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fliidTJ~enin EGO verschijnen op per-
soonlijke titel en ICrlq::enw.,urdig,'n niet
noodtakeliikcrwijs d<'visie "an de re<.bk-
til' of de dienst IJG\'.

Overname van "nik •.•l"," ('111 •.•keningen is
alle•.•n toege'laan met bronvermelding.

DE LAATSTE
DIENSTPLICHTIGE

Bovenstaande titel is al eerder in EGO gebruikt, Voor de geestelijk vcr.
zorgers, werkzaam bij de verschillende onderdelen, vormt de steeds
kleiner wordende groep dienstplichtigen no~ steeds onderwerp van
zorg. Voor sommigen is het onbegrijpelijk dat nu net zij "gepakt" zijn,
anderen vervelen zich te pletter, Sommigen voelcn zich op hun plck cn
ovcrwegen na hun diensttijd cen BBT-contract afte sluitcn, Voor deze
laatste groep is de diensttijd een oriëntatie op de toekomst, voor de an-
deren is de dienst meer en meer een onrechtvaardige behandeling waar
zij het slachtoffer van geworden zijn.

Begin november kondigde de regering aan de opkomstplicht eerder af
te schaffen dan het plan was. In april 1995 zouden de laatste dienst-
plichtigen opkomen en in 1996 zal Nederland dan een krijgsmacht
hehbendie uitsluitend uit beroeps bestaat, Aangezien deze maatregel
onderdeel vormt van een veel groter pakket ingrijpende bezuinigings-
voorstellen, is de kans groot dat deze laatste jongens die voor hun
nummer opkomen weinig aandacht zullen krijgen.

Hieronder vindt u een tekening van de laatste dienstplichtige. Hij is ge-
maakt door een jonge tekenaar, die nooit in dienst heeft gezeten en
slechts de vooroordelen kent dic in Nederland over dienstplichtigen, en
dan nog in bepaalde kringen, de ronde doen. Uit de korte strip, verder-
op in dit nummer blijkt dat het vooroordeel over onze dienstplichtigen
(door middel van drank, hasj en verhalen over vrouwen pogend de tijd
door te komen) nog steeds springlevend is. Mensen, werkzaam bij de
krijgsmacht, weten beter, maar dat daarbuiten hier en daar nog steeds
zo tegen de diensttijd aangekeken wordt zegt loeh wel wat. De solda-
tenbonden willen niet voor niets dat het nu zo snel mogelijk afgelopen
is. Waarom voor de eerstvolgende lichtingen niet het advies van de
Maatschappelijke Raad voor de Krijgsmacht opgevolgd en gaat men
niet over tot het uitsluitend werven van vrijwilligers? Het moet toch
mogelijk zijn uit het enorme bestand van jonge mannen die nog in
dienst moeten diegenen te selecteren die de diensttijd wel zien zitten?

Bekijkt U de tekeningen maar goed: ook dit beeld, of het nu reëel is of
niet, zal spoedig verleden tijd zijn,
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JE MOET HET ZELF DOEN

Een vrouwelijke officier aan het woord.
Als ik binnenkom in het ~cbouw van 109 Batterij Veldartillerie is Eerste
Luitenant Marianne de Buck niet op haar kamer. Ze zit op het bureau van
de commandant en heeft het druk als waarnemer van de plaalsvcf\o'angcnd
commandant, die op oefening "Coopcrativc Spirit" is. De telefoon gaat tel-
kens en cr komen mensen wat \Tagcll. Als de commandant zelf weer op z'n
plek is vertrekken we naar boven, naar haar eigen bureau, dat van de com-
mandant van het logistiek peloton, haar eigenlijke functie. Daar vertelt ze
over haar werk en wat daar aan vnoraf is gegaan.

_ lt!"~"'UU"""'''''''11
'- .-..,., ",

Marmme de BlIcl: (I! bi; de Wereldruiters/,e/ell

• Van hotelschool naar OCO
"Na mijn eindexamen hen ik naar Je
hotelschool gegaan. Dat was eigenlijk
heel vanzelfsprekend. want ik had van
kind af aan meegeholpen in de hor~ca-
zaak van mijn grootouders. Alleen, toen
ik mijn examen had gedaan was ik de
horeca een heet je beu. Je wordt daar
rochjevormd tot een hepaald soort ie-
man. , en je hent daar eigenlijk een ver-
lengstuk van de maaltijd: daarmee staat
of valt de waardering die ie krijgt. Ilier
zie je toch meer resultaat van je werk,
Toch heb ik \vel helangstelling voor de
horeca gehouden, ik ki/.k anders als we
gewoon voor de geze ligheid uit eren
gaan. En ook mijn keus H)(H de inten-
dance heeft er wat mee te maken.

Ik heb gt'woond in Breda, was inmiddels
getrouwd met een militair en het militai-
re bedrijf leek mij aantrekkelijk. k werk
heeft zo veel meer aspecren en daarmee
meer mogelijkheden tot waardering op
de verschillende onderdelen. Een voor-
deel van de horeca is wel dat daar winst
gemaakt moet worden. hier duurt iets
soms langer dan nodig is omdat cr geen
stok achter de deur staat; het geld komt
toch wel op je loonstrook. Dat gaat na-
tuurlijk niet op voor de militairen die to-
taal bii het hedrijf betrokken zijn.

• Commandant logistiek
peloton
De functie die ik nu heb voldoet echt

aan de verwachtingen. In mijn peloton
zitten zo'n 57 mannen en 6 vrouwen
met di\"Crse disciplines, H~t peloton is.
door de specifieke taak van de batterij
Ml.RS. groter dan de beide lanceerpelo-
tons bij elkaat. Je heht niet alleen mer lo-
gistiek, maar ook met personee1sl.aken
en technische aspecten Ie maken. Er zijn
niet zo veel vrouwen bij de artillerie, en
d.u wist ik natuurlijk, daarom ben ik
heel rustig begonnen met de kat uit de
boom kijken. f.,len is aan mannen in de-
ze functie gewend. Nu, na vijf maanden,
is het ijs gebroken en werken wc goed
samen. Het gaat TOcholllJ'e vakkennis.
en of je open staat voor an eren, Ik weet
eigenlijk niet of hc£ voor mannen en
vrouwen nu zo verschillend is. \'\'at ik
wel geleerd heb is een afwachtende hou-
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ding. Je kuilt, en missdllcll geldt cl.lt wat
lllcer voor \TOll\\TIl. niet mctcCTllllct t"Cll

grote mond vooraan gaan staan. Je leert
dat Jour telkens JC ncw; te sturen en ,bil
toch weeT dOOf te gaan.
In mijn peloton zitten t\vcc vrouwelijke
20-foll chauffeurs. liet is heel apart om
twee betrekkelijk kleine dames in zo'n
groot voertuig te zien zitten. Ze zijn alle-
bei naar Joego geweest en doen VOO[-
trcffdijk werk, wat ook voor J(' anderen
geldt.

• Niet zonder slag of stoot
.\1ijn opleidingstijd is niet w gladjes ver-
lopen. Tijdens mijn eerste jaar DeO
werd ik ziek en heb ik ('('11 zware opera-
tie ondergaan, waardoor ik dat iaar over
moest doen. Da<lrna moest ik het halen,
anders kon ik vertrekken. Tegen het ad-
vies V:ln de arts in hen ik toen sneller
dan wenselijk was weer volledig gaan
draaien. liet hele genezingspruo.:es duurt
dan wel langer doordat je tekens van ie
lichaam negeert. Dit bedrijf leert je veel
opzij tc zcttcn, maar ik wilde zelf ook zo
graag die eindstreep halen, was er hele-
maal op gdixeerd,
Na de opleiding werd ik PC van een ka-
der-peloton bij de opleiding tot serge-
ant/wao.:htmeester distrihutie en verzor-
ging. Daar, in Bussum, werd ik nog l'l'n
keer ernstig ziek en moest ik weer geope-
rnTd worden. De artsen gawn mij zes
ltl,landen voor herstel, maar na vijf we-
ken was ik weer aan het werk. Eigenlijk
111,lken ze je wijs dat je misschien wel
nooit mel'r de oude wordr en dat het be-
ter is maar naar ander werk uit te kij-
ken. Als je niet oppast gaan lij alk-s voor
je bepalen; en als je dan lO ernstig liek
bent geweest ga je natuurlijk zelf ook
twijfelen, ie gaat denken ~ik kom nooit
meer terug". Daar krijg je wel een op-
donder van, en na zo'n ervaring krijgr
het leven een andere waarde. Als je in
een hoekje zielig gaat lirren doen en je
overgeeft aan de verhalen van de artsen,
kom je er niet meer uit, Bezig hlijven is
het hestc. Je moet zelf te leven hepalen
en dat niet door art ••eTl laten doen. Ik
heh keihard gewerkt om terug te komen,
en ook om op mijn wl'rk weinig rot niets
te laten merken. Je leeft dan op Je reser-
ves, tolt 's avonds doodmoe in hed en
niemand die weet hoevl'el elll'Tgie het
kost om gewoon je werk te doen over-
dag. Je moet je bcwijn'n, in dir hl'drijf
wordr her immers al ••minder ervaren als
je bepaalde 7.\vakhl'den laar zien. Hl't
lijkr soms wel of je beoordeeld wordt op
de speldjes op je OT, dat meer gekeken
wordt naar je fysieke prestaties d,lIl naar
de funcri\' waarvoor je aangenoml'n
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bent. Ik heb duizend maal liever een goe"
de vakman dan \'en bikkel die 7.îjneigen-
lijke werk niet kall,

Ik vind wel dat je ÎI' licll<latJl in goede
conditie mo\'l houden, je hebt dan \'en
beter inclsseringsvermogen tijdens oefe-
ning\'1l en uitzendingen. Daar \wrk ik
ook lelf aan. Je 111O\'ttuch sums 48 uur
adu\'r elkaar optreden als je een pelo-
ronstesr draait l'n een goede lichamelijke
conditi\' heeft positief g\'volg voor je
geesrelijke l:OlIditie. Ik ga dan uok he-
paalde zaken als TOuwklimmen en de
touwhaan hier m\'t Je Houwen samen
uefenen, Je voelt je opgelatl'Jl als je iets
ni\'t kunt. lhn is het makkdijktr om te
oefenen met vrouwen S,lmen. Dat zit
hem dan toch in de mail-vrouw verhou-
dingen.

• Vrouwen in een
mannenbedrijf
Er zijn nog ste\'ds mannen die niet onder
leiding van een vrouw will\'1l werken,
Dat is d,lll g\'baseerd op \'ooroord\'len of
slechte l'n'aringm, De oud\' beelden be-
staan nog stl'eds en er is natuurlijk ook
,1Ilgsr urn toe te geven dat een vrouw
goed is. \'(.'at mij betrefr: cr zijn n\'t zo-
veel go\'Je en slechte mannen als goede
en slechte vrouwen in dit opzicht. Je
kunt alleen overtuigen door je vakken-
nis en door tactisch op te treden, Je moet
het zelf doen en na fouten weef opkrab-
helen en opnieuw b\'ginnen,
Too.:hdenk ik dat vrouwen-in-geveehts-
functies prohlemen kan opleveren, Ik
weet d.lt niet 7.l'ker, want ik h\,b er geen
ervaring mee. Mensen zijn geen rohot-
ten, je kunt je gn1aehtm niet uitschake-
I\'n, \,r komen onhl'froepelijk sp,lllnin-
gen. Zeker in een oorlogssiruati\', waar
je dag en nacht bij elkaar lit op em klei-
ne ruimte,
Ik zie ook nicts in die nieuwe wet over
sexuele intimidati\' 0\' h\'t werk. Je moet
dat tocb kunnen fege m, Ik hel, ook nit't
b\,vol\,n de blote pbten van de muur te
halen. Ik vind ze niet mooi, maar het
stoort m\, lIiet echt. Als l"en man toena-
dering zoekt moet je dat vall je af kun-
nen letten. Je moet .Id rem en goed ge-
bekt ,.ijn en veel met een grap af kunllen
doen. Dat l1\'dt meer succes. Ik HOU-
wen dil' ik ktn lijn redelijk van de tong-
riem gesneden, ze zijn dnor ervaring wijs
gl~w()rden, AnJ\'ren zijn vertrokken,
maar dat komt heus niet alleen door
schunlllge taal of handrastelijkheden,
Een z\,kere hardheid heb jl' hier \vel no-
dig, geHleligh\'id kan ••oms in je nadeel
werken.

