor een film: een
idealistisch rechtbankdrama. De scenarist
wil vooral geen beroemde namen en in
geen gev'al een happy cllding aan hrt ver-
haal.
Inmiddrls is :-'Iill's aartsrivaal Le\"Vbinnen-
gt:haald door zijn baas LevinSOIl en hij mag
dr rechtbank film gaan produceren. Voor
Griffin ~lill ziet de l.aak er streds ongunsti-
ger uit. ..

lijken, neemt hij de porttleuille van de do-
de man mee,

•

Hoofdprrsoon is studiohaas Griffin Mill.
Hij lijkt te benijden om lijn machtige posi-
tie, maar het tegendeel is waar, Hij krijgt al
wekenlang anonieme dreighrirwn van ie-
mand die gefrustreerd is omdat ,\1ill hl'lH
nooit heeft teruggeheld, en ziln haan staat
bovendien op de lUcht. Mct de typering
van deze Milt wordt in klein bestek al even
geschetst, hoe mooi de dingen er soms uit-
l_ien in de droomfabriek en hoe grimmig
het onder dat laagje vernis vaak is ...
Milt duikt in zijn geheugen en begint te ver-
morden dat de hedrrigingcn afkomstig l.ijn
van een scenarioschriiver. Hij besluit uit tt"
zoeken wie de man is die hij ooit in de kou
heeft laten staan en hij stuit telkrns op dc-
zelfde naam, Op een avond rijdl hij Haar
zijn hllis, maar hoort van 7.ijn vricndin dat
de man in de bios((lOp zit. Hij wacht hem
op, hC't komt tot ern woordenwisseling en
in een plotselinge aanval van opgekropte
woede en angst vcrmoordt ~Iill zijn kwel-
gl'est. Om het op een roofmoord tr laten
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den van zijn eigen ouders te verv.'erken .
.\!aar natuurlijk zegevieren hij en han uit-
eindelijk en daarmee zegeviert de individu-
aliteit over het conformisme. \\;'ant al is het
wereldje van hrt stijldansen tot in het bi-
zarre toe uitvergroot, wat de film wil zeg-
gen is universeel en niet mis te verstaan:
wie waagt die wint. en durf vooral eens
naast de betredl'n paden te lopen.

L.u.O.

l\'ederlands bekend"te en meest produktic-
\'t."scenarioschrijver Gerard Soeteman de-
buteert met De blinker als regisseur. Al
vind ik het jammer dat juist een scenarist
ook weer teruggrijpt op l'en historische ge-
beurtenis uit de oorlog en nil't met el'n ei-
gen, origineel script komt, Soeteman laat
zien dat hij wel weet wat regie hetekent. Al
is het verhaal, over de arrestatie, de gevan-
genisperiode en de daarop volgende ont-
snapping van verZetsstrijder Gerrit Klein-
veld el'n tikje langdradig van setting, de
film is op een heel aangename manier sooer

Tom Hoffllla'l in 'De blinker'

I'al/l hkrc-lIrio en Tara Maria in 'Strictly
Ballroom'

EBUNKER

gehouden. Soeteman hoeft het niet te heb-
bl'n van bloederige wrt."edhcden. Wat hij
wel laat zien is al erg genoeg en spreekt
juist door de kale eenvoud veelmeer tot de
verheelding. Thom Hoffman hebben we
langzamerhand ook wel erg vaak gezien,
maar eerlijk is eerlijk, hij speelt een knappe
titelrol.

Cuba Goodillg jr. (I) 1'11james Marshall ill
'G/adü/for'

O\'er een vorm van hoksen die IJ.ng l-<) edel
niet is als Rourke voor ogrn stond,
Hoofdpersoon is Tommy, die een Iruke tik
kan uitdelen. Op een dag merkt hij dat zijn
vader speelschulden heeft en dat de mafia
van plJ.n is die hardhandig te komcn innen.
Hij zier geen andere mogelijkheid dan te
gaan boksen in het illegale circuit waar ene
Hom de Kepter zwaait. Hom denkt alleen
aan geld en houdt zich aan gel'n regels. De
blankr Tommy raakt al snel oevriend met
de zwarte Linçoln, die ook voor Hom
bokst. Lincolm mag eigenlijk de ring niet
meer in omdat hij gevaarlijk hersenlctscl
heeft opgelopen, maar hij heeft een vrouw
en een zoontje. Hom weet dat en hij besluit
Tommy tegen Lincoln uit te laten komen.
Hij wt."et dat de beide jongens veel te verlie-
zen hroben. Maar TOlJlmy trotseert Hom
en weigert tegen zijn gewonde vriend uit te
komen. D,m doet de geweten[07,e Hom
hem een ander voorstel... Hoewel
Gladiator een simpele film is \'o[ eendimen-
sionale mensrn, is hij hepaald niet de
slechtste in zijn soort. De hoofdpersonen
staan voor moeilijke keuzes, waardoor de
film \Tel herkenningspunten biedt. Vueg
daJ.rbij een toegewijdr cameraman met
veel oog voor sfeer en een aantal prima he-
zette rollen, en je hebt een ruige. maar eer-
lijke jongen,film.

STRlCfLY BALLROOM
Een van de verraS5ingen in Call11eS dit jaar
was de Australische inzending Strictly
ll,lllTOom. Centraal staat de jonge ball-
roomdanser Scott. die met zijn hoogblonde
parmer Liz kam maakt op de hoogste on-
derscheiding van de Dal15federatie, .\laar
x'ot is een eigenzinnig type. Hij doet iets
dat ahsoluut verboden is in het streng afge-
bakende wereldje van de ballroom.rrgels:
hij verzint eigen pasjes. Zijn partner wei-
gert nog langer mrt hrln te dansen, want 7.e
vreest dat de beker op die manier hun neus
voorbij zal gaan. Dan dient de schoon-
maakster Fran zich aan. Zij is ',',..eI bereid
Scot te volgt."n in zijn artistieke expansie-
drift. Het dreigt allemaal op het laatste mo-
ment mis te gaan. en Scott krijgt ook nog
een paar onvermoede feiten over het veele.

/Ilgrid Bergma1/ 1'11Humphrey Bogart in
'Casablanca'

machtigen - is oijnJ. een karikatuur van
zichzelf door de talloze keren dJ.t hij in de
loop der tijden is geïmiteerd. Jngrid
Bergman al" het meisje dat hij in Parijs
moest achterlJ.ten en dat hij nu in zijn eigen
bar terugziet, als echtgenme van een he-
roemd verzetsstrijder, is mooier en ontroe-
render dan tien hedendaagse actrices bij el-
kaar. Zoals zij. met ogen \'01 tranen, naar
Bogart kijkt, daar houdt geen mens met
een hart in z'n lijf de ogen hij droog.

Vijftig jaar geleden. in het oorlogsjaar
1942, ging de film Casablatlca van .\Iichael
Cuniz in premiére. De film won onmiddel-
lijk een Oscar \loor de hestc film cn werd
één van Je beroemdste produktics aller tij-
den. Dit jaar wordt het gouden jubileum
van deze klassieker met enig tromgeroffel
gevierd. In kranten cn hladen verschijnen
uitgebreide aehtcrgrondvcrhalen over h('(
fenomeen. De film zelf wordt opnieuw in
de hioscoop in roulatie gebracht. Voor veel
enthousiastelingen een prachtige gdegrn-
heid om hem op groot doek tc bekijken,
want daar is hij rcnslO[te toch ooit voor be-
dueld. De film blijkt sterk gedateerd te zijn,
vooral wat de speeltrant betreft. Maar des-
ondanks heeft het verhaal niets van zijn po-
litieke en \Iooral emotionele powt."r verlo-
ren, Humphrey Bogart als Riek, die in dt,
.\tarokkaanse stad Ca,ablanca een café be-
heert - waar tall07,e wanhopige vluchtelin-
gen uitreispapieren riçhting Lissabon en
vandaar naar Amerika proberen te be-

GLADIATOR
.\lickey Rourke, die zelf heel wat knock-
outs had uitgedeeld voordat hij besloot ac-
teur te worden, noemde hokst."n ooit 'een
edele bezigheid, veel edeler dan adt."ft."n'. In
de Amt."rikaanse film Gladiator gaat het

CASABLANCA
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BEREIKBAARHEID <I( reilliseerde lJii zich Wilt .Ic effecteli hier-
I'an 1.1 ziJl! ICI'en zijn gewcest. die tol 1,'(111-
d,wg geldelI. Hii wil zelf al,so/ullt CIJ nooi/
kindereIl, wat zi/II omgel'illg maar cgoïs-
tisch l'lndt, Zlfll rel,lties I'er[open proble-
matisch ellllriclldclI ziin er II<lUlt'ell/ks. Het
I'ers •.hll ti,ssen een lie[kuzillX en een fHlk
sL1,lg is IlII ook weer lIiet zo groot, ElI 011-

d,mb dat hij ('f 0/)('11 {'n redelijk rustig Ul'{'r
kdll praten, weet je d.a dergelijke ermrin-
geil j,;'/lI</IIds1t'l1{'11 I'oor eell ded hcbbclI
I'errt'oest ell dat dIt ook lIiet meer goed
komt, D,ltlr lIIoet IC mee lerelllt'l'en.

Het is een uitstekend initiatief J,lt er hoe
langer !me meer tele(ormmmllllers komen
W,Mr je anoniem naaf toe kI/til bel/t'n als fe
flink ill de problemen zit. Er is een slJcáaai
lIummer voor homoseksuelell die zo maaT
op straat in t'ikaar worden }{cslagl.'f1. Er is
Uil speciaal IlummeT VOOT mensen die zich
op diverse man/crclI gediscrimineerd {loe-
Ien en er is (Jok een speciaal nummer l'oor
kinderen die door Imn ouders mish,lIIdeid
worden. En zo zijn er rlOg /l1'eI meer tele-
[oollflllmmers ell wat mij betreft k<11ldie
lijst nog flink word{ln uitgchrád. W,lIIl
niets is erger dan met een a(grijseliike ervoJ-
ri/zg zitten 1'11 do.lar je {'cr/wal niet Ollcr
kwijt kllt/m'lI. Onzichtbare geestelijke
schade die dalllliet gel/eest.

Hij kwam met zij'l verhaal /Ji; mij, omdat
er sinds kort spotjes ell programnw's op de
teln'isii' verschijnelI dIe heel {Ieel bii Ii{'m

los IIl11kell, Hii kreeg J,lar i,ISt I'all ('11 wel
zo uee/last dat het l/erhaallfall 25 iaar ).:ele~
d{'n als/log I'{'rtdd moest word,,". Het is
het bekende {'erhaai 1'(111 het nette chris/elii-
ke gainl(.'aar de !'<lda zijn kinderen kdstii-
de, omdat hij ZUI'cd I'an z(;'hield . .'\'Iet als
gevoig dat hi, op school niet durfde te spor-
ten Vdml-'/'gc de iJl.lUwe plckkcn uI' zijn be-
nen, omd,1I hii 'met de fiets W,IS ;.:el'dllen'.
Of omdat zijn mg striemelI l'er/oo/lde 0111-

d,lt hij 'duur {'{'n l/akecrde Stil/) l'.111 de trap
was gn'allelJ', En soms kWdlll hi, helemJai
niet op sch""i, mm/,It hij nict eClls //INr
kon/oflell.

