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Inhnud

GENERAAL 'PARDON' t
Op 1 januari a.s. zullen diegenen die 9 maanden of langer hun dienstplicht heb-
ben vervuld, gebruik kunnen maken van het zogenaamde 'genera<ll pardon'. Dat
betekent d<lt zij dan de dienst kunnen verlaten. Voor dienstplichtig kaderleden
gaat de diensttijd op hetlclfde moment terug van 1-1naar 11 maanden. Dit lijkt
voor de dienstplichtigen een hoop~evend vooruitlichl, maar hieraan dient dircc!
iets te worden loege\'oegd. Het Mmisterie van Defensie heeft enige lijd geleden al
kenbaar gemaakt. dat 20% van deze dienstp'liclHi~en toch gewoon hun volledige
diensltijd zullen moeten uitdienen, omdat zIj tot de zogenaamde 'kritische func-
tiegroepen' behoren. Twinti~ procent wordt dus vanaf 1 januari 1994 uit~ezon-
derd van het recht de diensuijd ] maanden eerder te kunnen beëindigen. Dat
houdt in dat zij dus langer moelen blijven dan hun collega's ~'an dezelfde lichting.

Hier omstaat een onredelijke situatie: als een dienstplichtige toevallig bijvoor-
beeld administrateur. hospik of chauffeur is, waar hij nOlabene zèlf niet eens
\'oor geklll-en heeft, dan is hij de klos, want dan geldt het generaal pardon dus
niet voor hem. Ook kan een bepaalde funclie op kazerne A 'kritisch' zijn, terwijl
dezelfde functie dat op ka/_erne n niet is. En omdat elke functie als hel ware 'kri-
tisch' kan ziin, lijkt hier sprake van willekeur.
Het is uiteindelijk aan de commandant van het betreffende onderdeel om te hepa-
len of iemands werk ~'alt binnen de ~renzen van een 'kritische functie'.

Een grotere mate van olllekerheid en rechlsongclijkheid \'OOTdiemtplichtigen is
nauwelijks denkbaar. Kan een betreffende soldaat zich nu inschrijven ,'oor een
npleidin~ of niet: K<lnhij ~<lansolliciteren om zich na 9 maanden dienstplicht
weer heschikbaar te slellen ,'oor de arbeidsmarkt of vah hij onder die 20% en
wordt hem dus geHaagd nog drie maanden geduld te hebben?
Eén ding staat vast, als dienslplichtige is het af",'achten wal de commandant voor
je bep<lah. Natuurlijk is ook de commandant ~ebonden om ruim van tevoren aan
te geven welke functies al dan niel 'kritisch' ziJn, maar het gaat in het bijzonder
om hel feit dal het lot van Jan Soldaat afhankelijk is gem<lakt van een persoonlij-
ke interpretatie van een onderdeelscommandant.

Dit ma<lkt de positie van de dienstplichtige onduidelijk ell onzeker. Immers, zo
schrijft niet hel ,\linisterie van Defensie voor allen een gelijke behandeling voor,
maar wordt het lot van de soldaat gekoppeld aan de bclan~en van een willekeuri-
~e commandant van een willekeurig onderdeel. Dat is niet alleen moeilijk te veT-
teren wanneer het eell dienstplichtige toevalli~ treft, het is ook niel rechtvaardig
en daarom onacceptabel! Het enige recht dat een dienstplichtige zo nog heeft is,
dat hij een hrief kan schrij\'en aan 'zijn' generaal met een 'verzoek lot henJ\'erwe-
ging', Maar of die generaal pardon zal kennen, blijft nog een open vraag.

Kort tiaar lu:! ter perse ga<1nI'all dit nummer namen wij met l'erontrusting kennis
van het /'oomemen /'<111het kabinet het medisch beroepsgeheim niet van toepas-
sing te /<1tl.'l1zijn op milit<1irl.'fI(em wetsontwerp met deze strekking ligt bi; de
Tweede Kamer). Eell IJijzOI,der emstige gang {'all zaken waar wij in een ua/gelid
lIl/mlller I'an EGO zeker op terux zuIlelI kom!'lI.
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• Hoc ging het tot nu toe?
\Ve zi;n 1111 een paar ;aren verder. Hoe is
het gegaan met de lIifl!oering van het
plan I'oor positieve actie?
Het plan voor positieve actie is als een
aan de Kl. opgelegde zaak begonnen.
Defensie moest daar aan mee doen. Er
was aanvankelijk weinig aandacht voor
dienstplichrigen omdat het plan van de
rijksoverheid met die categorie geen re-
kening h.ld gehouden. Het plan was ge-
richt op het aantrekken van vast perso-
neel. De kriigsmacht \verd gezien als een
gewoon bedrijf met allemaal beroeps-
mensen.
Als we nagaan wat er van het plan is te-
recht gekomen, dan zien we dat er coör-
dinatoren zijn aangesteld en dat er heel
veel is gedaan in de sfeer van selectie,
opleiding, oegeleiding en maatregelen in
de werksfeer. De instructeurs van aspi-
rant-leidinggevenden en hun didactisch
begeleiders zijn hijgeschoold op het ge-
bied van de interculturele communica-
tie, tot volle tevredenheid voor zover wij
weren.
Bij het selectiecentrum is een apart test-
circuit voor allochtone kandidaten ont-
wikkeld. En ook werd een <:rstapcursus
voor allochtonen ontwikkel en gereali-
seerd. Helaas hebben wc maar een hele
kleine groep binnengekregen.
Kort gezegd is cr een nogal fors plan uit-
gewerkt met allerhande maatregelen
voor een hele kleine groep mensen die we
hinnen hebben weten te krijgen. En de
grote groep allochtonen waar zich nog
wel eens prohlemen voordeden, namelijk
de dienstplichtigen, daar is eigenlijk wei-
nig voor gedaan. Juist de groep die ,ve
naar hinnen wilden halen, die wat huive-
rig in de kaartenbakken van het arheids-
bureau litten, terwijl zc wel vaak de juis-
re vooropleiding hebben, die hebben we
te weinig weten binnen te krijgen.

\Vaar lag dat aall?
Daarover verschillen de meningen. Het
is niet helemaal duidelijk omdat er geen
goed onderzoek naar is gedaan. Deels
denk ik dat men een onvoldocnde duide-
lijk beeld heeft van dit leger in
Nederland. De eigen ervaringen uit het
herkomstland hepalen in hoge mate her

=' heeld dat men van een leger heeft.
= Daarnaast denk ik dat er een bepaalde
~ huiver is om het leger in te stappen om-

.g dat op het moment dat je officier of on-

.,., derofficier wordt, je gelijk te maken

2. Het testcircuit moest aangepast wor-
den ten behoeve van allochtonen.

3. Alle instructeurs van aspirant-leiding-
gevend personeel en alle didactisch
begeleiders zouden worden hijge-
schoold in het omgaan met alloch-
toon personeel.

4. Voor het te werven allochtoon be-
roepspersoned zou een opstapcurslls
worden ontwikkeld. Doel van deze
cursus is de allochtoon te onderwij-
len in kennis en begrip van de
Nederlandse taal en het overbruggen
van cultuurverschillen. Cursisten ~.an
de opstapcursus zIJn reeds geselec-

Hoe verloopt het plan voor positieve actie binnen KL en KMARt
I

In september 1991 lanceerden de KL en de KMAR 'Het plan voor positieve trerd voor de KL of KMAR en kun-
actie voor integratie vml et71isc1Jemiltderheden binnen de KL en de KMAR'. nen op grond van hUil resultaten op
Dit plan vloeide voort uit het beleid zoals dat door de Nederlandse overheid de opstapcursus nier meer afgewe:r.en
was ingezet. DoeI van het beleid was en is nog steeds om het pcrsoncc!shc- worden.
stand van de overheid ccn reële afspiegc1inl; te laten zijn van de Nederlandse
bevolking, dat wil zeggen dat bij de overheId 4% van de werknemers van al.
lochtoJlc afkomst moet zijn. De krijgsmacht moeS[ hier ook aan bijdragen.
Vandaar het plan voor positieve actie.
Wc zijn nu ccn aantal jaren vcrder en de gedachte kwam op om eens te kij-
ken hoc het is verlopen met hct aantrekkcn van allochtoon personeel en hoe
het nu vcrder gaat bij de vorming van cen beroepsleger? Karen Heij had
daartoe voor EGO een vraaggesprek met Drs. André van Ree, hoofd Sectie
oplcidin~sbc1eid van staf CO KL en voorzitter van een interservice wcrk~
groep, '{he een belangrijk deel van het plan voor positieve actie heeft uitgc~
voerd'l

Het plan voor positieve actie beoogde
een netto instroom van 211 vrijwillig
dienenden voor de Kl. en 32 voor de
KMAR te bewerkstelligen in drie jaar.
Het was de bedoeling om allochtoon
personl'el van verschillende niveaus aan
te trekken. De belangriikste maatregelen
waren de volgende:
1. Er lzouden rwee coördinatoren
Etnische ;'vlinderheden voor de Kl. en
de KMAR \vorden aangesteld, met
name ~.oor de werving van allochto-
nen maar ook om als vraaghaak bij
integratieproblemen te kunnen optre-
den.



krijgt met een enorme interactie met sol-
daten. Er worden dan gelijk hele hog~
eisen gesteld aan de socÎale en communi-
catieve vaardigheden. \X/anc ga maar
eens lIlet een Kroep soldaten het veld in.
Stel je voor dat je de taal niet zo goed be-
heerst en d,n je de gewoonten nog niet
zo goed kent. dan kies je juist niet voor
het leger. Je probeert Jan eerst achter
een bureautje of een andere beschutte
plek aan de hak te komen. De vuorlich-
ting moet misschien ook langs andere
kanalen. Ik denk dat je allochtonen vaak
niet langs de conventionele kanalen he-
reikt.

• De opstapcursus
Hoe is het met de opstapc/frslIs gega ..1II.
Hebben er I'eel mensen gebruik 1'l1n ge-
maakt?
Uitgangspunt voor Je toelating is ge-
weest dat de allochtonen dezelfde voor-

opleiding of l'en gelijkwaardige voorop-
leiding moeten hehhen als het autochto~
ne per~ont'e1. Ze moeten in principe du~
aan dezelfde ei~en voldoen. Er zijn twee
uitzonderingen gemaakt. de taah'aardig-
held en het inzicht in de NnlerlanJse sa-
menleving. Die achterstand zou nooit
een reden mogen zijn om tc zeggen den
ze her leger nier in mogen. Hij seb:rie
moet uitgesloten worden dat mensen
daar op ,dv,lllen. Lhar is een speei,ul
testcircuit voor ingesteld (zie EGO sep~
temher 1993, red.).
Dat is gebeurd en om de eventuele ach-
terstand weg tl' werken is een opstapeur-
~us ontwikkeld. bestaande uit twee mo-
dulen, één voor taal en één voor kennis
van de :\ederlandse samenleving. liet
volgen van de modules gebeurde op ba-
sis van vri)'.vililigheid, .\kn kon kiezen
voor heide modules of één \';lll de twee.
De cursus zat be~t aardig in elkaar. De
cursus zou helemaal mol'ten aansluiten

op her individu, gedifferentieerd en op
de praktijk geënt,

Hoet'cel IlIelIselI hcbbcll 11// die cursus
[{f!t'olgd?
\Ve hehhen in totaal 16 cursisten gehad,
waarvan er 4 uiteindelijk TOchnil,t ble-
ken te funuioneren, Van de opstapcur-
sus werd in de meeste gevallen de taal-
module gevolgd en dan vooral door
mensen die al in het bedrijf zaten en die
dreigden vast te lopen door taalproble-
lllen,

Wc haddell het I/{'t owr de eisen I'oor el-
kc {Illlctie U',l<lTadrlolJk allochtonen
mocten l'ofdoCIl. Is er eCII duidelijk
1Jn'/d t'all de taah"tardigfJcid die hij een
{unetie hoort?
!':ee, de funuil'profielen zijn doorgaans
alleen gericht op de kennis en vaardig-
heid \"(lllr het werk dat in het bedriif
moet geheuren. De sociale en communi-
catieve vaardigheden die bij een functie
horen, zijn llleestal niet omschreven. Dit
IS ook nooit nodig ge\veesr. nat zou nu
wel moeten gepeuren , Een probleem
hierbij i~ wel dat onderofficieren en offi-
cieren worden aangenomen zonder dat
men precies weet op welke funnie men
later terecht zal komen, Bij dienstplichti-
gen speelt dat wel een rol. 1taar tot nu
toe \vas het aanbod 1_0 groot, dat er al-
tijd iemand met ruimschoots voldoende
opleiding kon worden aangenomen.
Met de komst van BBTers worden de
veranderingen gigantisch.

• \Vat gaat er veranderen?
Zojllist kwam het onderwerp IJIJTers
ter sprake. \V,H ga,1t er gcbeuren met her
plall l'Of)f positielIe actic 11/1er eCll HHT-
ICKeraal/komt?
Zowel door de overgang naar een HUT-
legl'r als door ervaringen met het plan
voor positieve actie zijn we TOteen aan-
tal hij~tellingen gekomen,
De ()pstapcur~u~ werd tot nu toe door
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een externe instantÎe verzorgd. Het is ge-
bleken dat dit niet goed werkt. Een ex-
terne ÎijsrantÎe blijkt ollvoldoende te
kunnen voorbereiden op het typische
van de L.
Daar k mt bij dat de allochtoon in de
opstap' rsus, zoals die door een externe
instanti werd verzorgd, nog steeds in
een afg onderde positie zat, buiten her
bedrijf. aamaasr was de selectie, voor-
afgaand aan de opsr;lpcursus, een pro-
bleem. ursisten waarover je niet tevrc-
den he t, kun je niet meer terugsturen.
De plan en lijn nu zo bijgesteld dat de
sck'etie laars gaar vinden nadat de 31-
lochtoo en de KL beter met elkaar heb-
ben ken isgemaakt. Er worden nu COII-
venante gesloten met civiele instanties
die seh ling en begeleiding verzorgen
voor (I. ngdurig) werkloze allochtonen.
Daar \v rdt aandacht hesteed aan het
opkrikk n van de taalvaardigheid en te-
vens w rden cursisten hekend gemaakt
met mo elijke werkgevers. D3ar presen-
teert 00 de KL zich.
Tijdens it traject kan ah'ast de fysieke
keuring pla3tsvinden van cursisren die
geïntere seerd zijn in een baan bij de KL.
Aan het eind van her traject vindt de se-
lecrie paars. 1.1ochr bij overigens ge.
schikte kandidaten de taalvaardigheid
en of d kennis van de Kederlandse sa.
menlevi g nog onvoldoende zijn, dan
kan me gedurende maximaal een half
Jaar 0 dit punt nog worden bijge-
schooI op de Majoor Ligthartschool,
een inst tuut voor schakelonderwijs dat
verbon en is aan de Koninkli'lk,
Militair School. De docenten zul en
worden bijgeschoold in de prohlematiek
van he rweede taalonderwijs aan al.
lochton n.
Het gr te voordeel van een cursus al-
daar is at er meer ruimte is voor her
werken aan de taalvaardigheid en dat
men te e1ijkertijd al in de toekomstige
werksfe r zit. Iemand kan het werk- en
leefklimaat van de KL proeven en cr ;1<1n
wennenl Hij kan al contacten hebben
mer toekomstige collega's. Dat is een
grote vtrbetering ten opzichte van een
externe nstantie. Mocht de taalvaardig-
heid na en half jaar nog verbetering be-
hoeven an kan iemand verder studeren
aan één Ivan de Educatieve Centra hij de
parate troepen. (zie EGO, oktober
1993; rid.)

• Toename kansarmen
Wie/kl' f' evolgen heeft de t'orming van
een BB -leger !'uur de bestaande (UIIC'
ties en unctie-eisen?
De Kl. Zal stukken kleiner worden. De
functiesl in de KL zullen l'en andere in-
houd krijgen. De hele organisatie wordt
opnieU\~' ingevuld. Bij de omvorming
naar eep BBT-leger zullen we dan ook
nog een~ te maken gaan krijgen met een
heel arlclere categorie pl'fsoneel. Zeg
maar V:knhoog opgeleide dienstplichti-
gen naar vrijwilligers met een doorgaans
hogere ~lOtivatie, maar wel vaak met
een vee\lagere vooropleiding. We 7.ulIen
voor he vullen van de functies În het he-
drijf nog wel eens mensen in huis krijgen
die misSchien niet helemaal aan de eisenwil," rdO'"' To, op "k", hoog"

moet je daar je hele systeem op afstem-
men. Zeker als er wervingsprohlemen
gaan ontstaan zullen we serieus reke-
ning moeten houden met de Illstroom
van le~en uil' zogena;lmde kansarme
groepenngen.
Een belangrijke consequentie hiervan
voor het plan voor positieve actie is dat
de focus op allochtonen verbreed zal
worden. naar ;landacht voor achter-
standsgroepen in brede zin des woords.
gij de lessen Hijzondere Personeelszorg
zie je ook dat de aandacht voor het led-
en werkklimaat een steeds grotere plaats
in gaat nemen, waarin aandacht voor al.
lochtonen als integraal onderdeel is op-
genomen. Van een plan waarin de aan-
dacht voor allochtonen een opgelegde
zaak was, zijn we gekomen tot een situ-
atie dat wij er als bedrijf een groot be-
lang bij hebben dat de integratie van
kansarmen in brede zin gued verloopt.
De nieu\ve taken waarvoor de KL zich
gesteld ziet, denk maar aan Joegoslavië,
vereisen een goed leef- en werkklimaat
waarin ieder met elkaar kan samenwer-
ken en op elkaar kan rekenen. Vooral
die s3mell\verking en een goede team-
geest is bij die nieuwe taken enorm he-
langrijk.

• Maatschappelijke taak
Wie/kl' maatsdJaIJpeiijke taak zou een
BBT-Ieger kJ/lIIlell helJ/J('Il?
Mensen die in de samenleving moeilijk
aan de hak komen kunnen door werk in
het leger maatsch.lppelijk misschien
toch nog slagen. Onderzoek uit Amerika
leert ons dat. Het leger is een werkplek
waar nog redelijk war fu~cties zijn
waarvoor men over leer weJlllg voorop-

leiding hoeft te beschikken. Het biedt
een goed gestructureerde werkomgeving
met duidelijke regels. In het onderwijs
hier wordt ook veel nadruk gelegd op de
vorming en ontplooiing van mensen tij-
dens de opleiding. Ik hoop met het mee-
werken aan een zo goed mogelijk oplei-
dingssysteem een bescheiden bijdrage te
leveren aan het op een gezonde manier
vormen van een groep jonge mensen die
anders misschien in de knel zouden ko-
men.