• Militair huwelijk?
\1ijn man ell ik zijn allebei militair, H\'t
is prettig dat we elkaar ••werk goed be-
grijp\'ll en niet moeiliik doen hij oefenin-
gen en van huis weg zijn, Je moet wel
oppassen Jat je je werk niet ll1\'e naar
huis neemt. Daarom hebben we ook be-
wust hoblw's die los staan \'an h\'t h\'-
drijf. Ook 'onzl' vri\'llJen en kennissen
zoeken we daarbuiten. Je blikveld wurJt
anders 7.0 l1\'p\'rkt. H\'t was wel leuk, en
dat is een \'an de aardige ;lsp\'cten van
het bedrijf dat dat kan, om samen steun
te verlenen bij de Wereldruitefspc1en,
Toen kwarn\'11 hobl)\" en bedrijf op l'l'n
prima manier hij elbM.

Hoe dat zal ga:ln bij uiuending? Ik zdf
wil graag uitgezonden worden, maar lit
nu net op functie . .Ic bent opgeleid en
wilt jezdf testen om te weten of Je het
kan in een ooriogssituarie. Eigenlijk al-
leen uit vaktechnisch oogpunt, want de
haat lit daar zo diep dat je nÎet ziet wie
Je nu eig\'nJijk helpt, je weet nin wIe nu
eigenlijk het slachtoffer is. l\lijn man is
artillerist en zal, zo lang er geen zwaar-
dere wapens naar Bosnië gaan, mis-
schien alleen als waarnemer uitgezon-
den worden, ,'vlocht het voorkomen dat
de één een half jaar en de ander aanslui-
tend het volgend half jaar uitgezonden
gaat worden dan lUllen w\, daar hed
goede afspraken voor moeten maken.

• Paul de Leeuw
\Iijn werk vind ik leuk en ik wil Jaar
hest serieus, ook op TV, over praten.
Toen ik gebeld werd of ik mee wilde
werken aan ~D\, Schreeuw \'an de
l.eeuw" over vrouwelijke militairen heb
ik dat geweigl'rd, omdat ik rl-lt daar niet
zou kunnen. Ik heb ook geen lin om
vuor "muts" uitgemaakt te word\,n of
rUlie te krijg\'n als ik iets zou z\'ggen wat
dl' Le\'uw niet lint. Bovcndien heb ik
gl'Cn Zlll om in hl,t hedrijf een ~(bar heb
je haar ollk"-sfl'l'rtje om mij heen te krij-
gen,
Ik heh hier mijn plek nu g\'vonden en die
wil ik lliet door mil'rs in de waagschaal
stellen, ..

~tarianne heeft duidelijk h:lar plek ge-
vonden. Het enthousiasme voor haar
werk straalt van haar af.
Vl'el suo.:ees!

Jom/ A1('T('IIS
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Die meneer 1',1II Loon met ziin: ,.Fout;e,
bedankt'.; is die reclame een uiting van
een tieranderende mentaliteit?

Is het zo dat mel/Sell de zaak (lessen, als
ze dJar de gelegenheid t'oor kriigen?
Alleen op hun ágenhclmlg uit ziin? Dat
de cah"ulerende burger emit sleetJt lV,lt
crin zit?

Gaan we ervan uit dat de ander - als
puntje bij tJ/wltje komt - niet te /lertmu-
wen is? Dat de onder niet handelt op in-
zicht of (Jllcrtuiging?

Rondom me heen kijkrmd lijkt het er op:
regels, voorschriften, wetten; alles //Joet
juridisch sluitend ziin.
Ot' !Jet moment liat blijkt dat regels of
wettcn /liet af/es afdekken, maken /{Ie
er weer nieuwe bij; hele hockwerkcn
l'ul.

Is dc ander te Iiertm/lu.!l!n?
De Ol'erheid, de I'erzekeringen, het be-
drijfslel'ell CII de individuele IJI/rger
gaan er stceds meer vanuit dat die ander
niet te vertmlfll'C/I is; zo lijkt !Jet tenmin-
ste.

Alaar, als je de ander niet lJertmUIl}t:
kun je geen stap meer buitelI dc deur zet-
teil, niet met.r <lil/I het I'erkeer deelne-
men, je niet meer lioor een arts laten be-
hal/delen, gecn inkopeli meer doen of
een tral/sactie afsluiten. gecn relatie aan-
g,l,UI.
\I:'allt in elk contact met anderelI, ook in
een handelstramactie, kom je up eC11
punt dar berekeniJlg en zocken /laar /Jei-
ligheül ophuudt en overgaat in: ik 1'('T-
trouw die allder, ik lIertrouw me aan
hem toe, ik I,'crtrouu' emtJ d"t het goed
zit. f:en hanlidmk, ha tekenen l'al/ een
palJier, zijl/ - niet meer en niet minder
lian - een symbolisch geIJaar wiMrin we
dat aall elka,Jr uiten.
Realiseren we uns liar?

Eerlijk gezegd denk ik dat we af die
regels en voorschriften mah'n in Ol/-
ze grote bcdJ(Jefte ail/I l'eiligheid en
zekerheid; met het ge/'aar dat we
meer (JPregl.'iti"s en nmtractal KaJn
/Iertrouwen dan op mensen. [erlijk
gezexd wordt ik er soms lIiet goed
van dat we op deze manier 1I,1<1rel-
kaar ki,ken en met elkaar {)/1~'aan.
Eerfïk gezegd I'illd ik dat zei s hean 'sti-
gCIld: het creëert eell ziekma '('l1de sleer;
en we gaall mells('n d<1<lrdoorwel heel
eenziidig benaderen.

Wilt llilld iii?
Stellen
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EKWELDE POPSTER
:'vluzlckjournalisr Dave Thompson
stonte zich meteen, nadat Nirvana-
voorman Kun Cubain zichzelf begin
april op dramatische wijze van het leven
beroofde, op het schrijven yan een bock
over de gekwelde pop"ter tegen wil en
dank. Her resultaat is Ncvermind, een
bioV;rafic rond hel leven van CubaÎn en
de opkomst van hel fenomeen Nirvana,
de band die -opnieuw tegen wil en Jank-
zorgde voor de doororaak van Je alter-
natieve muziek naar het grote publiek.

Thompson is ~ocd ingevoerd in de car-
rière van het drietal uit Scattle en brengt
ook Je levensloop van Cohain aardig
aan Je oppervlakte. .'vtet een vlotte
schrijfstijl en gedetailleerde informatie
weer de schrijver ook de niet ingewijden
met dit bock re bereiken. En dat is goed.
want na de dood van Cooain is het aan-
tal Nirvana-fans alleen maar toegeno-
men. ~lede door middel van de postuum
uitgebrachte cd "Unplugged" in New
York. de registratie van een akoestische
sessie voor het gelijknamige NITV-pro-
gramma, staat de grondlegger van de
grunge-stijl ook nu weer volop in de be-
langstelling van vele popliefhehhers.
Voor degenen die wat meer willen weten
over de achtergronden van de songs en
de beweegredenen van Cobain, is
Nevermind een \vaardevol document.

Hoewel het natuurlijk duhieus blijft om
een verh.tal dat door middel van een
reeks interviews en heschouwende arti-
kelen voor de dood van de 27-jarige
Cobain, snel na zijn overlijden nog eens
in boekvorm uit de doeken te doen.
Thompson is niet de enige dil' de
Nirvana-carrière op schrift heeft gesteld,
maar zijn hoek zag wel het eerste het le-
venslicht en komt ondanks het verdach-
te moment van verschijning roch be-
hoorlijk integer over. De stroom puhli-
ka tics en (ilkgale) live-cd's die volgde, is
niets anders dan ordinaire lijkepikkerij.
Dave Thompson: Nevermind. De Kurt
Cobain Storl,'. BZZTóH, 's Gravenhage.
1994. 176 blz.
Alleen verkrijgbaar hij filialen van de
Free Record Shop eTl Fame _\fusie.
("'fvN)

RPLEffiREND
Van pioniers in het ondl'r metal-fanaten
halverwege de jaren tachtig razendsnel
populair geworden speed-metal genre
rot wercldveroverende en toonaange-
vende metalband. K.J. Doughton vond
het na vijf albums, verdeeld over meer
dan tien jaar, tijd voor een biografie
over Metallica. De metal~roep die ZOIl-
det ook m,tar êên concessIe te doen, uit-
groeide tot een act van wereldformaat
met een veel groter bereik dan de he-
perkte metal-scene. In Losgeslagen doet
Doughton uiterst zorgvuldig ~.erslag van
de carri~re van het viertal. Hoe drum-
mer Lars Ulrich me[ zijn ouders vanuit
Denemarken n.ur de Verenigdl' Staten
emigreert en daar zijn nieuwe vrienden
het hoofd op hol brengt met bands die
gerekend worden tot de zogeheten Ncw
Wave Of British Heavy
Metal. Al gauw duikt hij
mer r.anger/gitarist J<1mes
Hetfield de garage in en
staan ze nummers van hun
favuriete groepen na te spe-
len. Later voegen bassist
Ron McGovney en gitarist
D,lve Museaine zich bij het
duo en wordt het serieus.
De demo "No Life Till
Learher" zorgt lil 1982
voor flinke opschudding in
de Californische Bay-Area
en al snel krijgen metal-fans
over de hele wereld Im:ht
van de exrreem snelle metal
die Metallica dan nog
maakt. liet fundament voor
een verpletterende carrière
is gelegd. Voordat het zover
is, worden McGovney en

~lustaine (die daarna zijn eigen groep
~tegadeth oprichtte) vervangen door
respectievelijk Cliff Burton en Kirk
Hammert en is de succesformule van
Metallica compleet. De et:rste drie pla-
ten "Kill 'ElIl AW, "Ride The Light-
ning" en "Master Of Puppers" geven
duidelijk aan dat de groep alsmaar hlijft
groeien. Tijdens de Master Of Puppets-
tournee vail 1986 brengt een rampzalig
ongeval met de tour bus ",tetallica een gi-
gantische tegenslag. Bassist Cliff 8unon
overlijdt. Na cen kone rouwperiodc be-
sluit het overgebleven trio echter niet bil.
de pakken neer te zitten en wordt sne
een vervanger aangetrokken. En met
Jason Newsted (voormalig Flotsam &
Jetsam) ga,tt de opmars verder. Hoewel
de groep met de dubbelelpee (waar wel
de megahit "One" op is re vinden)" And

lustice ror All' het spoor even bijster
ijkt, Îs er in 1991 opeens de grote klap-
per. De plaat heet simpelweg
"~letallica" en maakt dankzij onder an-
dere de singles "The Unforgiven" en
"Nothing Else Matters" een gigantische
indruk bij een heel nieuw publiek.
.\fetallica is niet meer weg te denken uit
de popgeschiedenis. Deze grote lijn
wordt doot Doughrun met zeer veel seti-
euze, wetenswaardige en humoristische
details uitgewerkt. Verder is Los-
geslagen rijkelijk voorzien van illustra-
ties van hct VIertal dat altijd wel voor
een maffe pose in is en gaat het hoek ver-
gezeld van een complete discografie. Een
musr voor de fans.
K.J. Doughton; Metallica; Losgeslagen.
BZZT6H. 's Gravcnhagc. 1993. 176
pagina's.
Alleen verkrijgbaar hij filialen van de
Free Record Shop en Fame Music.
(.\lvN)
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VAN MIERLO'S
VN-BRIGADE

"Als lidstaten niet in J~positie zijn het
noodzakelijke, militaire personeel ter oc-
schikking te stellen, wordt het dan niet
onvermijdelijk nXJT ons dl' instelling te
overwegen van l"eOvoltijdse, professione-
le, altijd beschikbare en snel inzetbare
VN-brigade voor dit doel: een VN-Ie.
gioen ter beschikking van de
Vciligheidsraad?n, aldus :\linister Van
!\lierlo onlangs \'oor Je Algemene
Vergadering van Je Vcrenigdt' naties in
Ncw Yock. Hij voegde er aan toe Jat
"zo'o relatief klein, internationaal, geheel
uit vrijwilligers bcst<l<lnd, brandweer.
korps Je VN in staat kan stellen le\'ens te
redden in situaties zoals Rwanda".

WHY?