111die tiid ware'l er gccn teh:f{)(JIlllllmmas
en er I/'aren in die tiid ).:eell meJlSCIIdic ak-
th' u/li/{'mamCll It'all/lea ze de zaak niel
t'ertrOllwden. Zulke dil/gen ()l'crkwalllell je
en ic Mee( a lIIee ::Ittt'n tot ht'f hitlert' ein-
de, Aiet alle I{i'tl()[gell t'all diell. PdS achtcr-

Raadslieden - waar en wie

Hóe al die menselI dJ,lr d,lIl mee moctcII 11'-
rI"l h'ven die dergdijkc I.'waringcn hebiJen,
weten we eigenlijk Iliet zo goed .. ""iet dUel'/!
umd,lf I.'r n'llIw('lijb tl'ie(omlllumml.'rs zijn
UlJar l'olll',lSSeIlCIl naar toe kWlIlell hel/nI,
UI,]t ,Ii eell helc opga!'e zou zijn, IIl.l<Ir meer
mIK dat {'r zo weinil{ melIselI zi/II die het
kl/Ill/en ophrell).:en om /laar deze afsdm-
wdijke l'l.'rlul/nl te illistcfl.'lI. Het is tenslut-
te olJk niet mks. M,1<Irhet zou aleelI bectie
helpen wanlleer je je ogell eells de kost g,lf
en ie uren o{!enzet. \Valll U'';/IIlIeer iemalld
eell IIIClzill).:of I'is;e geeft Ol'cr ziin of '''Idr
h'l'cll, ~it daar eCII lel'{'IISI'er1Jad/l."l een ie-
l'ellsbesc/lOlIwillg aal! l'ast, Er lapelI, dellk
ik duiunde/l mel/SC/l rolld, tlie graag et'f1S
mei ie zuudcn 1",I/ell. ,\!Jar ben ie ook te
l'hJdel/ ell aanspreek/ladr:

f'reek /'01

Bureau Naam T elduon kantoor T c1efoon huis

Harderwiik
't Harde
Oirschot
Seedod
Nunspeet
Rotterdam
Arnhem
Utrecht
Steenwiik
Den I leider
Seedod
Den I Ielder
Assen
Weert
Ed,
Dl."nHelder
Harderwijk
Blomberg
Hohne
Schaarshergl."n
Utrecht
Stolzenau
Amersfoort
Nijmegen
Schaarsbergen
Breda
't Harde
Rotterdam

Hoofdraadsman
Stafraadsman
Coomherlhuis
(raadsman)
(raadsvrouw)
(raadsman)
(raadsvrouw)
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R.O. (Ronaid) Battes
L.I.H. (Lex) Heekers
I.L (lmmy) Beijer

t (Jacques) van den Blink. ( an) den Boer
. (Klazien) van Brandwijk-Wilrjer

E.Y. (Ellen) Bremer
~L (Metske) Dekkinga
A.B. (Adril van Deurzen
I. (Joop) Fokstra
R.P. (Rob) Geene
l.I. (Jaap) Geuze
VI.A. (Bart) Hetebrij
eH. (Kees) van der Hilst
A.H,T. (Ad) Horniscc (Tineke) Hundling
l.P. (Irrna) jacobs
F.G. (Frits) van der KolkBjT. (Ben) van der Linden
I.. Uoan) Merens
B.~L (Beernoud) ),1uoJen
J.G.j. (fan) Nauts
KS. /K'ees) Roza
P.W.;\L (Peter) Samwcl
G. (Gerards) Sncls
j.W.F. (jan) Sulman
G.j. (Gerrit) Vlietstra
M.e. (Mart) Vogels

W.H. (Wim) Beij
F. (Frank) Spoelstra

M'I' (Marias) van Dorpe. Carine) van Hinte
I.M. (joost) van Langen
M. (;\ arijke) van der Stigchel

0_~410-2J91I, tst. 2532
05255.8109
040-352913
09-4942817510, t<;t. 2285
05771-1341, t<;t. 2492/2498
010-4539911, t<;t. 34lf381
085-718911. m. 3J5/334
OJO-366444/45
05210-15422. m. 2643
02230-S6820 of 52089
09-4942817510, tst. 2285
02230.51>662 of 52089
05920.58499
04950-82811, ts!. 702
085-532774
02230-520119 of 52405
03410-23911, !St. 2532
09-4952358150 of 09-495235509259
09-4950514709, ht. 249
085-532774
030-366444/45
09-495761704290
033-607051
080-276911, tst. 154
085-532774
076-273341
05255-8109
010-4539911, m. 341/3381

0.1404-14436
03404-14436

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

03417-56628
038-212656
013.556060
09-4942848629
03210.18934
O,~480-14787
08308.21867
033-1103142
05220-62273
072-6410110
09--4942812470
075-703705
05947-13608
013-425425
OJO-9.~7808
02991-3525
0.1417-58156
09-4952356621
09-4950514322
085-458917
035-234907
09-495761687
020-63232785
080-563833
080-605499
076.872688
05250-3791
033-952099

05210-13657
05709-2575

035-232142
01727-13248
08370-10205
01l.Hl1-1675





je hebt een d!'rmd /'rij, gt'('n ;;:i" nug iets te
undernemen.
De tv biedt uitkomst.
Welk soort programma zal 't worden?
Sport? Documentaire? Show? Nieuws-
ruhriek?

je gaat al/eell, met het opcnbaar I'ervoer,
naar de ka ••eme. De reis is lang. In de sta-
tionskiosk ga je iets te lezen uitzoeken.

Wat koop je? Hoek? Kram? Tijdscbrift 0/1
glanzend papier met l'ce/kleurendruk?

Waar kies je voor?
Voor de II'ere/d van de ddgelijkse werke-
lijkheid, /liet het vele - [',wk /liet 0plI/ek-
kende - nieuws?
Of: Voor de wereld van de sporthelden,
filmsterre'l, gl,m<.emfe ,lUlo'S? Voor de
probleemluze wereld met voor de coulissen

glitter, opgemdakte ge;;:ichten en ingestu-
deerde glimlachjes?

Waar kies jij paar?
Voor de werkelijkheid?
Vuur de droom?
Mdak je overigf'7ls dltijd dezelfde keute:
voor de droum of voor de werkelijkheid?
W'eetie wal1rom ie die kell::e "wakt?

Stel'ell

J t kAN TOCH OOI(
gf.WOON DE ~NOP
OM D ~AAI E N '1

"
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Een leerling op de middelbare school hoeft gedurende twee maanden per
jaar geen Franse woordjes te leren of algebrasommen te ontrafelen; ccn
doorsnee werknemer heeft het al heel wat minder aangenaam, maar de ge-
middelde pauze bedraagt toch ahijd nog zo om en nabij dertig dagen; zelfs
wie in die vakantie naar cen film gaat, moet ernstig rekening houden met de
twintig minuten dat die onderbroken wordt. Alles heeft ccn pauze, behalve
de sport.

DE RELIGIE DER
ONGELOVIGEN

Na de Europese kampioenschappen voeT-
bal. WimhJcdon, dt" Tour de France en de
Olympische Spelen van Barcelona moeten
zelfs de grooestc agnostici ieTS van begrip
krijgen voor de zondagsrust die in bepaalde
gdoofskringcn aan sporters wordt opge-
legd of voorgeschreven. Goed, sport is \'rij-
etijdshesteding en leent zich dus bij uitstek
voor heoefening op zondag, maar here-
mejee, de neiging om op mndag na al dat
semi-Olympisch gekrioel ver weg in een
eenzaam woud op een hankje te gaan medi-
teren, wordt wel erg groot. De genoemde
religieuze kringen zouden er dan ook heter
aan doen niet het beoefenen, maar het aan-
schouwen van sport één dag per week te
ontraden dan wel zondig te verklaren.

• 'Jeetje mina'
De zondvloed van Sport zwelt echter alleen
maar aan. Inmiddels zijn de wercldkam-
pioenschapPcli wielrennen al Wl'"crvoorhij
en zitten we wen volop in de 0 zo fascine-
rende voetbalcompetitie. Goed, dat Iaat,te

is misschien nog te hili ijken, er moet ten-
slotte il'"der jaar een ploeg kampioen wor-
den, maar een \X'K wielrennen, ná de Tour
de France en ná de Olympische Spelen,
waar slaat dat in godsnaam (excuus aan de
zaterdagvoetballers) op?
Zo was het ook met de atletiek. Prachtig
vonden we het natuurlijk als !'\ederlanders
dat Ellen van Langen de Olympische 800
meter won. Vooral, omdat het 7.0'n leuke,
onbedorven loopster is. Geen verbeelding
en toch lef; niet één van die mopperkonten
die jaar in jaar uit het Nederlllndse 'top-
sportklimaat' hekeknj nee, ge"voon een
meisje (vrouw dus), die telkcns wcer 'jeetje
mina' zei, als ze in haar hescheidenheid
ontdektl'" dat ze veel meer kan dan ze ver-
moed had. Al IS dat 'jeetje', afgeleid van
Je7lls, l'"en woord dat zaterdagvol'"th3l1ers
tegen de borst zal stuiten, die Van Langen
was toch ahsoluut een nationale vreugde.

• Al die reprises
.'iaar dl'" Spelen waren nog niet afgelopen,

of ze liep al weer in Sheffîeld, in Berlijn, in
Zürich en in Brussel. En bter zou ze nog in
Japan lopen, aantreden ook bij een enkele
wedstrijd op de openbare Amerikaanse
weg. Was dat soms ook de mol'"Îte waard,
was dat fra3i, gewenst of misscbien zelfs
nodig? .'vloest dat ook allemaal worden uit-
gezonden? We hadden toch 31kmaal die
',"(llmaaktc overwinning in Barcelona ge-
zien? Ze had toch newezen dat ze de we-
reldkampioene Noeroetdinova te snel af
was? Waarom moest dat als in een niet af-
latende herhaling telkens weer vertoond
worden?
Het is zelfs voor mij, wiens vak het is, dik-
wijls een compleet raadsel wat sportkijkers
zo trekt in al die reprises. De atletieksta-
dions in Zürich en Brussel z.aten na de
Olympische Spelen harstensvol l'"ll hoc
meer kampioenen van Barcelona in limou-
sines en begeleid door hespottelijk uitge-
doste, in herevcl of Donaid Duck-tenue ge-
hulde mascottes, aan hl'"t publiek werden
voorgeschoteld, hoe luider dl'" hijval en hoe
groter het enthollsÎaSml'".
Is het inlevende lijve aanschouwen ,,'an een
Olympisch kampioene d3n m'n voorrecht?
:-'l3ar verdomd als hl'"t niet waar is (veront-
schuldigingen aan de ZJterdagvoetballers),
in Brussel en Zürich zijn die Olympische
kampioenen nog veel kleinere poppetjes
dan op de Olympische tv. Dan kun je toch
heter naM de Amsterdamse Uitmarkt gaan,
waar Ellen van Langen zil.h zo plezierig
voelde. Ze kreeg zo maar van al die door-
gaans oll\'erschillig en cynisch lijkende
Amsterdammers een cola'tje aangeboden.