/Iet uitvoeren van het plan voor positie-
l'e actie klinkt zo meer als een lIitdaging
dan als cm/ast!
Voor mij wel. ~taar ik realiseer me dat
dat op de werkvloer \vel eens anders kan
liggen. Het uitvoeren van het beleid ver-
oorzaakt wel een extra last. Ik hoop dat
het voor de werkvloer ook een uitdaging
wordt. We zijn er als bedrijf méér dan
bij gebaat om dit te doen slagen!

Karen Hei;
(medewerker Bureau

!llterCII!tllre!e Evaluatie)
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EEN LEVEND BEWIJSVAN ONTROU'

Kerstverhaal
Dl' ecrste sneeuw van het jaar is gcval.
Ien. Ik hco dl' verkeerde schoenen aMI.
De hakken I_akken telkens diep weg in
Je natte drab. [harJoor gulpt er hij ie-
dere stap een ",eht'ut ijskoud sneeuwwa-
ter lUijn sdlOell in. Ik prOhtTT om de erg"
stc p1ckh-n het'n ft" stappen, IIl,LH ik ver-
gis me steeds weer. Stom d,lt ik Je hus
nil:t hcb genomen. Aan treintaxi's hegin
ik niet meer. Treintaxichauffeurs zijn
dom en chagri]nig. Ze vinden d;lt hun
pass,lgiers voor een duhheltje op de eer-
ste r,lIlg willen zieten en het uitzoeken
Iial! Je meest effiói'ntc weg door de stad
gaat ze slecht af. Een gewone taxI neem
ik nouit, tenzij het !lil:t anders kan. Ik
wilJe mijn hezoek aan .\loniCI zo ge-
heim mogelijk houden. Stel Jat de taxi-
chauffeur ('en vcrre hekcnde van me zou
zijn? En wc dkaar eens op een feestje
zouden treffen? 'Hé, ik ken jou. Heb ik
JOUvorig jaM niet eens met mijn taxi af-
gezet op de \Vi!lem"traat .Nt' Ik wist dat
het eell paranoïde gedachte was en toch
kon ik die niet van m(' afzcnen.

Kerst vll:1dit jaar niet gun-
stig. De twee feestdagen
viek.tl precies in het
weekend, waardoor
ik -en met mij vden-
de extra vrije da-
gen net misliep. Ik
heb een hekel aan
Kerstmis. dat ver-
plichte gelit en ge-
vreet. Ik duik het

liefst een paar dagen
onder t"n dOt' waar ik zin IIIheh, Er IS,11-
leen "tccds minder makkelijk iem,Uld te
v'inden die mee wil onder duiken.
Vroegt'r was iedereen nog alleen. :sJid
gebonden aan vrouw of man, kinderen,
luan. En de verplichte oudcrheweken
konden iedereen ook gestolen wordel].
:\laar als je 25 geworden bent, wil je niet
n1('er dat je ouders alleen 7.inen met
Ker"t. Ihar vóór kan /'e ,bt geen reet
schelen. Als je het ze f m,lar gelellig
heht. Ze hehben lang genoeg je vakantit'
bepaald, denk je dan, nu bm ik aan de
heurt, :\1a,\t huewd ik al JO hen en niet
wil dat mijn ouders alleen liften met dc
Kcrst, piep ik t'r toch altijd tussenuit,
L1,lt mJn en kHlderen onder de kerst-
boom knelJ(eren cn P;l en lila alk'cn met
hun kalkoen elI n'rzlll ecn gek doc!.
Twee jaar gdedt'n W,lSik or Cur'lç'lo en
was na vier dagt'n nnlln als een okker-
noot (van de zonnebank) en vetladigd
(in alle opZIChten) t('tllg in :-.iederland.
Vorig jaar huurde ik een ,lppMtelllem
op Lanzarote, eell prachtig roodhruin
stenen eiland voor de kust van
:\lJrokko. Daar ontmoette ik Carlos, de
man van ww ik niets It' weten ben geko-
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men, &111dat hij uit Zuid-Spanje kwam
ell nog nooit sneeuw gezien had. Hij ver-
dween zo plotsr1in~ als hij gekolTlt'll was
en liet zelts geen adres voot me na. :\Iijn
adres had hij wel, even ,lis mijn volledige
lt"v'ensverh;l<ll en al mijn frU':,traties.
Hem in het oor gefluisterd op een zwak
moment vol heimwee. Ik herinnerde me
vol schaamte hol' ik me na al mijn confi.
denties snikkend tt"gen lijn brede schou-
ders liet I;lkken en hij me troostte zoals
ik nog nooit getroost was .. \let iemand
de liefde bedrijven op het heee zand,
bood de verlichting die ik op dat mo-
ment JUIst nodig had. De volgende dag
.11sch,I,ITllde ik me voor mijn gejammer,
ma.1r ik schreef mijn .Idres in lijn agen-
dJ, wat ik uiteraard nooit deed. vanwe-
ge man t'll kinderen, omdat hij zo lief en
.urdig teg,'n me was, Pas later \'Il'l hn
me op, en ook viel het me bitter tegen
dat hij niet ,l!leen zijn :Idres niet, m,ur
ook verder niets van zichzelf prijs gaf.
Hij deelde geen stukje v'an de gedachten
met me die zich tll~sen zijn welgevormde
oorschelpen moesten hennden. Ik had
daarom steeds Tllet'r spijt vall mijn ol1le-
rende openhartigheid, lll;l;lr was tegelij-
kertijd heimelijk blij, dat hij waarsdJijn-
lijk gn'll gebruik zou makt'll van het
adres, dat ik 1I1(},'ilijknog tnug kon vra-
gen. Ik was d.ln ook, na een wt,(,k
stranJ, zon l'll zaligheid niet erg teleur-
gesteld toen bleek d,lf Carlos op de och-
tend V,Ulmlln ,'enrek plots,.Jing gevlo-
gen was ~dseeTlvogel op doorrt"is.

I'jo .\b'lr dit jaar v.'ilde ik eeTlS
ill Nederland hlijven. Ik

WIlde probl'Tt'n net zo
onzichtb,lar te lijn als
wanneer ik dui/.en.
den kilometers ver
weg was, ma,lf bo-
venal had ik een
boodschap te hezor-
gen in I\'eder/,Ind.

Een boodschap van
mijn broer. Op een dag was

Gerrit hij Tlleor ht'lol'k gekomen l'll had
me in vertrouwen genOTlwn. "Srl, je
moet me heiren. Ik hen in enorme pro-
bkmen geraakt. Jij bent de enige die wat
v'oor Ille kan doen." [k was verbaasd.
\'<las nooit zo dik met Cerrit ~eweest, hij
betrok me niet hii zijn !evcn, wmin als
ik dat bij hcm deed. Deze plnrsdinge
tot'n.ldering bcvn','mdde me. Ik reali-
seerde me meteen d,lt ik eigenlijk g(Tn
Zill had om hem uit de sores te helpen.
.\bar ik had geen keus. Zonder te infor-
meren of ik wildc. werd ik ingdicht. I-kt
~ing over hem en zijn vtlend Ihve. Ze
kendcn elkaar al vanaf de lagere school
en waren boezemvricnden. "Oa\'e cn ik
hebben vori~e Wlllter twee Illeisies k'ren

kennen. Zomaar op straat. Z(' waren
aan her winkekn cn WIJliepen ook maM
VV,ltrond. Zt' spraken UIlS aan. Ze waren
heel l1looi en drongen 7ich ,Ian ons op.
Ze vroegen of we zin hadden wat te
gaan drinken. \'\le hehhen het gedaan."
Eenmaal aan de koffie begon de flirtpar-
tij pas goed. De dames hadden hlijkhaar
echt trek. Kort en goed (Gerrit trad god.
lijdank niet in dét,lil), de vier jongelie-
den amuseerden zich tot diep in de nacht
in de stad, namen een hoed, neukten her
klokje rond t'n lieten zich de volgende
dag weer thUls 7.1,'n.\Vaar natuurlijk de
hellosb,lrstte. Gerrit W.I, wel eens vaker
een nacht weg, Jllau dein wisten mijn
ouders dat hij bij Daw bleef slapcll. Dat
gebeurde (Jok andersolll. [l;tJrOIll had.
den beide ouders wel elkaar, maar llOg
niet de pulitie gebeld. Ze gingen ervan
uit J.n de zestienjarige knapen de vol-
gende dag wel weer terug louden kOIl1('n
en ze besloten om als dat niet zo was
alarm te slaan. Ik wist dat nog goed. Hen
ook nog door mijn moeder in die kwes-
tie ger.tadpkegd om 12 uur 's nachts. De
jongens h,ldden de volgende morgen ('('n
wat ongeloofwaardig verha;l!. Iht ze in
de stad wuell blijven eten en jongens
van school tegengekomen waren en met
hen mee naar een feest buiten Je ~rad
waren geweest, waar ze konden hlijven
slapen. Vandaar. .\-leer niet. En het was
een leuk feestje, jJ mam, bedankt dat ie
het VraJgL Had Gerrit nog gezegd, her-
lIl11erde ik ml'. Ikt klonk gek, maar ja.
Een jongelI V;HI zestien heeft recht op
zijn eigen geheimen, had ik mijn onge-
ruste ouders nog voorgehouden.
Daarom \'Toegen ze maar niet verder.
gonden hem op het hJrt voortaan even
te bellen als hij niet thUIS lOU komen.
\'(!ant tenslotte hadden l.e, ondanks het
o,'er en weer gesus, geen oog dICht gl'-
daan. Gerrit beloofde braaf beterschap.
"Ik Wist niets van die meidt'n." vertelde
Gerrit verder. "PJS na middernacht
hoorde ik hun namen. liet W:1S zo mar,
het leek net alsof het eCIl vonropgen't
plan was, Terwijl we mer zijn vieren wa-
ren, drong dat nog niet zo rot me door,
maar achter.lf, vootal achteraf was veel
vreemd. Zij leidden ons in de ,tad van
kroeg naar krul.'!~.Al snel W,lSduidelijk
wie voor mij en wie voor [Ja\'(' bestemd
was. Daar hadden wij niets Hl te zeggen.
Ze stelden n,l sluitingstijd een hotel
voor, alsof het hun dagl'hjks g('hruik
was in hotels te sbpen. Ik was te be-
duusd. verliefd elI opgf\vonden om n,1 Ie
denken," Even kon ik het niet volgen,
"Verliefd? In die!aar uur? Op een griet
die je toehedeel krIJgt? IIoe kan dat
IlOU?" Nel'. toehedeeld W.l5 ni(,t goed
uitgt~drl1kt, vond Gerrit. "liet ging alle-
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IhilT zit Carlos. Met een bahv in zijn af-
mt'll. Ifcr IS alsof cr een raanlin stukken
valt VOOfmIjn ogen . .\lijn eerste gedach-
te: 'Ik ben in Je maling genomen. Door
wie?' Carlo~ kijkt me ernstig ,13n. Croet
me afstandelijk. Naast hem in her grote
hed ligt wie ,\tonica zou moeten zijn.
Als ze me ziet, vertrekt haar gezicht.
"Gil zitten ...• zegt ze. "En stoor je niet
aan Carlos." VOl'gt ze er dreigend aan
toe. Ik ga ziul'n . .\Ionil"a \Trtelt. Dat ze
de vrouw is van Carlos, Dar ze mijn
naam en .ldres in zijn agenda had ,lI.evon-
den. Dat hij h,lar van lijn dagen en
IlJchten met mij had vertdd. "Ik ZCIte-
g~'n hem dat jij misschien wel zwanjl,cr
van hem Wtl zijn, Hij ontkende dat na-
tuurlijk. want jullie hadden 'veilig' ge-
vrecën." :\1clllic3 kijkt me schamper
aan. "Je denkt toch zeker niet dat ik dat
geloolde? Ik wilde hem niet meer. Ik was
vie~ van hem. Zeker lekker alleen op va-
kantie gaan, omdat hij zo nodig alleen
wilde zijn, zijn vrijhcid nodig had. En
me dan wiets Hikken." :\tonica's ogen
fonkelen van boosheid. "Hij smeekte me
net zo lang dat ik bij hem bcn gebleven.
Ging er zelfs voor op zijn knieën."
Zegevierend lachje. ":\bar ik hl'b hem
toen gezegd d.u ik een levend bewijs van
zijn ontrouw wilde. Ik ben niet gek! Ik
laat me niet twee keer beetnemen. Hij is
toen met het idl'c van jouw broertje g~'-
komt'n," Ik zie !vlonica triomfantelijk
naar Carlos kijken. Hij kan ha.lr nil.t
versra,m. Zit haar met grote bewonde-
rende ogen aan te staren. Wat verbergen
zij voor elkaar? Wat is dit voor krank.
I.inmge situatie waarin ik me bevind?
.\lonica vervolgt rustig: "CHlos wi~t d.lt
jij een broertje had. Zo hen ik op het
idee gekomen. Nu hcb ik een kind van
hem. Dit kind z31 altijd een waarschu.
\ving \"oor Carlos zijn." Ik kijk Carlos
3an, Hij knikt. Zou hij het dan tOl"halle-
maal verstaan hebben? .\ll1nica gaat
nog een stapje verder. Zc meem dat nu
de !lab)" er eenlllaal is, het toch wel gOl.d
ZOII zijn ,lis Gerrit het zou zIen en dat ze
het ook eerlijk zou vinden als hij fin3n-
cieel bij zou dragen. Vooral aan hun reis
terug naar Cadiz, aal1 dt' luidku~r van
Spanje. Ik geloof dJt ik moet overgeven.
Ik wist niet ddt deze slinbheid ook in
werkelijkheid bestond, Dacht d,lt die al-
leen maar in hot;'kt'll voorkwam. Ik rl'n
de kamer uit en het huis uit, de ~traat
op. Carlo~ roept me door het raam na.
Ik voel geell sneeuw of kou meer. Ik rcn
op mijn verkl.enk~ schoenen door de
Tl3tte hluhberslleeuw Tla,1fhet ~tation en
neem de eerste trein naar dl' Kersthoom
thuis.

had het kunnen weten. Cing cr steeds
Tll,lar van uit dat het tol"h niet waar zou

lljn .. , dolt ik l'en meid zou
aantreffen, die zwanger
was, rn,lar wel van een
andn. Dar zc mijn
broer wilde laten
opdraaien voor l'en
kind.
"Ze bdde om te
zeggen dat ze mct
jou \vilde praten."

dt'dde Gerrit lllee, alsof
het niets wa~, Ik geloof dat mijn ogen uit
mijn kassen roldl'n, ~.\kt mij? Hol'
komt ze erhij?" sta meldt' ik, "Ik begrijp
er ook niers \-an", zei Gerrit, "Ik kan me
niet voor~tellen dat ik je genoemd heb in
dil' nacht." ".\Iaar wat wil ze .1.111v.ln
me?" En toen kw,lm het. "Ze is in vcr-
wachtinjl, en ze denkt dat het van mij is,
:\'u wil ze dar jij met hailT komt pr.Hell
om uit te zoeken hoc het nou verder
moel. .\Iet mij kan ze niet pr.Hen zegt ze,
want ze kan sowieso niet met 111<lnnen
overweg." Cerrit deed de laatste mede-
delingen Illet vlakke stern. alsof hij een
klap op Zl)n kop had gekregen en nog
duizelde,
Ik had medelijden met mijn jonge nroer-
tje. Verleid. wrstoten. met cm kind op-
gez3deld en dan te hOfl'n kri/.gen dat met
jouw ~OlHtniet te pr3ten va t. En dat al-
lemaal op je zestiende. arme C;errit. Ik
was er metcen van overtuigd dat het
lllelSW l'en spelletje speelde. \'\'at voor
één. Jaar moestcn we nog achter zien te
koml'n. m.ur dat hl.t geen serieuze ,l,lll-

gelegenheid was, dat wa~:w
klaar als een klontje.
[).Iarom stemde ik ook
meteen toe. "\X',I.lr
woont ze? Dan ga ik
vanmiddag nOf;
even langs", zei ik
kordaat. "Ze zei
dat je met Kerstmis
moest komen," zeI
Gerrit. "Ze denkt
dat het kind dan gebo-

ren IS,"

Na drie kloppen t'll een donker "Ye~.
come in" doe ik de verveloze deur open.

mV :j ]
!naaI llitr zo oplt,ttclijk. Ik vond .\-tonica
de leuk te . .\lctccn al. Ik viel op h;ur,
Liefde p het eerste gczichr." "Heb je
h,lar d,1 ma nog gezien?" HOCg ik, Ter-
wijl ik aJ vermoedde waar het annvoord
heen Z(iu ga<ll1. "Nt'c, ceh, ja, nou ja,
eerst ee~ helt' tijd niet. Ze waren \ mor-
gens ,11 weg wen wiJ wakker werden.
\'{'e ha Jen met eens l'en adres! !'vlaar
vorige ,J.'cek belde ze ml' plotseling op.
Ik wist ~lict eens dat 7.C mijn nummer
had! r-,l ar we hebben onze school wel
gellOcm en onze achrCrn<llJl('1l en in
welke Klas wc ziften enzo. Ze moeren
het via de school hebhen uitgezocht." Ik
werd la I g7,I,lm nieuwsgierig naar wat cr
nog LO komen.

De stle uw ligt in ('('n bergje op mijn
hoofd Cl s,houders. De kou hlos llw ik
op mijn w;lI1gen voel schrijnt:n staat me

vast goed. Ik ben blij om op
ecr~te Kerstdag OHT stra;1t
te lopen en niet thUIS tl'
zitten, ondet de ver-
stikkende kerst-
boom, of bij mij ou-
ders, ~tijfjes ailn ta-
fel. Ik snuif de kou-
de winterlucht nog
eens diep in. \'('al
zal ze zeggen als ik

vertel \vic ik hen? EnI nog benieuwLIer hen ik
naar hiliIr antwuurd als ik h<lar Haag
wat nu igenlijk haar bedoeling was bij
haar pI. n? Ik nader nummer 39 in Je
Willem' raaI. Licht komt uit ,I!le ramen,
Ik bel hno Er dOl"[ l'en lTleisje open.
Inderdil~J heel moOI. .\tlar .,. nil't
zwanger,. Ik Ha,lg wat verwMd: "Ikn jij
.\1()nica~" "Nec", kakclt het meisje, tl'T-
wijl n' Ue deur wat verder opcn doet,
"die i~ hovcll. De haby ligt te slapen,
,\Iaar je[mag wel eveTlkomen kijken. Je
bl'm Zl' l'T een vriendin? ;"[iet te lang
blijven liuor, .\,Ionil"a is eigenlijk tol' aan
el'n slaapje. Je bellt cr vroeg hij. dt;' h,lby
is nog ntaar een paar uur oud."
Ik SWlllOlc!de smalle trap op. Vraag 1I1e
bij eikel trede af Wilt dit te neduiden
heeft. Öp eerste Kerst&lg genoren.
Gerrit hUd het over eind nuart. Dus ik
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door John \'(-'eh,ter ingespeelde toetsen-
partijen zijn schaars aanwezig, wat ,1;1n.
geeft dat Rush weer terug naar de basis
wiJ. Alles lelf doen. Na Where's AI)'
Thillg op Ruil The Bunes opnieuw een
prachtig instrumentaal stuk in de vorm
van het sfeervolle /.('<11'(' Th,lt 1hiltg
A/Olie. En wanneer je dt" cd-inlay uit-
vouwt heb Je een op zichzelf staand mo-
dern kunstwerk, dat bovendien op beel-
dende wijle veel van tekstt"1l \'erklaarr en
dus aangeeft waar Rush voor ~taaL
COIII/terparts valt als t"en passend geheel
in dkaar.

