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Voorbeeld: De JIl,lfiniers in Cambodja stuitelI regelmatig op hele bergen levensgevaar-
lijk m,lIcriaal, zoals \'crlaten munitiedepot~, opengebroken kisten explosieven langs de
wq.; of een hoer mei een scherpe mijn in zijn handen aan de poort of klt"ine kinderen
mel handgranaten. enz. enz. Wat doe je dan? Gelukkig volgden de mariniers hun gevoel
en n'lmen ze hel spul in en vernietigden het. ,\bar dil was wel legen de regels \'an Den
Haag. Nietsdoen en afhlij,'en, zo inlerpreteerde de bataljonsstaf een fax uir Den Haag
nletl-Jc in ingewikkelde juridische termen gestelde bevoegdheden. Die zouden er op neer
komen dal de mariniers alleen wat mogen docn als er direkt gC'"aar voor eigen It"\"t"nis.
Commandant Dlikers faxle rerug dal cr met die regeling niet Ie leven viel. Er dreigde
zelf~ regelrechte ongehoorla;lmht"id. (Info uit Trouw van 9 september 1991)
De marinien hadden lerecht de indruk dal nlen in het Wffe Den Haag geen idee heeft
V,1I1Ik omstandigheden waaronder Ie in Cambodja moeten werken. Gelukkig voor
deze k(Jnhele situatie dal Minister \'an Defensie Relus !Cr Heek zich I_elfop de hoogle
kwam sldlcn van de lokale omstandigheden en d,u hij de genomen besluilen (enigSlin~)
kon bij~tellen aan de praklijk. ,\-taar wat nu als de MinisIer niet langs was geweest en
zich een ongeval had voorgedaan bij het innemen van hijv. een op scherp gestelde mijn.
Dan was hel beslisl niet denkbeeldig geweesr d'1I DZP'\-l bij de afhandeling \"an de seb,l-
de zich als volgl zou 0pslellen;
'Hoewel hedoelde aklivileiten c.q. handelingen \-erric!u worden in de \'Oor de militair
vaslgestelde werktijd op een milililire lokalie of in mililair verband, wordt /liet als
uilOefening \"an de militaire dienst beschouwd handelingen van de militólir waarbij
spr'lke i~ \'an ernstige nal.:rtigheid danwel grove oll\"oorzichti~heid.
A[s zodanig SlaJn hier \oor o~en gedrall:ingl.:n die de mililair zonder meer zijn aan te rc-
kenen en niel binnen de sfeer van a<ln\-a,udbólte bedrijfsrisico's zijn te valten voor de
gn'olgen waarvan de Minister \'an Defensie de verantwoordelijkheid draagI_
Het hetreft namelijk silua[ies waarin de miliuir hewu~t een !landelcn of nalaten prefe-
reert dal duidelijk niet in o\"Creenslemming is mei zijn militaire laak en waarhij door
hem bekende en geldende voorschriften zonder meer lijn genegeerd.
Een Jt"rgelijk onLOrg\"uldi~ en nalalig handelen impliceert nier alleen schuld en verwijt-
baóltheid, maar ook duidelijk voofólf tc be~effen eigel/ ri~ik(J-<lólnvaarding wa,rn"oor de
gevolgen t.;l.V. roekmllslige pensioen- en geneeskundige ,'oorzil.:ningen. uitgaande
bo\'en hetgeen algemeen gehruikelijk is, niet afgewl.:nlcld mogen worden op Defemie en
naar algemene opvatting een afwentelinj.: "an de ge\'olgen op de militair alleszins ge.
recht\";lanligll is en in de rede ligt: (Einde citaal uit een brief '"an DZPM inzake een -
overi~ens geheel <lndere - kwestie in Nederland")

Hel waterdicht mJken \'an aanspraken op wrl_ekcringen en pensioenen bij \'fedesope-
mties behoort primair tOl het lerrein ,"an de \'akbonden van militairen. Die houden zich
daar, naar wij welen, ook druk mee bezig_ l'\oehlhans menen wij, \"anuit een oogpunt
van zorg ,"oor het wclbC\'inden van her personeel in het algemeen. toch nok de militai-
ren die \'Oor \'Tedcs{Jperatie~ wordeli uitgezonden. met nadruk [e moelen ad\"i~eren
I'uorafhecl zorg\-uldig dele problematiek onder ogen te 7ien en dele, indien llodig en al
of niel via de vakbonden. op hel juisle momenr aan te k'lartl'n. Men kan zich cr onmo-
gelijk op verlalen dat de Minister {zoals in Cambodja) elke discutabele kwestie wel e\"Cn
hooll:stpersoonlijk zal komen rechtzeIlen. Rrdaktie