• \Vinnen fascineert
Een persoonlijk gesprek, maar zelfs een tv-
interview lijkt heel wat interessanter dan
zo'n Olympisch kampioelll'" telkens weer
een 11auw aftreksel van die finale in
Barcelona te 7.ien lopen. Tenslotte blijft in
de bo','enheenspieren of een flihl'"nde eind-
sprint moeilijk te zien, wat daarvan de
overeenkomst is met 'jeetje mina'. Het kost
leken zelfs al moeite - en dat is zeker niet

als ','erwijt hedoeld -
om te weten, dat om te
kunnen sprinten zoals
Van Langen doet, een
bepaalde impulsiviteit
en spont3niteit nodig
zijn; laat st3an dat an-
dl'"re lijnen tussen ka-
rakter en fysiek preste-
ren terstond herken-
h33r zijn.
Het is een schone zaak
om m.:ér te willen we-
ten, méér te doorgron-
den, maar kennelijk is
de behoefte daaraan
bij al die volle stadions
en huiskamers minder
groot dan veronder-
sreld zou mogen wor-
den. Het lijkt louter
winnen dat fascineert.
Is de Sport dan toch
een onrn,ufschappelijk
verschijnsel, goddeloze
pronkzucht of religie
der ongelovigen?

H,ms t'an \Vissen
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THEWALLK
Zeven vrouwen te voet
langs de Chin,~~f'Muur

Tj'in Sjc Hwan~-tl (25,-_10 v. Chr.), die zichzelf in 221
v. Chr. uitriep tot Je eerste keizer van China, liet begin-
nen met de houw van het grootste verdedigingswerk uit
dl' \\'crcldgcschicdcnis, de Chinese Muur. Sindsdien
werd C' bijna twintig eeuwen aan dit nog altijd tot de
verbeelding sprekende hmgc bastion gewerkt. Dat kost-
te wel minstens ccn miljoen mensenlevens. meest van
dwangarbeiders. De Muur is enige duizenden kilome-
ters lang (de ene bron meldt :l500 km, andere 5000 of
zelfs 6000 km), 6 2l 9 m hoog, bovenaan 5 à 6 m breed
en telt zo'n 25000 wachtlOrens van 12 x 12 x 12 m.
Grole delen kronkelen zich over bergkammen en hele
stukken zijn trapsgewijs aangelegd. Aan magnifieke uit-
zichten dan ook geen gebrek, aan bijtcnde kou en bran-
dende zon tussen woeste bcrgketens en immense woes-
tijnen evenmin. \Vic zou er niet eens op de rug van deze
Draak. zoals de Chinezen hun Muur noemen - willen
dansen?

20 - EGO I OKTOBER 1'J'J2

Zn'en lklgische vrouwen km's-
terden die droom niet alleen een
pa'lr j,I,IT... ze m,ukten 'm ook
waar! I'én van hen, de sinologe
Kristien Yrrheke (1965), sdueci
het verhaal ",m hun (>lwer.
schrokken eXlwditie op in
'Dansen met e Draak',
Uitgewri) Lmnoo bracht het
boek uit in haar ,wolHuoriijke
reeks Grensg,mgen., wa.uin eer-
Jer verslagen ,'erschenen van
o.a. Gnwnland. en Kilimanjaru"
expeJitie"

Start bij de staart
I Jet bq~on allemaal in 1'JS9 met
een krall1earlikcl waarin
:\liria!n van Agtmaa! ~1959),
van :'\ederlandse afkom,t ell met
ervaring in Afrika-expedities.
geïnrerest"l'rde Houwen uitno-
digde deel te nemen aan een
voettocht lang, de Chinese
.\Iuur.
'Ze !!Iltl'ilIX eell homlerdtal brit'-
I'ell "11 ha,lr vpro,,!' in d•. krallt.
Bij de ""nte l'ergJd•.rillR warell
er vij!eNtli'i'ltig rml/WNI op het
a!,pè ililllU'CZI};,'11 bi'/Iel "erst/'
};focpsU'cckclld umren dat er
}log m,lar twa,I/(. J""(j ';én jaar ge-
z,zm,'lllijke l'oorbereidillg en
trailllll}; bln'CJ/ we lIog met adlt
(wer. Op het la,ltst,' momelU
,-i"1nog it'mand ;lf eu de zeven
overgt'hkvenen ,chetst Verlwke
ah '/':en /)()lIt <lllegJJrtjc I'an
I'TOlll/'en t//55/'Udc tli.'l'eëlliwill-
tiK clle"lIt'nl'c/'rtig ;<I,lr,m,'t elk
eCIItol<l,lII'CfS(hil!elld kar,lkter,
milar met ééll duideli;k doel
hl'" o};"n; };czamell1ijk (mu

•d,ms met d" dr,l<lk. tOl CCII
};oed eillde bre'lxe".'
Her startpullI \fan de todu ligt
bij de >taartpunl van Je draak,
de 'doordl'\\'eekse Chinese qad'
Jiayuguan waar hovcn de stads-
poort het op<;(;hriii:prijkt De cer-
ste schiltcrI'nd/' L'eslin/<:onder de
h,'me!.
.n,!iayu-wsting wordt .lls vffi-
ciet' !J,,};inp"llt b/'sc/lOuwd I'an
dc 5000 km lanKe Chincse Muur
lIil de A1ingdyn<l5tie. n" zuideliJ-
ke u'aciJttore'lS ki;kell OI'er hct
/<lllggerekte Qilian};e/ler};te met
ziflliJes'ICt'IlI"dc toppcn. 111hel
'wurd,'n sierelI zwartc bergl'1l d,'
horizun. Eli d<l<lrtIlSSt'l1de einde-
lozc (;ohiwoestii'I, "edekt met
ontelbare Krij;;ekiezelstccnt/es,
zo,lls die ['all ('('IJuprit n<l<lr(','n
garage.'

Tegenvallers
Een impollcrt'ndl' 11,ltuur, jaze-
ker, maar wanneer je een P,l;U
Jagen achtereen met volk be-
pakking 40 km per dag aflegt
under een blakende' zon uwr
diezelfde Hrhine kiezebteenrjes
op een ver,chroeide aarde, dan
verbaast de opening van het der-
de hoofdstukje al minder:
, "Godl'erdolllllle, godverdom-
me, godl'l'Tdomme' " kreunt 1"1
dlClmt Mar;a'l. /f,lIIr l'oeten Ilg-
gCll open. Uke st ••!! is cen marlt'-
li'lg. Als ze hJ,lr slekt'nih' pijll
lliet wegL,h)('kt zingl ze l"I,lr lie-
l'ciings/it'd;cs teRen de willd /'11
loopl ze WO lil poor mis lIit. (...)
Olll'erwaciJt heeft uuk Bie tI.'
k ••lIlpen met /'nl5tigc blu/'db/ei-
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111'11 Op de Iloe/wo! en de hiel.
Aangeüell hailr menstruatie ach.
terblijf/, dopen UJI.' haar vuet.
/Vonden om tot 'bla""$/olldell'
en stellen we l'oor een maand.
verband al, schoelJzoul te ge.
bmiken. '
Waarmee wel tegelijk wordt
aangetoond dat zelfs op dl' mv-
mcntl'll van kommer en kwel {le
dames hun gevoel voor humor
niet \'crliclcn. Gaandeweg (Iet-
Tl"rlijk!)wordt het 'bont alle-
g'larrje' in die maanden ru,<;<,n 5
mei en 15 augustus ook l~n
grOl.'p, zij hl:! meer Ct'll tcam dan
een stel hartsvriendinnen. Zo
heer,t er alom teleurstelling

wanneer .\1arjan na een maand
toch moet besluirl'll vijf Jagen
nier Illl."l' te lopen wegens ti' ern-
stige voetwonden. Bie kampt
herhaaldelijk mei malaria-aan-
v<tllen. Treurnis ook \,",Jonrcr in
de eindfase Emilie vnvroegd te-
rugkeert naar Beijing, om van-
daar te prohen'n (naM tHer
hlilkr vergeefs) eerder naar
Be gil! teruj re vliegen omd'lt
haar vnen( is overleden.
:-':aa,t de persoonlijke prohle-
men zijn cr ook zakdi)h' tegen-
valler ••, loah hel krijgen van een
hoere of, erIn, in Oesla.gname
van een dcc der baga!e (tent,
kleding, futum,lteriaa ), omdat

de 'langneuzen' reisden door ge-
sloten verklaard gehied.

Boeiende ervaringen
.\laar overheersend zijn toch de
vde hoeicndc en leerzame erva-
ringen, die de dappere doorzet-
rers opdoen in het onmetelijke
land. Het ene l\lomen! hezoeken
ze één I'an de duizend grafkel-
ders in een enorm woestijnkerk-
hof, het andere een boeddhisti-
sche tempel hoog op de i\..luur
'in the middle of nowhere'. Ze
maken kennis mer een sukses vol
proefproject \'an jonge onder-
zoekers voor het vruehthaar ma-
ken van de woestijn meI behulp
van een lsraelisch huizemys-
teem. Ook elders zijn in de afge-
legen dorpjes de spnren van de
tien jaar geleden begonnen pri-
vatisering van de landhouw
goed merkbaar.
'\'('1.' rake/I nid Ifit~wkek('n op al
dit, mense/I die heet je bij beetie
lIIet klei/Ie hOl/welen en schoffels
een oppt'r!,lakte (}an200 op Ion
momploegen.
I'ropa[.:andalelfun op de muren
I'an 'mi,en !Jollden in kalk or ro-
de verf het moreel hoog en spo-
re/I aan tot' Betaal op tlld de
watertaks ' or 'Spreek he-
schaafd onder "'kaar' en • f fOl,d
het IIJater rein I'oor het nagt'-
slacht'. De massa kikkers in de
sloten kwaakt instemmend. '
'X"anneer ze up een nacht hals-
overkop in de slagregen hun
slaapplaarsen onder een brug
rnut'ten vt'r1alen voor het snel-
stijgende water vinden ze onder-
dak bij t.'en s.chaapherdersgezin.
Ihar st<lan ze de volgende dag
versteld van de wijze waarop de
man een schaap met maagkolie-
ken geneest.

De laatste loodjes ...
Het laatste stuk van 'the walfk' -
van Beijing langs het .\fiyunmeer
en de Jinshan- en
Y,mshanoergen naar de kust-
plaats Shanhaiguan - hlilkt tegen
dt' voorspellingen in het zwaarst,
'Zich in .J!lebochten wringend
slingt'rl de MUllr zich llall de ('ne
n.Jar de .Jlldere bergkam. (... )
Het is lastig om op dit soort
Muur te stappen. je moet hon.
derd procent geconcentreerd
hlijl'en otJ dal' /osge/l!oe!de ste-
'1/'11. De trappel! zii'l wegges/e.

ten en lieten/aten achter die we
klimmend 0 springend moeten
ollerhruggen. Naast de Muur
rumule/en is uit den bou. Links
en rechts gaa/Jl de afgrond. (... )
In moeiliikheidsgraad staat één
dag op dit stllk Muur gelijk aan
drie dagen in de woestij/!. '
De tijd begint te dringen {het re-
Tourticket Slaat op 21 augustus}
en er wordt noodgedwongen een
stuk per bus afgelegd, hetgeen
deze komische notitie oplevert:
'We zien weer zwart van het
~'lIil.De laatste Wt't'k in de wil-
dernis laat haar sporen na. Niet
allcclI Miriam en Bie worden nu
~'oor mannen aaugezien. Zelfs
Elri wordt gevraagd or ze een
lirouwe/ijke of mannelijke 'ka-
meraad' is. En of ik haar grotere
broer hen? We spe/en het spelle-
tje mee. Elfi is veertIen iaar mld
en ik dlftien. Naar hun gezichts-
uitdrukking te oorde/eu geloven
u ons. Bie spallt nog wel de
kroon. Wanneer u in een bus-
station het openhaar toilet be-
zoekt, spurten alle plassende
vrouwen met een kreet naar bui-
ten. '
Dan volgen de laatste zeer zware
klimdagen over stukken meI dr-
namiet opgeblazen Muur, reu-
zentraptreden van 1,5 m hoog,
door doornig struikgewas, ge-
hinderd door wespensteken en
steeds vaker struikelend door
vermoeidheid en losrakend ge-
steente, .\laar kort voor ze echt
het toeristisch uitgebme eind- _
punl. her in zee stekende 'Iloofd
van de Draak', bereiken kunnen
H' dan toch trots hun namen en
The Wa//k /991 Belgium op de
,\-tuur krassen.
In drie maanden 2000 km lopen
langs de 5000 km lange 1-fuur
leverde voor ieder een om'erge-
telijke grensverleggende ervaring
op. En Kri,tien Verbeke maakte
er een hoeiend verslag van, geïl-
lustreerd met bijna veertig foto's
van Bie BouJaert en Miriam van
Agtmaal.