Alarco I'all N('k

pakkende spanningsboog. Het slot is
daar een toonht"eld van. De oetschreeuw
van Leash wurdt ,ian weggevaagd_ door
het emotionele stukje retlectie
lndi((ercf/ce. l'earl J;lm is geen ~runge en
geen heavy meta!. Pearl Jam is eenvou-
digwt"g "earl Jam. Een kfa~se rockband,
die een gewddige tweedt" plaat aflevert.

rush

Cuunterparts zijn duplicaten of bijheho-
rende delen. Het Canadese trio Rush
prubeert met del.e achttiende cd duide-
lijk te maken dat niet allt" tegengesu'lden
viiandig tegenover elkaar hoeven te
staan, maar juist samen één geheel kun-
nen vormen. Oe plaat is een tikkeltje ste-
viger dan de batste paar werkstukken
van zanger/hassi~t GeJdy lee, gitarist
Alex life~on en drummerlrekstschrijver
Keil !'ean. Toch hoor je in CUlllltcrparts
unJlliskenb;ur Rush, het ,'igenzinni~e
huitenheentje van de symfonische rock-
scene, &u allang geleden de famasit"-c!e-
menten in de teksten verving door ht'[
op een symbolische en soms cryptische
manier aansnijden van sociale proble-
men, rharnaast hrachten ze de lengte
van hUil nummers aanlienlijk terug cn
weten ze als één van dt"weinige bands in
het genre hondig en pakkend te ~chrij-
ven. :\Ict deze elf nieuwe stukken geeft
het drietal aan nooit stil te ~taall .. \let
behoud van een eigen identiteit l.it er
nog steeds ontwikkeling in hun maniet
van songschril.ven en het vastleggen van
hun groepsge uid. Een nummer als Cut
To The ehast" klinkt rauw, maar zonder
dat het raffint"l1lenr verdwijnt. De pbat
zit vol heerhjke bomhast, maar klinkt
toch ruimtelijk l1lt"t et"Jl gl'lijkwaardige
verdeling voor ;llle instrumenten. Ot'

RUSH - COUNTERPARTS

•Against' Jat je ziet wanneet je dt, cd uit-
neemt. liet vijftal uit Seattle heeft bin.
nen (wee iaar de status V<lnmega-act be-
reikt en dit alhum is cruci;l<ll voor het
verloop van hUil carrière. Ondanks de
verontrustt'nde twee Nederlandse con-
certen in juli, waarbij het nieuwe materi-
aal allermin-;t overtuigend werd ge-
spt't'ld, kUllnen de fans opgelucht adem-
halen. Vs. kent een aamal sublieme
stukken, die aangeven dat Pearl Jun niet
:w maar één van de vele gehypte
Sea[fleband~ IS, maar em eigen stijl
heeft. D<l<ltllaast I~zanger [ddie Vedder
qua charisma te vergelijken met UTs
Bono, dus lijkt het toekom~tpad mI,'[
goud geplavcid. Vs. begint wat romme-
lig met Go, maar dat slaat snellllll in een
gcstrut:fureerde song. De plaat is meer
open dan voorganger Ten met de hit-
singles AlilJe en jcrelJl)'. Dissidellt sluit
daar enigszins bij aan, lllaar verder zijn
de nummers nu een stuk afwisselender.
lJa/fghtrr ('n Eldcr/)' \'V0/1/(/1IHehiltd
1he Coullter /1/ A Smal! TOll'II zijn twee
breek bart', .\koestische stukken. liet uit-
bundige Glmi(iei! G is mt"t bitpotentie
bt"sprenkeld, hoewel het m(.t wapen mis-
hruik als thema gt.en vrolijk nummer is.
R(,<lrt'iell'mirmr laat ,Il: bevlogenheid
van band en zanger horen en is mee-
slepend. Afrika,ln~ aandoende percussie
vormt samen met een pakkend basriffje
Je b<lsis voor het al evenmin vrolijke
WJ,AI.A. (\X'hite .\lale American; .\tv:'\l).
De tweede hdft van de bandnaam is dui-
delijk van invloed gnveest tijdens het
totstandkomen van de pLrat en Pearl
Jam is nog ht"ter dan de vorige keer ge-
slaagd om dreigende hmgdmdlgheid tel.
kens n{'t op tijd op tt' vangen met een

Vbk na de release van Nirv<ln<l's /11
Utem komt ook de andere knaller van
de Seanle- en grungegekte uit ,<) I met
een opvolger. De twrede Pearl Jam-~d
heet Vs. (= Versu~; ,\1v:'\), hoewel dat
nt"tgel1~is terug te vinden. De enige ver-
wijzing naar de titd is het synOI1K'm

."/

Pr,Khtig, Zo staat er veel moois op
/\1'1'111/1' Oe La Scene. Hijvoorbeeld de
briliame compositie Alcohol Eli Tral/en.
Fen samenspel van tek~t en ITIllliek, dat
je meevoert in de ervaring van dt" ~chrij.
ver en waardoor je het gebroken hart
voelt ,l,mkomen. l.uister a,mda~htig en
doe enigt" 1l10t"iteom tot het straatje van
The Scene door te dringt"n, Het i~ geen
makkelijke cd, maM wanneer je hem
laat inwerken wel een wonder~r..:hont".

PEARL JAM - VS.IEPlasONY)
TIIE SCENE - AVENUE DE LA
SCENE IMERCURYIPHONOGRAM)
Na het dik verdiende succes van Je
voorgangers Blal/tv cn Opcn en ht,{ hl"
halen van de i'opprijs '92 heeft Tht"
Sçenc cr voor gekozen om niet op heT-
zelfde rockstramicil voort te borduren .
Dl' zesde cd van teksrschrijverlzangcrlgi-
[Mist Thé Lau, gitarist Eus van Someren,
toetst'nist Otto Coovmans. hassiste
Emilie Hlom van Assendeltr en drummer
Jemen Booy is van een ander slag, dat dl:
vluchtige luisteraar zal registreren als
een stapje terug. Maar wee de vluchtige
luisteraar, \V.tnt die zal nooit wetell wat
AI'el/ut' De I.a Scelle wakelijk herbergt.
Degene die zich erin verdiept, ontdekt
dat de cd de kroon is op jarenlang hard
werken, optreden en platen maken. Thé
Lau ontpopt zich opnieuw cn heter dan
ooit al~ een grom tekstdichter in de
Nederland~e taal. De zorgvuldig geko-
zen woorden komt'n - zoals bij veel kun-
stenaars - VOOrtuit lwaarheladen emo-
ties en vormen meer ,i<tn t"envoudige
songtekstell. De heeldende, soms tegen
ahsrract aanhangende, maar te ont-
rafelen raadsels van Lau's hand zijn lite-
rair. Poi..'zie, Op muzikaal gebied geeft
opener Feest onmiddellijk de serring
voor de hele cd aan, En die is ingetogm.
Af en toe, zoals in De Sc!J,ufllll' Vdn Her
Kruis of het met kerkklokken ingeluidt"
Besc!Jal'inX, is er een heet je vuur, .'.iaar
het is The Scene eigen om ook in die pas-
sagt"s de Il1timiteit vast te houden. Lau"s
woorden hchbt"n ved ruimte nodig,
waardoor de muziek vaak sohn is. Enig
vernuft op het gebied van ritmiek bouwt
echter de nodige spanning in .•\laar dat
i~ opnieuw alleen aan de oplettende luis-
teraar be~teed. Zo ook kippeveltrekken-
de tekstregels als:
dit is de hesc1JlII'ing, dit is mooi ('1/ groot
('11 dlls kwetshaar ~'(JorIJeschadiginX en
domheid eist 11('l100d (uit Uescl1ilt'illg)
:d.~':\ ~ J ~--.';/''(,y:' ~.r L. "'~'t:lY;.~
~ ,"')~J'..) ~ • ,q- ,J,'1't:~~:'-
<"~~.~...I' (Çi~"

'""'( w ',r- Y.~.!,> ,h ," ,_;~'"- 'I, ~
,~r. )r~, ~ (~~~ ~t

}:' ~:. "I'""'~;~"'I::2!f\J -

\\1 j ~>~J. 'j ~
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Vietnam binnenkwamen om daar de ko-
loniale oorlog van de Fransen over te ne-
men. De vrede werd afgedwongen, om-
dal de Amerikanen die oorlog niet kon-
den winnen. En toch werd aan Kissinger
een Vredesprijs toegekend. Kennelijk
onder het motto: 'waar twee kijven,
hebben er twee schuld'. En dus worden
die twee beloond.
En misschien heeft het Nobel Comité
ook 7.0 geredeneerd ten aanzien van de
apartheid: 'waar twee kijven, hebhen er
twee schuld'. Maar de zwarte
Zuidafrikanen hebben niet om het racis-
me gevraagd, dat sinds Jan van Riebeeck
hun deel was. De zwarte Zuidafrikanen
wilden vrij zijn en gelijke rechten heb-
hen. Het waren de blanken, die ter ver.
dediging van hun eigen voorrechten an-
dere ideeën met geweld de kop in druk-
ren. De zwarte Zuidafrikanen waren de
slachtoffers van de apartheid. De Klerk
en de zijnen waren de 'daders'. De blan-
ken werden gedwongen om de apartheid
op te geven, omdat zij 'niet konden win-
nen'. Moeten mensen een prijs krijgen,
die gedwongen moeten worden om hun
misdadige systeem op te geven?

• Niet verdiend
Mag de Vredesprijs naar koning
Sihanoek van Cambodja? Ja, maar
'waar twee kijven, hebhen er twee
schuld' en dus magJ.e massamoordenaar
Pol Pot van de Ro e Khmer niet verge-
ren. Mag de Vredesprijs naar de regerin-
gen van fl.lozambique en Angola? Ja,
maar dan ook aan de terroristenbenáe
van RenanlO in Mozambique en aan
Jonas Savimbi in Angola, die toen hij de
verkiezingen verloor, de wapens weer
oppakte. En had Winston Churchill na
de Tweede Wereldoorlog de Vredesprijs
soms moeten delen met Adolf Hitler,
volgens: 'waar twee kijven, hebber er
twee schuld'? Een mooie boel krijgen we
zo. Kemphanen en havikken hlijven
vechtjassen, ondanks hun vermomming
als vredesduiven. Wie meewerkt aan een
agressie-oorlog of een misdadig systeem,
7.0U niet beloond moeten worden met
een prijs voor de vrede.

Karel Roskam

• Vietnam
Het nie~ws, dat Mandela en De Klerk
de Nobelprijs voor de Vrede kregen,

VAN KEMPHANEN TOT
I

VREDESDUIVEN
De Zmdafrikaansc president van vandaag en de Zuidafrikaanse president
van m9rgen hebben samen de Nobelprijs voor de Vrede gekregen. Dat is de
kemphanen van welecr gegund, maar dit gclcgcnhcidskoppc1 is cr niet in ge-
slaagd r.rn vrede in Zuid-Afrika werkelijkheid te maken. MandcIa cn De
Klerk ~jn nu ruim drie jaar bezig en er is veel verbeterd - de ergste apart-
heidswetten zijn afgeschaft. Maar de samenleving is sociaal-economisch nog
steeds qp apartheid gebaseerd. De blanke voorrechten bestaan nog volop en
de zwarten hebben nog steeds niet het stemrecht. En er is dagelijks politiek
geweld tegen de mensen die vrede en democratie willen.

\'1/aaroJ ging die prijs niet alleen naar deed mij denken aan het eind van de
:\1andel ? Waaraan heeft De Klerk die Vietnamoorlog. Toen kreeg de
Vredes ijs eigenlijk verdiend? Ik wil Amerikaan Kissinger de Nobelprijs sa-
best aaqnemen, dat hij nooit een vlieg men met de Vietnamees Le Duc Tho.
kwaad doet en dar hij l$0ed is voor zijn Vertegenwoordigers van twee oorlog-
kleinkin~eren, zijn hUIsdieren en zijn voerende partijen. Zoals met alle oorlo-
huisperooneel. gen, die gevoerd zijn om vroegere kolo-
Maar e Klerk heeft ook een andere, nies onder de knie te houden, hadden de
kwalijk kant: hij heeft jarenlang als mi- Vietnamezen niet om die oorlog ge-
nister 0 der president Botha de apart. vraagd, die eerst door de Franse kolo-
heid hel en opbouwen. Dar deed hij niet niale bezetters en later door de
met teg nzin, maar energiek, met over- Amerikanen werd gevoerd. De
tuiging n met overgave. De Klerk is pas Vietnamezen wilden vrij zijn en mel rust
begonn aan de afbraak ervan, toen hij gelaten worden. Het waren de
daartoe gedwongen werd door de op- Amerikanen, die geüniformeerd
stand \' n de zwarte woonoorden en
door de 'nrernationale financiële en eco-
nonllSC boycots.
En nu n zegt De Klerk openlijk, dat de
aparthe als politiek niet heeft gewerkr,
maar d t ze het wel degelijk goed heb-
ben hed eld. Het spijt hem, dat het zo-
veel lee heeft veroorlaakt, maar De
Klerk k n het nog steeds niet over zijn
lippen ijgen dat de apartheid eenvou-
digweg en misdadig systeem is.
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LOYALITEIT VAN HGV-ER
IS DUIDELIJK BEGRENSD

Met ccn zekere regelmaat ,••..ordt er gevraagd naar de loyaliteit van de (hu-
manistisch) geestelijk verzorgers. Veelal blijft daarbij het bc~rip loyaliteit zo
vaag als het maar kan zijn. Soms is het evenwel heel konkreet. Zoals een
aantal jaren geleden tocn cen minister van l)cfcnsi~ eiste dat ~eestclijk \'1.'(-

7.orgcrs in ieder geval het bestaansrecht van een kriJgsmacht dienden te on-
derschrijven of, zoals zeer reccntc!i/'k, een commandant verwachtte dat ze
onvoorwaardelijk achter de doelstc lingen v:m het vredes* en veiligheidsbe-
leid van de regering zouden staan.
Het kan geen kwaad het hegrip loyaliteit met betrekking tot de humanistisch
geestelijke verzorging nog weer eens (*) nader te beschouwen,

\X/ie een wilkkeuri~ woorden hoek op-
slaat zal achter het woord loyaal steeds
de volgende hetekenissen ziell staan:
trouw, oprecht en getrouwheid voor of
.lan de wet. Ht't is duidelijk lhlt van een
geestelijk verzorger oprechtheid mag
worden verwacht, evenals getrouwlll:id
vour of aan de wet (de geestelijke ver-
zorging funktioneert immers legaal '"
wettig). Dit ter verdllldehjkinl; vooraf.

• De opdracht
Ikt is goed om voorop te stellen dat
raadslieden (•.•.) niet roevallig in de
krijgsmacht werkzaam zijn. Ze zijn er
met een opdracht van het HUlll<mistisch
Verhond (HV). Het gegeven dat de
.\1inister van Defensie hen benoemt tot
ambtenaar omheft hen niet van de op-
dracht dil' zij vanuit het .IV hebben
meegekregcn.

IO-EGO/DECEMBER 1':193

Wat houdt die opdracht in?
Eigenlijk is dat heel simpel: het geven
van humanistisch gcestelijke verzorging
aan die militairen (en burgers bij defen-
sie) dil' daat prilS op stelkn.
I-Iet ligt voor de hand dat men zich hicr-
hij direkt de vraag stelt: wat is humanis-
tisch geestelijke verzorging en wat zijn
daar t-Jekonsekwenties van?
Het zou, in dir kader, te ver voeren een
volledigc uiteenzetting te geven van het
humanisme en de humanistisch geestelij-
ke verzorging. Toch kan ik er ook niet
geheel aan voorbij gaan, omdat enig be-
grip nodig is voor het bcvattcn van de
eruit voortvlociende opvattingen.
Daarom allereerst (kon) iets over hct
humanisme. Dat wordt m.i. gucd weer-
gegcven in de volgende drie punten:
1. Ik gedachte dat de geestelijke en z_e-

dclijke waarden van menselijke oor-
sprong zijn t"lldus geen onderkenhare
bovenmenselijke of bovennatuurlijke
oorsprong of signatuur hebben.

2. De gedachte d,lt mensen, uitsluitend
in besef van hun verbundenheid met
de medclllens, in vrijheid en zelfstan-
digheid in staat zijn beslissingen te
nemen en de verantwoordelijkheid te
dragen, die voor t:l'n optimaal mense-
lijk leven nodig zijn.

3. De gedachte dat, op grond van de ge-
lijkwaardigheid van mensen, slc<:hts
in verdraagzaamheid en tolerantie die
vrijheid en zelfsrandigheid \'oor ieder
mens Felijkelijk realiseerbaar zijn en
dat alleen op dez.e grondslag eCIl ak-
septabele menselijke samenle\'ing kan
worden gevormd.

~atuurliik zou er veel meet ovt:t het hu-
manisme te zeggen zijn, maar het meest
kenmerkende is er toch wel mee ge-
noemd.
Vanzelfsprekend hevatten deze drie
puntl'n ook dl' hoofdbestanddelcn die
kenmerkend zijn voor Je humanistisch
gl.t:stciijkc verzorging. De humanistisch
geeslelijke verzorging is een geestclijke
verzorging die de vrijllCid en dt: zelfstan-
digheid van de mens als uitgangspunt
neemt. I-Iumanistisch geestelijke verzor-

ging is dan ook niet de oVl'fdracht van
allerlei opvattingen en overwegingcn,
die humanistisch genoemd zouden kun-
JlCn wordcn; humanistisch geestelijke
verwrging is een beroep op de mede-
mens om in vrijheid en zclfslandighcid te
komen tot eigen overwegingcn, opvat-
tingen en overmigingen en daarnaar te
handelen. De humanistisch gl'estelijke
\.erzorging is de hegdeiding van de me-
demens/cliënt (die daar om gevraagd
heeft) om tot dit dod te komen. D.ur
komt de opdracht van het HV voor de
raadsman, in grote lijnen, op neer.