Nu uitzendingen naar konfliktgebieden aan Je urdc van de dag zijn, komen \leelmililai-
ren met konkrt~te V"ragcn over de reehhposilie en in het bijlon<.-Icr over verzekeringen.
Als ik wat oploop, als mij wal owrkoml of eell\"oudigweg mareriële schade. hoc wordl
dat dan Jfgrh'llldeld? Wal voor steun is er ,"oor hel thuisfront? Natuurlijk volgen op dir
soon vragen gerustsrellende wonrden ,"anuit de leiding \'an Defensie. Die geruststellen-
de woorden zullen leker goed bedoeld zijn en \"anuit een imegn hart 'lfkom~lig zijn.
.\Iaar zijn zij ook degenen die feitelijk het b,ltSte woord hebhen bij het afhandelen \"an
~chadq~evallen, letsel en uur/ijden?
Een cOllllllandant z'll snel denken dar hij hepaa" of een onge,-al een dien~tongeval i~ en
diellO\'ereenkom~tig advie~ uitbrengen aan Je Minister ,"an Defensie. W,II diezelfde
commandanl niet weel (danwel er onvoldoende bij ~til staal) is d,1I zijn aJvies sleehls
als een raad wordt beschouwd cn geen bindend advie~ is, zodal bij een eindoordeel hij\-.
of hel wel of geen dienslOnge\'al is - dil lerlijde kan worden gelegd" De uiteindelijke
he\'oegdhcid tot hel al of niel aanmerken van een ongeval als een dienstl)lJ),teval beru"
bij de DiensI Zorg l'osuklieve Militairen (DZPJ\I., Staf Juridische Zaken).
De praktijk \'all alledag laat nogal eens een groot ,'erschil zien lussen wat op hel oog als
redelijk wordl geacht en het minitieus juridisch uitvlooien van (on}nlOgelijkheden VJn
Defensic om zich niet a,ulsprakelijk IC hoewn laten srellen ,"oor de geclaimde ,ehade .
Dil gebcurt natuurlijk omd,lt er sprake is van belangenverslrengeling. Immers. Defensie
is niel alleen werkgever, ze tn'edt ook als \"erzekeraar van h,ur persOIrcel op. En dat is
de kern \'an het prohleem. Verzekeraar Defensie lal trachten iedere cem binnen te hou-
den, terwijl je ,'an werkgever Defensie mag vcrwachten dat IC lOr hel uilerste zal g,lan
om haar prrsoned bij te Slaan in allerlei verzekerings!Cchni~che zaken_
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WOELIGE TIJDEN VOOR DE BEROEPS (2)
Bauke Snoep (AFMP):
'Aan de mens die meegaat wordt totaal voorbij gegaan'
Het is een turbulente periode voor de vrijwilligdienende militair. Op 1 ja-
nuari 1990 werd een nieuw personeelsbeleid ingevoerd. Kort daarvoor \'icl
de 'Berlijnse Muur', Voor defensie hel sein plannen te ontwikkelen voor ccn
drastische inkrimping. Zo zeker als het bestaan er ,,'oor de beroeps voordien
uitzag, zo onzeker is dat nu. Want ook als hij/zij bij de krijgsmacht mag
blijven, waar zal dan de werkplek wcl zijn: In Nederland, Joegoslavië,
Cambodja of Somalië?
Dagelijks konstateren humanistische raadslieden dat er onder de vrijwillig-
dienende militairen grote onrust vah waar te nemen. Reden waarom EGO-
redacteur Wim Heij sprak met Baukc Snoep, voorzitter van de Algemene
Federatie van Militair Personeel (AFMP), de grootste vakbond van beroeps-
militairen.
In het eerste deel van dit vraaggesprek (verschenen in het oktobernummer)
waren het nieuwe personeelsbeleid, de personeclsrcducties, het sociale be-
leidskader en het ontbreken van echte uitstcoombevordercnde maatregelen
gespreksonderwerpen. Het wetsontwerp collectieve acties defensiepersonecl
en het uitzcndbcleid zijn de belangrijkste thema's in dit lange, afsluitende,
tweede deel.