Frank Spoelstra

Kristien Verbeke; Dansen meI de
draak, l.annoo. Tielt (België)
1991. 160 blz, !lCm. / 39,50 {in
Nederland via Tirion, Baarn)
ISBN 90 20910685.
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ACCEPTEREN VAN NEDERLANDSE VERLIEZEN
BIJ INZET KRIJGSMACHT DUBIEUS GEGEVEN
Vergelijking van de resultaten van twee opinieonderzoeken
Een inmiddels wcl bekend gegeven is dat voor vele (Westerse) regeringen
geldt dat zij op de steun van de publieke opinie kunnen rekenen als het gaat
om het voornemen militaire acties uÎt te voeren (cn behoeve van goede doe-
len, zoals hel herstel van de internationale rechtsorde en het beschermen van
vluchtelin~cn en andere slachtoffers van geweld. Overigens ook voor meer
",uia"a!c doelen krijgen regeringen de handen van het volk wel op elkaar.
Een probleem voor de betreffende regeringen doet zich echter voor als cr do-
delil'ke slachtoffers gaan vallen en zeker als zulks niet tot incidenten beperkt
blij t maar een meer permanent verschijnsel wordt.
Eind 1990 heeft het Studiecentrum voor Vredesvraagstukken in Nijmegen
(SVV) een onderzoek gedaan naar de opvattingen van de Nederlandse bur-
ger inzake dreigen met en inzetten van de krijgsmacht 7.onder en met dodelij-
ke slachtoffers als gevolg. Onlangs gaf een AVRO/NIPO-enquête opnieuw
uitsluitsel over de vraag in hoeverre Nederlanders het eens zijn met het inzet-
ten van de krijgsmacht, ook in het geval er dodelijke slachtoffers te betreu-
ren zouden zijn.
Hoewel de vraagstellingen van beide onderzoek~n niet identiek zijn en uiter-
aard de politieke en psvchologische context verschillen, is een vergelijking
van de onderzoeksresultaten toch van belang, gegeven het feit dat hij het
Nijmeegs onderzoek een duidelijke minderheid en hij hel AVRO/NIPO-on.
derzoek een duidelijke meerderheid geen bezwaar had tegen inzet van de
Nederlandse krijgsmacht, ook als het eigen doden en gewonden tot gevolg
had.

b) ,Iachtolfers hij dt tigelI partij c} slacht-
offers bij familie en kennissen en tensl()[[r
al" men ook zelf slachtoffer zou kunnen
worden.

Acht 11dit ook geoorloofd als Zlflks hl,te-
keilt dat <1<1/1 :'.letierl,mdsl' zijde onll'lIl1grij-
kc verIiezeIl ,1,111 II/ensl'lllel'elis ell ;.;eWOlI-
dcnte betreurelI ZOllden zijn?

96.1 % (van 20.1)
1.0%
3.0%

86.8% (van 266)
8.3%
4.9%

195
2
6

231
22
13

• Resultaten

Het vallen van slaçhtoffers bil het iTll.etten
van de kriJ~sll1acht leidt dus kennelijk lllet-
een tot sterke daling van de bereidheid tot
hrt continurrCll van de inzet. Dat doden en
grwonden de animo \.oor de strijd doen be-

Zoals tI" Vl"rWachtl'n was blijkt met nallle
een hoo~ pl'rcentage geporteerd voor drei-
gtn rn of inletten van de krijgsmacht ter
heschl'rmin~ van de intrrnationale rechts-
orde en hct eigen grondgrbird. Er zijn ldfs
Illrer mensen in Nederland te vinden die de
krijgsmacht voor dl" internationale rel.hts-
orde willen gehruikrtl dan voor het verde-
digen van de rigen nationale grelllrn. al-
thans 70 lang rr geen slachtoffers vallen.
Zodra er slaçhtoffers vallrn, nremt de
sttun voor het inl.etten van de krijgsmacht
aanlienlijk af en wordt dl" militairr actie
door slechts een minderheid van ongeveer
30% gedragell. Zo vond bij .....69% van de
Nederlandse he\'Olking dat)t' dl" internatio-
nalr rrchtsorde mag beschermen of herstel-
len door te dreigtn met grwdd. Van dege-
nen die dat vonden, meent 88% dat het
ook geoorloofd is dl" krijgsmacht daadwer-
kl.'lijk in te lttten en daarvan blijft weer
57% bij dit standpunt als er ook slacht-
offers hij de tegrnpJrtÎj vallen en dJJ.rvan
weer 87% als het ook Nederlandsr slacht-
offers brtrrft. Van hen acht 88% het ge-
oorloofd de krijgsmacht in te zetten als het
ook slachtoffers bij familil" rn krnllissen tot
gevolg heeft. Uiteindelijk spreekt 86.8%
van 57% van 87.X% van 68.8% zich uit
voor inzet van de Nedt"rlandsc krijgsmacht
ook als het onwangrijkr Vl"r1iez,enaan Jo-
den en grwonden aan Nederlandse zijdl'
me! zich llln-hrtngr. Indien op deze wijle
ondervraagd blijken 231 van de 77.1 ptrso-
nen (d.w.z. 30% van de totale stet"kprod)
voor inzet van de krijgsmacht te zijn, ook
in geval van omvangrijke verlieztn.

Blijft 11 hii dit stllndlJ/lIlt als }n.t uok I,ete-
kmi Jat uzelf tot de slachtoffers ZO/I beho-
reil?
I. ja
2. nee
3. weet niet

ZOII 11ook op dit standpunl bliil'ell stJall
als tul de slilchtoffers lil!, «mlilie/eden eli
kennissen zouden behoren?
1. ja 203 87.9% (\'an 231)
2. nee 9 3.9%
3. weet nirt 19 8.2%

1.]a
2. nee
3. weet niet

57.0% (van 4(7)
25.7%
17.3%

87.8% (van 532)
7.0%
5.3%

68.8% (van 773)
15.9%
15.3%

532
123
11 R

467
.F
28

Acht 11 dJt laatste ook geoorluofd als die
oorlogshamieitllgell UIIII'atlgritke verIieZeIl
,1,111doden ell ,wwfmdcn hij de tegenpJrtij
tot KCl'olg hc""cnr
1. ja 266
2. nl.l' 120
3. WlTt niet X]

Acht /I IJet geoorloofd door midde/I',m ill-

zettelll',111 dl' krijgsmacht de interllationJle
rechtsorde te beschermelI of ti! herstel/eli •
dat wil zeggen andere lalldell helpl'" hUil
zelfstandigheid te bewaren of te herkrij-
gen?
I. ja
2. nee
3. weet niet

Acht 11 hl'1 gcoorloofd door middel t'an
dreigen met inzetten vall ae krijgsm'lcIJt dl'
illfem<ltioll,lit' r1'<"/ltsordete lJ/:schermell of
te herstel/eli, d,H uq, zeggen andere lalldell
te he/peil/mil ze/fsfllndigheid tI' bewaren uf
te herkrijgen?
1. ja
2. nl'e
3. wret niet

• SVV-vragen oktober 1990
Aan de respondenten is de vraag voorge-
legd naJ.r de geoorloofdheid om met de
krijgsmacht te dreigen dan wd dele in te
letten voor diverse doden.
Eerst is gevraagd naar de geoorloofdheid
om met de krijgslluçht tI"drrigen en wel in
drie grvallrn: als het !P'U um hl'l bescher-
men van nationale belangen elders in de
wereld. het handhaven van 'dl" wercld-
rechtsorde' en tenslotte het hest.hermen
van hel rigl'n grondgehied. (liet laatste is
overigens een taak die alle manlijk I" bur-
gers volgens de (;ronJwet \.ia de algemene
dienstplicht ten drel valt.) De vragen mrt
hetrekking tot het il17ettrn van de krijgs-
macht werden herha'lld met de toevoeging
of de hneidheid ook hled bestaan in het
geval van a) slachtoffers bij dl" trgenrartij,

Het politit"k bdan~ van opinit"cijfers is d,lt
zij, bewust dan wel onbewust, worden
meegenomen in het politieke afwegin~s-
proces m.b,t. besluiten, in dit geval inzake
Nederlandse bijdragen aan militairt" anivi-
teiten in Joegoslavië. Van cruciaal hdang is
echter de wetenschap dat bepaalde upvat-
tingen m.b.t. een veronderstelde werkelijk-
heid niet onveranderd blijven en dele juist
op grond van de feitelijkheid, als deze zich
in alle ernst manifesteert, vt"randeren. De
instemmende meerderheid lllet de inzet van
militaire anie kan dan snel in t"en minder-
heid verkt"rel1. De aanvankelijke steun voor
het heleid wordt dan een datzelfde heleid
ondermijnende factor.
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• AVRO/NIPO-vragen
augustus 1992
In de AVRO/l\lI'O-enquêtt" wenlcn de vol-
gende vour onle vergelijking van helang
zijnde vragen gl'steld~

icon \\"lecke

3) De vraag in de AVRO/l\II'O-enquêtt, in-
zake inlet inclu,id gesneuvelden wordt
voorafgr:gaan door L'en feitL'lijke COnHate-
ring, namelijk dat het onvermijdelijk is dat
hi) militair ingrijpen in het voormalig
joegoslavië slachtoffers zulkn vallr:n, Dczr:
constatering helpt de ondervraagde in de
richting van een positief antwoord.
In het Nijmeegs onderzoek wordt naar de
geoorloofdheid \.an het inzetten van de
krijgsmacht geHaagd met de mededeling
of men op zijn standpunt blijft als z.ulh be-
tekent dat aan l\:eder1andsl' zijde omvang-
rijke verliezen aan mensenlevens l'n gL'won-
den te hetreufl'tI lOuden zijn, Hier gaat het
om omvangrijke vl'rliezen, waarbij aan de
fantasie van de ondervraagde geen sprel-
ruimtl' wordt gegewn ovrr de ernst van de
eventuele gevolgen van de inzet. Hiermee
wordt de respondent in de richting van een
nej?;atief antwoord geholpen,
4) In de AVROr.slIPO-enquète betreft het
een fuikvraag, die uit twee delen bestaat. In
hl't r\ijmeegs onderzoek hestaat het voor
de vrrgelijking van bt"Llllg zijnde gedeeltl'
van de fuih.raag uit vier \'fagen. Hoc meer
vragen, hoe meer mogelijkheden geschapen
WOrdell om tot een geringrr rindperccmage
te geraken .