• Humanistisch Verbond
Als over dl' loyaliteit van de humanis-
tisch gecstc!i/'k n>~zorg~r moet worden
gesprokcn, l,ln dlem Jl1 de al1crccrste
plaats te worden gez_egd dat van de
raadsman mag worden verwacht dat hij
loyaal is aan de hiervoor omschreven
opdracht. Hij is in de eerste plaats gees-
telijk verwrger en vid in de betekenÎs
van deze opdracht.
Anders gezegd: de raadsman is voor al-
les loyaal aan het Humanistisch
Verhond in die zin dat hij moet probe-
ren de hem gegeven opdracht in zijn
werk zo goed mogelijk gestalte te geven.
Dat behocft overigens helemaal niet te
herckenen dat hij kritiekloos moet staan
tt:n opz.ichte van het HV of tegenover de
wijzc W.l.lrop dit funktioneert. :\Iaar op
het moment dat hij de gegeven opdracht
niet langer kan of wil uitvoeren behoort
hij daaraan de konsekwcntie te verbin-
den en zijn (Jl\tsl,lg als raadsman in te
dienen.
(Terzijde: De verhouding van de raads-
man tot het HV is soortgelijk aan die
van de aalmoezenier, domincc en rah-
bijn tot de kerkgenootschappen.)
Hoc duidelijk de opdracht op zichzelf
ook mag lijken, in de praktijk hl ijkt dat
allcrlci interpretaties van gebezigdc be-
wippen en woorden mogelijk zijn. Daar
komt nog bij dat de opdracht moet \vot-
den uitgevoerd in een steeds verandeten-
de wereld, waardoor de raadsman moct
werken in wÎsselende omstandigheden
en dat heeft weer zijn invloed op de wij-
ze waarop de opdracht kan worden uit-
ge\"ot:rd. Dir houdt in dat binnen hct HV
een bîjn,l voortdurende bezinning nodig
is, zowel op de opdracht zelf als op de
wijze van uitvoering. Ook al kan dit
moeilijkhl'den genoeg veroorzaken, het
kan voor de raadsman nimmer rcden
zijn zich aan de opdracht zelf te onttrek-
ken.

• De cliënt
In dl' hiervoor beschreven opdracht 7.Ît
een tweede loyaliteit opgesloteJl, te we-
rcn dl' loyaliteit aall de mens/c1ient die
zich tot de raadsman wendt, in ons geval
aan de militair die de humanistisch gees-
telijk verzorger kiest (•.•.•.). l>e:,.emoer cr
zonder meer vanuir kunnell gaan dat de
taadsman met hem lovaal is. Ook hier
ontkomen we cr niet a'all wat dieper op
de zaak in te gaan. \Vnlcrom betekenr
loyaal nier kritiekloos. De raadsman zal,
indieJl nodig, zijn cliënt konfronteren
met diens opvattingen en gedragingen.



Daar is niets verhazingwckkcnds aan.
Immers \:Iecliënt moet cr op kunnen re-
kenen dat de raadsmaoJ\llst tegenover
hem eerlijk is (uiteraard ient daarbij de
vertrouwelijkheid te worden gerespek-
teerd, dat wil zeggen dat er geen mede.
deling zal worden gedaan aan derden
zonder toestemming van betrokkene).
Dat is het dan? Nee, het belangrijkste
komt nog. De raadsman zal ook loyaal
zijn in de betekenis dat een cliënt altijd
weer op: hem kan rekenen. Al gaar de
cliënt nog zo in de foU[, de raadsman
blijft a/tijd beschikhaar, er behoort
nooit eco moment te komen waarop de
humanistisch geestelijk verzorger zijn
cliënt in de steek laat. Er is nog een twee-
de waarop de cliënt mag rekenen. De
raadsman heeft geen nevenbefollgen: Hij
dient in de hiervoor omschreven zin uit-
sluitend het belang van zijn cliënt en niet
dat van :welke organisatie of institutie
ook maar. Wellicht vindt de raadsman
(dat is z~lfs waarschijnlijk) het HV heel

helangrijk, maar in zijn verhouding tot
zijn cliënt behoort hij niet her belang
van het llV maar dat van de cliënt te
dienen .

• De krijgsmacht
Uit het voorgaande volgt direkt dat de
humanistisch gees[Clijk verzorger, fun-
gerend als geestelijk lwzorger, zich
nooit loyaal kan verklaren ten aanzien
van commandanten en het militair appa-
raat. ZDals hij zich evenmin tegen mili-
taire autoriteiten en ins[ÎtUlie zal keren,
maar deze kunnen, in dezen, even zeker
niet op hem rekenen. Het is niet de taak
van de raadsman te bepalen of het mili-
taire apparaat nodig en wenselijk is of
niet. Hij werkt cr 'slechts' terwille van
de mensen die er aanwezig zijn. Voor
hen is hij beschikbaar. !\'tet deze mensen
probeert hij zijn opdracht te vervullen
zoals die hem door het HV is gegeven.
Wanneer het funktioneren van de krijgs-
macht hem of de cliënr(en) in een situ-
atie brengt waardoor het werken aan de
opdracht onnodig belemmerd of, nog
erger, zelfs verhinderd wordt, dan kan
het niet anders of de raadsman zal zich
moeten verzetten. De wijze waarop hij
dat zal doen zal in overeenstemming
moeten zijn met de aard van het gebeu-
reil en de omstandigheden waaronder
dit plaatsvindt, maar het kan nimmer zo
zijn dat loyaliteit ten opzichte van het
apparaat de raadsman ervan zou kun-
nen weerhouden om te ?eggen en te
doen wat op dat moment op grond van
zijn opdracht noodzakelijk is.

• Bestaansrecht krijgsmacht
Een bij voorhaat 'ja' zeggen tegen het
bestaansrecht van de krijgsmacht kan
evenmin van raadslieden worden vet-
langd (om misverstanden te voorkomen:
van godsdienstig geestelijk verzorgers
overigens ook niet).
Is het dan niet zo dar uit humanistisch
gezichtspunt hezien de krijgsmacht
noodzakelijk is? Het antwoord daarop
is nee. Het is eell merkwaardige gedach-
te te beweren dat uit humanistische be-
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nistisch geestelijk verzorgers nimmer
kunnen voldoen. Zoals zij evenmin ja
kunnen ze~ell tegen de noodzaak van
het bestaan van ecn krijgsmacht. Dat is
niet uit onwil, maar zij kunnen eenvou-
digweg niet anders. Een loyaliteitsver-
zock met betrekking tot hct instituut
krijgsmacht kan door raadslieden 011-

mogelijk worden ingewilligd daar een
onvoorwaardelijke keuze voor de cliënt
(volgt rechtstreeks uit de opdracht) nc-
ven belangen eenvoudigweg uitsluit.

ginselen orlweerleglJaar de noodzaak
dan wel de overbodigheid vall het he-
staan vall een krijgsmacht zou hlijken.
Natuurlijk zijn er wel humanisten die
menen dat te kunnen, maaT die preten-
deren ten onrechte dat zij de enige ware
beheerders van het humanisme zijn.
Wat het leven van alledag laat zien is dar
een aantal humanisten hct bestaan van
een krijgsmacht noodzakelijk achten en
dat anderen dat bestrijden. Beide groe-
peringen gebruiken daarbij voor een
deel levensbeschouwelijke argumenten
en voor een ander deel argumenten die
te maken hehhen lTleT hun politieke eu/of
maatschappelijke visies. Waarom de
geestelijke verzorging - een opdracht uit-
voerend namens de kerkgenooTschap-
pen of het HV - ook nog zou moeten
verklaren dat het bestaan van de krijgs-
macht noodzakelijk is, is \'olstrekt niet
duidelijk, in ieder geval niet relevam en
dus overbodig.
Maar kan lTlen dan wel als gt:t:stelJjk
verwrger in de krijgsmacht werkzaam
zijn als men van de noodzaak van het
bestaan van die krijgsmacht niet over-
tuigd is? Dat hangt er natuurlijk van af
wat men onder geestelijke verzorging
verstaat. Wanneer men daar toch, op de
een of :mdcrc wijze, onder verstaat het
(mede) steun geven aan de gedachte dat
de krijgsmacht noodzakelijk is, ja, dan
zal men dat standpunt ook wel moeten
innemen. Dat dat echter niet de taak van
de humanistisch geestelijk verzorger is
werd hiervoor al uit de doeken gedaan.

• Samenvatting
Het t:nige waaraan de humanistisch
geestelijk verzorger loyaal kan 7.îjn is
aan zijn opdracht (gegeven door het
HV), zijn zendende insta mie (het HV)
en aan de doelstelling van zijn werk, (het
altijd beschikbaar zijn voor) de cliënt.
Deze cliënt zal deze trouw bijvoorbeeld
ervaren als: hem nooit in de </teek laten,
dat er geen nevenbedoelingen meespe-
len, enz. Aan cen verzoek loyaliteit te be-
tuigen ten 0plichte van het instituut
krijgsmacht lullen iunktionerend huma-

•

••

Wim Hei;

Voor dit artikel i" in niet geringe mate,
gebruik gem'l'lkt van het denk- en
schrijfwerk van ~nkde oud-kollega'>,
in het hijzondet Ilany Lips en \'('il
Gerard,.

.'lannen zowel als vrouwen. ;\jet na-
druk wil ik hier ,tellen, d<11waar in dit
artikel sprake i, van 'de raad,man' en
'hij', tevens is bedoeld 'dl' raadwrouw'
en 'zij'.lldlt:lfde geldt ook telkens
waar in algemene zin wordt gesproken
~.anmensen, militairen of clii'nten.

••• Oln het geh~d niet nog ingewikkdder
te maken hameer ik, ook terzake dl' rc-
Luie hum;mi,tisch gt:t:,te!ijk
vcrwrger/clii'm, hl't begrip IOY:lliteital
?Ouik, juist in dit verhand, liever wilkn
,preken V:lnsolid:lritt:it. \'\-'aarhijhet
begrip solidarit("itdient tc worden op-
gevat ,lis een wd:lnige inleving in de ge-
dachten- en gevod,wndd van dl'
cliënt, dat cr een Jt:dgenoots<:hap aan
hekcfde emoties ontstaat of kan ClIlt-
staan (zonder dat de raadsman het
zicht verliest op de doelstelling van de
humani,tisch ge~>Ielijkeverzorging).
En wel l'en zodanige inlevingdat de
worsteling van de clii'm, uit het ver-
warrende complex van gedachten en
emotie, zijn weg naar een oplossing te
vinden, het karakter krijgt van cen 1:e-
zamerlliike worsteling. Onder het
woord 'gczamenlijk' moet niet worden
begrepen een identifikatie lllt:tde in-
houd van de opvattingen V:lnde cliënt.
Sulidariteit kan Idfs een wursteling
met elk.:l.:lr eisen. Indien solidariteit wèl
zou word("nopgcvat als een v<'Teellul-
j1h.:illi: met de opvattingen van de clii'nt
I'erwordt I.ij tot het tegendet'!: onder
het mom van betrokkenheid laat men
in feite dl' cliënt in de steek.
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AlJLEMAAL SCHIJN

Als UN tltl eens even, !!(Jor een moment,
onze blik op de wereld richten en kijken
hoe hetl er aan toe gaat, wat zal OIlU
konklusie dan zijn? Naar alle waar-
schijlllijl;:heid zullen we met een gerust
hart vast stellen dat we het buitenge-
woon goed getroffen hebben. Hier vrie-
zen de ~iaarde'l niet dood en sterven er
geen kirideren van de honger. Er wordt
hier niet systematisch verkracht en mis-
handeld, En mochten hier dan toch
mensen :met hun lel'en in de knoop zit-
ten dan kunnen ze wel ergens terecht
voor enIge begeleiding. We kunnen dus
vaststel/fm dat de kwaliteit 1'1111ons !et'ell
goed is. IVoor ons is er het goede !elINl,

omdat If'.e alles in 'mis hebben om het
ook goed te hebben. ,\-faar is dat wel lo?
Klopt deze redenering eigenlijk wel? Is
ons leveh, het bestaall zoals we dat erva-
ren, eigenlijk wel goed? ja, L'olgens de
meeste 111ensen is dit een waarheid als
een koe rn dus klopt het.

~I

Maar mag ik 11 nu eens vragen; wat heb
je aan je magnetron als je relatie flet op
de klippen is gelopen? Wat heb je aan je
stereo-klellren-tefet'isie als je niet over
het I'erlies IJan je partner hew kuilt ko-
men? Wat is de kwaliteit van je bestaan
als je in een verpleeghuis woont en waar
je - op en top - wordt l'erzorxd, dagelijks
zittend l'oor het raam, u/achtC/td op post
en bezoek dl1t niet komt? Wat is de kwa-
liteit IJl1nje leven als je jarenlang in em
inrichting hebt gewoond en je mag weer
integreren in de mal1tschappij op een be-
geleid-wonen-f1atje in de Bijlmer en je
f1atje wordt dagelijks bezocht door hor-
den kakkerlakken. Of als je bij tijd en
wi;le, ondanks je mooie {faIjl' in een IJO-
tel gaat slapC1l om je slaaptekort in te
halen, omdat je bouenburen tot diep ill

de nacht lawaai maken, waar uuk II/e-
mand iets aan doet.

Wat hehben we aan al onze goede zorg-

voorzieningen, aan al ons comfort, aan
al onze luxe, aan alle medische hoog-
standjes, aan alle anti-depressiva en kal-
meringspil/en, als we ons in de grond
van ons bestaan niet geborgen weten.
Waarom hechten we er aan om zo hard
te werken voor al onze luxe, dat we na
een aantal jaren overspannen thuis zit-
ten en niets meer vuelen, ook niet uoor
die luxe. \Va,lrum durven we niet te zeg-
gen dat het leven, ondanks onze wel-
vaart, toch eigenlijk een troosteloze be-
doelling is. \Ve willen eerst alles 'heb-
ben' en daarna willen we pas 'zijn'. \Ve
denken dat als we iets niet hebben, we
ook niets zijn en mensen die in onze sa-
menleving niets hebben, lJehandelen we
ook alsof ze niets zijn.

Als we al/es hebbelI, weUn we met ons
'zijn' toch geen raad. Het ln'en lijkt hoe
langer hoe onmenselijker te worden. We
lopen allemaal op comfortabele kruk-
ken om geestelijk overeind te bli;t'elt.
Misschien had een leerling van de
Griekse filusuof Soerates ergens toch
wel gelijk toen hij zei dat het echte men-
selijk welzijn niets anders is dan een
maximaal genieten van lichamelijke én
geesteli;ke genoegens. Wat is de kwali-
teit van uw bestaan?

Freek Pol

NIEUW EKENWERK VAN PETER VAN STRAATEN
De produktiviteit van schrijver/tekenaar Peta van Straaten kt:llt geen
grenzen. Qit najaar versçhenen wcdaOID drie nieuwe (gebonden) hun-
deis met prenten v'an zijn hand: 'Kumt en cultuur'. 'Huweliik en rda-
tie' en 'Lij'f en Icrd', .\Iet dcze nieuwe uitgaven komt zijn totaal (proza
en tekemJerk) in de buurt van de zestig titels!
In deze ni~uwstt: aanwinsten zijn in elk deelz.estig prenten rond een
bepaald t~ema samengehracht. Prenten en onderschriften vormen
een onlosmakelijk geheel. Een voorheeld: F.cn man en crn HOUW zit-
ten lusteloos icdcr aan L"t:nkam op de bank met ecn glaasje vuor zich
op een tafel, De vrouw wendt zich tot de strak voor zich uilstarende
man mt:t ~e vraa~: 'WJt llill<i N? Gaan we 'log samell

ill therapie of z"llen we maar Kewooll ml.'leellilit elkaar gaan?'
Nog een voorbeeld: Een lJerschrikkehjk dikke man staat in z'n onder-
broek in de spreekkamer van de dokter en vraagt aan de, niet zicht-
bare, arts: 'Aan sport doen? Grote god! ZÓ erg is het toch nog nÎet
met me, dokted'
W'cllicht ziin de hierbij af~edrukte prenten nog een extra aanmoedi-
ging in de hoek handel ccns serieus naar het tckenwerk van Peter van
Straaten tc kijken. Is het niet v'oor jez.elf. dan kun je anderen er een
plczier mee doen,
Peler van Straalcn: Kumt en cultuur, Huwelijk en relatie en Lijf en
leed. Van Gennep, Amsterdam 1993.64 hlz. f 12,50 per deel. (WH)

EGO/DECEMBER 1993-13



THE WEDDING BANQUET

Gouden Beer voor Taiwanese regisseur Ang Lee
Dit jaar ging de T aiwancsc regisseur Ang Lee met de Gouden Reer van
Berlijn naar zijn woonplaats Ncw Yark. T crecht, want Tbe Weddiul{
Banquet, waarvoor hij ook in Seaulc en in Locarno werd bekroond, is speels
en serieus tcgclil"k en snijdt een actueel onderwerp ;lan: de botsing: van twee
werelden, Luwe maatschappelijk als emotioneel. Daarbij wordt cr aansteke-
lijk gespeeld en kan iedereen vrede hebben met de uiteindelijke ontknoping.

Wai.Tung Gan woont in New York,
waar hij het aardig ver heeft geschopt
als makelaar. Hij is van Taiwanese af-
komst, maar inmiddels genaturaliseerd.
Hij is homofiel en gcnitt al vijf jaar van
zijn relatie TlIet de Amerikaan Simon. De
enige die zijn rust verstoort is zijn hef-
hebbende moeder: om de zoveel tiid
smurt ze hem vanuit Taiwan een bandje
waarop ze vraagt of hij nu nog j;t'en aar-
dige bruid gevonden heeft.
De zoon heeft zich er altijd ,lardig uit
weten te redden, totdat zijn moeder het
heft in eigen handen neemt en hem et'n
hruid op zijn dak stuurt die ze via een
huweliikshureau voor hem heeft gevon-
den. Dan komt Simon, niet vermoedend
wat hij zich op zijn nek haalt, meI een
oplossing. Waarom lOU Wai-Tllng niet
als formaliteit trouwen met \Vei-Wei,
een ~'an zijn huursters? Zij zit dringend
om een verblijfsvergunning verlegen en
is maar al te bereid om het stel uit de
problemen te helpen.
\X'ai-Tllnggaat op het voorstel in en laat
zijn ouders ~veten dat hil' gaat trouwen.
;\laar de ellende begint a s de ouders on-
midddiijk besluiten naar New York te
komen om de bruiloft bij te wonen.
Sirnon moet tijddijk verhuiz.t'n en kan

z.ich sledHs als huisvriend van de jonge
gelieven presenteren. Wei-\xrei moet bij
Wai-Tung intrekken en doen alsof ze
kan koken, omdat ze anders on middel-
liik als hruid door de mand zal vallen.
Ot' ouders arriveren eu accepteren mer
grote tegrlllin dat het jonge paar zonder
poespas bij de hurgerlijke st<lud wil
trouwen en allet'n 's avonds een etentie
buiten de deur wil grven om het te vie-
ren. "'laar hii die gelegenheid ontmot'ten
de ouders t'en oude vriend, die de eigt'-
naar blijkt te ziin van het restaurant dat
ze hebben uitgekozen om te dineren. Die
hoort van het huwelijk van \'\'ai-Tung
en rmt niet \'oor hij de ouders en lu:t
bruidspaar een uitgeoreid feest heeft
kunnen aanbieden, compleet met een gi-
gantisch banket. V:1.Ilaf d<1t moment
gaat het <1l1emaalpas echt mis: ieJerern
wordt dronken en de bruidegom laat
zich, homofiel of niet, toch verleiden
door zijn beeldige hruid die even niet wil
weten dat haar knappe echtgenoot ei-
gcnliik helemaal haar man niet is. Ze
wordt prompt nog zwanger ook. Voor
de arme Simon, die aan alle kanten al
lovecl offers voor zijn minnaar heeft ge-
bracht, is dat teveel: hij vernrerkt de re-
latie. Tot overmaat van ramp kriigt de

oude vader van Wai-Tung een lichte
hartaanval, zodat de ouders voorlopig
niet naar hUlS kunnen. De spanning in
de echtelijke woning stiigt met de dag ...
Wat opvalt in Thc Wcddinx Banqllet is
het feit dat de Taiwanese ouders zich als
redelijk moderne mensen presenteren,
maar toch onvoorwa<lfdelil'k aan de ou-
de tradities vasthouden: a is hun won
in eeIl westerse wereldstad als New
York volkomen ingeburgerd, hel staat
als een paal boven water dat hij een
bruid kiest en 'lOOf een kleinkind wrgt.
En <11is Wai-Tung al vijf jaar intens ge-
lukkig met zijn vriend, hij peinst cr niet
over om dat openlijk met zijn ouders te
bespreken. Die \vurgende, door traditie
bepaalde conventies veroorzaken een
heleboel onnodig verdriet hij alle partij-
en. Wei-Wei is degene die op een ogen"
hl ik onderkent dat er iets zal moeten ge-
beuren.
Winston Chao als Wai-Tung, !vlay Chin
als de schattige bruid Wei-Wei en
J\.litchell Lichtenstein, won van de be-
roemde kunstenaar Ray Lichtenstein,
als de minnaar Simoll leveren schitteren-
de rollen af.
Doordat de film zo bevredigend en posi-
tief eindigt en alle partijen uiteindelijk
hun tot'komst gelukkig tegemoet kun-
nen zien, is The W/eddil/g Banqllet een
typische 'feel good-movie' waar /'e als
kijker met een heel voldaan gevoe van-
daan komt.