Als vakbond van beroepsmilitairen kimt 11

overleggen en Jlog eem overleggen. I1Wlir
floor de rest ûi" mI! middefetl, in vergelij-

'WIJ HEBBEN GEEN MIDDELEN OM O:"<ZE
US£N KRACHT BIJ TE ZElTEN'

ki"g met het andere overheidspersol/eel,
vrij beperkt. Dat is /Ionit allders geweest.

W'aarom zich dan mi ineens zo sterk ma-
ke" t'oor het recbt op collectin'e acties?
Het is juist dat wij vroeger alleen maar
konden (werleggen. De laatste jan~n is daar
toch enige verandering in gekomen t"n kun-
nen wij nu ook onderhandelen over onzt"
arbeidsvoorwaarden. Dat doen we in het
zogenaamde protocoloverleg. Maar dat
werd uiteindelijk altijd nog gecoördineerd
door de centrales van overheidspersoneel
in het overleg met binnenlandse zaken. Als
alles got"d g;1<\ten de centrales daarmee in-

stemmt"n, dan zullen wij per 1 april a.s.
overgaan tot de invoering van het zogt"-
naamde secwrmode1. Dat betekent dat wij
binnen de sector deft"nsie dan met de minis-
ter van defensie gaan onderhandelen over
OO1:e primaire arheidsvoorwaarden.
Wanneer je dan kijkt naar de financifle si-
tuatie van ons land, in acht nemend dat on-
derhanddt"n nog altijd een kwestie is van
vraag en aanbod, is het niet uit de lucht ge-
grepen om te vcrondt"rstellen dat de rege-
ring minder te hieden heeft dan wij ~'erlan-
gen. Wat hebben wil dan voor middelen
om onze eisen kracht bij te zenen?
Eigenlijk helemaal niets. Er ligt op dit mo-
mem een wetSOntwerp collectieve acties
defensiepersoneel voor ...

Maa~ daar staat /liet zo bar ueel in, juist
daar waar her gaat Ol'er actielllidde/f'll
I/oor het de{e/lsiepers(JIIeei.
Dat klopt. Het wetsontwerp colleCTieve
acries defensiepersoneel ontneemt ons ten
principale het recht op het voeren van col-

'BIJ DEFENSIE DENKT ~U:::-JGELIJK AAN
STAKIKGEN'

lectie~'e acties. Voor ons is het nog steeds
een vraag of de regering, berer gezegd het

parlement, het recht
heeft ons het voeren
van collectieve acties
te ontzeggcn. Ik
vcrwijs daartoe !laar
het Europees Sociaal
Handvest, dat in arti-
kel 5 en 6 aangeeft
dat de rechten van
vercniging en ondt"r-
handeling niet mogen
worden onthouden
door nationale wet-
gevmg en dat cr
slechts heperkingen
mogen worden aange-
bracht als de nationa-
le veiligheid in het ge-
ding is. Dat zou biiv.
kunnen gelden t.a.~'.
milita.iren. maar ook
in bepaalde situaties
\'oor politiepersoneel,
of m.b.t. de volks-
gezondheid voor het
personeel wcrkzaam
in de G en G-sector.

AFMP'voorzjtter
Bal/kl' Snoep
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De enige voor wie dit kabinet ue zaak nu
wil beperken is het uefensiepersoneel.
Daarhij baseert men zieh n,a, op ue argu-
mentatie dat men het internationaal niet
kan verkopen wanneer men het
l"ederlandse defensiepersonccl de ruimte
zou bieden van het (ollectief a(tievoercn.
~laar wat zijn <.:olleetiev'e ,Ktics? Bij de-
fen,ie wordt gelijk geda(ht aan st,lkingcn,