Geen uitl'rmate idiote suggestie als men
bedenkt dat tot or heden in veel geval-
len de VN niet () tc laat reageerde als
het ging urn burgeroorlog en massa-
shlChtingen. VOOt een ieder is duidelijk
dat cr minstens Twee uiteria zijn voor
snel optreden van in VN-verband opere~
rende nationale eenheden. De ene voor-
waarde waaraan voldaan moet worden
is geen groot risico voor de soldaten en
de andere is nationaal belang. Voor de
nationale overheden is duidelijk, zowel
op basis van onderzoek als historische
evidentie, dat het publieke draagvlak
voor e{,1l militaire operatie buiTen de
deur met name afhangt van het offer ;lan
mensenlevens dat een dergelijke operatie
vereist. Hij noemenswaardige verliezen
vervalt de steun van de publieke opinie.
D;larnaast is het een vereiste voor het
verkrijgen van het publieke en politieke
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draagvlak dat het om een nationaal be-
lang V3n enige importantie gaat, althans
men moet overtuigd zijn dat V3n een na-
tiona31 belang sprake is.

Helaas zijn mensenrechten of zoiets
vaags als "internationale rechtsorde"
niet als regel, maar eerder als uitzonde-
ring tot een nationaal belang te verhef~
fen. Van J\lierlo heeft dus gelijk als hij
voor de toekomst de suggestie doet van
een eigen, snd inzetb;lar, VN-Ieger.
Nederlandse parlement<lTiërs, en met na~
me van de VVD en her CDA. riepen in
koor dat zij zeggt'nschap moeten hebben
over de inzet van Nnlerlandse militairen
en men dus het idee van Van :\Iierlo (en
van vele anderen die hetzelfde betoog-
den en betogen) onjuist vindt. .:-.Jugaat
het met name niet om Nederlandse een-
heden, maar om VN-eenheden, samen-
gesteld uit vrijwilligers uit de lidstaten
van de VN afkomstig. Hooguit zou men
kunnen zeggen dat, zolang de
Veiligheidsraad niet de hele wereld.
maar wel de rijke wereld representeert,
we met I.o'n krijgsmacht nog even moe-
ten wachten. "Iaar dat hl ijkt niet het
grootste bezwaar te zijn van de fracties
en met name de buitenlandspecialisten.
Eén van hen. de VVD'er \X'eisglas, liet
nog eens nadrukkelijk weten dat de re-
gering pas na goedkeuring van het parle-
ment over de inzet van Nederlandse
troepen beslist.
Het g33t echter niet om ;-':ederlandse
tTOepen, lIl;lar om eell VN-eenheid. Het
gaat om "internationale ambtenaren",
zoals de Minister van Defensie in een
Capitool-uitzending nog eens verduide-
lijkte. Van ~\ilierlo zelf leverde overigens
nier dt, m('est effieiêntc weerlegging van
het door de parlementariêrs geuite be-
zwaar door de nadruk te leggen op het
feit dat er een onderscheid tussen ideeên

en uitgewerkte voorstellen gemaakt
dient te worden. Pas in het laatste geval
zou her een zaak hetreffen waarbij ook
overleg met het parlelllt'nt aan de orde
is. Waar het echtet vuoral om gaat is,
dat Nederlandse kamerleden op voor-
hand niet begrepen heb hen, dat het idee
of voorstel van Van .\Iierlo een beperkte
krijgsmacht van de VN betrof waarbij
het om militairen gaat waarvan de imet
dus niet een zaak van het Nederlands
parlement zal zijn.

\X'aar men zich drukker over had kun-
nen maken, was over een eventuele be-
slissing om Nederlands troepen rer be-
schikking te stellen van de VN , \vant
daar dient uiteraard ook her parlement
aan te pas te komen. tvIaar d;u was niet
het problecm. Het probleem van de con-
clusie van Weisglas (dat het voorstel van
Van }"Iierlo naar de bron terug verwe-
zen moet worden, te weten de fantasie
van Van .\Iierlo) zegt dan ook meer over
de betreffende buitenlandspecialist dan
over de minister. Voor burgers, die
slechts op krame1l1veau dc omwikkeling
van de inrernationale berrekkingcn bij-
houden. is duidelijk dat op de duur een
eigen VN-krijgsmacht een mogelijke en
in elk geval zeer wenselijke optie is.

Straks wordt een ~.olstrekt nodeloos
soort examen ingesteld om zoved moge-
lijk, in het kader van de hezuinigingen,
bezitters van Nederlandse middelb;lfe
school diploma's de toegang tot hoge-
school en universiteit te weÎgeren. Beter
is het een examen voor buitenlandspe-
cialisten in de Tweede Kamer n"rplicht
te stellen. \'('edden dar Weisglas dan een
twee haalt, voorwaarde is dan wél dat
de examencommissie uit bevriende rela-
ties hestaat.

Leon \Veckt,



OVER LEVEN IN SARAJEVO

Foto's van Edward Serotta 1988 - 1994
De zwarl-wir fo-
tod (Jeumen Ta ire
Over le\'en in
Sarajevo van de
Amerikaanse
schri1"ver en foto-
graa Edward
Scrotta (GeorgÎa.
1949) is vanaf 25
november a,s. te
bezoeken in het
Joods Historisch
Museum te Am.
sterdam. Met de-
ze sent' foro's
heeft Serorta de
hulpacties van de
sterk geslonken
joodse gemeen-
schap \'3n Saraje-
vo in beeld ge-
bracht. Scrotta
laar zien hoc jo.
den zich inzetten
voor hun buren -
moslims en chris-
tenen, Serven en
Kroaten • waar-
mee zij 500 jaar
vreedzaam heb-
ben samenge-
woond. Via hun
ruim honderd jaar
oude wclziinsor-
ganisarie La Bene-
volencija verlenen zij op effectieve wijze
steun aan alle etnische en religieu7.e
groeperingen in Je belegerde en halfvet-
woeste hoofdstad van Bosnic. Het suc-
ces van La Bcnevolencija is te danken
aan het feit dat de joden geen partij zijn
in h{'t huidige conflict. Geholpen door
vrijwilligers van alle gezindten werkt
een ieder voor hetzelfde salaris: een war-
me maaltijd per dag. De hulp bestaat uit
voedsel en medicijnen, een gaarkeuken,
apotheken, eerste hulp, een postkan-
toor, een telefooncentrale en een radio-
station, die vaak de enige contacten met
de buitenwereld vormen. In samenwer-
king met internationale instanties als de
American Jewish Joint Distribution
Commiu{'e werden reeds elf vluchtding-
konvooien georganiseerd, waardoor
2300 mensen veiliger gebied{'n konden
bereiken. Sommigen zijn als vluchteling
in Israël opgenomen, zoals Denis, een
katholiek-moslim jongetje dat een he-
langrijkc rol speelt in Serotta's fotodo-
cumentaire, en zijn joodse vriendje
Radoslav.
In tegenstelling tot oorlogscorrespon-
denten die meestal op korte en hevige in-
cidenten ingaan, geeft Serotta een in-
dringend {'n ontroerend beeld van het

dagelijkse leven en de activiteiten van de
joodse gemeente in de door de burger-
oorlog geteistcrde stad,

EJward Serotta bezocht Sarajevo aan
het eind van de jaren 'SO diverse malen,
De foto's die hij toen maakte staan in
schril contr.lst met Je foto's die hij er re-
cent, ten tijde van de oorlog, maakte.
Zijn foto's over Sarajevo en de hulpac-
ties van La Bcnevolendja zijn gebundeld
in het bock ""Survival in Sarajevo", dit
jaar verschenen bij uitgeverij Christian
Brandstätter, \'\Tenen, en te verkrijgen in
de museums hop voor f 66,50. Thans
woont Serotta in Berlijn. Aandacht voor
zijn foto's heeft hij gekregen in interna-
tionale bladen als Time, de Ncw York
Times, de Washington Post, Dil.' Zeit en
de London Independent. Een eerdere re-
portage, "Out of the Shadows: A
l'hotographic Portrait of Jewish Life in
Centra I Europe", werd in 1991 gepubli-
ceerd en reisde als ten won stelling reeds
duor 7.even landen, Setotta's foto's zijn
aangekocht door diverse buitenlandse
musea.

Activiteiten-
programma
Alûûlldag 26 december 1994, 14,]0 /tur
Een programma met schrijvers uit het
voormalig Joegoslavië die in Nederland
woonachtig zijn. Zij zullen o,a. spreken
over cultuur in het verscheurde Sarajevo
en over de rol van de joodse gemeen-
schap aldaar.

Zondag 29 ;al/tlûri 1995. 14.30 uur
Lezing door Vrienden van La
Benevolencija Sarajevo over de gelijkna-
mige humanitaire hulporganisatie,
f\.tinister Jan Pronk is gevraagd zijn me-
ning te geven over hulpverlening in het
voormalig Joegoslavië.

Joods Historisch Museum, Jonas Daniël
Meijerplein 2-4, Amsterdam
Dagelijks op van 11.17 uur, ook op 25
en 26 december en ~ieuwjaarsdag!
Infolijn 020-6254229 1 Telefoon 020-
6269945
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TRAUMA

Freek Pol

HE?MEE
'r:

[ht is wat humanisten bedoelen als ze
het hebben over lTlen~elijke autonomie
en zelfbeschikkingsrecht, Dat zijn niet
alleen woorden met cen mooie diepe be-
tckcnis, le hehhen ook een dramatische
lading.

ring achter de rug, en de herbdeving is
niet minder, maar gelukkig ook niet
meer dan een heel pil'nlijke herinnering.
Daarn<l kun je dan )edenken dat ie er
weer bovenop bent en in staat hent ge-
bleken je leven een nicuwe zin te ge\'en,
dat jc andere perspecticven gevonden
hebt. Ook <11weet je nauwelijks hoc d<lt
proces precies verloopt, net lO<lls een
rups nil't weet dat hij vlinder wordt, Hij
wordt wat hij moet zijn, en zo kan het
hij mensen (Jok ga<ln, gehavend of niet.

"Zier
HEi" VAL\"

-
...._~~~--

:'\'iemand heeft een trauma "verdiend"
en niemand kan l'r aan ontkomen. Her
kan ons allen heel direct en persoonlijk
treffC'll en je moet er uitl'indeiiJk, met of
zonder hulp, toch helemaal alléén mee
klaar zien te kumen, Er rest weinig all-
ders dan te proheren het een plek in je
leven te geven, proberen er een hetekenis
aan te geven. De verschrikkelijke erva-
ring blijft en kan bij tijd en wiile heftig
terugkomen, en niemand die er iets aan
kan doen, Dat kan dan toch ook een
troost inhouden: je hebt de echre erva-

Uiteindelijk zal jl', soms na jaren, tot de
ontdekking komen dat op 7.ingevings-
Hagen geen algemene antwoorden te ge-
ven zijn, maar dat je moet zwoegen en
plm'terl'n om zelf antwoorden te vinden.
Fen hele opgave.

:

Een trauma omstaat hij een gebeurtenis
die voor dl' persoon in k\Vestie een on-
middellijke ontwrichting van zijn of
haar [even te weeg brengt en het heeld
van het leven meestal definitief veran-
dert. Dar betekem dat cr heel veel tijd
nodig is voor verwerking en, indien mo-
gelijk, acceptatie. Voor die acceptatie
staat een heel leger aan
hulpverleners paraat,
die al het mogelijke
doen om het ol1twrit:h-
te leven \veer op her
goede spoor te krijgen,
en dat is goed.

Iedereen kcm wel één iemand die rond-
loop met een trauma. Een trauma opge-
lopen door een gejatte fiets, een inhraak,
lichamelijk geweld of andere aantastin-
gen van je persoonlijke {'[l/nf lichamelijke
imcgritcit. Op de een of andere manicr
heeft hef cr Jus alle schijn van dat ieder-
een wel door iets een trauma heeft opge-
lopen. l\.1aar wat wordt er nu eigenlijk
precies mee bedoeld. wanneer iemand
zegt met een Trauma rond te lopen?

Dan komen er vragen
en nog eens vragen:
zingevÎ ngsvragen.