• Conclusie
Hoe komt het dat NedL'rlanders slechts in
minderheid (30%) geneigd zijn eigen ver-
liezen te al'l"epteren als ht"t om de verdl'di-
ging van het eigen grondgt"bied g,lat en in-
zake joegoslavit' in meerderheid (66%) hij
inzet \.;Hl de krijgsmacht ;S:edrriandse \ler-
liezen op de koop toe nellll'n?
Vraagstelling en aanWe7.Îgl' beeldvorming
inlake het tL' bestrijden kwaad zijn uitt:(-
aard in hoge mate bepalend voor de gege-
ven antwoorden. Dl' opgeroepen gö.oelens
bij dl' Golfoorlog waren eerder nieuwsgie-
righeid over dl' feitelijkr gang van I_aken,
verontwaardiging vooral bij dl' politieke
elites welkr latrr tl'n tijde van de gijl.elin-
gen ook IIlL'l'r algemern goed werden. In
ht"t gl'val joq;oslavië breekt tamelijk plot-
sding al, j?;evo!g van indringend menselijk
ll'eJ L.en collectie\'{' verontwaardiging uit,
Hoosheid en de wetenschap als gevolg van
de ZIch aandielll'nde vlm:htelinj?;en dat het
problt"em lil"h dicht bij huis afspeelt ver-
sterken elkaar op een moment dat ook de
politiek om militaitt" actie j?;aat f(lepl'n.
Joegoslavië treedt met de vluchtclin);en-
stroom en de beelden op de TV in de feire-
lijke belevingswereld van de burger binnen,
Jaar waar de beelden van de voorbneidin-
~en op de Golfoorlog veel meer een 'rl'Ul'-
:llieve' functie hadden dan dat ze de Illetl-
Sl'n lOt grote verontwaardiging brachten.
Dit alll's neelllt niet weg dat de kleine meer-
derheid van dl' bevolking die thans voor in-
zet inclusief \.erliezl'n geporteerd is, onge-
twijfeld in een minderheid zal g,tan verke-
ren zodra van feitelijke verliezen (zl'ker in-
dien die niet incideIlteell.lll1en 7ijn) sprake
zal zijn. De politiek zal er goed aan doen de
huidige instemming Illl't een voorgenomen
heleid niet te verwarren met ,teun voor de
uitmering van datzelfde hdeid.

liet is (J/lI'crmlideiijk dal IJij militair ingrij-
PCII in dl' situatie ill het I'oormalig
juegusl,wië slachtoffers zlIlh-1I ['alle1/.
Vindll/het, Kegel'clI de situatie iI, Jat land,
wel of lJiet aalll'aardbaar dal er ook
Nedalandsc militairen zullcn SI/l.'IIl'f'It'n?
I. wel aanvaardbaar 3J 1 76% (van 435)
2. niet aanvaardbaar 72 17%
3. geen oordeel 32 7%

• Vergelijking
Hoe is nu te verklaren dat in t\n'e jaM de
publieke opinie - voorafgaand aan een
eventuele feitelijke inzet van de krijgs-
macht - de kwestil' van doden en gewonden
wveel lichter lijkt op tl' nl'lllen?
I) De vragt"n lijn geenszins idl'ntiek. In het
ene geval wordt gevraagd naar het besehl'r-
mt"n van een ahstraet docl, 'de internatio-
nak rechtsordl", in het andL're geval gaat
het om er:n concrer:t conflict.
2) \X'e1iswaar wr:rd het Nijmeegs ondL'r-
loek ondernomen in de a,mloop naar de
Golfoorlog, maar cr was gL'l'lI indringende
confrontatie met hec1dl'n waarin het men-
selijk leed een sterk accent kreeg. In tegen-
deel, de voorlwreidingen van de
Golfoorlog waren "'JOral Cl'n technisch ge-
heuren, tl'rwijl ook toen al gold dat de pers
in hoge mate in haar herichtgeving werd
bepaald door de politieke en militaire lei-
ding, die het menselijk aspl'ct van de on-
derneming zoveel mogelijk uitsloot.
Ten aanl_ien van Joego~lavië wordt het
menselijk leed juist in hoge mate verheeld
en verwoord (hedden van Joden, gewon-
den, eOIlCl'ntratiekampen, leed van vrou-
wen en kinderen etc.),

~M. vil~rilt éI(
W<. Vi€'" rril\.

..)V~0--=-~
"

87% (V'Hl 500)
S%
5%

435
40
r-'

koelen lijkt vJ.nzclfspràcnu, alhocwt'l an-
dcrs~,Î1l>mod worden opgemerkt Jat een
cvi(lcntc twcc~lJ.çhtighciJ hesloten ligt in
Je opvatting dar wel met de wapens mag
wonJcn gedreigd en zelfs op!!,ctrcJrn, lllaJr
;IJS de "'''apC'll>wordcl1 gt'hruikt waarvoor
zij uiteindelijk hestemd zijn, loopt de ,trun
vuur de anie dranliltisch tcrug. Uit hl'! on-
derzoek blijkt Jat dan telfs nmT de vetde-
tliging van het vadalanu geen meerderheid
meer VOO[ hct inzctrcn van Je krijg,m;Kht
te vinden is.
Vrouwt'n blijken uverigens ('crder hun be-
reidheid rot inzetten vall ut' krijgsmacht in
te tràk,m als er ook ,Iachroffcrs bij vallen
dJ.1l mannen. Zij dic leiden op Je VVD en
zil die loeiden op hd CDA te m'mmen Ii;-
ken nog het meest geneigd tOl her inlenen
~.;mJe krijgsrlucht, ook al, het sLIChtoffer<;
n~rj?;t.
(Zie- 0.111. Ilen )lomer{ en ll"On \,,"'l,<:h (red.),
Van \'ii"ndhedJ n".lr niendht"e1d! en van
dienstpli~ht naar ha"ep,lqwr?, Niimegen 1991,
p. 15 e.v.)

Vindt 11 d,lt ill Kn'all'<I11 eell milit<lir inKrij-
peil (ill jU('KOS/,Il'ië) ook NeJal,mdse mili-
tairen moeten Il'urd('n illficzet? Of l'im/t 11
I"/II/liet?
I, wel, ._, flIet
3, wet"t niet
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ZURE REGEN:
EEN OORLOG ZONDER CAMERA'S

Er komt ccn tijd van 'Bosnië, \\'aar lag dat ook weer?', Iedere generatie heeft
immers haar eigen oorlogen. Zijn die al te lang geleden, dan zijn ze alleen
nog maar een zaak van de geschiedenisboekjes. Neem nou onze ciJ.;cnbroe-
derstrijd uit de 14c ecuw, de Hoekse en Kabeljauwse Twisten. Niemand
hoor je meer over de Slag bij Vlaardingen (1351 J, niemand die dat ook meer
iets interesseert. Hollandse stammenstrijd die definitief in de mist van de ge-
schiedenis is opgegaan.
Heel wat eeuwen later speelt de Tweede Wereldoorlog. NOJ?;steeds goed
voor 4 mei. 5 mei, een oorlogsmuseum in OverlaaD, het gedenken van de
Japanse bezetting van 'ons' Indië. Die oorlog ijlt na, dat ongetwijfeld, in eeT-
ste en tweede generatie oorlogsslachtoffers ..Maar bij hef grote publiek? En
vooral bij de jongeren van nu al weer ver ná die oorlog?

;-:ou nel", het leeft nier e,ht meer. \'(Iie praat
er trouwens nog over Korea of over onze
laatste echte koloniale strijd, die om het be-
houd van \X'estelijk Nieuw-Guinea? Af en
toe een bock, een do<:umelltaire op de tv,
een oud verhaal van een verre oom die l'!

ook had gezrten. En nu er militairen in
Cambodja litrell en 111 her oude
joegosla\"ië, zijn 'onz.e jongens in Libanon'
ook al weer hijna \'ergetrn.

• De tijd als sluier
Tijd heelt niel alle wonden, dat blijkt
steeds weer. Vooral direçt betrokkenen,
burger of militair, weten dat sommige
emotit.s, sommige en'aringt"n en indrukken
nooit meer weg zijn, nooit meer over gaan.
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,'laar voor hl:eI velen, gelukkig maar, is
oorlog to<:h altijd gewoon vcr van het hed.
En dan dempt de tijd wel heel H'l'l, dan
zorgt die voor een sluier vuur opwinding,
angst en medelijden. En dat is meur goed
nnk.

Heel vroeger was cr vanz.e1fsprekend ook
van alles aan de hand. 1bar de memen
hadden er in het 'Ilgeffil:en toch mindl'r
weet van. Als het eens ergens gOl:dmis was,
dan drongen cr van ver \wg alleen maar ge-
ru,hten door. Koningen. edellieden of
krijgsherl:n lieten nog wel eens po()lsh()og~
te nemen, stuurden cr een gezant of een
koerier op uit. ,\laar Je hurgerij of het
voetvolk in de legers wist van nil'ts. Die
moesten het hl:bbl:n van een rnkele rl:izigl:r

of zl:evaanirr die il:ts had gr-
hoord, of, l:1J dat was dan heel
wat, iets zèlf had gezien.
Pas in de ]ge l:l:UWwas er op wat
grotere schaal de krant en, omnis-
baar in dit geval, een flink aantal
mensrn dar ook kon lezen. 1laar
heel !,edetailleerd zal het vaak niet
zijn gewl'est: 'Zware strijd in
oosl.China. I)uiu~nden doden en
gewondrn'. ZOiets. Na de komst
van dl" radio kwam de oorlog heel
wat dichterhij. Krakendl: verhin-
dingen vanuit Je Spaanse burger-
oorlog of na de invasie in
Bretagne en ;-:ormalldië. Primitief
en onvolkomen, naar onze huidi-
ge maatstaVl'n. Nu blijven we de-
snoods op om via C;-:l\:, Ime of
NOS-Laat reçhtstrerks de strijd
(niet de ellende) mee te maken.

• Entertainment
De oorlog is zo vourtdurend dich.
terbij gekomen. Je kunt hem zien
t'n horen. Dl' spMlIling is heel
gm'd te voelen af en toe. Ook al is
de Cl'nsuur in sommige gevallen
heel streng. In Kuwrit en Irak leek

cr voor iedereen el:n heel overzichtdijke si-
tuatie van 'good guys' en 'bad guys'. :\.Iaar
met name de Amerikanen hadden in
Vietnam geleerd dat al tr veel geweld,
bloed en tranen in de huiskamers niet gord
\verkt op het thuisfront. Daardoor koos
men in de puhliciteit voor een s<:hone oor-
log, eentje die bijna als entertainment kon
worden gepresenteerd. Dat was althans het
resultaat. Niet alleen door dl.' resultatrn
van de geallieerden, mJar ook door de
sfrer van de beriçhtgeving. je kon er gl'-
makkelijk je birrblikje en je zoutje bij in de
hand houden. je kinderen konden er ge-
woon naar blijven kijken. Dat dedl'n ze
dan ook. Als je de verhalt"n muel gclo\'en,
moet ie oorlog niet alleen zien en horen,
maJr ook ruiken. DaJr is echler nog nin in
voorzien.