LeV/lOre van Opzeeland
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dC'nietsontziende manier waarop de ex-
pansiedrift van de j;lpanners in de
Amerikaanse zakenwereld wordt ge-
schetst, maar de rol van de Amerikaanse
pulitiek zoals Crichton die omschrijft,
liegt er ook niet om, ..

Lv.D.

SemI COllllery "" We,;/ey Snipes ill 'Risillg 5111(

RISING SUN
Rising star \'Iiesley Snipes is deze maand
te bewonderen tegenover veter;un Sean
Connery În de thriller Risillg SIIII, ge-
maakt naar een hoek van ~ichael
Crichton die dankzij de filmrechten van
jur;lssic Park al veelvoudig miljonair
was. In deze fascinerende film wordt een
blanke prostituee in het gehouw van een
japanse firma in Los Angeles tijdens een
receptie vermoord. Snipes speelt de poli-
tieman die de zaak moet onderzoeken en
die de tip krijgt om een andere cop, ge-
speeld dnor Sean Connery, bij dat on-
derl.Oek te betrekken. Connery kent de
japanse zeden en gebruiken en hij
spreekt de raaI. De gednodverfde dader
blijkt uiteindelijk natuurlijk toch niet de
echte dader te zï\n. Het boek riep van
japanse kant vee protesten op wegens

A/addill ell de Geest

dochrcr van de sultan, gesproken door
Robin Williams. In de Nederlandse ver-
sie onder regie van Arnold Gelderman
wordt die zware taak overgenomen
door l'ierre 8okma. De originele
Amerikaanse versie gaat in vijftien ko-
pieën rouleren, de Nederlandse in 86.

Een verpleegster IS verliefd op een lera-
res, die haar echter de bons geeft. Als ze
naar een bruiloft moet en zonder part-
ner zit, raadt een van haar patiënten
haar aan om een mannelijke escort voor
dat doel te huren. Als ze de knappe jon-
gen eenmaal heeft gezien, besluit ze hem
op haar ex-geliefde af te sturen: hij moet
haar eerst her hof maken en vervolgens
laten vallen, zodat ze ontdekt dat ze be-
ter af is met een vrouw. Maar de escort
is, behalve oogverblindend knap, ook
nog eens een heel aardige jongen, zodat
het plannetje van de verpleegster nier he-
lemaal uitpakt wals ze had gehoopt...
Thee of Hearts wordt nadrukkelijk als

..••.'tl' '\')

ALADDIN
Verbijsterend knap gemaakt is Aladdin,
de laatste telg van de Disney-stamhoom.
De getekende hewerking van het be-
roC'mde Arabische sprookje Aladdin en
de Wonderlamp werd, mede d;lnb.îj de
geavanceerde compurertechnieken, een
overdonderend kijkspel. Er gebeurt
enurm veel, in een razende vaart, en
uverspoeld door een v.'aterval van tek-
sten, grappen en geluidseffecten. De film
bewijst weer eens dat een animatiefilm
allang niet meer allcen maar vermaak
Hlor kinderen is: ook volwassenen zul-
len met open mond genieten. In de
Amerikaanse versie wordr de belangrijk-
ste rol, die vall de geest die ALiddin assi-
steert bij het verslaan van de kwade hof-
maarschalk en bij het veroveren V;lll de

Wil/lam 8aldwin elI Sherilyn F,'ml ;11 'Tlm>('
of 1fearts'

komedie gepresenteerd. Voor
Amerikanen is het onderwerp toch al
heikel genoeg, dus vooral blijven lachen.
~taar 'r werd al met al toch een onder-
houdend filmpje, waar vooral de drie
hoofdrolspelers, Kelly Lynch en Sherily
Fenn als de dames en William Baldwin
als de man-in-the-middle, zicht haar ple-
zier aan hebhen beleefd.

THREE OF HEARTS

De dochter is een rol van \Vinona
Ryder, haar moeder \vordt gespeeld
door .'vter}"1 Streep, haar tante door
Glcnn Close en haar oma door Vanessa
Redgrave. Een schinerende cast dus, die
veel zal bijdragen aan het succes van de
film.

mE HOUSE OF THE SPIRITS
'liet k~raktcr van Estenan Trueba is een
geschenk voor elke acteur,' zei Jeremv
Irons tijdens de persconferentie na a(-
loop van The House of tlJe Spirits. Hil1e
August maakte van dit beroemde debuut
van Isabel Allende, die zelf ook aanwe-
zig was, een meeslepende film. De nu
SI-jarige Isabel Allende is een volle nicht
van de in 1973 vermoorde president
Salvadór Allende (een broer van haar
vader) en zij maakte de recente hloedige
geschiedenis van Chili zelf mee. Irons,
.lls Esteban Trucba gemodelleerd naar
Allende's eigen grootvader, is vooral de
eerste helft schitterend op dreef als de
man die, nadat zijn bruid op mysterieu-
ze wijze is vergiftigd, zich jarenlang op
zijn werk stort en het daardoor uiteinde-
lijk totl grootgrondbezitter brengt. Hij
trouwt 'dan met de jongere zus van zijn
vroegere geliefde, verzet zich tegen het
opkomend socialisme en beseft pas dar
hij de verkeerde krachten heeft gesteund
als de militaircn de macht overnemen,
waarbij zijn dochter, minnares van een
van dellinkse leiders, wordt gemarteld.

Jcrt.my lrolls 1'11Mel')'/ Streep in 'The HOllse
of the Sf'irits'

F.GO/DECEl\.mER 1993-15



1/1

, I



Mindis
6kea ....

. '''''-t. . "-"
il[~ ,,'

parachute.. ·
Itonly
functions
whenil
•
IS open



SCHAKEN TEN ONDER AAN
ZELFOVERSCHATTINGt

Tot voor kort was het een verheven tijdsvcrJrijf. Lichtelijk of huitengewoon
cxtrava~ante dromers die de hele dag op ccn scha.\khord tuurden, daar
moest toch minstens een steekje aan los zijn. Als ze al niet compleet geschift
waren. Het had iets mysterieus. Het was ook de enige spon, waarin voort-
durend herinneringen werden opgeroepen aan illustere vedetten uit een vcr
verleden. Elke schaker en schaakvcrslaggcvcr kende de partijen van de ge-
niale Morphy, al dateerden die uit de vorige ecuw, )\1aar de man had zelf-
moord gepleegd, zoals andere grote schaakdenkers aan hun waanzin letter-
lijk te gronde waren gegaan.

Oh, dat magische schaken. J.H. Donner.
overleden aan de gevolgen van een her.
senhloeding, kon er schitterende be-
schouwingen aan wijden. Hij beweerde
dat vrouwen het spd nooit zouden leren
en werd terstond uit alle feministische
flanken aangevallen. Stel IC voor,
schreeuwden Je beledigde vrouwen, dat
Donner het in zijn hoofd haalde om te
heweren dat negers nier kunnen scha-
ken. 'Fout,' antwoordde f)onner:
'Negerinnen kunnen niet schaken.'

• Geest belangrijk
Dat soort polemieken gaf kleur aan het
schakeil. Het was duidelijk dat het ging
om een uitzonderlijke, met geen andere
te vergelijken sport. Bcttine Vriesekoop,
de tafeltennister, was de eerste die dat
wel deed. Ze stelde vast dat in spelspor-
ten de geest een belangrijker rol speelt
dan het lichaam naarmate het speelveld
kleiner \vordt. Voetbal is voor minstens
de helft een fysieke krachtmeting (en
wordt dat trouwens steeds nadrukkelij-
ker), in tennis is psychische kracht, ze-
ker op beslissende momenten, al veel be-
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langrijker, bij tafeltennis is psychisch
overwicht vrijwel altijd doorslaggevend,
maar het schaken is wat dat betteft het
summum. Een vernietigende hlik, eell
loos handgebaar, een somber oog en een
uitgedrukte sigarettepeuk kunnen al ver-
nietigend werken op de volgende zet van
de tegt'nstander. Sch.tken is louter
'geest'. Een duel der gedachten.
Ma,lT plotseling stonden schakers, als ze
aan een Nederlands kampioenschap
derlnamen of zelfs bij een intt'rzonaal
toernooi, VOClTdag en dauw op om zes
kiloTlleter te joggen. Ze moesten aan hun
conditie werken, verklaarden ze he-
dremmeld aan de verhaasde oude groot-
meesters, die rond het middaguur met
eell kater van jewelste uit hun roes wa-
ren ontwaakt en een uur later aan het
onthijt plotseling de meest frivool ge-
kleurde Nikt.'s de dra.tideur zagen bin-
nenkomen.

• Ontwaarding
Zou de ontwaarding van het schaken
daarmee zijn begonnen? Was dat het be-
gin van de onderdompeling die volgt op

het 'nemen' van een glijbaan in een suh-
tropisch zwemparadijs? Hadden de
schakers te veel zelfverheelding gekregen
door dat heerlijke gevoel van gewicht-
loosheid, dat trouwens in hun geval
vooral hetekende dat ze ver boven mas-
sa en materie stonden? Je zag het aanko-
men. Hier ging behoorfijk wat mis in de
hoofden. De schakers meenden de poor-
ten van hel, hemd, oorlog, vrede en ge-
wOlle menselijkheid voorbij te zijn ge-
gaan. Ze hadden, al waren ze voor 99
procent niet-gelovig, Petrus in de luren
gelegd en mensen die een dergclil'ke staat
van verlichting bereikten, had, en toch
recht op milioenen? Of niet soms?
Jan Timman was ooit een tamelijk onin-
teressante jongen en dat wist hij ook
zelf.• \laar door zich zeven uur per dag
achter de a-lijn op te houden, kwam hij
bewonderenswaardig dicht bij de we-
reldtop. En vervolgens kwamen de pre-
tenties. Zoals die trouwens nog in ster-
kert. mate optraden bij de ongenaakbare
Kasparov. Die meende uit hoofde van
zijn eindspel-kennis ook lIlet Gorbatsjov
en Jeltsin te kunnen \vedijveren. Die po-
litici, waren die immers meer dan een
briljante' schaker? Integendeel, waarom
zou Kasparov geen beslissende invloed
uitoefenen op de democratisering in de
voormalige Sovjet-Unie?

• Enorme knauw
Aan zelfoverschatting ging het sch'lken
uiteindelijk verloren. Elke sàaker zijn
eigen hond, waarom niet? \,"'at maakte
het uit dat sympathisanten of sponsors
gehruskeerd werden? Als ergens anders
dan hij trouwe adepten uit het verleden
geld en macht gevonden kon worden,
dan waren die vrienden van vroeger
nu'teen vergeten.
Bessel Kok, die de Grand .\lasters
Association oprichtte en Timman spon-
sorde, alhoewel die verre van nooddruf-
tig was, kon vertrekken, toen hij poogde
te bemiddelen in het befaamde contlicr
tussen de twee tweekampen om de we-
reldtitel. Het leek op hok sen, waar ze in
één gewichtsklasse ook drie of Joost
mag weten hoeveel kampioenen kennen.
Toen Hesse! Kok een heel behoorlijk al-
ternatief voorstelde, toen er geen geld
meer was om het duel Timman-Karpov
voort te zetten, week de Nederlandse
groutmeester voor een paar duizend gul-
den méér zonder scrupules uit naar
Jakarta. Timman heeft voor een enorme
knauw gezorgd ll1het schijnbaar onaan-
tasthare imago van dat buitenaardse
schaken. Zelfs hij bleek onderhevig ,tan
het bederf door geld.

H,ms I'all \,(/isSCII
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De dierenbescherming heeft JO.OOOgu/-
den uitgeloofd voor de beste til) die leidt
tot beelden van de jacht, welke het PII-
bliek en parlementair bewustzijn inwke
node/oos dierenleed kUfInen versterken.
De jagers hebben laten weten dut
cameralieden uiteraard welkum zijn.
maar zien niets in niet aangekondigde
verrassingsreportage:>. De lam/bouwer,
jager en VVD-parlementariër Blauw liet
weten dat de dierenbescherming op dje
manier volksgroepen tegen elkaar opzet,
een verklikkersmaatschappij creëert en
dat er ook nog, zo voegde hij daar impli-
ciet dreigmd aan toe, gevaarlijke situ-
aties zullen ontstaan als men met camera
gewapend door het bos sluipt. D,1t faat-
stete/dt met name al f'oor italië, waar
zelfS het met een geu/eer gewapend door
het bos sluipen emstige reperwssies kan

JACHT

hebben, gezien het <l<llltalf,"agersdat el-
kaar jaarlijks /liet een we gemikt schut
neerlegt. Inmiddels heeft, gedwongen
door een kamermeerderheid, de staats-
secretaris eell toekomstige streep door
de plezierjacht gehaald, zij het dat men
verder tot onduidelijkheid besloten heeft
en tal IJan zogenaamde schadelijke en
onschadelijke dieren hun leven nog
steeds niet zeker zijn. Nog afgezien l'an
de hOeI'eelheid lood en andere het miliel/
verl'uilende mt'falen die bij ieder schot
in onze biosfeer worden gescImten en de
geluidsOl'erlast voor mens en dier, geldt
IJoor de jacht in het algemeen en de ple-
zierjacht in het bijzonder, dat als moge-
lijk nel'eneffect //leer of minder aange-
schoten medeschepselen een uiterst pijn-
lijke dood sterven of levenslang de ge-
volgen van het aangeschuten zijll onder-

"inden. Dat de jagers niet erg ingeno-
men zijn met het schieten I'an beelden
van jachtpartijm, is dus voor de hlllld
liggend: niets is immers zo effectief als
leu('mie beelden van het lijden l'an mens
en dier als het om bewustwording gaat.
Niet alleen de gruwelijke heelden van de
jacht Ol' heesten, maar ook die van de
jacht op mensen zouden meer vertoond
moeteli worden, met name de essentie
eflJan: het feitelijke crepereu. Niet de ge-
snel/velde soldaat, maar het slleuuelen,
hetwelk geen glorieuze persoonlijke
daad in het belang uan volk, l'ader/and,
democratie, rechtsorde of olie is maar
vaak een gruwelijke doodsstrijd. Wam
met sneuuelen is het net als met de jacht:
niet steeds de snel/e dood door de welge-
mikte kogel, maar soms onuoorstelbaar
lijden uuordat de dood als een verlossing
erop volgt. Zou de liredesbeweging /liet
f 10.000 guMen moeten uitfot'en voor
een TV-spot over het sneuvelen? Het
zou vanZelfsprekend contrasteren met
de weruingsspot VIIII de krijgsmacht,
waarin wel een suruivaloefening I'oor-
komt maar niet het effect van de jacht
op mensen, een jacht op mensen die men
{'roeger oorlog noemde en nu in bepaal-
de geual1en heel lief met 'vredesopera-
ties' aanduidt.