"iaar er overkomen
ons mensen ook rrau-
ma's waarbij hulpver-
lening minder snel of
soms helemaal niet op
gang komt. Je zal je
baan maar verliezen of
door l'en ongeval lede-
maten kwijt raken.
Hoc moet je dan ver-
der met je leven? Je
komt [Ot de ontdek-
king dar je gaat t\vij-
fden aan het bestaan
van God door de on-
doorgrondel ij k heid
van zijn wegen, en hoe
ga je dan verder? Je
verliest om welke re-
den ook ie partner, hoc
ga je verder? Zo kun-
nen heel war toekumst-

rerspectieven in één
lap omvergehaald
worden en misschien
denk je dan ook wel
eens: was ik maar
dood. Waarmee je aan
wilt geven dar her le-
ven Je soms re zwaar is
en dat je het anders
wilt, maar je weet niet
hoe.
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HERDENKEN, MET WIEt

Het komt niet meer
goed met de Nobel-
prijs voor de Vrede.
Er is altiid kritiek op
de toekenning. "Die
terrorist Arafat had
hem niet mogen krij-
gen!" In de radio-dis-
cussie werd gezegd:
"Vorig jaar hebben
~hndela en De Klerk
toch ook de prijs ge-
kregen?"
\Veerwoord: "Ja. maar
Mande!a heeft geen
terreur gepleegd - dat
is wat anders!"
Niemand zeI toen:
":\1aar De Klerk heeft
jarenlang wel terroris-
me bedreven!" En
niemand zei, dat de
Israelische premier
Ikgin (die met
Egypte's president
Sadat de Nobelprijs
kreeg) zelf een erkend
terrorist was.

Een jaar geleden had
ik in EGO kritiek, dat
lvIandcia de Nobel-
prijs moest delen met De Klerk (die geen
berouw heeft \"oor de misdadigheid van
de apartheid). Nu is de prijs gegaan naar
het vredesproces in het Middcn-Oosten,
waar o.a. door Palestijnse groepen tcr-
rem is gepleegd. :Vlaar de manier waar-
op de Israëlische regeringcn de
Palestijnen in Israël hebben ontrecht en
de manier waarop zij hcbben huisgehou-
den in de bezette gebieden zit ook vol
onreeht en terreur.

Del.e omstreden Vredesprijs is ingesteld
door Nobel, die zijn miljoenen verdicn-
de met dynamiet om beter oorlog te voe-
ren. Het lIlag dus eigenlijk ook nooit
meer goed komen met zo'n prijs. Wam
voor de slachtoffers komt er nooir een
eind aan een oorlog, ook al is cr vrede
gesloten"

De spanning tussen Israëli's en Palestij-
nen lal nog blijven bestaan, ook al is het
vrede alom en vallen de staatslieden el-
kaar om de hals. In Zuid.Afrika is dl'
vcrzocning aangebroken, maar het ver-
leden is niet begraven en dat zal in de
komende jaren nog voor veel opschud-
ding zorgen. En de gevechten van de
Tweede Wereldoorlog zijn in 1945
heëindigd, maar die oorlogsperiode is na
vijftig jaar nog steeds niet echt afgeslo-
ten.

Kunnen we in Nederland de bevrijding
uit de Duitse bezetting van 40-45, sa-
men mct Duitsers vieren? De overwin-
ning op fascisme, nazisme, amisemitis-
me cn racismc is het Fecst van de
Dcmocratie, dat je kaIl vicren met ieder-
een die dat echt wil; dus ook van hatte
met democratische Duitsers.

Maar het is uitgesloten dat we in
Nederland ooit de bevrijding herdenken
samcn met Duirsc kampheulen en voor-
malige SSers. Geen viering samcn met
andere \Xrchrmacht-Duitscrs die pas een
hekcl krcgcn aan de oorlog, toen die ver-
loren was. Wat moetcn we op de 4de en
5de mei met Duitscrs die het Nazisme
pas afgeZ\voren hehhcn, toen dl.' oorlog
verkeerd voor Duitsland afliep? En mct
mensen, die vinden dat Duitsland geen
schuld heeft, zoals de rechts-extrcmisten
die de J"odenvervolging untkcnnen of
zeggen. at cr "maar" 1,5 miljoen joden
zijn vergast? Wat valt er te vieren met
Duitsers, die vinden dat het gezcur over
de Tweedc \'I;'ereldoorlog op moet hou-
den?

Het einde van de Tweede Wereldoorlog
als Feest van de Democratie kan je \vel
vieren met Duitsers als ex-presidcnt von
Weisliicker, die voor het verledcn niet
weglopen, maar zeker niet met figuren

als Schonhuher en trawalUen. Ook ei-
genlijk niet met kanselier Kohl, die jaren
geleden samen met de Amerikaanse pre-
sident Reagan de Bitburgse begraaf.
plaats bezocht, waar ook SS-ers lagen,
onder het motto van "soldaten-onder.
elkaar", alsof heide legers evenveel re-
spect verdicnden.

Hoc kun je nu de Bevrijding vieren als
reest van de Democratie met rechts-ex-
tremisten dil.' "eigen volk eerst' roepen
of "ausliinder raus". Want dat lijn geen
geestvenvamen. Die denken anders over
"democratie". Die mensen van
"Ausliinder raus" zouden zelf niet moe-
ten willen komen naar Nederland en lo-
gischerwijs moet dat soort mensen op
grond van hun eigen filosofie de grens
overgezet worden. Het einde van de
Tweede Wereldoorlog als Feest van de
Demm;ratie kan jc niet vieren met On*
democraten.

Bevrijding vieren als Feest van de
Democtatie wil nict zeggen, dat we van
nu af aan alleen maar "'vooruit kiikcn"
en niet meer "terug", waIlt de racistische
misdaden van toen mogen nooit verge-
ten worden, niet in Europa en niet in
Afrika.

Karel Roskam
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INVLOED
Na het otJstatJIJ('n tJan de Chef Defensie
Staf zijn de gemoederen Fan de officie-
ren danig ;n beweging gekomen. De
Gelleraa/ IJan der Vlis heeft met dat 0/J-
stafJIJC1/een daad willen stellen. Vlak
voor Zijll (ullctiollcel leeftiidso1/tslag is
dat geen offer. De officieren met 1/og l'e-
Ie jaren voor de boeg kwmen zich die
IJ/xe niet veroor/OI!en. Daarom kwamelI
zij in de ImMiciteit met een <1mlt<1f- voor
Neder/alldse 1Jegrip/)eII bijzondere
denkbeelden.

Op ,ie eerste plaats /1<l1ll men IJet de op-
volger pan Generaal van der Vlis kwa-
lijk, dat hij Il/el akkoord [Jillg met de po-
litieke 1'(JomemClIS betreffende het paar-
se defensiebeleid.
Maar niet op de laatste pl,Mts wil 11/1'11
int,Joed otJ de pulitieke voornemens in
het bijzonder waar het g,lflt om deelna-
me aan acties buiten de landsgrenzen.

\'('at was het voorln'ell toch eem'omfig
met alleen die dreigi/IK lIit het oosten.
De kolonel, de Ot'erste en de majoor
voe/ell zich 1111 meer eenloo{Jiongell vall
die honderdl,jjftig volksllC'rtegenwoordi-
gers. A'Jen wil daarom meer inuloed 0/)
die IJOlitieke beslissingen omdat zij toc!J
uiteittdelijk die klusselI moL'fen opknap-
pen waar ook ter wereld. Het llC'rtrou-

weil ill de generaals die zich dagelijks
tussen de politici beuindell is gering. Die
staan ook weer ellige jarell voor IJ/lil
dienstllerlJtillg ell kl/llllell !Jet gevecht-
stem/e tot die datlllll mstig in hl/n pIJm.
jebaallaten zitten.

Het is in OIIS land onde/lkbaar dat mili-
tairen het parlement a(lossel/ voor !Jet
hesturell l'an de natie. Die wisselillg l'an
de wacht vindt alleen plaats in die ande-
re werelddelen. Maar een tussenvorm
om meer im40ed te krijgen op 's lands
bestl/ur lijkt erg mot'Îlijk. Een parlemen-
taire beslissing om met ons leger deel te
nemen aan een \IN-taak zou dan de
go('dkellring /Iloete/I hebben 1'1111de mi-
litaire belangenverenigingen. Maar in
ons systeem blijft alleen de minister ver-
antwoordelijk en kan deze el'el/Weel
naar hllis gestuurd worden. Het is onbe-
l'redigend indien officieren alleen een
adlJies mogen uitbrengen dat niet bin-
del/d is voor het te voeren beleid.

De berue/JS/llilitair stelt mak dat hij zich
niet bemoeit met de politiek. Alaar hier
geldt temeer: de 'JOlitit'k bemoeit zich
u/el met 11. Daarom is l'en alternatief om
naast het gebmik maken 1'l1nhet stem-
recht tel'ellS lid te worden l'all een poli-
tieke partij. 11/een democratie is dat lilt
eellmaal een mogeti,kheid o/Itimale in-
doed uit te oefel/en.

Cor Glit

De oplossing van de puzzel in het no-
~'embernummer luidt ;lIs volgt: I-vitrine;
2-trekker; 3-indc1en.

Hieronder een punel waarbij de vier
juiste woorden van elk zeven letters zo-
wel horizontaal als vertikaal dienen te
worden ingevuld.
De omschrijvingm luiden als volgt: 1-
schoonm;l;lkgerei; 2-plaatsen; 3-droefe-
nis; 4.grotere.

El'ell 5temmell
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UITZENDCONFERENTIE 13 INFBAT
LUCHTMOBIEL
een ImpressIe
In januari 1995 is het zover. 13 Infhat
sta.tt op het punt de roue barer in te rui-
len vuor een hlauwe. Een VN-missie in
voormalig joegoslavic. Dat is nier niks.
In navolging \'an 11 en 12 Infbat
Luchtmobiel worden we maximaal
voorbereid op wat komen gaat. In deze
'opwcrkperiode' krijgt iedereen les in
mijnherkenning, veiligheid, ZHKH etc.
Het doel van deze lessen is: heelhuids tc-
rugkomen.

;\taar er is meer dan alleen maar heel-
b..u.iili terugkomen. Ook op geestelijk
vlak is beschadiging mogelijk. Vandaar
de noodzaak om ons ook geestelijk voor
te bereiden op de komende uitzending.
Dit doen we door middel van een uit-
7.endconferentic; tijdens deze conferentie
(bestaand uit l'en avond en een daJo;) pro-
beren wc met elkaar duidelijk te krilgen
hoc een mens in elkaar zit en wat geeste-
lijk evenwicht is, Daarnaast proberen
wc samen cr achter te komen wat een
uitzending kan betekenen voor dat gees-
telijk evenwicht. Door middel van oefe-
ningen, videofragmenten en discussies
gaan wc in op het belang van 'praten',
Hoc sta je in de groep? Hoc is de ver-
houding met het kader? Praat je met het
thuisfwnt over de komende uitzending?
Vervolgens pogen we zicht te krijgen op
de verbanden, die er bestaan tussen ver-
andering van leefwereld en de mogelijke
verandering van eigen normen en waar-
den en de risico's daarvan, Wat zijn je
motieven en verwachtingen ten aanzien
van de uitzending? Het einddoel is ten-

ümfcrentie in untspannen sfeer?

slotte e1k.ur middelen en mogelijkheden
aan te bieden om bij alle veranderingen
zo 'heel' mogelijk re blijven.

Het merendeel van de 550 deelnemers
was tn'fcden over de locatie (oefen- en
schietkamp I.auwersmeer) en het inhou-
delijke deel van de conferentie. Overste
Karremans, commandant van 13 !nfbat
en net als de overige kadcrk'dcn ook
deelnemer aan de conferentie, is van me-

•

ning dat aan de doelstelling voldaan is,
Toch heefr hij ook nog een kritischt.
noot: 'er moer meer gelet worden op de
samenstelling van de groep en de bege-
leider muet eigenlijk uitzendervaring
hebben', We zullen deze en andere op-
merkingen meenemen in de evaluatie.

Bart Hetebri;

Kallfillegefmllw van Al,nuewaard. Lallwt'rsoog
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HET HIVOS CULTUUR fONDS IIN OPRICHTING)

CARAIBISCH THEATER
EN AFRIKAANSE DICHTERS
'Voor ons is cultuur het middelpunt van het leven; hel lcven zelf: (Chcnjcrai
Hove, dichter en schrijver in Zimbabwe).
Het HIVOS Cultuur Fonds (i.o.) meldt zich. Met de aangepaste stelling dat
cultuur ccn fundamenteel hestanddeel van ontwikkclingssamemverking uit-
maakt.

Kofi AlI'C)//OOT
uit Ghdnd

Wo/e Soyillkü lIit NiJ.:eriü

'HIVOS op twee henen' is Je titel van
het HIVOS-ondernerningsplan HlOf de
komende vier jaren. Ho:t HIVOS
Cultuur Fonds is het tweede been van
HIVOS en ziet Cf WilT .lnders uit dan het
eerste, maar wc hopen dat het samen ge-
makkelijk loopt op de fondscmwrvings-
markt. Het cerJer gclntruJuceerde
Noord-Zuid Plan hcm:edt nieuwe pa-
den buwen het \ertrouwde ontwikke-
lingsrcrrein van de economis<.:hc verzelf-
standiging. Her HIVOS Cultuur ronds
waagt zi~h iJl een nieuw gebied: steun
aan kunst en culturele activitciten in
on twikke lingsl anden.