Het resultaat van al die communicatir, die
teçhnische mogelijkheden, al Jat hot-
news? Oorlog devalueert, we worden er
nauwelijks meer door geschokt. En z.eker
de opeenvolging van oorlogrn went. Als bij
een rop-til'n duikelt er wel eens een naar de
açhtl'rgrond of komt er plotseling een (met
stip) naar vorrn. En waar geen çamera's
zijn is geen oorlog. Daarom zullen, samen
met Busni!', ook Armeni!" Kaboel en
Somali!, wcl weer wegehben in onze hoof-
den.

• Ontwaarding
Devaluatie, inflatie, ontwaarding. W!orden
berichten over oor\ogt'n, hongersnoden t'n
terroristisçhe anies dadelijk even gewoon
als, om maar eens wat te noemen, de be-
richten uit Aalsmeer met Je prrtfahriekrn
van joop van den Ende? Het antwoord op
zo'n HaJg is eigenlijk hrel persoonlijk. Het
hangt cr een beetje vanaf waar ie beroeps.
matig of uit bdang,;telling ml'e hoig bt"nt.
Kijk m,lar rens nJar een heel ander onder-
werp, het milil'lI. Heel ved mensen zijn
daar de Jfgl'lopen jarl:n mre bezig geweest,
m,IM uuk daar zie je al dat summige zaken
op de achtergrond raken, hijna wet"r wor.
drn vergeten. De zure regen is een voor-
bt'cld.

• Sproetenbus
Zurr regrn. Nog maar enkele jarrn terug
sprak il'dert'cn er o\'rr. Er was een opeen-
stapeling van geruchten, bewijzl'n ril we-
tl:nsehappelijke puhlicaties. De mensen 7.a-
geil het ook, al dil" vergrassende heiden, die
zienderogen aftakelende bossen. De reac-
ties hlcvl'n niet uit: zure regen werd een
'item'. een publirk ondrrwcrp. Inclusief op
de schooljeugd grriçht lesmateriaal, aan



Dode eiken I:'n vergrasdI." heide door zure regen op de Veluwe (Phmh'n \Vamlmis)

• Echt voorbij
De smalle marge tussen leven en dood
langs een autoweg is cr nog steeds,
maar de aantekening hieronder (uit
1975) zou nu niet meer zo worden
neerges,hreven. Vietnam is echt voor-
bij. En wat was er toen ook alweer met
die Sinaï?

Fietspad langs autoweg

Even maar
dacht ik
dit is
Londondcrry, de Sinaï
Dan Loc, Hué
of hoe het daar
ver weg
mag heten.

Een meter gras
scheidt me van
cen no.go area,
wie het waagt
cr te komen
is de pineut, onherroepelijk
mus, mier, mug, mens.

Even maar
dacht ik dat.
Tocn bediende ik
richting Ankeveen
het gas van de brommer.
Voorzichtig, maar toch snel
bleef ik
aan de kant
van het melkvee rijden.

EM.

regen verder h~t natuurlijk milieu. ~1aar
we vergeten het een beetje. Omdat er 1.0-
veel anders aan dl.' hand is. Omdat we het

~ lOch allemaal niet zo kunnen hijhenen.
*" Daarom kijken we hij die zure regen ook
i liever nil.'t naar onle eigen, heel consump-
~ tief gerichte manier van leven. \'{'e zetten de
::1 o;chijmverpers niet graag op onszelf. Ook alê bl.'seft iedereen, Jat je niet iedere dag pijn-
lijke conclusies hehoeft te trekken. I let
mag ook wel eens Aalsmeer-dag zijn.

het hos gewilde kanselprekcn, li,h in T-
shirtS hijsende mini~rer~. Uiteindelijk kwa-
men het Rijksinstituut voor ,\Iilieubcheer
en later het Nationaal '\lilieuheleid~plan
met echt bl.'ll'id. Willen wc, zo luidde de
hoodschap, de zurl' regen terugdringen,
dan moet de uirstoot van de componenten
uit die wrc regen met 70 tor 90% terug.
Op allerlei fronten (ook lure-regen-hestrij-
ding is een soort oorlog) wordt daar inmid-
dels aan gl.'werkt. Het is een vak, een hl.'-
drijfstak geworden.

Toch, de zure regen raakte langzaam uit
het beeld. Andere zorgen urongell zi,h op.
Het broeikas-effect, waardoor heel wat
Nederbnders miss,hien wel eens kopJe on-
der in het Noordzeewater zouden kunnen
gaan. De aantasting van de ozonlaag waar-
bij de sproetenbus op het zomerstrand wel

een~ niet meer voldoende HIU kunnen zijn.
Dl.' nl<lssaal vervuilde onderwaterbudellls,
goed voor tlll.'nig ongl.'rust srukje in de re-
gionale bladen. Het idee dat :-:ederland
mee moet met 'Europa', dat ecollomische
groei TOchhl.'ilig is, ook al weet vrijwel ie-
dereen dat het dl.' pijl in de a,hilleshid van
het leefmilieu is. En dan was cr dit vooTIaar
nog de U:'-JCED in Brazilië, biina tasthaar
bewijs hoe moeilijk het in deze wereld alle-
maal in elkaar zit.

• Aalsmeer-dag
De zure regen is in het geweld van al die
andere onderwerpen wat van de ,lgenda ge-
veegd. f"bar hij was in werkelijkheid nooit
weg. Ondanks vooruitgang op een aantal
terreinen, is de strijd nog steeds niet ge-
wonnen. Dag in, dag uit verandert de wre

Niettemin, de zure regen zet z'n opmars ge-
woon voort. Als in een oorlog zonder ca-
mera's.

frtfs Maas
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In lil' door An Dekker mooi
vormgegeven pocketreeks
~loderne Klassieken zijn sinds
1988 vilftien titl"b verschenen.
Stuk voor sluk inteH'ssante her-
uitg;lI'en van sciuiif,ters uit bin-
nen- en huitenland, die I'oor hel
eerst n,l W,O, J1puhliceerden.
Enkele namen: Dola de JOlig,
Nel rs:oordzij, Ankie Perpers,
Nadine (;nrdimer, Anna
Seghcn, Ilan Suyin. Deze zomer
kW;1l1l<'ner weer twee
Nederlandse 'moderne kht"ie-
ken' lIit, van Tonnv I'an der
IlorS! en van Ap Zikkcll,
'Code voor Dander' I'l'rsc!leen in
1~65 als Ill"gendehoek "Jn AV'1
Zikh'n (1919), die toell al een
,ekere hekendheid gen""t, o.a.
door h,lar Indische roman Ik
Allasdinder (19.)'8). Sinds haJr
dehul1t in 1953 hedt Ie 7.0'n 25
titels op haM na<lm ,ta,ln. In hel
)..;aw(lord van Petrn Vccgcr
word! Zikh'n's werk in drie ca-
tegorieën gesplitst; reisverh;llcn,
Indische [(Imam en p,yehologi-

I'an ieder mens een normaal le-
ven te kunnen leiden.
De roman laat zich, in tegl'n~tel-
ling tot de eerste twee hoeken,
Hij la,tiç; lezen door de vele wis-
selingen tussen droom en werke-
lijkheid en tm,en tijd ell plaats.
X.L. Zh'll1g: Doodgaan went.
Het \Vereldvenster, Houten
1992. JO-' hlz., f .1'i,90. (\"'H)

teil V,tllde nuitenwereld, gevan-
gen om P'lS in I 'i7'i te worden
gerehabiliteerd, Aspenen van
deze 'h'Hnbue-goelag'-jaren lijn
steeds, in llle<'rof mindere mMe,
terug Ie vinden in zijn romans.
Dl' hooidper,oon in 'De \'rouw
in het riet' (1988) is een man dil'
vriiwel de gdlele periode VJn de
Culturele Revolutie in een her-
opnKdingsbm[, heelt gl'Zl'!en,
terwijl de centrale frgUllr in
'Eelhuisje Amerika' (1990) ook
al een man is met e<'nwerk-
bmpwrlcden.
In 'Doodg"an went' wordt Cl'n
Chinese "hrij,'er van middelha.
re leeflijd, n,l ollge\'l'er zijn halve
leHn in werkkampen te hebben
dourgl'bracht, eind<'lijk vrijgela-
ten, De man hesluit, nu het nog
kan, zijn hllilenlandsl' nienden
en kennissenop te g,l"n zoeken.
Gedurende Zlln verhlijf in h<.t
W'öten wordt hij in toenemende
mate oHrmand door twijfels:
hier hlijven of terugh'ren naar
zijn geboorteland waar hii zo-
veel ontberingen heeft moeten
ondergaan. Zhang weet dele he-
trekkelijk e(.nvoudigl' keuze
gaandeweg om te huig<'n tot een
Ilniver,eel prohleem: de drang

Is d'ander de hel?

ari' 11989). Onlangs kon Jaar
een derde aart worden tot'ge-
voegd; 'Reizigster op één been',
een min of meer logisch wrvolg
op de eerder I'erschenen delen.
(iaat 'De mens is een wore fa.
lant' over het naderend einde
van Je Duitse p;emeenschap in
Roem<'nië l'n beeldt 'lIarrevoel'
in fehnlMi' tIt"vertwijfeling uit
die zich meester maakt ná het
\'Crtrek, 'Reizigster op één neen'
tOOn!d,' emigrant - letterlijk en
figuurlijk. in den I'reemde.
Hooidper<;()on is de Duit, spre-
kende jonge vrouw [rene die
emigreert uil een dict,ltuur in het
Oosten naiH Duitsland. Ze komt
lOt deze stap na een ontmoeting
met de Duitser hanz. 1tI ar 1",,-
,t;lan in Berlijn is weinig roos-
kleurig. Ze betrekt een huurka-
mer en daar noudt lO ongeveer
alle va,tigheid mee op. Ze neem!
niet deel aan het maat,chapP"'-
lijk leven, haar relatie met !-'ranl
verloopt zonder meer snoei en
nok de kOlllakten met anJt'rell
hieden haar weinig. Wannel'r I.e
hericht ontvangt dat Ie Duits
,taatsburger is geword<'n is cr
',]l1 blijdschap geen enkele ,pra-
kl'. Sterker nog: '/I,1<lrlII..Iûg
zweefde tussen k"eI en knieën.
Ze gim;, om h"m of! t" I',mgen.
a,1IIdl"keukelltafe! Zitten.'
[n haar eompaete stijl ç;eefl
Iierta ,"'lüller, op bijna angst-
aanjagendt' wijz.e,een indrin-
gend beeld van de gem(lt"d,toe-
,tand I'an een emigrant
('Aallgeko"lClI ",I cr niet ti",.).
Geen gemakkelijke roman, maar
wie de moeite neemI, zal na het
Om"[,l,ln \'an de laatste hlad/.ij-
de, wèl het gevoel hcbben met
iets bezig Ie I.ijn lwwee,t.
Ht'rla Miiller; Rcizigster op één
heen. De Geus/EI'O, Hreda,
Berchem 1'i92, 1.0 hlz. f 29,50.
("'H)

De Chinese ,chrijver Zhang
Xi,lnliang is in on, land geen on-
hekende meer. ,"'Ielz.ijnontl1lgs
\,t'r,chenen 'Doodgaan went.
kwam zijn derJe roman in ver-
I,tlinp;op de m,Hkr.
Zhang Igeh. 1':0136)kreeg in
I ':J57het etih.t 'rechts element'
opgeplakt en werd n'f\'olgens
opgesloten in een werkbmp.
Ih,1I Z<1lhij zo'n twecëntwintig
jaar, nagenoeg I'o[[edig afgeslo.