'GEE;..I DRUKMIUIJEL IS O:-.rACCl:IYfABEL'

maar zo eenvoudig is het natuurlijk niet. Er
zijn talloze andere midlielell die cr ook on-
der vallen. De diskussie loopt nog met de-
fensie 7.0Wel als met allerlei andere grot'pe-
ringen. Ht't is voorlopig nog afwachten hoc
het parlemelll zich zal gaan uitspreken over
dit wetsontwerp.
\~'aarolll wij ons nu zo sterk maken voor
dit recht op collenief actievoeren? Iht is
omdat wij in die onderhandelingen over
her arbeidsvoorwaardenbeleid een druk-
middel moeten heb hen wanneer wij niet tot
overeenstemming kUlllll'n komen mt"t onze
geachte minister. Wannt'er de ministt"r er
hijv. nit"t wat bij wil doen, dan moeten wij
kunnen zeggen: beste minister, alles goed
en wel, maar je mort cr rap wat hij doen
andt"rs y;aan wij iets doen. Zoiels is in de
marktseCTOr heel normaal.

Het Kaat eigelllijk om het l'erkri;grn ['mI
een gelijkll'aardige ol/tll'rhmulelingsposi-
tie?
Precies, daar gaat het ons om. Vooralsnog
staat dl' regering evt"nwe! op het standpunt
dat militairen niet het recht op 'ullet:tief
a(tievoeren zullen krijgen, maar dat men
wel wil kijken of er, in die onderhande-
lings,ydus, toch niet iets als t"en vorm van
arbitrage kan worden ingebouwd, Daar
komt onmiddellijk l'en ander prohll'em om
de hot"k kijken. De regering is in de onder-

handelingen met ons de werkgever, maar
als het gaat om de centen is de n:gering
tevens de wetgever en dient zij verantwoor-
ding af te leggen aan het par1emt"nt, want
dat heeft hl't budgetrecht. Dat bert'kent dat
wannen de regering zou zt"l~gen 'er was
maar ruimte voor drie procent, maar ik
geef jullie vier procent', dat Jan het parle-
ment u,lar nog een stokje v'oor 7.011kunnen
steken. In die staarsrechtdijke konstruktie
zit dt" minister van deft"n,it" en wij zijn nu
druk bezig om te kijken hoe wij daaruit
zouden kunnen ontsnappen.
Er mOl."twel wat komen, wam al, wij niet
tot een \'ergl'lijk zouden kunnen komen
m.er arbeidwoorwacuden, dan hehben wij
op dit moment helemaal niets. Géén druk-
middel, get'n arbitrage, niets, En dat is on-
acceptabel. Onmilidels is er overeenstem-
ming bereikt owr compensatie vanwege
het ombreken v'an her re,ht op ,olle,tieve
,Kties, het zogeheten 'Sluitstuk van hef
overleg',)

Het begilll zich sleeds dllitle/i;ker af te 11'-
keilen ddt eell ill;:.etI'dll de Nedert,mdse
kril1;slllac!Jtil/ VN-I'erh,lIId lIil'l et'n illci-
dentele IIMar1'1'11stmktllrcfe taakstellillg is
geworden. Wanlleer ik lIIijll oor te luiste-
reil lei!.bi; de beroepsmilitair/'II, da'l heb ik
het idee dat de politiek deze DII/Stdg ill
taakstellillg aan::.it'uliik slIl'lfa heeft ge-
m<lakt dan de meeste I,er()e/lsmilit<lirell.
\Vat is IIll' il/dmk?
Dar is miln opvatting ook, Op zi,h is het
ook wel logisch dat je Cl'n ,tandpunt wat
gt'makkelijker kan wij7.igt"n dan een be-
roepsopvatting. De gt"llliddelde militair
heeft de afgelopen jaren te mJken gehad
met een redelijk stabiele Oost-West-
situatie. Het doel welS ht'1 verdedigen van
de Noord-Duitse Lugvlakte in geval van ...
De machtwerhoudingen waren, mede inge-
geven door de dreiging van een nudt"air
konflikt, evenwi,htig te noemen. In ieder
geval du,danig dat eigenlijk niemand
\'erwachtte dat hct ooit tot een treffen zou
komen. Enigszins laatdunkend gezegd: de

beroepsmilitair ging 's morgens met 7.ijn
pakje brood achter op de fiets naar de
kazerne en rt"ed 's avonds Wl'er terug naar
hUlS. op tijd om zijn favoriett" TV-pro-
gramma te bekijken zoal, iedere
Nederlander, oefeningen daargelatt"n. Dan
zie je, dat door her wegvallen van het
Ijzeren Gordijn, de noodzaak van grote
staande legers is weggevallen (daar hebhen