'X/at moet een ontwikkelingsorganisatic
met kunst en ~ultuur? Die vraag Iatt'n
\\T eerst beantwoorden door cen beken-
de sportm,lll: Johal1l1 Ol:n' Koss, held
van de Olympische \Vimerspelen 1994,
Van hrr prijzengeld dat hij in de wacht
had gesleept kocht hij voor 12 ton aan
sportmateriaal en vertrok ermee naar
Eritrea, Critici vielen over hem heen:
hoc haalde hij hd in zijn hoofd 0111 hCJII-
gerende kinderen in plaats van voedsel
een stel voetballen cadeau te doen?
Koss: 'Ik wil her voedselprublct'm niet
bagatelliseren, maar ik zie hoc sport kin-
deren een kans geeft ergens deel van uit
te maken, Voor hen is sport meer dan
ontspanning. het is een so~iale rehabili-
tatie ten opzi~hte van de oorlog.'

Kunst en cultuur zijn evcnmin als vort-
hallen de luxe-artikelen waarvoor ze
vaak versleten worden, Ontwikkeling is
meer dan eten, drinken en een dak ho-
\Tn je hoofd, OnT\vikkeling is het 01'-
bouwcn van een democratische samenle-
ving waarin voor ieden:en goed te leven
valt.
Ideeën daMover komen niet uit de lucht
of uit politieke handboeken vallen, Die
halen mensen uit traditie en opvoeding,
maar ook uil vcrhalen, boeken, films,
muziek eTlfoto's. Kunst en t:llituur bl''in-
vloeden hun kil'k op de wereld en staan
daarmee mid, t'n in dc samcnleving,
Kunst is hovendien een vrijplaats, biedt
ontspanning en een mogelijkheid om uit
dagelijkse ellende of het dwingende
keurslijf van de traditie te ontsnappen.
K\1nst spreekt zich vaa k minder expliciet
uit over leven, mensen en ont\vikkeling
dan eell politiek manifest. De 'ontwik-
kelingsreleval1tie' \';111een kunstwerk i,
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met altijd aan te tonen, Toch zijn kunst
en <.:ultuur, nid minder dan duurzame
ont\\'ikkclin~ of economische verzelf-
standiglllg, helangriike tactoren in ont-
wikke Iin~ssa men wt'rk Ing.

Daarom wordt er binnen 111VOS h,lfd
!;ewerkt aan de introdueti,' van het HI-
VOS Cultllur ronds. Dit voor
!'\ederland unieke fonds zal fin,lIlciële
steun bieden aan kunst en culturele aeti-
vitt'iten in ontwikkelingslanden: ren
museum in Soweto, theater uit Peru of
hijzondere vrouwenmuziek uit Sri
Lanka. Vernieuwende, onafhankelijke
en kwalitatief hoogstaande proiecten;
w;l;lfdevolle initiatieven die zonder fi-
nanciële steun niet de kansen krijgen die
ze verdienen,

HIVOS heeft een traditie tt' verdedi!;en
in hl'! onderstcunen van culturele activi-
teiten in ontwikkelingsLrnden. I let cul-
turele centrulll Vibhavi in Sri Lltlka bij-
voorbeeld, of hel Caraihisch netwerk
van theatergezelschappen East Carri-
bean l'opular Theatre Or!;anlzatiun,
Het 'Voice of Africa' fonds subsidieert
tal van culturele projecun in Afrika.
Ook in Nederland heeft J-1IVOSin de af-
gelopen jaren al een v(l()rs~hol genomen
op het 111VOS Cultuur Fonds. In 1994
steunde HIVOS onder meer t'en toernee

van zin~ende buschauffeurs uit
.\lozamhique, een seric over niet-wester-
se filosofen in Filosofie .\bgaûne ell de
overkomst \'an Afrikaanse dichters voor
Poerr)' International. .\Iet twce van deze
di~hters, \X'ole Sovinka en Kofi
AwollollT, discussiecrJell we over de 01'-
Zl'! van het fonds. Eerder org:lI1iseerde
her HIVOS-regiokamoor in J-lar,lfe al
een seminar met bekende en minder he-
kende Afrika,llIse kunstenaMs rond het
thema 'cultuur en ontwikkeling',

Onbeslagen komen wc in ieder geval
niet ten ijs. Het I-IIVOS Cultuur ronds
wordt gedegen voorbereid en 7.al in de
loop van 1995 op gepaste wil'ze gelan-
ceerd worden, Tor dit, tijd zul en wc re-
gelmatig OIISgczidn latt'l1 zien op de ve-
Ie festivals en manifestaties die multit:lli-
tured NederLlIld rijk is, De hdangstd-
ling voor niet-westerse cultuf{'n is
enorm toegenomen in de laatste j;lren,
hel duidelijkst 7.i<.:htbaar 1I1 muziek,
maar ook steeds meer a'lIlwezîg in beel-
dende kunst en film, \X'e rekenen dan
ook op 'led kUllstminnende donateurs
voor het HIVOS Cultuur Fonds,

Jt.lc<JlldiI/C Selmilillg

Met d,mk ili/ll Hl FOS-prujCdbcricht



NEDERLANDS DEBUUT ZINGENDE BUSCHAUFFEURS UIT MOZAMBIQUE

DE KEERZIJDE VAN MAKWAELA'S
POPULARITEIT
De Mozambiquaansc a capella zang- en dansgroep Makwacla dos T.P.M.
maakte in juni hun dchuuttourncc in Nederland, met steun van HIVOS. Alle
leden werken bij het openbaar vervoer, waaraan ze hun bijnaam 'de zingen.
de buschauffeurs' ontlenen.

OptredeTl Atlkll'<ld<1. FlIll C%llr Festit'<llin F.mnu'm

M,1kwaela dos T.P.M. i" Rl/sl/. md 1994 "Gil met dra<.liellde{Jnlsl'lI" Met dl/11k aan II/VOS-projectbericht

vond dat de groep te regeringsgezind
was. Gil: 'Tenvijl \\"c ht,t traditionele
culruurgoed vertt'gt'nwoordigden, nooit
de regering.'

Inmiddels is er vrede in Mozambiqut' en
worden verkiezingen voorbert'id. !vlaar
gezien de geweldd,lJige ervaringen
springt Gil heel voorzichtig om met refe-
renties in teksren aan de acrucle politie-
ke situatie. D,tt blil"ft gevaarlijk. Liever
zingt hij over de lOopvol stemmende
omwikkelingen in Zuid-Afrika. Zijn fa-
voriete nummer gaat over Nelson
MandcIa. 'De meeste teksten behande-
len het leven van alledag in
:\tolambique: armoede, droogte en de
gevolgen van de hurgeroorlog die niet in
ecn klap ongedaan lijn gemaakt.'

AII/tet Masel,md

de groep. We moeten hard wchten ,'oor
onze rechten.'
De populariteit van Makwacla dos
T.P.M. had. in het land dat jarenlang
gebukt ging onder een butgeroorlog,
ironisch genot'g tragische gevolgen. Vijf
groepsleden werden enkele jaren gele-
Jen omgehracht, toen de bus op weg
naar een optreden in een hinderlaag
reed, Renamo, de gewapende oppositie.

"Jo'",-...'~
1••• -,

De groep groeIde uit tOt de populairste
makwaela-act en is regelmatig te helui.
steren op de ra-
dio en te zIen in
videoclips op de
televisie. Bij
staatshezoeken
staan de twaalf
leden steevast op
het vliegveld om
de hoge ambts-
dragers een har-
telijk welkom
toe te zingen.
Verder treden ze
regelmatig op in
het buitenland
en zIJn ze nu -
met financiCle
ondersteunIng
van HIVOS
voor het eerst in
Nederland, Al-
waar het en-
thousiasme van het publiek Gil een beet-
je overrompl'ld heeft. Impress;lfio Luis
do AmMal haast zich erop te wijzen dat
het zakelijk respect helaas niet evenredig
groeit met de populariteit. 'De auteurs-
rt'chten van westerse muziek worden

alom gt'respec'
teerd. Tijjens op-
tredens van groe-
pen met maar een
beetje naalll haalt
niemand het in
zijn hoofd om te
gaan filmen. ~b;H
hij Afrikaanse
artiesten schijnt
mcn daf opeens
te vergeten. Men-
sen komen naar
optredens met de
meest geavan-
ceerde digitale
opnamea ppara-
tuur.
Zonder toestem-
mlllg van de
componist of van

hanghord van het openbaar vervoer
werden de meest getalenteerde werkne-
mers geselecteerd. De groep krecg alras
de hijnaam van zingende buschauffeurs.
In werkelijkheid besruren niet alle leden
bussen. Er zijn ook monteurs bij en elek-
triciens. Gil is chd personcelszaken,

De complexe zang is nauwelijks te on-
derscheiden ••..an het in Nederland zo be-
kende geluid van Ladysmith Black
}'hmha1.O. }"laar, vertelt Gil, het is he-
slist niet zo dat ze een graantje willen
meepikken van het succes van hun
Zuid.tfrikaanse collega's. De gelijkenis
stamt Uif het recente verleden, toen hun
vaders in de Zuidafrik:tanse goudmijnen
werkten. Bij terugkomst dansten ze de
'makwaela' en bezongen ze hun pijnlijke
ervaringen voor hun families.
Aanvankelijk deden ze dal in Zulu, nu
wordt het in Je eigen taal gezongen.
Typisch .\lozamhiquaans zijn de bewe-
gingen. Deze vormen eell essentieel on-
derdeel: het gestamp van de voeten,
soms ritmisch, soms heel subtiel tegen
het ritme in, maakt de muziek bij vlagen
opzwepend.

De groep ontstond in 1977 - kort nadat
het land onafhankelijk werd vall
Portugal - op initiatief vall de minister
van Transport. Voor het culturele uit-

Vlak voor zijn optreden in het Urn'l;htsc
Rasa ondergaat maestro Gil .\bbjeca
enigszins gelaten de \'ragen die op hem
af worden gevuurd. De leider van Je
Jvlozambiquaanse a çapclla groep
Makwaela dos T.P.:'.!. is een rustige,
wat oudere man, die een uur later op her
podium een complete gedaanteverande-
ring zal ondcrgaan. Als hij opkomt kijkt
hij met glinSTerende ogen in her publiek
en dirigeert hij met snel draaiende poi-
sen de groepleden in ccn strakke cadans.
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NED ERLANDSE( t)
TOPSPORT

\X'ic wordt sportman van het j.ur? En
nog moeilijker: sportvrouw van het
jaar? Als het 7.0 1.al~aan als bij de AKO-
lifcraruurprî/"s zouden er toch hed wat
(meer) OIWO doendes vallen. De n'nvar-
ring bij Sonja Barend zou nog desastreu-
zer zijn, want het gebrek aan kandidaten
is schrijnend gering. Er valt hooguit een
prijs uit te reiken aan de sporthond van
her jaar. De roeibond dus. Het
Nederlands Olympisch Comité, tegen-
woordig mer een verschrikkelijke afkor-
ting ;...lOeNSf geheten (en cr moet ei-
genlijk nog een sterretje tus<;cn dIe fusie-
letters ook) kwam met het lumineuze
idee om een Olympische kcrnplocg VUOf
1996 re formeren. Waarom
wcct nog niemand en wat
precies de voordelen zijn voor
degenen die crin zijn opgeno-
men, evenmin, maar zeker is
dat zowat de gehele roei-se-
lectie er deel van uitmaakt.
Wat zeg ik, zowat de gehele
roei bond.

Nu is roeien een mooie sport,
tenminste dat vind ik. Als ik
mijn rondje hardloop langs
de Bosbaan zie ik 7.edikwijls
optornen tegen een regenach-
tige srorm en hoge hekgolven.
En dan hebben ze net een 7.e.
kere cadans gevonden of ze
moeten al weer terug, want
de Boshaan is maar twee kilo-
meter lang. Ik heb respect
voor die bonken van mensen
die maling hebben aan het
I-Iollillldse herfstklimaat en
die onversaagd de ekmcnten trotseren.
Het is nog voor te stellen dat één of an-
dere Anlt'rikaanse of Australischt, roeier
bereid wordt gevonden om zich met t'en
financieel perspectief van niks af te beu-
len in loodzware trainingen. Die heeft
tenminste zon en die kan het watt'r in-
duiken als het sjorren van de riemen iets
te langdradig lijkt te worden. Ntaar als
Nederlander moet je wel over een enor-
me portie doorzettingsvermogen, zo niet
masochisme beschikken om je ongt'mo-
roriseerd te water te ht'geven.