Leon Wecke
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DE NOBELPRIJS VOOR DE VREDE

Op 10 december zullen Nelson J\landela, de leider van het Afrikaans
Nationaal Congres (ANC), en de Zuidafriaanse president Frcdcrik de Klerk
gezamenlijk de Nobelprijs voor de Vrede 1993 in Oslo in ontvan!?st nemen.
Dat maakte de woordvoerder van het Nobel-Comité 15 oktober)1. bekend.
MandcIa en De Klerk ontvangen deze belang\ ••..ckkendc prijs omdat beiden
zich buitengewoon hebben ingezet om op vreedzame wijze een einde te ma.
ken aan het apartheidsbewind cn voor het leggen van ccn fundament VOOT

een nieuw, democratisch Zuid-Afrika.

leder jaar worden in de maand oktober
de namen bekendgemaakt van de win-
naars van de Nobelprijzen. Deze mcnsen
heb hen zich bijzonder n~'rdienstelijk ge-
maakt om in dat jaar te worden geëerd
wegens hun bijdrage op de gebieden
voor de natuurkunde, chemie, medicij-
nen, liter:ltuur en het werk voor de \Te-
de. ~u worden er tal van vergeliikbare
prijzen toegekend, door alle mogelijke
instituten over de hele wereld, maar de
Nobelprijzen nemen - sinds de eerste
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werd tuegekend În 1901 - een unieke
plaats in. Over in het bijzonder de
:1"obdprijs voor de Vrede gaat dit arti-
kel. (*)

• Alfred Nobel
Alvorens in re gaan op de ontstaansge-
schiedenis en werkwijze van het Noorse
r\obd-Comité, eerst iets over de naam-
gever van deze priJS, Alfred 1\'obel.
Alfred Hernhard Nobel werd in 1833 in
Swckholm geboren. In datzelfde jaar
werd het bedrijf van zijn vader (aanne-
mer/architect) door een faillissement ge-
troffen. In 1837 vertrok vader Nobel
naar Rusland (St. Petersburg), zijn
Houwen kinderen volgden in 1842. De
toen achtjarige Alfred kreeg, net als zijn
broers, les van een privé-dl/cem. Hij
zou, ook later, nooit een officÎ~le onder-
wijsinstelling bezoeken.
AI op ;cugdige In.ftijd ontpopte Alfred
zich als een briljam chemicus.
Aanvankelijk werkte hij in de machine-
fabriek van zijn vader totdat deze, in
1859, voor de tweede keer failliet ging.
Vader keerde terug naar Zweden. De
jonge Alfred experimenteerde in
Rusland verder met nitroglycerine
(springstof) en slaagde er in 1862 voor
het eerst in een ontploffing tot stand te
brengen. In 1863 keerde hij op ver-
zoek vall zijn vader terug naar
Zweden en zette cr een fabriekje
op poten in de buurt van
Stockholm, gericht op de pro-
ductie van nitroglycerine.
In 1864 bleek hoc gevaar-

lijk 'het goedje' was
waar !\:obel
mee expen-

Alfred
B,'m,lrd
Nohel
(/833.1896)

menteerde: de hele f:lhriek werd door
een ontploffing verwoest (een broer van
hem kwam daarbij om het leven). Alfred
bleef evenwel doorgaan. Hinnen enkele
maanden wist hij zowel in Zweden als in
Noorwegen nieuwe bedrijven van de
grond te krijgen voor de productie van
een veiliger soort nitroglycerine. Hierna
volgden nog vele andere landen en al
spoedig \vas de fabricage van nitroglyce-
rine een wereldindustrie geworden. Het
in 1867 uitgevonden dynamiet legde sa-
men met de nitroglycerinefabrieken de
basis voor zijn enorme vermogen dat bij
zijn dood (1896) was gestegen tot meer
dan 32 miljoen Zweedse kronen.
Nobel was door zijn baanhrekend werk
bij z'n leven al een wereldberoemd man
wims naam altijd zou zijn verbonden
:lan de uitvinding van het dynamiet. Het
is zonder meer ironisch dat na z'n dood
zijn naam steeds mel'r synoniem is ge-
worden met de vrede, als gevolg van de
door hem ingestelde prijzen, in het bij-
wnder de :1"obelprijs voor de Vrrde.

• Noorwegen
In zijn testaml.nt bepaalde Alfred Nobel
in 1895 dat de wl.tenschappelijke prij-
zen èn de literatuurprijs door Zweedse
Illstituten moesten worden toegekend.
Het besluit omtrent de vredesprijs liet hij
evenwel over aan een comité- dat zou
worden benoemd door het l':oorse par-
lement (de Storting).
liet is niet gehrel duidelijk waarom de
Zweed !\:obel juist deze taak in handm
gaf van de l':oorse nationale verg:lde-
ring. :-.roorwegcn en Zweden waren van-
af 1814 verenigd geweest in drzelfde
monarchie, m.lar tegen het einde van de
vorige eeuw werd de druk vanuit
Noorwegen om tot ontbinding van deze
unie over te gaan, steeds sterker. Het is
zeer .•••'el mogelijk dat Nobel door dit ge-
baar een diepgaand konflikt tussen bei-
de landen heeft willen voorkomen. Aan
de andere kant is er geen enkel tekrn dat
erop wijst dat hij bijzonder betrokken
was bij deze constitutionele crisis, aan-
gaien hij het grootste deel van zijn leven
buiten Zweden doorbracht.
Een andere mogehjke verklaring zou
kunnen zijn dat Nobel hewondering had
voor het werk van het Noorse parlement
op internationaal gehied: bijvoorbeeld
de stellingname ten gunste van interna-
tionale arbitrage in 1880 en de aktieve
s~eun aan de interparlementaire bewe-
glllg.
Wat de overwegingen ook zijn ge\.\'eest,
het Noorse parlement henoemt hef viif
!rden tellende sc!ectircomité- voor deze
vredesprijs, En het is dus dit, volledig



over de geselekteerden. Al het verzamel-
de materiaal (geleverd door de adviseurs
en de immense bibliotheek van het
Instituut) wordt ter beschikking gesteld
van het Comité. Na een reeks vergade-
ringen neemt het Comité een definitief
besluit, gewoonlijk in de eerste helft van
okwber. Indien het besluit positief is
(verschillende keren is geen toekenning
gedaan) worden zowel de prijswin-
naar(s) als de media onmiddellijk inge-
licht.

• Vredesprijs 1993
De Nobelprijs voor de Vrede 1993 zal
dus op IQ december (de sterfdag van
Nobel) a.s. worden uitgereikt aan
Nelson Mandela en Frederik de Klerk.
Ecn vredesprijs die is toegekend aan
twee politici die sinds februari 1990 zijn
begonnen aan een gewaagd avontuur
van nationale verzoening, aan twee lei-
ders die al hcel veel hebben hereikt,
maar nog geen vrede. Meer dan 10.000
mensen verloren gedurende dit proces
het leven door 'politiek geweld' en een
veelvoud daarvan door 'crimineel J;;e-
weld'. In diezelfde periode werd ZUId.
Afrika het meest gewelddadige land van
de wereld. De toekenners van de
Vredes[rijs 1993 hebben evenwel verder
willen iiken dan de doden van gisteren
en vandaag. Het Comité heeft :\1andela
en Dl' Klerk willen belonen voor hun
politieke moed Zuid-Afrika te redden
van de rand van de afgrond door in deze
hoogst-explosieve situatie het onmoge-
lijke te trachten te realiseren: hel creeren
van een multiraciale democratie. Geheel
onomstreden is de beslissing van het
Noorse Nobel Comité niet te noemen,
vrede zal de wereld er wel mee kunnen
hehben. Het wachten is nu op de echte
vrede in Zuid-Afrika!

(~) Dt:voor dit artikeluoodz.akdijke gege-
vt:n>werden welwilknd versrrekr door de bi-
bliotheek van het in Oslo gevestigde Nobel
In<;rituut.

Wim Hei;

De Nobelprijs voor de Vrede is, dit jaar
inbegrepen, in totaal 74 keer toegekend.
Het aantal prijswinnaars (78 personen
en 16 instituten en organisaties) is groter
dan het aantal uitreikingsceremonies.
De oorzaak hiervan ligt in het feit dat de
prijs meermalen werd gedeeld door twee
prijswinnaars. De reden dar deze
Vredesprijs sinds 1901 slechts 74 keer is
toegekend, is dat er bij 19 gelegenheden
geen toekenning is gedaan. Deze onder-
brekingen werden in de eerste plaats
veroorzaakt door de twee wereldoorlo-
gen. Maar ook in vreedzamere tijden is
het diverse keren voorgekomen dat het
Comité niet tot een positief besluit wist
te komen. Indien een prijs in een be-
paald jaar niet wordt tocgekend, wordt
deze het volgend jaar opnieuw in over-
weging genomen hetgeen het mogelijk
maakt dat in één jaar de prij7.en voor
twee jaar worden toegekend. :\ttocht het
zelfs dan onmogelijk blijken de prijs roe
te kennen, dan wordt het erbijbehoren-
de bedrag toegevoegd aan het hoofd-
fonds .

• Besluitvorming
Wanneer de namen van de voorgestelde
kandidaten zijn ingediend, stelt de direc-
teur van het Nobel-Instituut een over-
zichrslijst samen van alle kandidaten
met relevante gegevens (de laatste jaren
bedroeg het gemiddeld aantal kandida-
ten ongeveer 120). Uit deze lijst maakt
het Comité een eerste selektie en vraagt
aan het Nobel Instituut, voor een vol-
gende bijeenkomst, meer informatie

Alleen de op 1 februari (van het jaar van
toekenning) ingediende nominaties wor-
den door het :"Jobel-Comité in beschou-
wing genomen. De Nobelprijs voor de
Vrede kan zowel aan instituten, organi-
saties (Amnesty International, 1977; VN
Vredesmacht, 1988) als aan individuele
personen worden toegekend.
Het voorbereidende werk voor het
Nobel-Comité wordt verricht door her
in Oslo gevestigde Nobel Instituut. Het
is de verantwoordelijkheid van de direc-
teur van dit InstituUT dat deze het l\:obel-
Comité (waar hij tevens secretaris van
is) voorrdurend voorziet van de noodza-
kelijke informatiestroom.

Nobel'slaboratorillm in Sa>/Remo

• Kandidaten
Wie kunnen cr allemaal kandidaten in-
dienen?
Het recht om kandidaten aan te melden
is voorbehouden aan de volgende perso-
nen:
- huidige en oud-leden van het ~obcl-
Comité of het :"loorse parlement,

- leden van de nationale vergadering en
regering van de verschillende landen,
alsmede leden van de Inter-
Parlementaire Unie,

- leden van het Internationale
Gerechtshof te Den Haag en van het
Inrernationale Hof van Arbitrage,

- uirvoerende leden van het Permanent
International Peace Bureau,

- leden van het Genrse Institut de Droit
International,

- huidige universitaire hoogleraren in
de rechten, politieke wetenschappen,
geschiedenis en filosofie,

- houders V;ln de Nobelprijs voor de
Vrede.

onafhankelijke, l':oorse Nobel-comité
dat jaarlijks op 15 oktober de [()eken-
ningen doel.
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Hoe het komt ... ik weet het niet.
Het lukt me niet meer of mezelf of ande-
re mensen duidezïk in te delen; bi;~'oor-
1Jeeld in goed 0 slecht, progressief of
conservatief, lin'5 of rechts, godsdien-
stig of niet-godsdienstig. etc.
Het is wel vaak lastig.
Vuor mezelf ZUil het hO/tr'ast gellen ('n
handig zijn als ik daarolJer helderheid
zou hebben.
Gok de omgeving wil dllidelijkheid, wil
je kunnen plaatsen.

22 - EGO/DECE\1BEI{ 1'J'JJ

Het moet zwart of wit zijn; daar kan tijc
tenminste mee vooruit.

Het probleem is dat ik zelf al die uiter-
stelI, al die kamen ill mt' heb ...
En als ik mezelf /lief kan indelen, hoe
zou ik het dali wagen ,mderen tnedcs te
plailtsen?

Ter geruststelling: ik t'illd sommige din-
gen die ik zelf doe (of denk) goed of
slecht .llrogressie( of behoudend etc.
En zo heb ik ook een mening owr ge-
draj{ of denkheeldenl'lm anderen.
Maar om daaraan te koppelen: hij of :;:;ij
is dan helemaal :;:;IISol :;:;0,:;:;0 '11totaal
oordeel ol'er iemand anders of (wer me-
zelf:
dat IlIkt tIle lIiet.

Hoe zit dut hii jou?
Oordeel iii illzwart of u'it?
Terwille t'all eiKelI houvast eli/of ,fe dl/i-
delitkheid 1I,l<lr,1IIderclI?

Steuen

Zandloper
De oplossing van de vier beroepen op de
visitekaartjes in het novembernummer
luidt als volgt: I-grossier; 2-imitator; 3-
koksmaat; 4-cxporteur.
Hieronder een zandloper, waarvan elk
woord hestaat uit dezelfde letters als het
voorgaande, eerst min één en later plus
één letter.
De omschrijvingen luiden als volgt: 1-
geruststellen (8); 2-met de hark de aarde
losmaken (7); 3-bedekking (6); 4-opste-
ken (5); 5-prijzen (4); 6-loop (3); 7-
voegwoord (2); 8-klinker (1); 9-hoom
(2); JO-onderwijs (3); tl-vervoermiddel
(4); 12-taille (5); l3-pikken (6); 14-be-
nen (7); 15-thuis raken (8).

\" -keo m"ken ,,\ d
K"tho IC .h.' tUSsen e,-ersl.: I
eeU•.••en d d •..•""rvoor
geslachtS \"~c\dt en een
de moma \!;, . e "Ueen

doom;}SI ..
con ",.ih vnlen.ar even'ma , .. ".J<f1a"JI
l1".niidc\fll'
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Ik droomde, dat ik langzaam leefde ...
1:H1gJ.amcr dan de oudste steen.
Het was verschriklijk: om mij heen

schoot alles op, schokte of beefde.
wat stillijkr. 'k Z,lg dt, drang waarmee
de bomen zi..:huit de aarde wrongen

terwijl ze hees en hortend zongeIl;
terwijl de jaargetijden vlogt'll

verkleurende als regenbogen ...
Ik zag de tremor van de zee,

zijn zwellen en weer haastig slinken,
zoals een grote keel kan drinken.
En dag en nacht van korte duur
\'lamlllcn en doven: flakkrcnd vuur.

De wanhoop en welsprekendheid
in de geharen van de dingen,

die anders star zijn. en hun dringen,
hun ademlole, \\'rede strijd ...

Hoc kón ik dat niet eerder weIl'n,
nier beter zien in vroeger tijd?
Hoc moet ik het Wt'('r ooit vergeten?

M. VI/saUs
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1994: JAAR VAN VERKIEZINGEN

doel ik, echt leuk is. weet ik niet. Het Îs
in feite een full-cime haan. Geen wonder
ook dat je telkens in Je periode van kan-
didaatstelling weer dezelfde kla"ht
hoort: het is zo moeilijk om kandidaten
te vinden, behalve in de kringen van
mensen die van hun haas zonder vn'l
moeite mogen verzuimen.
Het hedrijfsleven kent hijvoorheeld niet
al te veel vertegenwoordigers in de poli-
tiek, ook in de grotere gemeenteraden
niet.

• Afspiegeling
Maar is de gemeente wat kleiner, en de
raad dus ook, dan vormt de raad dik-
wijb, qua maatso.:happelijke achtergrond
van de madsleJen, cell alleraardigste af-
spiegeling van de gemeentelijke samenle-
ving. Zoals het hoort.
Zelf heb ik het genoegen gehad deel uit
te maken van een raad \"an 7 personen.
Daar zaten in: een onderwijskundige,
twee landbuuwt'ts. een administrateur
van een verl.ekeringsm.utschappij, een
operator hij een raffinadt'rij, een m.H:hi-
nehankwerker en een journalist.
Menigmaal waren wc het oneens. per
slot ~.an rekening liepen onze politieke
overtuigingen nogal uiteen - met zijn ze-
venen vertegenwoordigden we 4 partij-
en. l\1aar het werk was leuk om te doen
en onze activiteiten waren \'oor onze
dorpsgenoten goed te volgen, geen won-
der dat de puhlieke tribune ook altijd
goed bezet was.
!':u door gemeentelijke herindelingen de
laatste vijftien jaar de meeste gemeente-
raden toch wat groter zijn dan 7 leden,
is het raadswerk vaak ook veranderd.

voetbalwedstrijd kijkt, weet ook niet
wat hij meenuakt.
Het aardige van een raadsvergadering is
bovenJien, dar cr altijd maar een be-
perkt aantal deelnemers is: de grootste
gemeenteraden in Nederland tdlen 45
leden. de kleinste doen het nU,lr met l.e-
ven.
Gemeenteraden met 45 leJen treffen we
in de vier zogenaamde grote steden,
Amstenbm, Ronerdam, Den Haag en
Utrecht. DaMna komt Eindhoven, en
Jat beeft 39 raadsleden. Dan kUlIlt'n cr
nog ecn stuk of vijftig gemeenten ell Jan
konwIl wc tcrecht in gemeenten als
SlllallingerlanJ. Oosterhout. Bergen op
Zoom en Huugeveen. die het met 29
raadsleden doen - ecn forse schoolklas.
zeg maar. En daarna wordt het steeds
minder, qua aama! raadsleden. tot de
kleinste gemeente van ons land,
Schiermonnikoog, die 7 raadsleden
heeft - die overigens geen van allen l'cn
landelijk heken de partij vertegenwoor-
digen. (Er zijn in Nederland nog 25 ge-
meenten met een raad van 7 personen.
de rest heeft een raad met I I of meer le-
den}.
Of het raadslidmaatschap in een grote
stad, met meer dan 30 raadsleden be-

. wat ik nu "[OU
Ik wect n~ct
stcmmcn ,
'l)uS U6C~ .,'k nlct
'Dat ~vee~I Udc'
'l)at IShctl.e

• .- 1'<<lerland1
("1".nijde \'01' •

Het aardige van in een gemeenteraad zitten
We staan aan de vooravond van 1994. Het verkiezingsjaar 1994. Tweede
Kamer, het Europese parlement, de gemeenteraad, we kunnen ons democra-
tische recht weeT volop vervullen. Dat zal niet steeds meevallen, niet iedereen
volgt de gebeurtenissen in het Europese parlement om zich, hij het uitbren-
gen van zijn stem, zeeTprecies te laten leiden door gedetailleerde kennis over
de activiteiten van de Nederlandse leden van dat parlement. Voor de
Tweede Kamer is het iets makkelijker - de hoofdzaken van de activiteiten
daar zijn via de tv of kramen aardig te volgen, hoewel het ook dan niet altijd
meevalt om te kiezen.