'VOOR VN-Ol'ERATJES IS EEN }\N!>ER
SOORT MIUTAIRE:-.r :-.rODlG'

we het in het eerste artikel uitgebreid over
gehad). Dan lijkt het wel alsof opeens de
ogen van de politici open gaan voor de pro-
blemen in de wereld. Den is nit.t alleen in
:\"ederland zo. maar dat valt ook in dl" ons
omringende wereld waar te nemen. Kijk
maar eens naar de rol van de
Veiligheidsraad en de V~ in vergelijking
met de daarvoor li~ende jaren. l"U kan de
politiek, nationaal en internationaal, mi-
litairen wel naar brandha<Hden willen stu-
ren maar de, geheel hegrijpelijke, menta-
liteit van de militair is daar nog niet op toe-
!;esneden. Ik l1Ioet t"r overigens, dat
konstaterende, Tegelijkertijd hij zeggen dat
de krijgsmachtdelen daar, tot nu toe tot
mijn spijt weinig aan doen.

Het beleid Fall de minister - tot up hedell -
is dat diensttJ/i,litigell nit.t tegen IJlm wit
wo,,/ell uitgezolldell. Eell zaak die !I/i, als
Diellst Humanistisch Gl'l'steli;ke Verzor-
ging a/ti;cl lIadrukkelijk lJelJben uepleit.
Eell kfJrte reaktie /{raag,
Ik kan mij geheel vindt"n in de uitspraak
van de Tweede Kamer in dt'zen dat de
uitzending van dienstplichtigen, buiten het
NAVO-verdragsgehied, alleen lllaar op
vrijwillige basis kan gt"schieden. Ondank,
dat ik het er helemaal mee eens ben wil ik
er toch een kanttckening bij maken. Ik kan
namdijk niet helemaal overzien wat, in de

'Ook defellsieperSOllee/
diF1ltprincipieel recht ti'
hc[,lJenop col/cc/iel/I'
acties'
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verre of minder verre TOl."kolllSr, Je op-
vatting zal kunnen worden over militaire
interventies Joor of namens Je Vl':. Ik be-
uoel dit. De dienstplicht komt voort uit de
Kapolcomischc tijd, la massc sc Ièvc, het
volk dat zich opricht om het eigen grond-
gebied te verdedigen ..

'DE Bt:ROEPSMILfTAJR IS l\'OG ALTIJD
GEWEND AAN DJE OOST-WEST SITUATIE'

Zoals hel omschrcwn stJat in <Jrlikt'i 'J7
1'1111 de Krom/wet ...
Ja, niet alleen het verdedigen van her eigen
grondgebied, maat het gaat ook om de be-
langen vall de ~cdcrlandse staat, want dat
staat in artikel 9H. Die belangen van de
Nederlandse staat zijn in de loop der jaren,
via wrdragen als NAVO, Vl':, WEU, enz.,
veel ruimer komen te liggen Jan Je grens
hij Oldenzaal. Dat bctáent bijvoorbeeld
dar, sinds de oprichting van de NAVO,
Ncderlandse militairen kunnen worden in.
gezet ter verdediging VJn hd Turkse
grondgebied, omdat we ons gehonden heh-
ben Jan het NAVO-verdrag. Wanneer je
dit nu doortrekt naar de VN, Nederland is
daar lid van, en de VN vraagt aJn
Nederland een hijdrage te leveren, ligt het
d.m, aldus redenerend, toch ook niet in de
rede dat dienstplichtigen daar n3Jr toe
zouden kunnen worden uitgezonden?
OndJnks dat ik nog niet uit die vraag ben,
blijf ik wel op het standpunt staan dat
dienstplichtigen niet tegen hun zin kunnen
worden uitge7:onden. Dat heeft een tweede
reden. Een m3ssale inzet in de Duitse
laagvbkte is iets anders als een zeer gespe-
cialiseerde inzet van een krijgsmacht(dee1)
in Cambodja, Joegoslavië, Somalië, enz.
Daar is een ander soort militairen voor no-
dig. Geen dienstplichtigen maar heroeps-

militairen, omdat het gaat om een specifie-
ke taakstdling.
Wellicht, gdet op het ma;mchappclijk
draagvlak van de dienstplicht, Je uitspraak
van dl' meerderheid van de Kam",r, enz. l.al
de door mij7:c1f when opgeworpen vraag,
over een eventuele gedwongen uitzending
van dienstpli<:htigen, hinnenkort nauwe-
lijks meer interessant zijn.