Een andere vorm daarvan is zwemmen
en dat is voor de buitenstaander ook
zo'n ondankhart' sport. Meestal moet
die in \.eel te hedompte baden en in
overgechloreerd water worden fwoe-
fend. Een cent te mak ken hebben zwem-
mers niet en ze trekken het hele iaar hun
et'ntollige baantjes met het uitzicht op
hooguit één attractief toernooi in een
zonnig land,
Het vreemde vetschijnsel doet zich voor
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dat zowel roeIen als zwemmen In
I'edt,r1and veel en op niveau werden be-
oefend. Zou het met de landsaard heh-
ben te maken? Zijn we van oorsprong
een land \.al1 zelfkwelIers of hebben we
ons door weer en wind gestaald? Het
lijkt bevestigd te worden door de (vroc-
gere) successen in al weer ZO'Tlklimaat-
gevoelige sport, het wielrenTlen. Daarin
schijnt dc pijniging van het eigen lijf
zelfs de meest extreme vormen te hebben
aangellOnlt'n,

Uit welk milieu kwamen de Nederlandse
vedetten in de drie genoemde sporten?
Het laat zich raden. NIet uitzondering

•

van her roeien (het is tenslotte een stu-
dentensport gebleven): zelden uit de gro-
te steJen. Ht,t waren mensen die hun
weerstand opbouwden tijdens lange da-
gelijkst' fietstochten m.er provinciale we-
gen die naar t'en schoolgebouw leidden.
Ze kwamen uit hoerengezinnen waar
het ploeteren met de paplepel werd inge-
goten of de ouders dreven een winkel
van SinkeI, wilarin ze van jongsafaan
hijsprongen. Dat alles is niet meer.
:"Jederland is een land van welvaartskin-
deren geworden en als er geen welvaart
is, kiezen de kinderen niet voor zwem-
men or fietsen, maar voor voethal, waar-
in de welvaart lonkt. En als ze wel uit
een bemi(ldeld gezin komen, gilan ze
tt'nnissen en hockeven want een 'volks-
sport' Pilst niet bij ze.

Helaas hegint dit hetoog nu enigszins te
lijken op een sociologische heschou-
\ving. Dat is niet de bedoeling en niet
mijn pretentie. Ik hen meer aan het zoe-
ken naar oorzaken achter de vaak zo he-

labberde prestilties die dit jaar dour
Nederlilnders 7.ijngeleverd in het fietsen,
in het zwemmen, in de iltletiek. En mis-
schien zit er toch wel iets in die theorie
van de teloor gegane 'tegen-de-klippen-
op-mentaliteit'. Of lijkt ze te veel op de
oude opvatting dat ware kunst slechts
ontstaat op vervallen 7.olderkamerties
waar herooide en eenzame excentrieke-
lingen de ellende van hun Yt'rsleten trui
of andere wereldproblemen aan het pa-
pier dan wel doek toevertrouwen?

Zeker is dat de topsport zo vcr voorge-
schreven is dat het in de veel beoefende
takken niet meer gaat op de oude ma-

nier. Om mee te kunnen In
het zwemmen of de atletiek
volstaat twee uur trainen per
dag niet meer. In het hockev
kan het nog en wellicht ook
in enkele andere teamspor-
ten. Maar in de meeste indi-
viduele sectoren is volledige
toewijding nodig en zelfs die
is niet meer voldoende. Er
zijn hele teams nodig gewor-
den rondom soms maar één
talent, teams van trainers,
wetenschapper, psychologen
en wat al niet,

En dan blijkt vooral één fac-
tor doorslaggevend. Tenmin-
ste als we atgaan op de mal;e-
re resultaten die dit jaar wél
zijn behaald. De volleyballers
werden tweede hij de WK, de
roeiers grossierden in ere-
plaatsen. Als het om fao.:ilitei-

ten en randvoorwaarden gililt, is er
slechts één overeenkomst: de impuls van
een buitengewoon gedreven, biina mo-
nomane buitenlandse coach. De volley.
bal ploeg bouwde met de Nederlander
Alherda Hlort op 'de idiotie' van de
Amerikaan Arie Selinger en de roeiers
werden 'gemobiliseerd' door de Pool
Kris Korszeniowski.

Ik denk dat hun buitenlanderschap iets
met de successen te maken had of heeft.
Nederlanders zijn gevoelig voor de ge-
d;lChten van niet-Nederlanders. Ik denk
dat Nederlanders er langzamerhand niet
meer zo hedreven in zijn om voor zich-
zelf duidelijke keuzes te maken en dat
geldt ook voor Nederlandse trainers,
.\laar ills er dan een enthousiasmerende
en ook nog deskundige buitenlander
kOlTlt, die van geen halfslachtigheid wil
weten, Jan kan ht't ineens wel.
\'\'onderlijk volk zijn we toch.

HallS 1'1.111 \Y,!issell



LES PATRIOTES: ANGSTIG ACTUEEL

Terwijl ik dit stukje schrijf, is Bill Clinton, bewaakt door duizenden agen-
ten, op bezoek in het Middcn~Oostcn voor het vredesverdrag tussen Israël
en Jordanië. Tegen de tijd dat u het leest, zi1'n cr wellicht alweer aanslagen
gcplccçd, of mensen op straat vermoord, en ijkt de vrede tussen Israël en de
IlalcstiJncn misschien weer verder weg dan ooit, Nobel-prijs of nict. De film
Les Patrioles komt dan ook op een griezelig actueel moment in de biosco-
pen. Al wordt met nadruk vermeld dat geen van de gebeurtenissen in de film
op waarheid berust, en dat alle personen fictief zijn, je krijgt toch wel ccn
beeld van hoc het toegaat bij de Israëlische geheime dienst, de in 1952 opge-
richte Mossad.

Het verhaal had geschreven kunnen zijn
door een van die begaafde auteurs die
zich hebben gespecialiseerd in de betere,
waarheidsgetrouwe spionage-toman.
Vaak waren dat mensen die zelf jaren-
lang bij een dienst of een ministerie had-
den gewerkt, en die dus precies wisten
waar ze het over haddcn. Voor zijn film
heeft maker Eric Rochant zich gebaseerd
op talloze kranteberichten en uitgebrei-
de artikelen over de manier waarop de
Mossad upcreert en met zijn agenten
omgaat.
Hoofdpersoon in Les Palriotes is de jon-
ge Ariel, ccn Juodsc Parijzenaar die in
1983, op zijn 18de verjaardag, aankon-
digt dat hij naar Israël gaat. Hoewel hij
zich zijn hele lcven al sterk met het land
verbonden heeft gevoeld, is hij cr nooit
zelf geweest. Nu heeft hij het gevoel, dat
hij volwassen is en dat hij iets kan doen
voor dat fascinerende tweede vaderland,
zoals hij het beschouwt. Daarnaast heeft
hij sterk de behoefte om ergens bij te ho-
ren, ergens deel van uit te m.lken.
Bovendien worden agenten van de
:\1ossad in Israël zelf als helden bc-
schouwd, en die status spreekt de tame-
lijk onzt'kere tiener ook wel aan .

• Tegenstrijdige gevoelens
Aanvankelijk proberen de mensen bij
wie hij zich meldt, zijn motieven te door-
gronden. Hij wordt aan een zware psv-
chologische vuurproef onderworpen.
Uiteindelijk wordt hij aangenomen, en
komt hij in opleiding hij een speciale
eenheid van de .\tossad, Unit 238 .•\bar
als hij wat langer met'draait, en ziet op
welke gewetenloze manier de dienst ope-
reert, wordt hij steeds meer bekropen
door nvijfels. De eerste keer werkt hij
mee aan een hed geraffinccrd opgezette
operatie om een Fransman die hij een
kerncentrale werkt, informatie te ontfut-
selen. De man wordt gemanipuleerd,
0 .•1. door middel van een blonde callgirl
waar Ariel zelf snel verliefd op wordt.
""taar uiteindelijk loopt de zaak mis, de
fYSicuskrijgt een zenuwinzinking en ver-
dWil"nt, nutteloos gewordcn, van het to-
nee. De callgirl komt hij de afsluiting

van dil' mislukte actie op een raadselach-
tigc manier om het leven, en Ariel he-
landt in zijn eerste crisis. De tweede keer
wordt de jonge agent zelf benaderd door
l~en\vat naïct aandoende Amerikaan die
bij de CIA wcrkt cn die, vanwege een-
zelfde lotsverhondenheid met het land
Israël, graag informatie wil doorspclcn
naar de :-'lossad. Aanvankelijk wordt hij
flink in de watten gelegd, krijgen hij en
zijn popperig vrouwtje zclfs ecn
Israëlisch paspoort. Maar op het mo-
ment dat hij door zijn eigen dienst wordt
ontmaskerd, laat de ~lossad hem als l'en
steen vallen (een gruwelijke scène!).

Arid wordt door deze geheurtenissen in
verwarring gehracht, want hij heeft
moeite zijn idcalcn hoog te houden. Hij
vllldt het in zijn hart inhumaan om men-
sen zo op te offeren, zdfs voor het lands-
bdang. De film is gcgoren in de vorm
van een brief die Ariel aan zijn zuster
schrijft als hij vier jaar bij de ;\lossad
werkt. Aan IWlr probeert hij ook zijn
beweegredenen uit te leggen. HCT slot

Yvan Attal;1/ Les Pauiutes

van de film doet hclaas enigszins af-
hreuk aan de sterke en gcloofwaardige
sfeer van wat eraan voorafging. De
blonde prostituée op wie Arid verliefd
was geworden, blijkt helemaal niet te
zijn gdiquidcerd, cn is net zo kapot van
Arid als hij van haar. '( Lijkt bijna een
knieval voor de commercie, maar rcgis-
scur Ruchant verklaart het anders. 'Ik
wilde niet dat de film een al te zwarte in-
druk achtcrlit't', legt hij uit. 'Ariel is ge-
shockeerd door wat hij om zich heen
heeft zien gehcurcn, maar hij moet niet
zijn hele \verddbeeld zien vermorzelen,
want zo zwart/wit zit het leven ook weer
niet in elkaar.'

• Levensecht
De aanpak van de film is heel levens-
echt. Ook de aarzelende manier waarop
de nict bijster innemende, kleine en wat
hangel ijk aandoende Yvan Attal de rol
van Arid speelt (goed doordacht, om
hier juist geen flitscndc macho voor te
kiezen) onderstrcept de vele twijfels
waar hij aan tcn prooi is. Ecn held voelt
hij zich na dil' vicr tropenjaren zeker
niet.
Eric Roch,lnt heeft mooi ingespeeld op
het feit dat spionage-verhalen, helemaal
als ze in een authentiek aandoende vorm
worden gegoten, altijd blijven hoeien.
En er zal helaas voorlopig wel stof ge-
noeg zijn voor dit soort vertellingen, al
is de .\tuur tJan ook gevallen.

l.eonore t',m Opzedllnd
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$yl11ester $t<1llol1een Sharon StoIIe in The Sp",i"list

ter dl' horizon, en Scar staat al snel aan
het hoofd van een fascistoïde regime.
.\-taar alles komt natuurlijk goed, ieder-
een kan met een bevredigd gevoel voor
rechtvaardigheId naar huis, en Disney
heef, cr weer een \vereidsucccs bij. Het
verh,lal leullt zwaar tegen de beroemde
Shakespeare-drama's a,m, en er zijn ook
al herichten verschenen dat de film wel
erg veel overeenkomsten vertoont mrt
een getekende Japanse televisie-serie die
in de jaren zestig op de Amerikaanse tv
te zien is ~eweest. Dat neemt allemaal
niet weg dat The Lion King een adembe-
nemend werkstuk is, mrt perfecte mu-
ziek (o.a. songs van Elton John), en
dankzij de huidige technieken schitte-
rend om llaar tc kijken.

Ü"O

PULP FICTION
Over Pulp Fiction is al zoveel gezegd en
geschreven, en de film is al 7.0 vaak he-
kroond, dat ik er weinig meer aan kan
toe\.oegen behalve de aanbeveling: ga
hem zien. AI sta,tt de film bol van het ge-
weid, schrijverJregisseur Quentin
Taramino (die zelf ook een sukkelig rol-

let je speelt) heeft uit diverse lagen zo'n
schitterend verhaal gecompOIlt"erd, hij
weeft 7.Oveelunieke, vaak hilarische dia-
lo~en duor het script en \veel van zijn
acteurs en actrices zulke fenomenale
prestaties los te krijgen, dat de man, 32
jaar oud, nu al bijna een legende is. Ik
druk hem bovendien persoonlijk aan hel
hart omdat hij de altijd ondergewaar-
Jccrde en miskende John Travolta de
kans ~eeft om te laten zien hoeveel hij in
zijn mars heeft.