• Gemeenteraden
Het makkelijkst kiezen is het voor de ge.
mecnteraad. De informatie over de acti-
viteiten van de raadsleden is legio.
Plaatselijke kranten besteden cr aan-
dacht aan, de lokale radio en de lokale
tv. Op straat, in de winkel, Of je dub of
in je stamo.:afé steek je ook a g,lU\Vwat
op. En, niet het onbelangrijkste: het is
niet zo moeilijk om ecn raads- of COlll-
missievergadering te hezoeken.
0, nanJurlijk, wie zo maar een gemeen-
teraadsvergadering hinneIlStar,t, zonder
veel voorinformatie, loopt al e kans in
een discussie terecht te komen die nau-
welijks te volgen is. Dat is waar, maar
wie vuor het eerst van z'n leven naar een

Niet alleen immers onderscheiden de
verkiezingsprogramma's zich op een
aamal punten nauwelijks van elkaar,
ook is het nog de vraag of je instemming
met een bepaalde paragraaf uit l.o'n ver-
kiezingsprogramllla wel moet inhouden
dat je ook instemt lllet een andere para-
graaf. Je kunt nanJurlijk hest willen dat
de ministet van Defensie hogere lonen
ga,U betalen, llIaar je kum ouk wel \\Tn-
sen dat het onderwijs voor je kinderen
beter wordt, terwijl je al bij al toch niet
mêér belasting wilt gaan hetalen. Dan
zul je moeten kiezen of kahelen. Wat
overigens precies is wat politiek in-
houdt: het maken van keuzen bij de be-
steding van een beperkt budget.
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Jan Stoof

• Meer plezier
Er is dus een reeks van activiteiten denk-
baar voor de burger die wat meer aan-
dacht wil geven aan de manier waarop
zijn gemeente wordt bestuurd, van het
bijwonen van de raadsvergaderinl? op de
publieke tribune tot aan het lid zijn van
de gemeenteraad. Het een kost wat meer
dl.d dan het ander, maar hoe het ook is:
a s je weet wat er in de raad omgaat,
welke keuzen daar worden gemaakt en
waarom, dan valt het je ook makkelijk
om de omgeving waarin je woont beter
te begrijpen.
En als je van iets begrijpt hoe het werkt,
heb je er meestal veel meer plezier van
dan wanneer het een compleet raadsel
voor je is. Dat geldt als je zelf een fiets-
band kunt plakken, dat geldt als je zelf
iemand kunt uitleggen hoe de gemeente-
raad werkt. Of als je naar de stembus
gaat, de kandidatenlijsten bekijkt en te-
gen jezelf kunt zeggen "0 ja, die partij
had over die en die dingen een stand-
punt waar ik het wel mee eens kan zijn,
en eigenlijk vind ik die en die kandidaat
van die lijst de beste."
Tien tegen êén dat je, na dergelijke over-
wegingen, met meer plezier een hokje
rood maakt dan wanneer je je in het
stemhokje afvraagt wat je daar ook al
weer kwam doen.

kandidatenlijst samen en het verkie-
zingsprogramma, en als je daar bij bent
en meestemt, heb je echt direct invloed
op de dingen die in de gemeenteraad ge-
beuren. :Vlaar je hebt in w'n vergade-
ring ook direct contact met de raadsle-
den, wat weer makkelijk is als I"evan een
specifiek probleem iets wi t weten.
Bovendien hebben veel partijen in vecl
gemeenten ook nog commissies van des-
kundigen, die de raadsfractie met raad
en daad bijstaan. Zit je in het bestuur
v;'tn een sportvereniging, dan kun je in
de commissie Sportzaken gaan zitten om
mee te praten. Ben je werkloos, dan kun
je lid worden van de commissie Sociale
Zaken en Werkgelegenheid, om maar
iets te noemen. Het is dus altijd mogelijk
om, zonder er al te veel tijd in te steken,
deel te nemen aan de politieke activitei-
ten binnen je gemeente - en om je me-
ning te laren meewegen bij de stand-
puntbepaling van een politieke partij en,
uiteindelijk, van de gemeenteraad .

baasd over staat, dat de raadsleden vaak
een soort deskundigentaaltje spreken, en
sommige ernstig lijkende problemen af-
doen met wat korte hewoordingen.
Echte gedachtenwisselingen hoor je zel-
den.
Na lezing van her bovenstaande 7.al dui-
delijk zijn hoc dat komt: de raadsleden
bebben elk onderwerp al rwee, drie keer
besproken, zo komr dat. ;\1:1ar een en
ander neemt niet weg dat wie zelf de
plaatselijke media een beetje volgt, tij-
dens een raadsvergadering veel plezier
kan heleven a;'tn het besprokene, zeker
als hij ook nog eens zil"noor te luisteren
legt tijdens de eventue e koffie- of rook-
pauzes, in die beroemde wandelgangen.
Toch rijst misschien de vraag, in hoever-
re een gewooll hurger meer kan doen
met de gemeentelijke democratie dan
naar de stembus gaan. Nou, dat valt
best mee. De data van de commissie- en
de raadsvergaderingen liggen vaak voor
het hele jaar vast, meestal in de trant van
'de tweede dinsdag van de maand is er
commissievergadering, de eerste dinsdag
van de maand ra;'tdsvergadering'. "tet
andere woorden: je kunt dan gewoon op
de aange&e\'en d:lg en ~.ijdn:lar het ge-
meentehUiS gaan, en kIlken wat er be-
sproken wordt.
Nog handiger is het natuurlijk, om een
abonnement te nemen op dt. a!-\enda-
stukken van de raad en de commissie.
Voor een paar tientjes per jaar krijg je
die toegestuurd. Je kijkt ze even door
om te zien of er iets interessants op de
agenda staat en aan de hand daarvan be-
sluit je, of je al dan niet naar het raad-
huis gaat.

• Politieke partij
Een aardige aanvulling op je belangstel-
ling voor de activiteiten van de gemeen-
teraad is het lidmaatsebap van een poli-
tieke partij" Op de een of ;'tndere manÎer
komen veel mensen daar niet toe, maar
het is een alleraardigste zaak om te
doen, zeker als je de ledenvergaderingen
bezoekt. Zo'n ledenvergadering stelt de
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• Raadsvergadering
En dan pas komt de echte raadsvergade-
ring, waar de argeloze bezoeker er ver-

De gemeenten zijn veelal wat groter, de
inwoners soms verdeeld over diverse
woonkernen en de problemen zijn ~.aak
van een waT algemener teneur. ~1aar
niettemin blijft het aardig werk. Ja, er
gaat wat tijd În zitten, natuurlijk, hoe-
wel daar gelukkig ook een zekere finan-
ciële vergoeding tegenover staat.

• Fractievergadering
Waar die tijd dan in gaat zitten? Nemen
we daarvoor een raadslid als voorbeeld
dat lid is van een landelijk opererende
politieke partij. Zo'n raadslid zal deel
uitmaken van een fractie in de raad die,
ter voorbereiding van de raadsvergade-
ringen, nogal eens vergadert. Tijdens
zo'n vergadering zijn dikwijls leden van
het afdelingsbestuur van de partij aan-
wezig, alsmede degene die, mocht een
van de raadsleden uitvallen, in de opvol-
ging lal voorzien.
In de fractievergadering wordt de ko-
mende raadsvergadering voorhespro-
ken, alsmede wat andere dingen, zoals
het contact met de achterban, de hou-
ding tegenover de andere partijen in de
raad en zo meer. Na de fractievergade-
ring is er in de wat grotere gemeenten de
commissievergadering. Elke wat grotere
gemeenteraad kent de zogenaamde com-
missies van advies en bijstand, waar ver-
tegenwoordigers van de diverse fracties
(dus niet per sê de hele fracties) de voor-
stellen van Burgemeester en Werhouders
bespreken en daarover van gedachten
wisselen mer de wethouder en de eventu-
eel aanwezige ambtenaren. De kennis
die de raadsleden daar opdoen over de
inhoud van een hepaald probleem en
over het standpunt van de andere frac-
ties, kunnen ze weer naar vuren brengen
in de fractievergadering, waar het \'er-
loop van de commissievergadering altijd
aan de orde zal komen.
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10 DECEMBER - DAG VAN DE RECHTEN VA
Mensenrechten in veel Aziatische landen
ondergeschikt aan economische groei
De fundamentele rechten die iedere wereldburger heeft en die op 10 decem-
ber 1948 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zijn vast.
gesteld in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, worden in
verschillende landen over de hele wereld doorlopend geschonden. Het is dus
hard nodig om naast de structurele pogingen het tij te keren, tenminste één
keer pcr jaar extra aandacht aan de mensenrechten te besteden. Dat gebeurt
op 10 december. de dag van de rechten van de mens, dit jaar dus voor de
vijfenveertigstc keer.

In grote delen van de wereld worden in-
dividuen en groepen mensen onder-
drukt. omdat ze een afwijkende politie-

kc, religieuze of sociale overtuiging heb-
ben of simpelweg een andere huidskleur
bezitten of tot een andere bevolkings-

groep behoren dan de machthebbers in
hun land.
Ilet Aziatische continent is één van de
probleemgebieden. Volgens Artien
Utrecht, projectmedewerkster Zuid-
Oost Azië van het Humanistisch
InstituUT voor Ontwikkelingssamenwer-
king (HIVOS), worden de mensenrech-
ten in geen enkel land in dat werelddeel
strikt nageleefd. Economische groei
staat in de meeste Aziatische landen
voorop. En daar moet al het andere voor
wijken. Goedschiks of kwaadschiks .

• Buitenproportionccl
,"1aar:1I te vaak wordt er voor de laatste
oplossing gekozen en grijpen regeringen
naar machtsmiddelen die huiten alle fat-
soenlijke proporties djn. f\.'1ct huiten-
rechtelijke executies, martelingen, ge-
vangenschap zonder proces en verdwij-
ningen. Lht zijn de ergste schendingm,
die het meest in het niell\\'S komen .
."laar het pakket van de Aziatische over-
heden strekt nog aanzienlijk verder.
Landen als Maleisië, India, Indonesië en
Sri Lanka houden hun bevolking cr ook
onder met lage lonen, extreem lange
werkdagen en de belemmering van OlKtf-
hankelijke vakblll\den. Werknemers lijn
daar dus simpel te kneden instrumenten
in de handen van de staat. En die heeft
maar één ding voor ogen: Een snelle in-
dustrialisering en ongekende economi-
sche groei.
Voor enkele landen in Azië is die groei al
zover gevorderd, dat ze inmiddels niet
meer tot de ontwikkelingslanden wor-
den gerekend. Dat geldt bijvoorbeeld
voor Taiwan, Zuid-Korea en Singapore.
Dan is er een tweede groep, waar landen
als :-"Ialeisië, Tunesië en Th;liland toe
behoren, die op het punt staan om die
status in te leveren voor een trede hoger
op de ladder in het rijtje van welvarende
landen.
Anien Utrecht ziet daarin overigens niet
direct een ernstige dreiging \'oor nog een
stap terug in de Illensenrechtensituatie.
"Er komen wel minder fondsen voor or-
ganisaties <lIs de onze. Daarn<last is de
on twi kkeli ngssa ml'llwerk ing richti ng
het zuiden sowieso proportioneel afge.
nomen, zodat wc in die bnden minder
kunnen doen."
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• Druk uitoefenen
Het 111VOS houdt zich overigens voor-
namelijk bezig met gerichte projecten in
de ontwikkelingssamenwerking. Alge-
Tl1enemensenrechtenkwesties die aall de
kaak moeten worden gesteld, laat de
stichting over aan organisaties als



.....

er onvrijheid van organisarie en een ster-
ke controle op de vakbonden", komt
Artien Utrecht op het sociaal-economi-
sche aspect terug. En aangezien een aan-
tal Aziatische landen zich onomwonden
opwerpt als voorvechter van de stelling
dat economische rechten bovcngeschikt
zijn aan burgerlijke en politieke rechten,
lijkt er voorlopig geen verandering in die
zorgelijke situatie te komen.
Het oog van de internationale gemeen-
schap moet dus sterk op die landen ge-
richt hlijven. Scherpe controle blijft
noodzakelijk. Niet alleen op 10 decem-
ber, maar het hele jaat door. En niet al-
leen op Aziatische landen, maar op alle
landen die een loopje nemen met de
mensenrechten.

Marco van Nek

gerige overheden en industriëlen, die er
op uit zijn een snelle groei en industriali-
sering te bewerkstelligen.

1//3:
LtSJ'g~r .

Universele Verklqnns
vé1n Je fZechten

v~n c/eMens ..

,,

• Kwetsbaar
Een andere specifieke groep slachtoffers
van mensenrechtenschendingen \vordt
gevormd door mensen die geïnfecteerd
zijn met her HIV-virus. De gevolgen van
zo'n infectie zijn in Aziatische landen
vaak vele malen erger dan dc ellende die
het virus op medische gronden al met
zich meebrengr. Voor gei"nfecteerden
volgt vaak ontslag, sociale isolatie, wei-
gering in ziekenhuizen en als uirersre
consequentie opsluiting.
"Hoewel de specifieke situatie in alle
Aziatische landen verschillcnd is, bliift

Amncstr International. "Maar wij steu-
nen we mensenrechtenorganisaties die
zich van binnenuit verzetten", laat
Utrecht weten. "En we proberen van
buitenaf druk uit te oefenen, bi/"voor-
beeld door de media in te schake en bij
berichtgeving over misstanden."
Dat gebeurde bijvoorbeeld afgelopen ju-
ni. Wam hoewel het HIVOS zich niet
primair op de mensenrecbtensituaties
richt, is de organisatie cr \vcl erg mee be-
zig. Via een persbericht werd toell aan
de alarmhel getrokken. '~1ensenrechten
Azië geen gelijke ned economische
gmei" luidde de boodschap.
Toen waarschuwde het IHVOS voor de
situatie die Articn Utrecht nu nict als een
directe dreiging omschrijft: "Het op-
drogen van fondsen in de richting van
landen als Maleisië, mag er niel loc lei-
den Jat kritische geluiden gekortwiekt
worJen."
Wanneer organisaties die zich bezighou-
den met ontwikkelingshulp in een be-
paald land overbodi/o; worden, omdat
het op eigen benen kan staan, dan neemt
het risico dar een stukje controle op het
reilen en zeilen ook verloren gaat ook
toe. :\tinder buitenstaanders hinnen de
grenzen, betekent immers dat de macht-
hebbers makkelijker hun gang kunnen
gaan .

• Verslechtering
Niet dat de overheden in veel Aziatische
landen zich iets aan de huitenlandse
hulporganisaties en controle ~elegen la-
ten liggen. Volgens Utrecht ziJn de men-
sen rechten situaties in landen als
Indonesië en Maleisië de afgelopen tijd
eerder verslechterd dan verbeterd.
"In Indonesië is wel een aantal promi-
nente politieke gevangenen vrijgelaten,
met name uit Islamitische kring, maar
dat is meer om 1:0odwill te kweken bij
de buitemvacht. Intussen zitten nog dui-
zenden mensen ten onrechte vast.
Niemand weet precies hoeveel het cr
zijn. Ondanks de grotere openheid die
het land pretendeert te voeren, is er geen
enkele verandering in de algemene prak-
tijken te bespeuren."
De mensenrechten worden overigens
niet alleen in de pijlers van de econo-
mieën (de snel groeiende industriegebie-
den en steden) met voeten getreden. De
plattelandsbevolking heeft evenzeer on-
der de strakke regimes te lijden.
Regenwouden worden gekapt en rech-
ten op grond \vorden de inheemse bevol-
king meestal zonder compensa[Îe <mmo-
men. Die volken zijn vanwege hun min-
derheidspositie toch al kwetsbaar en
daarom een makkelijke prooi voor hon-

EMENS
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Voor de luchtmobiele brigade, of zoals
gClIcradl Couzy het liever /loemt de 11/11/-

ti-functionele brigade, zal er ;11 de toe-
komst I/og lied werk aan de winkel zijll.
Niet op de laatste plaats zal de oorzaak
van eell conflict tussen !'olken te maken
hebben met een gevoel van arrogalltie.
Eell Hosnisch-Sert';sd,c generaal UK' le-
gen eell l'ers/aggever dat tie moslims een
gCl1iwriijker wapen hebben dan de
atoombom. In de meest racistische be-
woordingen doelt hij op de bevolkings-
toename I'an dat volksdeel. Da,lrmce
heeft hij !Jet helangri;kste argument am/-
gel/ragen om met zijn leger op te treden.
Dali stdt de generaal een aallta! zeka-
heden met als conc/usie dat de Serven als
I'olk het hoogste belang /lastTe/Jell.

ARROGANTIE

Hier duikt de arrogantie en IJI!tegocen-
trisme op die doorg,l,lIIs in alle situaties
Ol/tstaall waar mensclI oorlogsmisdaden
hegaan. '••.•'atllltrlijk zijn de Serven geCII
slt'Chter l'olk dan anderen. Het meest
zorgelijke is wel de indruk dat ze wor-
den/'oorgesteld als mensen die geestelijk
niet in orde ûjn. Als we archiefbecldell
ÛCII uan HitIer 1.'11 Mussolmi, heb je
soms d,u zelfde gelioeI. ToclJ hrengell dit
suurt mensen een totale untwrichting
van menselijke cOllstructies fl'weeg.

In een TV-/lwgramma van de
[--:vangcliscIJe Omroep werd Jrof.dr.
René lJiekstra geintenliew duor
AI/dries Kneue/. Het gill$ over Ûjll op-
l"llling dat een melis il/ feite niet zonder

een religieus gevoel kan functioneren.
Daar zag Knel'eI wel brood in om het
fllndament van zijn ol1lroe/J te o/lder-
sc1nij/'en. Doorgaans wun/ell bij deze
omroep uit alle bueken van de samenle-
ving menselI gerecruteerd die vallllit het
atheïsme. wel of niet /Jidde goot, ûin ge-
komeli tot jezus. Maar gezegd moet
wordelI dat men de ltwtste tijd meer risi-
co's neemt. Zo'n risico was natuurlijk
Diekstm. Die kreeg de vri,heid te ver-
kU/ldigen in EO-zendtijd, dat hij religie
ziet ill een hredere ûn. Niet gebonden
aan welke godsdienst dan ook, omdat
hij niet hield /'an die indeling. Knevel
stelde dali ook teleurgesteld IJast, dat
Diekstra dus geen christen werd door
ûin stelling. Wlijzijn uiteraard wel voor-
stal/der van een indeling, zei de TV-
md/l.
In Ol/S land blijlJen dergelijke menings-
l'erschillen beperkt tot een illferessante
discussie. De macht uan de media hrengt
gcell volksdelen tegell elkaar in opstand.
Het huugste dat men hereikt is een goed
bezochte EO-familiedag, waar mell el-
kaar bellestigt ill woord elI muziek dat
christenen het lJoogste en laatste belang
hebben. Ook daarbij - /lond Diekstra -
komt /laar bouen wat IJii iuist zo kwaliik
lIindt: de arrogantie.