Werkkampen

de ze germ'llti,tiek en romanis-
tiek aan de Universiteit van
Timismra. In 198i ging Hl'rta
:'I.lülkr in Berlijn wonen.
Van h'lar verschenen twee hoe-
ken in )..;ederlandse vertaling:
'De mens is een grute fazant'
(198l:l) en 'ltJrre""ets in fehru-

De meeSI fas,;inerende toespra-
ken vond ik, naast de nieuw-
ja'Hstoespr<lken van I 'i90 <'n
1992, die lI'elkc Havcl hield lij-
den, het hewek van Vun
\'{'eizsäcker aan Praag ('Voor
(m/kcn ph'gell lIIemen lIIel ,"en
andae 111111soms weer:;:mw"k-
kC/ui Ie zijn, I'ooral als !Jet dl'
la,li is die ee1/ tirml sprak. De
1..1..11 k"n <'raiJter 111,'1$ <1JIldU"'1
dJt een lir,m hll,lr st>reekl ') en
hij Je opening van de Salzhurger
Festspidc, mN o.a. de Oo'ten.
rijkse presidl'nt Waldheim als
toehoorder ('M,l<Irer :;:<11geen
l'i;mtd ti;'1 waar nit'l dt' ('n/ledig"
waarhdd /JO/'en tafel koml, at-
t""n dl' l,'a..lrheid z,li de m<",5('11
11,111IJ/lil ,mgsll"'I'ri;d(,lI. ')
Vádav Havcl: Angst "oor de
vrijheid. Redevoeringen \'an l'cn
president, Van Gennep,
AmSlerJam 1992. 192 biL
f .~-l,'iO.(WH)

Have!

Angstaanjagend
De Duitstalige schrijfster llert'l
:'I.!üllerwerd in 1953 in
)";itzkvdorf in Roemenië gebo-
ren. Van 1973lUt 1976 sludeer-

Op 29 december 1989 werd de
hekende ,~'hrijvl'[ Václav I ];wel
bij acclamatie lot de nieuwe pre-
,id<'11tvan Tsjechoslowakije ge-
kOlen. Enkele dagen Llter (1-1-
1990) h~'gint hij zijn niellwiaars-
toespraak lOt zijn medehurgers
als volgt; 'V('ertig ia,lr "lnf heeft
" op dezc ,lag uit de mOlt, {),In
miill l'oorg,lngcrs ill l'endlill'.'I-
de variantelI sl,'ed$ hetzelfde ge-
hoord: hoe OIIS Lmd bloát, hoe-
l'rrl mi/jocnell 10/1$taal nu'cr we
IJeIJiJ('1l gcproduceerd, hoe g"-
lukkig wij ,ll1cm"..I1zijn, hOI'Zl'er
wi, ol/ze regeringen ge/OF"II en
IIJateen mooi(' l'o(Jmil;;ÎciJlcn
we h"'I/"'II. Ik l'crUlidastei dJI u
mij niel tol dit ambt hebt be-
Iloemd opd..lt ook ik u ll()()rlieg.'
[n 'Ang,t \oor de nijht'id.
Redevoeringen \'an een presi-
dent' zijn ze•.•.•mien toespraken,
welkt' Hal'el in hinnen- en bui-
ten[,uld tijdens het jaar 1990
hedt gehouden, samengevat.
Het is een veradenling om van
een (inmiddels ,11weer ex-)
sta,1tshoofd van zulke gedachten
kennis te kunnen nemen. Geen
clichés, p;eenplichtmatip;e franje,
maar politiek-filosofische be-
schouwingen met een geldigheid
die verder reih'n dan 1990 en
Tsjechoslowakijt'.ln voor een
hreed puhliek toegankelijk laal-
gehruik brengt Have! op overtui-
gende wijze zijn elhische en mo-
r~'1cuitganppunlt'n in n~rnand
meI de akwele prohlenl;ltiek.

~-,"~_.-
•

, ~

Twee jonge Ausrralisdll." sokla-
ten - Diggt'r Keen en Vis Curran
- worden 11;1de val I'an
Singapore in I 'i.H, ml'! hun on-
derdeel door de Japanners
krijgsgevangen gemaakt.
Gevochten hadd •.•n Zl"nog nau-
weliJks en met hel tekenen van
de onvoorwaardeli)'ke overgave
hadden I.e '~(Jl1<fcr lI:t te welen,
h"n sIallIs als militair I'('r/orell,
(,l)enafs ('nkele <1l1d",,'1}(,I'()cgd-
hed(',,', In hel doorgangskamp
The (;reat \'('orld' komen Keen
en Curran met elkaiH in kon-
lakt. Erg veel henhen ze niet ml't
elka<ll op, I\laar wanneer Keen,
bij werkzaamheden ,1,111de
Birma-spoorlijn, door ziekte het
loodje dreigt te lc~en en Curran
hem, door een hovenmenst'lijkc
insp<lnning, het leHn weet te
redden, komt daar verandering
in. )..;i•..t dal het hondad pro,;e11l
wordt. \Il,t name Keen hlijft
proMemen m•..t Curtan houden.
Veertig jaar na de oorlog hegin-
nen heiden iets van het elkaar
aantrekken en afstoten te hegrij-
pen. Sinds de oorlog hebben ze,
zonder elkaar wel te li,'n, vol-
strekt versdlillcnde levens ge-
leid. Currall is een gevierd za-
kenman in de grote st,ld terwijl
Keen een teruggetrokken i",,-
staan leidt op het platteland ah
klusjesman.
In deze lijvij-';erl>m,l1l(die zich
la,lt lezen als een trelll) kon\l'n
nit't alleen dl"zetwee hoofdiigu-
ren tot len'n, ma"r weel ~.Ialouf
ook een goed heelli Ie ,chersen
van de Australische samenk.l'ing
sind, de j;Hen dertig.
Zijn eerder in wrlaling I'ers-che-
nen roman 'Harland's grond' is
mij deslijds (1990) ontgaan,
maar heh ik inmiddeI, ,Ibnog
a'lllge,chatt. Een aanmoediging
".In de uitgel'er om ook hel res-
terende deel van :\1alouf, werk
uit t,' hrengen.
David .\1alouf: De Grote
\\'crdd, Van Gennep,
AnlSlenlam 19'12, .179 hlL
f -l'J,,'iO.(\\'H)

Australiê

------'"

De hoofdlijnen van de schitte-
rende [oman 'De Grote \'\'ereld'
.'all David ~lalouf (t-t'n
Auslraliër mei ~'~'nLihanese V,I-
der) Lm lich vrij gemakkelijk
beknopl S.lmenV,]tten,

26 - EGO/OKTOBER 19n



"he r"l11aIlS.Tot de Liar,u' k-
h"ort ook Code I'uur D.md,.,.
Als dil' gt'ht'il1lJ.illl1i~clitel <11niet
h(,d"",I<1 i~om a~S(lÇtatlc-" te wck-
h'll mer het J';jrijsc CXi,ll'tllialis-
lIle van dil' jilrl'll, dau J"o:l lil'
Haag op hiJ, SJ het wel: 'I,
Dallder de hdt' (Sann~ ,telJe:
l'cnfn ,"C,t 1',1lItre,dt' hd is <k
<lnder). Immer" n,mdn staat
centraal in Je roman als 'tegtll-

'reler' (ni alter ego?) van dl' ikfi-
guur 1.I'\'kJ, n~n fotografe "I'
rCI, dOOf Atrika.l'n die (ode
lijkt mij I'crh,mJ tc houdt'l] lJl..,l
dl' \'C)"rtdlltcndl' gl:,lm:hrs\\'i"t,.
Jin!; ,',Hl n,\llder. dil' ,'oor l.evl..:,l
,oms m,lll, dan weer vrouw is.
Ondank- dit !Cl'r illtnC"allll'
fhem.l I'an ,1..';lndrog~'nit', kon
het bock mij door hrt tamelijk
"ui wrlopcndc vnhaal niet erg
bu(:il'll. '\!i"chil"n h,ld di\! o"k
te maken met Le\'k;I's voortdu-
rend nogal Jj.ln~••,i<:\'egrondhou-
ding; j" IJ.ld m,l<Ir Ie lel'(,II, Met
het mes op l<ltd, d,lt lI'elS de <'111-
ge m,mier, Je munt bml/l'lI k'If!-
peil m£'l lIIat (';lt,(>I"'(.MI {'oor;e
;:011bllwellll'ordeJ/, Je moest /i'
('eri/cdigell, Te}{"11jt' ;:d(. IegelI

•de ,uld..,. D<I.lr kwam hel "f!
1Ie"" in elke sitll.ltie: hn mes up
t<l«('I,
,ha ZiJ,J,~n: Ctld~ voor D,mder.
UIIg, An Dekker, Amsterdam
1')92, 14.l hrz.f ''''',')0, (I'S)

Literair juweel
T"nn\' van dn Hor,t
(RolI~'r,L1n1191S) hedt. n.last
vele nrh;l1cn en ~edicht~n in
daghlaJen en tlj<.!:"hrittl'n,
,J..du, Jrie h"eken gepuhli,eerJ:
de \'erh,\I~llhunJd Heli.lfr"'/ll ,'11
ik i\9 SRl, Je rlHll;ln /-:('11t'IIXel
MiJter l'en Ihllldk.lr (\971) ~l\
hd autobiugrafi ••dH.'H('/ huis
,Milde ,~chit''''ldt' (1 'J'JOI, Jat
haar RotterJam"e ieugJ be-
"hrijft tot haar huwelijk met Je
heken de liter,llor Victor E. van
Vrie••bnJ, De fe'lkties waren
,leeJ, \liter" pO'oitid, Zo schred
hij\'. Cbfe Lcnnart in E!..,"'in
ovef 'Een engel achIer een hand-
k;1T':'het helit een dieper<' \\'a,lf-
heid, namdijk Jit' van het
,prookjt,' en lwt 'is een verhaal
waafin meer wijsh~id ,'n b,:grip
VOOfwat in 11<"1I.'n~nd,' werke-
lijh' waarden lijn verscholen zit
d,lIl in n'le ab,olulII waafs<:hijn-
lijke \'t'rhakn: (Dl'Ie gegevt'll'
zijn ontkend ,un de verhelJe-
r•..nJe inlcidinf; van LlIcÎ,'Th,
VUlIlij,l
Ih.el sterk is al mete,'n de il1l"t
v,ln dele kleine rom'ln, dit' ik
adt'llJloos heh uitgelelen: 'Sillds
<'lIk"'e urell heIl ik ,lu/1 het do"d-
gililll, Het is Ilog 1ll<l,lr het I"Xin
1'11/1 t'en I'r"as U',I,lrt',m ik get'n
idt'" hdl Inl{' her ;:ull'erlopt'l/, n