S<1/1llld I ..J<1cksol!,Jolm Travolt<1elll/arN')'
Keitel ill1'I/Ip /'irtio/l

Ik breek in deze kolommen niet vaak een
lans voor een tekenfilm, maar ik ZOII
toch dit keer toch graag heel veel men-
sen vall alle ranl;en, standen en vooral
leeftijden naar The Lioo King willen
~h':J'.ven. De film gaar met meer dan
hon erd kopieën in première, dus nie-
mand hoeft er ver voor te reizen. Het
~rourstc deel van de bioscopen zal The
Lion King in de Nederlandse na-synch-
ronisatie venonen, maar persoonlijk ad-
viseer ik u toch um ook de originele ver-
sie te gaan zien. Jeremy Irons als de stem
van de boze oom steelt de show, maar
ook James Earl Joncs als de oude konin~
en Whoopi Goldberg als een van de val-
se hyena's verdienen Oscars, als die in
deze categorie 1.ouden bestaan.
Dl' film speelt ZÎch helemaal af in Afrika.
Simba is een kleine welp, voorbestemd
om zijn nobele vader later op te volgen
als koning. Maar zijn vaders broer, Scar,
heeft heel andere plannen. Hij zorgt dat
de koning verongelukt, en maakt zijn
kleine neefje wijs dar die de dood van
zijn vader op zijn geweten heeft. liet
welpje verdwijnt vol schuldgevoel ach-

The Lioll Ki"x

THE L10N KING

Sta\1one maakt het verblijf in de bio-
scoop toch de moeite waard, doordat hij
inmiddels zo'n karikatuur geworden is
van de 'ltalian Stallion', zo,lls hij in zijn
bloeitijd werd genoemd, dat je je gezicht
niet in de plooi kunt houden. Vooral aLs
hij quasi-filosofische waarheden ronds.
truoit, of zijn opponenten trakteert op
zijn kone, als birtcnd bt.dodde one-li-
ners, en dat allemaal meI die steeds die-
per wordende stern, is het genieten.
:Vlaar The Specialist stond wel tJllrnid.
dellijk bovenaan de lijst van be.stbe7.0ch.
te films bij hel uithrengen in Amerika.
Genoeg trouwe fans dus.

THE SPECIALIST

homo. lijn hart aan de andere mannelij-
ke bewoner, een ongenuancn'rd mannc-
tjcsdier met vreselijke m<lnieren. Deze
laarsre gaar echter WCCT totaal uÎt zijn
dak van het vroU\ve1ijke student je. Er
worden war aardige statements over lief.
Je en gevoelens te berde gehrach" en
aan het slot komt een voor Amerikaanse
hegrippen hehoorlijk gewaagde scènc
voor. Geen must, wel een lief tussen-
doortje.

THREESOME

I Iet is vast de bedoelin~ van de makers
niet geweest, maar tijdens de persvoor-
stelling van Thc Spccialisl waren de
lachsalvo's niet van de lucht. Toçb gaf
het verhaal daar bepaald geen aanlei-
ding roe. Sylvester Stallone, in de film
een explosieven-expert, word, te hulp
geroepen door een mooie blondine
(Sharon Stane), wier ouders jaren gcle-
den door een crimineel en zijn rrawan-
ten zijn vermoord, voor haar kinder-
ogen nog wel. StaHone, die 'e kennen
had gegeven dat hij, sinds hij Basic
Instinct had ~ezien, ook wel eeus een
film met Sharou Stone zou willen ma-
ken, laat zich moeiteloos door haar in-
palmen, al heeft ze een ,lamal onaange-
name azen in haar mouw. "-bar uitein-
delijk groeit er natuurlijk toch iers
moois tussen hen, eu er gaat voor mil-
joenen aan spectaculaire springstof de
lucht in. Niks om te lachen dus, maar

Jus" Charles, La'" FI)'n/! Ilo)'l£' en Stephen
fla/dwill i/1 Th,eesome

Een tamelijk melig filmpje dat toch wel
wat verrassende aspcncn relt, is
Thrccsome. Twee mannelijke studenten
krijgen doot een misverstand een meisje
in hun woon-eenheid ingedeeld. Zij
noemt zich n.1. Alex, dus d<111 is zo'n ver-
gissing snel gemaakt. Al rap ontwikkelt
zich een ~ccompliceerde driehocks-ver-
houding. Wam rCr\vijl het meisje vrliefd
wordt op de meeST heschaafde van de
twee studenten, verliest die, een latente
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Eenheid van leven.

Zoia, jammer.
Alhert Helm,m; De G.G. \'an
Tellus, In Je Knipscheer,
Amsterdam 1994, .H1 blz. geb,
fA2.50 (FS)

Zo'n 25 jaar geleden wijzigde d•••
wetenschappelijk onderzoeker
Sun \'all Meijel haar leven dras-
tisch om de haar uithungerende
ziekte anorexia nervosa een halt
toe te roepen, Psychologisch •••
begeleiding, aIJdere e",t.en hJge-
wnonten en wisseling \'an werk
(/.1.' werd yoga lerares) ha{ld •••n
ook een heel andere kijk up le-
ven en werkelijkheid tot ge-
\'olg;'lk hel, moeten leren om de
st ••.m van mijn hart fe volgen en
te stoppen met luisteren naar
wat anderen van mij verlangen',
Eind jaren '80 begon Van ;\leÎjcl
haar verworven inzichten te pu-
bliceren in een reeks helder ge-
schr •••\"Cnen lenzame boeken,
Het eer,te, 'Sexualiteit, alleen in
sam •••n-zijn' (Sen'ire 19S5), en
het negende, 'Karma', de voor-
hestemde vriiheid (1992), wer-
den hier eerdt'r enthousiast he-
sprokell. D•••ze zomer verscheen,

lil'
in e",n h<1Tldlaamgebonden uit.
~ve, Contact maken: de \'ereni-
ging van Iwee werelden. I loc ie
in contacl k'HIit met je innerlijke
wereld en ven'ulgens (di"'pgaan-
det} meI de aardse werkelijkbeid
- je eigen lichaam en het denken,
de natuur en d•••m"'llemens-
wordt W\','r h<:grijpdijk uite<:n
gezel. Heel herkenbaar zijn
daarhij ook de hoofdsrukjes
over de weerstarlliell die dit pro-
ces in jezelf opnwpt, ofwel Je
macht en de kracht van instinc.
ten, emoties, fantasiccn en illu-
sies, gedachten en het ik. Door
voortdurend h•••wust afstand te
nemen v:ln die weerstanden ,.n
in conract te hlijven met je wive-
re intuïlie en je innerlijke wereld,
kun je (b•••t•••r) richting gevl.n aan
je •••igen lwsta,lO. Het is boeil'nd
orn aldoende de scheiding lussen
hinnen - en buitenwereld - die in
ons dag",lijks leven immer, 1,0

veel problemen geeft - te leren
opheffen en tot meer eenheid
van leven te komen.
Sun \'an Meijl : Contact maken.
ServÎre, Utrecht 1994. 168 bIn,
geh. f 32,50. (f'S)
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v'an Tellus.
In een intervieuw in De
Volkskrant zei hij dit boek als dl'
afsluiting van zijn ueuvre tl' he-
",houwen.
Wie is lil.'G.G. van Tellu,? Is hij

de Gouvernl'ur-Generaal,de
Guitige Grappenmaker,her
Grand.Geweten of wellicht zelfs
de Goede God die een laatste
oordeel velt? Missc!Jiell /Jell ik
wel dl.' Grote (;elJeimzi"nige.
lart hii lijn toehourders llIaar
'/]et is !,(}fdoen"e mij .l.lJI te dui-
dell m('/ de 11</;/111 I'i/ll Grijze
Geuit'.
De hoog>re macht is hij in elk
geval nid, W,lnt up zijn heurt
roept de G.G. sums ene
'Albert,onbenoembare' aan. r.let
namo:n spelen llo:eJ Albert
Hclman (het bekendsre p,eudo-
niem van LOll L.ich!veld,
Paramariho 1903) altijd al
graag. Wat te denkcn van Je
verleidelijke Ilelb Beman en Dl."
G.G. van Tellus, vertel ht't um
maar? De roman begint 'ba-
na"l"; een Parilse slagcr slaat op
S\T,I'l!zijn vrouw, Voor dl' pas-
serende Engelse schrijver
Norman Angus wordt dit \oor-
val Je a'llllcîJing \'oor een nieuw
boà;Slag en slagveld', Zijn
Londense uitge\'Cr verandert de
titd in '.\-Iysteries van de pÎin' en
Jo: N",Jerlal1dw v",rr'lling komt
uit als 'Het deemr)Cdi", dulden'.
Gevolg: gl'en gl'hrl'k aan (vaak
kOSlt'lijke) rniswrstanden hij de
I.etlt,"r,dc uitgcv'•••r, di('"nsv'rouw
•••n minnares, een boekhandelaar,
een recenSent en diverst' 'lezers'.
Danb.ij Angus' hoek komen '11-
lerl •••i relati •••s tussen da •••mens •••n
aan hl'! licht.
De 'hemelse detective' G.G, laat
door zijn Speciale Brig'lde rap-
port •••n rmlk•••n o\'er het v'oon'al.
de roman •••n Je reaktie, daarop.
liet gedrag van hetrokkenen
s\;lat hem ,ilkm,lal niet aan ('"n
hij laat It' met helikopter, opha-
kn en 'tl' zijnen kantore' up
ROllumeroog droppen orl1 1.1.'
daar tot slot eens hartgrondig
to •••te {s)prek •••n.
Voortdurend switcht Hdmans
C;,C;, tussen komische en knorri-
ge kar,lkterhcschriivingen en
tussen lichtnIetige en diepzinni-
ge maatschappijkririek . .\-hlet dit
nu echt de la,ltSte roman 7.ijn?

--
~_. - --.

Dl."produktieve grand old m,lll
van de Nederlandse literatuur
Albert Helman heeft weer ('"cn
grOle TOman aan zijn ruim tach-
tig hoeken toegevoegd: De G.G.

Laatste oordeel?

d•••,e ni•••uwste aanwinsten zijn in
elk dl'c1 zesrig (voor het grootste
deel eerder v("rsch("n••.n) pr("1lten
rond ••••••11 bepaald th"'lll<lsamen-
gehra<:ht. De gehonden uitvoe-
ring (•••n natuurlijk de prijs) V,1ll
lle d•••e1tj•••s maakt ze extra gl'-
schikt om l'r een rdatie een heer-
lijk kijk- en leesplezier a,tnte la-
ten beleven. Zonder dat we een
maatschap zijn aan",e",aan noch
met dl."tekenaar noch m•••t de uit-
g•••v•••r, drukken we tcr aanmoe-
diging toch een aantal teken in-
gen uit cl"'/e hundels af.
Peter van SlTa,lIl'n : Min en on-
min, Zaken en werk en Seks en
erotiek. Van Gennep,
Amsterdam. 1994.64 blz.
f 12,.;0 perdecl. (WH),

/ )

-

Peter van Straaten

Een tekening Ja:lt het illlericur
van een kamer zien; een t:lfel,
een hank, een rotan ",hommel-
,toel \'n op de vloer biezen mat-
ten. Dom een raam zijn de kale
rakken van een homll te zien
waar juist dl' I:latste blaadjes van
af dwarrelen, F.en beeld om niet
direct vrolijk van te word •••n, Op
de hank l.it een meisje te telefo-
neren met een kennis of ml't
h'l<lr ouders: ~Ja, d•••verwarming
is weer in orde, du, d\'le winter
hlijf ik in elk geval hij Ed",
Welk een lading krijgt de/.e
prent vau Pcrer van Straaten in-
eens door dit onder",hrift, Wat
voor eeo tragiek g,I,1t er ,Khter
deze woorden van dit meisje
schuil?
Oe hierbown lll'sl.hr •••v•••n prent
is één van de vcle tekeningen uit
her zojuist v("rsch•••nen ho("kj("
"Min en unmin". Tegelijkertijd
verschenen nog [w •••e hundels
van ;r;ijnhand Lw, ~Zaken en
wcrk" en "Seks en erotiek". In