Cor Ollt
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Veiligheidsvraagstukken
Het 'Jaarboek Vrede en
Veiligheid' heen zich sinds de
eerste uit!~a\'e in 1983 in een
warme belangstelling mogl'n
verheugen, Enkele maanden ge.
lcden verschecn het tiende
'jaarh(>I.'k', Het bock, waarin
wetenschappers van diverse uni.
versiteiten en medewerkers van
het :-'1ini~terie van Buitenlandse
Zaken aspekten van het buiten-
lands- en veilighcid~heleid van
Nederland beschrijven en analy-
seren, voorziet kennelijk in een
behoefte. Niet alleen het over-
heidsbeleid wordt geanal~'seerd,

ook is er traditioneel veel aan-
dacht voor de opvaningen van
de publieke opinie en de vredes-
beweging. Daarnaast wordt uit-
gebreid stil gestaan bij de inter-
nationale context waarbinnen
het Nederlandse hcleid gestalte
krijgt, Zo komen in dit
'Jaarboek 199J' onder mn'r aan
de ordl': een kroniek van dc oor-
log in \'oormalig joegoslavië, de
wereldwijde problematiek van
vluchtelingenstromen, omwik-
kelingen hinnen dl.'VN, de posi-
tie van de Palestijnen in de door
Israël brzette gebieden, de dis-
kussie over het einde van de
dienstplicht in Nederland (Leon
\Vecke) en de Prioriteitennota
van hcr :-.tinistcric van Defensie
(Ko Colijn en Paul Rusman),
Tevens is een bihliografie opge.
nomen van rccente Nederlandsc
literatuur met betrekking tO[
vraagstukken van veiligheid en
vrede.
Bert Bomert en Herman de
Lange (red.}: ja:uhoek Vn:de en
Veiligheid 1993. Studiecentrum
\'oor Vredesvraagstukken,
Thomas van Aquinostraat I,
6500 HK Nijmegen 1993.225
blz. f JO,-. (WH)

Absurdisme
De Russischl." schrijvcr Daniil
Charms (1905-1942) behoort
tot de groten van het Europese
absurdisme. Hij was l."enaktid
lid van de Ll."ningradse avant-
garde grocpering Oberioe, maar
van publikatie van l.ijn werk
kwam heel weinig terecht (tij-
dens zijn ll."venwerden slechts

U~niil
,î tllarms
"Y' J Brjeven--, rl en

t_J Dagbneken

f:l
V'):

twee gedichten voor volwassc.
nen van hem uitgegeven). Zijn
brood verdiende hij n1l't het
schrijvl."n \'an kinderhoeken, Een
half jaar na zijn duod, cn vlak
\'O{)f dat een hom zijn woning
zou verwoesten, wist rt"n vriend
een koffertje md manuscripten
in vcilighcid te brengen, Als dar
niet was~ebeurd haddrn we
waarschllnlijk nooit kennis kun-
nen nemen van de zotte invallen
en bedenksels van dele grote
schri)\'er.
Uit de onlangs verschenen
'Brieven en Daj.:boeken'. een
hundeling ml't'st niet eerder ver-
taalde geschrifren, krijgl.n we
een heel aardig en gevaril."erd
beeld van deze Charms. In som-
migl."hrieven is het el."nen al vro-
lijkhcid en neemt hij alles en ie.
derl."en in de maling (bijv, een
hrid met cindeloze herhalingen
van een cn dt"Zelfde nu:dedrling;
in een andrre blijft hij tot het ui.
tcrSte een ondt"rwerp afbakenen
zonder ooit trr zake te komen).
In weer andere brieven komt
veel meer zijn serieul_e kant naar
voren wanneer hij zijn visie op
de kunst uiteenzet. De daghoek-
aantekeningen heslaan de perio-
de 1926-1940. l\;aast pure dag.
boekgegevens bevatten deze ook
allerlei brspicgelingen en imal-
len l."nheel veellijstjcs ('Wal mij
interesseert', '\'l;'aar ik van
~~lUd', 'Ziehicr war zoals slecht
IS, l.nz,}.
"-lede dankz,ij uitga\'Cll als deze
kunnen wc, ruilIl een hah'e eeuw
na dato, alsnog genieten van het
talent Daniil Charms.
Daniil Charms: Brieven en
Dagboeken, Pegasus,
Amsterdam 1993. 172 hbo
137,50. (\1/H)

Zoektocht
V<lnde Vlaamse schrijver Dirk
Verbruggen (Mechelen, 1951)
verscheen onlangs l'ell nieuwe
roman (zijn derde), 'De liddes-
eter'.

Hoofdpersoon in dezl.",met veel
vaart en humor geschrcven, ro-
man is de Ix'kende acteur Karel
"loonen. Oae Karel maakt een
moeilijke periode in zijn leven
door: zijn huwelijk is op de klip-
pen gclopcn, l,ijn vrouw Rosie
wil geen kontakt meer met hcm
l'n zijn ZlJontje VinceTlt ziel hij

nog slechts zelden. Karel ~'echt
tegt"n een existentiële anl$st voor
het leven, l.ijn l,elfmedclilden,
zijn vraatzucht en dirntengevol-
ge l.ijn zwaarlijvigheid (weegl
117 kg en heeft veel weg van een
'l\lichelinmannelje'). Via psy-
chotherapie en sexuele avon-
tuurtjes probeert hij nog enige
verlichting in 7,ijn bestaan aan te
hrengen, zonder veel resulta<lt
overigens. AI zijn pogingen wcer
l."enklein beetje e\'enwicht in zijn
bestaan aan te brengen, l."ndus
over el."nserieul.l."terugkeer naar
Rosie en VinccTlt te dl'nkcn, lij-
kcn te stranden, Pas wannerr
Kanl, na een forse fysieke in.
spanning (rrn wandeltocht in de
Ardcnnen met een vriendin), zijn
ware gevoelens onder ogen wil
7.ien lijkt hij weer op hel spoor te
komen van de z.in van zijn be-
staan en is er wellicht sprake van
een nieuw leven met Ro,ie cn
Vincent,
Dirk Verhruggen: De liefdeseter.
!Je Geus, Breda 1993. 117 blz. f
25,-. (WH)

Drugs
'~Tat Nederl,md met praglll<ltis-
me denkt te hebbett beperkt tot
eett lastige groep iU1/kies, is ill
grote delelI l'QIIEuropa geëxplo-
deerd dot probleem 1/l/mmer
ééll. Zeker achthonderdduizcnd
I'erslaafdell !Vorden in de fG e1/
Scalldinadë, acl!tenrolgd door
'mlpl'erleners ill Zweden, ITer-
scholelI of 111 psyd!Otberapie in
Frankri;k, 0l'ge;aagd i" Italië of
l'oor;:iell tlal/ gratis lieroïne i"
Engelatld. In onwatlg ruim twee
keer de bn'olklllg I'all

Lllxemlmrg, matJr nog geell
kwart I'atl de zieke a!colmlistell
ill FrankriJk, bep ••1CII:dide mar-
ges Ilan de samenleving in
Europa. '
Zo openen Frans Bosman l."n
Kurt van Es hun hork 'Hel ver-
deelde Europa van de drugs', De
auteurs, heiden journalist, trok-
ken in de tWl."l."dehelft van 1992
door Europa en spraken met
honderden mensen: junks, poli.
tiemensl'n, politici, hulpverle-
ners, heleidsambtenaren, justi-
tieauroriteiten, prostiruées, ge-
vangenen, huurtbewoners en ex-
Yl."Tslaafden.In een serie portret-
ten beschrijycn l,e de hardl." wer-
kelijkheid achrer de vergadercir-
cuirs, de grote verschillen tussen
de Europese landen, de geschei-
den werelden van de soft- en
harddrugs, dl."rol van de grole
misda'ldorganisaties in de inter.
nationale drugshandel en de
chaos in diverse stcden,
Een vlor en helder geschreven
boek over één van Europa's
grootste prohlemen.

Frans Bosman en Kurt van Es:
Hel yerdeel(ie F.uropa van de
drugs. In de Knipscheer,
Amslerdam 1993. IS7blz.
f 27,50. (WH)

Levenslessen
Het begon allemaal fOl'n een va-
der zijn zoon, dil."het ouderlijk
huis verlief, wat g()l."der<lad en
enkele eenvoudige levenswijshe-
den wildl."meegeven. f lij schn'ef
ze op in een schoolschriftje. Dit
schrift wcrd het bockjc 'Kleine
Levendessen'. Hct boekje staat
nu al twee jaar onafgebroken in
de Amerikaanse top-tien en

hedt talloze opvolgers, imitaties
l."nparodieën gl'kregen. Het apo
pelleert aan ieders grvoel voor
de univl."fst"le,simpele rn nuchte-
re waarden die in het leven van
dew lijd zo vaak gemist worden.
Bijvoorbeeld: 'Als ie iemand
I'oor !Jet eerst oJltmoet, vraag
dan lIiet met(' ••'/I wat hi; voor
werk doet. Gelliet l'lll1 iemallds
gezelschap ZOllder hem meteell
eell etiket;e of! te plakken' of
'Neem een dokter I'all;e eigl!1l
leefti;d, J,11IkunJlen ;/Il1ie samen
oud worden', Het is een boekje
voor icdereen en leuk om te ge-
ven of tI.'krijgen.
H. jackson Bro",n. Kleine
Levenslessen. Unieboek, Houten
1993. ROhlz_ 114,90. (EK)

Queen
Deze fotobiografie van de be-
roemde rockgroep met de leden
Frcddie .\Iercury, Brian May,
Roger Taylor en john Deacoll is
een waardevol verslag voor de
fans van Queen. Het becldver.
slag is een lust voor het oog
door zijn prachtige fOlo's.

Vanaf 1971 vcrtdt Ken Deall de
heleveniso;en van de groep, waar-
bij de nadruk ligt op hel leven cn
de hoogtepuTlten van Freddie
.\-Iercury, de aan aids overleden
l,anger van Queen. Hef beeld\'er-
slag brvar citaten en zeer veel fo-
to's in zwart/wit en kleur.
Tevens is er in het vl."rslageen
volledige discografic van alle
singles cn albums die de groep
en de individuele groepsleden
hebben uitgebracht opgenomen.
Dit beddverslag is uitsluitend Ie
koop bij de rtee Record
Shop/Fame.
Ken Dean: Queen. nZZTiJH,
Den Haag 1993. I2R hlz.
114,95. (EK)
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Vcrzorgingsstaat
Dl."\"crzorgingsstaat staat onder
grotc druk. Er ga.u nijwel geen
dag voorbil. of de regt."ring kon-
digt een bI."eidsmaatrt."gd aan
die onze venorgingsstaat een
stuk minder Jangenaam maakt.
En mct eell nog grotcrI." regel-
maat verschijnen er pleiduoien
voor een draslische herstructure-
ring van 0117_t."verzurgingsstaat.
Zo ook het boek 'Afscheid \"an
de zorgeloze ver7.orginIo\SSlaal'.
Het hoek dl.iO[ mee op de soms
sadistischc golven van kritiek op
de vl.uorgingsstaat, waarin cen-
traal staat dat onze verzorgings-
staat niet veel andcrs doet dan
memen lcn onrechte in ,Ie wat-

Afs(heid
Viln de
zorgeloze
ver7.orginys
.•t••••t

ten leggen, uitnodigen tOl frau-
deren en ht."tstimuleren dat mcn-
sen thuis achter de geraniums
gJJn zinen in plaats van de han-
dcn uit de mouwen tI."steken.
Lalcn we wel wczcn, al meer
dan vijftien jaar wordt cr cen
centrum-rechts beleid gevoerd,
maar de resultaten erVJn - in ter-
men VJn werkgdegenheid en
cconomische groei. zijn bedroe-
vend. Volgend jaar bereikt de
werkloosheid een hisfOrisch
hoogtepunt ell vergelekt-n met
anJçre \X'esterse landen takelt
ons welvaartsniveau steeds vcr-
der af. Voortdurende pleidooien
om de verwrginpstaat dan nog
maar harder tI."saneren, opdat
het dan wel goed kumt mCI onzc
economie en de wl'rkgdq,en-
heid, kan ik niet meer sl'rieus nt."-
men. Aan het boek van Ik jong
en Van Schoonhuven heh je dan
ook nil'IS.
M.j. de Jon).; en R. van
Schoonhoven: Afscheid \'an de
zorgeloze HrzoTKingsslaal.
SpeclrumiAutt, Utrecht 199].
224 hb. / 29,90. (\VV)

Ontrocrende roman
'Vóór JUes, aQ/1het begin I'all
liet hier I'erte/de l'erhaal, was er
dl' liertoniliJ.:Sl'weest /'a1l India
Song 111 1'1'11fdm/mis in de grote
stad waar 11 w{)(Jllde ... '
Zo hegim de roman 'Yann
Andréa Steinl'r' - uit 1992 en net
in vertaling (van .\tarianne
Kaas) verschl.nen hij V,lIl
C;cnnep - van Xlargueritc Duras
(1914). De aangesproken 'u' is
Yann Andr~a, de jongere man
met wie Duras ~amenwoonr, en
"Indi'l Song' is de schitll'rende
film die 71."in 1975 m,lakten van
~~n van haar indrukwekkendste
romans Dt' l'ice-consu/. Zonder
vJn autobiografisch te mogen
spreken, spelen ook in Yann
Andrt'a Steint'r Duras. werk cn
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leven - in die volgorde, wam
'mijn leven is schrijven' en
'schrijvcll is \'oor mij iets als hui-
len' - cen helangrijke rol. ICI7end
knap vloeien hier, in de 7,omer
van 1980, steeds twee verhalen
in elkaar over: dat van de Ollt-
mocting tussen Yann l'n de
schrijfster en dat van het zesjarig
weeskind Samud Steiner en zijn
achnienjarige hegeleidqer
Johanna Goldherg in een vakan-
tiekolonie aan zee.
Yann is aam"ankelijk gekomen
'om met u opa ThéodorJ Kats
te pratelI', maar Duras had het
ptJn voor een bock uver deze,
longe gedl'porteerdt' vrouw
'/(IeKKe/lOrg"1ll'onr de ('1'IIlt"ig~
he,d t)all mi;" dood op Uil ;oud-
se {JIJ,ItS,1'1'11grJ( dat ~'()()rmij
heilig was'. Samuel \.ertclt
johanna uiteindelijk hoe hij ge-
zil'n heeft dal dt' Duitse soldaat
zijn tweejarig lUsje Judith door
het hoofd scho.ot en vervolgens
ook de hond die hem was aange-
vlogen.
Duras heeft in dcze diep outroe-
rende roman haar onuitwisbare
herinneringen aan de holocaust
opnieuw verwoord meI die unie-
ke poëtische ze~ingskracht die
we kennen van Hiroshima, 111011
amVllr en al haar andere romans
en films. D.u het (hopelijk) ook
niet de laatste keer is, mag mis-
schien worden opgemaakt uit
haar veelhetekenende slouin:
'Missc1!ll'n was lid iets "og Ol/-
bekends, Théodora "-,ltS, eell
nieuw zwi;gcll in het st"ini;l'e",
h{'f ZWIjgen van de l'rol/Well eli
de jO&'II •.

Tegt."li)k I'CrSChencllbij Van
Gennep drie goedkope hcrdruk.
ken van Duras-rom,llls: De pijll,
Zwart hao.lrh/auwe 0Kell en
Zomare¥en (elk f 14,90).
MargueflTe Duras: Yann Andréa
Sleiner, Van Gennep, Amstl'r-
dam 199.3. 112 hlz. / 26,50 (FS)

Handbock religlcs
De Amerikaanse godsdiensl\\'~"
tens(happ<:r Hu,ton Smith
schreef 111 1958 het beroemd ge-
worden hJndhoek 11Je religiulls
of Af<lll.In de loop der jaren
werden er meer dan 1.500.000
exelllplart."n ';;Hl verko(hr. Er
verschecn in 1991 ~en her7iene
en uitgehreide editie onder de
nieuwe titel 1'1,1'Worltfs
Religüms met, aldus de ameur
een minder >eksegebonden [,1;11-
gl'hruik t."llloegevocgde paragra-
fen OHr o.a. de religle van de
sikhs, het Tiberaans (tamrisri-
schel boeddhisme, het soefisme
(de mystit'ke kam van de isLulI),
het joodse me,sianisme, de his"

torische mens Jews en de mo.n-
delinge traditie. Onlangs hracht
Servire et een venaling (door
Vivian Franken) \'an uit, getiteld

'De religies van de wereld - Onle
grote wijsheidtradities',
Buiten een inleidend hoofd,tuk
en een afsluitende terughlik l.ijn
er Kht hoofdstukken over: hin-
doeisme, confusiJnisme, taoïs-
me, islam, judl'ndom, christen-
dom en de oerrcligies; daarnaast
een lijst met aanbel'ull'n litera-
tuur, 18 pagina's noten en een
rl'gister. In zijn voorwoord wilst
Srnilh op een belangrijke hijko-
mcnde redl'n voor deze hCf7iene
uitg.1VC:
111 de a(gt'iopm tU'illtig j<lar!Je"-
bl'/l we eell lI'ederopll'villg ge-

zie" IJl/I! betrokkenheid bi; het
l'rollwl'!i;ke 1'11bi; dl' a,lrde, een
betrokkellheid die de historische
relixies (met uitzondering WIIl

het taoïsme) Ol'er hl'! al:;:emeell
uit hl't /Jog zi/" ver/uren, maar
-die ill de stJmKelJnlldell rl'!ixies
bl'houdell Meef..>
liet zal regelmatige kzer, van
mijn r~ccnsics niet n-rha7en, dat
ik juist dil."hoofdstukken met
verhoogde belangstelling heh gc-
lezen en t."xtra in de aandacht
aanbeveel. Extra, omdat in feitc
alle hoofdstukken bueiend en
leenaam zijn, want uitl'rmate
bezield, helder en objectief ge-
"hreven. Dil."opvallende hegril-
pelijkheid VJn het hoek 7al ml'de
\'Croofl.lakt zijn doordat het is
voortgekomen uit een vee1heke-
h'u telel'isicsl'fie. Kortom, dit
zeer knnswaardig standaard.
werk is een rijk hezit om telkcns
opnieuw ter hand te nemell.
Huston Smith: De relegies I'an
dl' wereld, Sen'irc, Cothen 199.3.
446 blz. / 59,-. (FS)

Wim Ifeij, Erika Krijt,
\l'essel Visser,

Frallk Spoelstra



Met het klassiek geword!:"n ge-
dicht De tuinman en de dood
heeft P.N. van Eyck (1887.1954)
zich voorgoed een plaats verwor-
ven in de Nederlandse poëzie.
Maar deze wat minder bekende
tijdgenooT van grote dichters als
J.c, Bloem, A. Roland Holst en
Alben Venvey (van de laatste
nam hij in 1935 hct hoogleraar"

schap in Leiden over) liet veel meer, nog altijd lezenswaardige, ge-
dichten na. Daarvan vormt een onlangs door De Prom uitgebrach-
te hloemlc7.inl; hel duidelijk bt-wijs. De samensteller dL H.A.
Wage. die in 1967 promoveerde op een ondl'f1.oeknaar de ont-
wikkeling van Van Eyck's dichterschap, schreef cr een verhelde-
rend nawoord hij onder de veelzeggende titel 'In de schaduw van
Verwey'.
Van Eyck werd aanvankelijk geïnspireerd door de Franse poëzie
(vooral Baudelaire) en later door grondige studie van mystieke en
spirituele geschriften, maar ook door de
leer van Spinoza. Liefde, leven en dood
waren de voornaamste thema's in de1.l:
natuurgevoelige en kosmisch verbonden
poi'zie van een eigenzinnig en diep religi-
eus mens.
P.N. van Eyck: Gedichten. De !'rom,
Baarn 1993. 143 blz. (en 6 fmo's)
f 14,95. (FS)

DE TUINMAN EN DE DOOD

Eeu Perzisch edelman:

Van morgen ijlt mijn tuinman, wit van schrik,
~lijn woning in:'Heer, Heer, één ogenhlik!

Ginds, in de rooshof, snoeide ik lom na loot,
Toen keek ik achter mij. Daar stond de Dood.

Ik schrok, en haastte mij langs d'andre kant,
~1aar zag nog juist de dreiging van zijn hand.

~lcester, Uw paard, cnlaat mij spoorslags gaan,
Voor de avond nog bereik ik Ispahaan!'

Van middag -lang reeds was hij heengespoed -
Heb ik in 't I:cderpark de Dood ontmoet.

'Waarom,' zou vraag ik, want hij wal:ht en zwijgt,
'Hebt gij van morgen vroeg mijn knecht gedreigd?'

Glimlachend antwoordt hij:' Geen dreiging was 't,
Waarvoor uw tuinman vlood. Ik was verrast,

Toen'k '5 morgens hier nog stil aan 't werk zag staan,
Die 'k 's ;wonds halen moest in lspahaan.'
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