Xu i" hvuger:;takilll!' (... ) Al/een
m"l mij" om/mise! /ieh ik IJIII ti>-
TlIRRt'trokkell 0l' dit cll,md, "m-
ringd dpor l'l'n "I"i;"" 1',11/ ril'l
<'1I11',II('r,'D'U1ontrolt lich in le-
ru/':hlik her verh;lal, wa;lrvan de
huofdlijn gauw •••verteld, De
d,...,hlt'f van et'n ZlIIdhoIL1nJ".
d"rp,hur/':cmecster verlit'" jong
haar ouJef'. gaat ,.U\I<'nmet
lli\,u oudt' Llnte d'lgelijks {t1l't
luri dl' bot'r op en nntmol't op
een .\VonJ SanJer, trapelew,'r-
h'r in t'l'll TOndlrekh'nd .,;ir(u,.
Ze hlilvt'n t'{lrr•..spondefen en
w,mn,','r ll' een tdq.\ram Tl/gd
1,1<11 ft' h,mdk.lr in de slt','k ('IJ

kOll/' olltvanp. trekt ze een P,laf
j,l;lTmet hem en lijn h",,'r Alcx
(het acrllb'll<'nciuo 'The
Alt'x,lnd('rs'illlee in hun woon.
wa/,:,'n tol Sander omkomt hij
een "prlm/':, Ze h't,rt terug. ledt
nog een tijd h'l;lTeigen eelll.lme
It'wn in Je \'ij,mdige dorp ••ge-
meemchap en kie,l t('mlotte
"oor de dood.
\ViIt, 10 samengevat, t't.'tlban'lal
gegnen kan lijken wordl d"or
de lui"t'Tt' gevot'light'id. het Sn-
Ix're u,llg •..hrmk en .I, pocf1~d1l'
skcr d,I,lr I'er hoven uitgt,tild tot
h"l purt. 'srro"kjt" W;l;l[\'an
hiervoor a sprake wa ••, Vo,g
daarhij nog de g"pa ••••ionet'rde
heschrij\'ingl'u V;H1de natuur •..n
het dr,lssige Ll1ldschap bown
RotterJam en jt' he•••.h ",'n lite-
r'lir jUIH,,'1in han,kn {e l1('hl)('o,
:-';ogéén citaat: '... ik hic/d erl',/1/
llil ;:wJsOlldag,mg 1/,1,lr!Jetgras.
tddfl' 11'lopen, d,lt in !lIlli elJ ;II/i
rl'i! 1',111 ,I" k,lmillellll',ls, en
W,I,lr d' Jc ketling 1',111 de wagen
0111 dt' sl<lm legd"1'<111 dl' ('nige
"""m die ('7 stond - I'ell ;ollge
herk, lI'u,lfI'ûll dl' krllill 's zo-
mers in doorzic!Jtige ;:ill'ug",e-

.,." .....,,"' ••....
F"""'l;;<-16.h""
mllunJI..",

11('gllirl,mdl'S uml,ugdro"p, lil'!
gri;s 1'<111 dl' ;:",k('11 :;(hemadl'
door ,I,. heg l'ul/ !Jet ~,,,,klJot, /'11
Jt> lo/'{!c" 1'<111 dc /m/I11/ierell,
1I',l<Irill de S(elllllll'lll'.lIl dl' do"
,11'1/zich 's ,wonds l'cr;,ml('!dell,
1<'(';:<'11Slrl'''g ",hlr d••d"nkerell-
de hemel.'
Tonl1\ van def Horst: Een ~nj::d
;ldlle': een h,lndkar. Uillt. An
Dekker, Am,lerdam 19<)1. IO~
blz, f 14,90. (FSj

Noctka-Indianen
Toen ik in 197'J op Vanc()uv,'r
[,land (llriti,h Columhia,
Cw,l,Li) kenl1i~m,ukte met Je
s<:hitferende (gt'hruihlkuml \all
Je H.Jida-. Kw;}killtl.cn
:\,>t'tk.1-Indi:lnrn, nam mijn in-
teres~e in Indiaan,e nlllUren.
hun hi'lori(' en liler,llIHlf, nog
meer toc, Elk nieuw hoek bete.
kent w,','r nit'u\\'t' ontdek kingen
<'11werkt ,'errilkt'nJ, D.lt j.lt'ldt
ook voor •.k "n\all~, vl'f,dw,wn

vertaling (Joor Edith van Dijk)
van het prachtige \t'Thalt'nl,,>t'k
'Doduers \'an KoperHOuw' V.111
.-\nne Camcron (geh, \'.111c01lver
ls1.md. 1'J3S:I,Doe ,chrijhtt'f
"lil velt' tollet'l~fllkken, gedich-
ten, "erha1cn. roman~ en kindn.
h"'cken lui,tnJe \',m kind af ,1.111
naar dt' verhalt'n van Indi'lnen.
h"ulh,lkker.., mijmwrkcr, en
vis,crs. Z,. wnd dOOfhet gdlt'i.
me H'lllwelll;eIlOO!s,:hap V:lnde
:-';oob'~ (1lIlke geno01,c1uppen
lijn er w1c. "an Californii' tot
Alask,ll ill v,.rlrou" .•..n g"'llomen
en dedg<'nnO! genuak! van Je
oude ovcrlcvcring,'n met dt' uit-
drukkdijke "l'dr'l,hl dne ook
tt' versprt'iden. Eén van de \Tr-
halen hegint zo:

'Fr ;:ijl/ me1l>cndi ••deI/keil ,1,11
,Il/eell me1lsen l[('['Oe/<'IIS .rls
trot:;, IIIlgSlI'II'I",'ugd,' b'IIII,'II,

m,l<lr ;ij dit, II'l'tl'll zlll/clI;e 1'l'T-
tel/en d,lt ,1111'd/!/l[/'II hl'zidd à/n
(...1 f-_Ilall'('fsd1/llcl/;:e IWI ons
ill florm <'Illel'cl/sduur, 1'l'rs(!Ji/-
Inl;:e 1',111ons ill 'fï;d en W'etcl/.
ImmelllCl'ell, bi Sft'/Il'1I, 1':1111'<1-
ta, ril ,ll1em<l,r/IwlJf"'lI ze ge-
l'od,'IJs,'
Over lulke lilkcn gaan Jal' 19
verh'licll, di,' titt'!••dral'en ,lis
Li('d voor de doden. Oude ma-
gie, "open'ruuw, Het
\'T<)UWt'llgl'tlOOhch;lp.[Je \.•..rlo-
Tl'ngoudmijn, liet lied van Je
ht'er, I kt g(7idll l.•m
OuJenoll\\'. Er zijn schepping,"
myrht'n t'n ;l,lngrijpende versla.
gen "an het vnl~t legen <I.'
Rrilw en Sp'l,lIlSeol"e'Thet'rsers,
Illaaf ook word! het helang \'oor
een gen1t'en~,hap lan kritis.-ht'
clown' gt'~.:ht'ht. dl' ht'tekenis
\'.111Ill,l.lts!enen uirgeh:gd ,'n dl'
adivit"it van krijgsnnuwen I<>e-
gelid1t, Vreemd eo raadsdadltig
M)ms. hoeiend en 1('('TI.,U11laltijd
('n het'1mooi ,.•..rtdJ!
Anne Cameron: Doduer~ \,lIl
Kllpn\'TnUW, Ik (;eus/EI'O,
Breda 1'J'J2. 16U blz. f 31,,'iU.
(FS~

Man in huis
',\l.1.1l1d,lxochtcll<i meldde de
kWII{ ,1,11de kost<" {'<"I/',I,"-
I""sd. onderkoeld ('IJ IloUi" dl'
l'Ullrt 1',111 Kculenll',ls ",mxetror
(eli. Olldmlks zi;" sl,.,-htl' ge-
zr>lldhl'idstof'st.l"d hûd f,ii zich
md á;III.r,ltslc kwdi/ ,'rlex""
l'crI/'eerd ,1,11men de pleister 1'<111
zi;I1/1/1111d1'l'TlI'i;dcrde,
'IÓJs/"tt,' was hn ;:i;" tllegesllel.
d,'I'rOltrl' met eell TIl/.: gelukt.
U'<l.lri>ijde m<lll, ,"dil:; het kralI'
1I''','ri,-/,t. i" •.•.,1 X"l'i;lllgd ï'~
;<llIk 11',ISlIilgd)rv/.:('IJ, Sill< sdicl!
zll'l'l'g lii; .•
Z" eindigt h"t vorig jaar in
l)ui!~1a1\dlerM;h,'n<'n f<Hll'lmle-

huut 'Een nliln in huis' \',ln Ulla
I tlhn ( 1946). Dele lOmer kwam
bij KZZTûH Je vertaling, door
Gnd,1 ~Ieijerink. uil. lIlLI Il.lhn
ht,hoort met h,lilr vief, Illeefma.
Ien ondencl\l'iden. dichthumlds
tot Je nwe~1lerko.:hte •..n g•..lc-
lt'n dichtere,sen in Duitsland,
Ibar ee"tc roman ••[u"g t'\'t'n.
wel in als t't'n hom, (;een won-
dt'r, want er geheurt nogal wat
met deze man in hui"
Kort het verlMal: V,lnui! een fik-
't' d",i ••wraakr.llCh! ketent
\1.lTi,1\X',Htmann (t'dd~lllid ',Hl
bnoep) h'l'lr getrouwde min.
IM.lT.de ko,t •..r •..n kerkknorki-
der Il.w, Egon - die kOIl••ekwent
Hamt-gon of Koslt'rm.11lwordt
gen,,,,md - met boei,'n ,un haar
heJ en plakt een pJei~tcr over
liin monJ, Zo houdt Ie hem
(eindt'lijk) \\'<"k",nlang'lllecn
voor ll(hl<'lf, Ze voert hem dt'
h""rlijbte fijngeprak\(' h'll'lt'S t'n
d1'Hnp,lglle door een rielJe. ver-
,choont hem regelmatig (zijtl
ellige weerwraak is ha.u op d.lt

I)unt 'l;Hll'ówkdijk \'<"•..1werk re
wznrgen) ,'n be\'TeJif;t in het be-
gin ook nog haar >t'xne1elu••ten,
AI, ze H'r<.!erniet aan het werk is
in haar ,lIelier of winkel. lee" ze
hem hm'enJien l"cT luepa"elij-
kt, pas,agt's voor Uil 'Van d•..n
VOlS Reinaerdc', Wanneer hij
h;l<1r[e1hloltt' 'in wuit> ""er~,l-
\e' (.,çhriftt'lijk, praten kan inl-
mers niet) lijn lidJe bekent,
heeft zij gt'nueg ',In hem. pOOI
hem op een nacht in haar auto
ell dumpt hem aan de Rijl1Ol'\'l'L

l'1l<1Halm
Eell

I1WIl
in hili~

":""Z

~
\'oor de Mloop: zie boven,
Imus,en zijn er heel W,1tlach-
\\'ckh'nd,' toe ••tand,'n hinnens-
huis gq"lsseerd, alsook kU'l<'lij-
kc Jorp ••roJdt'is huitenshuis
(slipPt'rtje ',lil llan'? misdaad in
't spel? <,<'nnit-t <llle \'l'rdri"tige
ku,t"f'\TOUW. enl.).
Een hijzonder (en) \','rmakt'iijk
bock owr l'eu met vecl hoze en
hiz,lrre t.llltcl,i',', tot in h"t ahsur-
.I",Joorgn'oerJe omj.l"kt'erdt'
w,'reld, wa;lrin n,ltllurlijk ook -
\'oor wie wil - e"tl uiler ••l ernsti-
ge grondtooll te beluisteren valt
l1lt't bt'tfekking tot .I,' werkt'ii)l.:e
m,lll/vwUW-,i!U,lIie in 'lIl1,eJa-
gt'iijk". wereld,
Ulla Hahn: Een man in hui~.
KZZTiJlI, Den Ha'lg l'Jn, 117
hll. f 24,50. (1.'5)

\VimI/à;
I'r,mk Spoc/slr,1
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