•

lller: ~tcrke \'Touwen. Stuk voor
,luk b"ciende biowafische hoe-
ken, die hier kort wurden aangc-
kondigd •.•n warm Janhevol •.•n.
Simone Benam ,<:hrl'cf in 1969
•.••.•n indringend hoek over haar
oudere h,l1flU> Edith riaf, de in
1'J63 gC~forvcn grOTezangeres
md dl' kleine gl:>l<Ille,dil' zo'n
hliJ\'ende indruk m;l<lkte op een
millu<:nenpublick mer dl' hele
wercld. Fen tlIrhulent leven vol
affaire, l'n schandalen met ho-
venal één passie: muziek.
Simone Berlaut: I'iaf (Vertaling
hml van Ahena; Globe nr.25,
685 bI1_.l

hl'id, en natuurlijk over de
hlam.
Soumaya Na.lmane: De schaam-
te ontsluierd (Vcruling
Veronique Huijhrelo:h; Glohe
nr.27, 3{)~blz.)

l> •.••.•Brown (19()S)i~ dl' autl'ur
van tientallen studie, en romans
ov •.•r het Amerikaanse W •.•sten,
waaruIlder het standaardwerk
'Bcgraaf mijn hart bij de bocht
van de rivkr' (Globe nr.9) t'n
'De slag bij Little I~igIlorn'
(Glnhe 21 j. In dl' hemelIer
Vrouwen van het \Vilde Westen
laai hij l'l'n k•.•ur van heel hij70n-
dere vrouwen Je revue passeren,

waJrond •.•r Je legenJari,<:he !-\e-
neraabvruuw Elisah •.•th Cust •.•r,
Lola Monrez en Calamity JJm'.
Dcc Hrown: Vrouwen \'Jn het
Wilde \"esten (Vertaling Hans
Keiler; Glohe nr. 2S, 3l1l>bil)
(FS)

\Vim Heij,
Erik,/ Krijt,

Frank SfJI)('fstm

Hu:,''5 20 'N $AAS'
ó~< WE:l'i:P Ik VI1N 1)1£

"Ik

In De schaam Ie Olllsluierd laaf
de :\1,1fokban~e ~ociologc
Sourmaya :-\a.ullanl' vrouwen
uit Casahlanca aan hl,t woord
kom •..n ov •.•r huwdijk. seksuali-
teit en eruliek, ova polrgamie
cn (Ie mythe van de meugdelijk-

Eve Curie (1'J()4" jong't •.•Jo<:h-
l<'r V,1I1 de wcreldbero •.•md g"'-
worden omdekker van het raui-
urn :\tlrie Curie (Nobclpril7en
voor natuurkunde 1903 en
schl'ikunde 1'J 11) schreef het
fascinaenue lcven,wrhaal van
helar moeder, dat in I 'J.lS een
mundiale b•.•st,dla wau •.•n zou
blijven. lkze •.•erste pot:ketcditie
i, in :-;:•.•derlJnd ,Ic 2'J,te druk!
E\le Curie: Madame Curie
(Vertaling \Villy Cor~ari; Glohe
nr. 26, 490 blz.)

Sterke vrouwenboeken

bij d•.•(H1N:hrijvingen.
DelC ghJl'dnicuwe en \-ilfdl' vcr.
Iwtcrde druk vcrdiem extra aan-

In oktober I"an dit jaar hracht In
de Knipscheer hCI/.ewnde kw,u-
tet Glohe-po<:kets Uil, een serie
kwaliteitsho •.•kl'll I'an flink for-
maat en to<:h goedkoop {f 15,-
pt'r stuk), elk '-oor- en n'lj,ur
I'ier tegdijk. In dil najaarskwar-
tel een gemcemchappdijke noc.

L~:t..
" ...
t(.---~---

dacht, t•.•m•.•a omdat je nnnit
genoq~ een goed woordl'llboek
nndn de ,land,Kht kunt hren.
gen,
André Aheling: Spectrum
W'oordenhoek "ederlands.
Spectrum, Utrecht 1994. 1l)50
hh. geh, f 49,9{) (EK)

Woordenboek

1050 bladzijden tIl<;( nWl'T U,lll

40.()()(J tTl."twoordcn voorzien
van Illounm" ht'tl."keni,om<;chrij-
vingen, grammaticale informa.
tie, gehruiksaanwijl.ingl."ll en vele
vuorbcclul'l\ en dil alles in toen
degelijk gehonden uitvoering.
Ouit is Anuré Abding in 19S2
hegonncn met het maken van dit
woordenboek Uil een soort ergc-
ni<;O\'('T de inhoud van Je be-
staande woorul."nhot"kl."ll. "let
name Je om,chrijvingcn van ab-
strane l."lltechnische hl."grippen
lieten nogal l"Cm; n: WC[J';l'n over.
;-.la4 jaar was de eerste versie
van ziln standaard wl'rk v"l.
tooid.
Hij Î, er hun."nuil'll 'lis ("eTs!e in
geslaagd om niet alleen Je woor-
den l."ll hun hnt"kt-nis te vermei.
Jen, maar uuk Je COI1tt'xt wa'lf-
in dl' woorden gl'bruikt moctrn
worden. Door bij hel trefwoord
p,lard hij\"oorhl'c1d woordcn als
hf'llgst, merrie, m,mell, hriesell,
himlekell £n steixeren te nocmen
krijgt de gehruiker ook inzicht in
de omgeving waarin dit woord
gehruikt wordt, of gehruikt
lIloet worden. Hl't werken met
'woordcomhinaties' i, uniek
voor dit woord •.•nho •.•k.
Ook uniek is dl' tOlstandkoming
van hcr I'risma Elcktroni,~'he
Woorden hoek. Dit 1,I,ilste i" in
\'crgl'lijk •.•nd •.•tests als h•.•st •.•uit
de hu" gekomen en is gem'lakt
op ha,i, van Ahl."lings ~(;Jn.
da,lrdwnk.
Uiteraard is de inhoud bijna
jaarlijks her/ien dat wil zegg •.•n:
I'uurzi"n \'an nil'Uwc woorden,
zijn oude woorden eruit gehaald
l'n i, het u;t1gchruik aangera'!

22 - EGO II>ECEMBEn 1,)9~



HUMANISTISCHE RELATIEVIERING

De dag waarop je ten overstaan van de
huitenwereld besluit om je leven met el.
kaar te delen, is er één om nooit meer te
vergeten. Zo'n dag, die zo vecl voor je
betekent. verdient het om cr je persoon-
lijke stempel op te drukken. Om hem te
vieren zoals jij dat wilt.
Humanistische begeleiders kunnen ccn
bijdrage leveren aan zo'n viering. Zij
kunnen een persoonlijke toespraak hou-
den, waardevol VOOf jezelf en voor de
genodigden. Zij kunnen met je meeden-
ken hoe je zo'n feest van een eigen, op
jouw situatie afgestemd karakter kunt
voorzisn. Ze geven humanistisch bege-
eiders een extra dimensie aan huwcliik
of relarieviering. I

De humanistische rclaticviering is ont.
staan uit de gedachte, dat het een be.
hoefte ~',ln wel mensen is zelf vorm en
inhoud te geven aan belangrijke mo-
menten in hun leven. Dat kan op een he-
leboel manieren, waarbij een persoon-
lijk accent, wals een TOespraak, hed erg
op prijs gesteld wordr. Maar ook de mu-
ziek, die je kiest, misschien gedichten of
de aankleding van de ruimte, dat alles
zijn persoonlijke keuzes.

De humanistische begeleiders (en bij de
krijgsmacht kunnen dar ook de huma-
nistisch raadslieden zijn) proberen aan
de hand van een aantal persoonlijke ge-
sprekken de meest geëigende vórm voor

•

Raadslieden - waar en wie

de bijeenkomst te vinden. Zo kun je er
zeker van zijn dat jouw ideeën over zo'n
viering, en vooral je gevoelens over je re.
latie, het best tor hun recht komen.

Humanistische rclatieviering is bedoeld
voor mensen die zich herkennen 'n hu-
manistische ideeen. Ze hoeven gee Jid
te lijn van het Humanistisch Veroond.
Het is aan ieder zelf tê'=bepalen hoe aar
een rol speelt tijdens de viering.

Bureau Naam Telefoon bureau ro.tDTN Telefoon privé

Wel.ept! Harde!
Vlh. Twenfh~
Oirschor
Scrdorf
Nun~f'l'{'1
ROl!erdamJ
Doorn
Arnh"m
Den Helder
Steenwijk
Dl.'"nlidder
Den Helder
Seedorf
Utrcrht (Kmarl
A,sen
Ween
Driehuis-
Den I leiderEJ,
Harderwijk
Blomherg
Seedorf
Ulrechl
St"lzenau
Wocnsdrechr
Aml'r,f"orr
Nijmegen
Schaarsheq::o;-n
Schaarsbl'rgl.'"n
Hr..da
Vught
Leeuwarden
ROlferdam

Hoofdraadsman
Stafraadwrouw
Coornherthuis
(raadsman)
(raadsman)

L.j.H. (Ll.'"x)lk~h.r,

I.L (Immy) !kijo;-r
J. (jaçquo;-s)van den Blink
J. Uan) den Hoer
K. (Klazien) van Ikandwijk-Wiltjer

E.Y. (Ellen) Bremer
c.c. (Tineke/ Dekker-Hulldling
A.B. (Adri) van DeUfzl.'"n
:>'l.j.{Maria,} van Dorp
j. (joop) Flokma
R.P. (Rob) Geo;-ne
j.j. (jaap~ Gl.'"uze
W.A. (Km} Hetehrij
C.I-I. (Kees}van der Hilst

C. (Carine) van Hinle
A.H.T. (Ad) Homi,
I.P. (irma)Jaçob,
F.G. (Frit,) van Je Kolk
B.j.T. (Ben) van der Lindl.'"l1
B.:>'1.j&',.rnoudl Mooj,.tl
j.G.j. UJtl) Nams
V.J.B.M. (Vincent) ['celers
K.S. (K,"es)Roza
1'.(pelerl Samwcl
G. (Gerard) Snel~
:\1. (:\larijkc) van d"r Slig<:hel.WijngaarJ
j.W.F. (Jan) Su[man
j.L\!. (José) V('rheyen
G.J. (Gl.'"rrit)Vlietstra
:\I.c. (Mart) Vogels

W.H. (Wim) Hl.'"ij
j.]. (Joan) :\teren,

]. (Jan) den 1I0er
j.:\1. (Joost) van Langen

05207-67549/05255-8109

040-627909/627913
00-4942817510, tst. 2285
05771-1341,151.1492.11498
010-4539911, tst. 3411.381

085-718911, I,t. 335
01230-52089
05210-15422, N. 2643
02130-52405
02130-56810
00-4942817510, tst 2285
030-366444/45
05920-58574
04950-82811, Ist. 702

02550-61204
011380-81826
03410-76000,1'1.7809/71110
00-4952358150
00-49421117510, {SI. 228512286
030-366444/45"
00-49633277276
01646-92977
033-607051
080-276911, tst. 154/196
01l5-533377 of 532774
085.532752 of 532774
076-273341
073.11111000,t,t. 1564
058.346826
010.45393411281

03404-14436
03404-14436 of 20906

03404-14060
03404-14060

.06-535-7549

.06-514-6093

.06-549-7913

.06 - 594 - 2285

.06-534-2492

.06-213-34112111

.06 - 202 - 617

.06-517-335
• 06 - 209 - 2089
.06 - 532 - 2643
.06 -109 - 2405
.06 - 209 - 6820
• 06 - 594 - 2285
• 06 - 557 - 644.'i
.06-541-8574
.06-578-701

.06-219-204

.06-678-1826

.06-533-7810

.06-443-259
• 06 - 594 - 228.'i
.06 - .'iS7 - 6444
.06-445-290
• 06 - 504 - 2654
.06-500-7051
.06.511-1154
.06 - 564 - 2774
.06 - 564.2774
.06 - 529 - 3341
.06-531-1564
.06-519-61126
.06-213-341/281

038-212656

040.627322
00.4942848629
03210-18934
03480-14787

08308-21867

02991-3525
05210-62173
035-132142
072-641080
00-4942812470
075-703705
05160-13579
013425425
01727-13248
030-937808
0]417-581.'\"6
00-4952356621
00-4942816195
035.234907
00495761687
01640-47215
020-6323785
080-563833
080.229069
O.'l3ll2.1675
076-1172688
OSO-239840
0.S110-72385
0.H.952099

05210-13657
085-629745

03210.18934
08370-10205
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