Aan iJeroepsmilitairell wordt el/et/wel llee/-
,,/ niets gel'raagd. Die hebben mo.lar te
go.lJn,want 'het is immers hUil beroep'. lil
1Il1' jaarrede /101'mde 11dat wel eell erg
{'envol/dige mallier Ua/I redeneren, zonder
er l'erder op in te gaan. \Vat bedoe/de 11
daar preci.'S //lee?
Van politi<:i, we hadden het er 70juist al
uver, is hckenJ dat ze snel van standpunt
kunnen veranderen. Daar komt nug bij dat
he\"elhehhers steevast proberen bij al deze
redu<:ties la veel mogelijk van hun eigen
krijgsmachtdecl overeind te houden en
trachten, dat is zo helder als wat, de om-
vang van hun kriigsm'1Chtdeel op Ie hangen
aan geleverde of nog te leveren hijdragen
aan V:-';-opcraties (de marine spant in dit
opzi<:ht wel de kroon). Dat betekent dat ie
gevoelsmatig, want bewijzen kun je het
niet, de gedachte krijgt of er soms niet wat
al te gretig iets in de aanbieding wordt ge-
daan bij de VN, althans dat men zich er
goed van op de hoogte heeft gesteld of men
het wel aan kan. De H;Ug van 'kan men
het wel aan' bestaat uit meer dan wapens.
Ik heb sterk de indruk dat cr nagenoeg al-
leen gekeken wordt of we de bcwapening
wel heblwn om aan een VN-onderzoek te
kunnen \'oldoen. Aan de mens die meegaat
gaat men totaal voorbij. Voor die krijgs-
maçhtmens is een VN-operaTie iets geheel
anders. De beroepsmilitair. en dat mag je
hem niet kwalijk nemen, is nog steeds
gewend a3n die Oost-West situatie, althans
aan dat patroon. Die is wel gewend aan de

dreiging die er bij hoorde, maar niet aan
het gevaar en die wordt nu ineens gekon-
fronteerd met een daadwerkelijk gevaarlij-
ke situatic. Speelde hii vroeger dat er op
hem geschoren wcrd, nu wordt er op hem
geschoten; speelde hij Hoeger dat er gas ge-
bruikt zou kunnen worden, nu zou dat
weleens heel reëel kunncn zijn; kon hij
Hoeger schuilen in een bunker, IIU is er
geen bunker tenzij hij hem 7.elf bouwt.
Zo'n VN-uitzending is iets totaal anders
voor een militair als iets 'spelen' in de
Noord.Duitse laagvlakte. Ik kreeg vandaag
een brief van een lid van ons, uit
Joegoslavië, en die schreef hct volgende: 'Je
denkt dat je het weet, je denkt dat je het ie
kunt voorSTellen, maar 24 uur per dag her
risiko lopen van sluipschutters, van in-
slaande granaten. dat is niet te bevatlen.
dat is moordend, Jaar ga je kapot aan.'
Ondanks dat heb ik gezegd dat je een be-
roepsmilitair. tegen zijn wil, toch kunt
wegsturen, daar is betrokkene beroepsmi.
litair voor. Hij weet. althans hij had het
kunnen weten, dat hij in een dergelijke
situatie terecht zou hebben kunnen komen .
.\laar ik vind dat er van bevelhebberszijde
nadrukkelijk een verantwuordelijkheid ligt
om de mensen te helpen. te begeleiden bij
die mentaliteitsverandering die noodzake-
lijk is om dil."andere taakstelling Tekunoen
uitvoeren.
Misschien kan ik het heste duidelijk maken
wat ik bedoel met het volgende voorheeld.
Toen Oost- en West-Duitsland, in 1990,
één werden zei de voorzitter van de Oost-
Duitse vakbond \'oor beroepsmilitairen:
'DaT is nu voor elkaar. Nu moet er oog één
ding gebeuren en dat is dat de grens in onze
hersens moet worden afgebroken. Dat kost
ons waarschijnlijk tien jaar.'
Ku beweer ik niet dat de mentaliteitsveran-
dering bij de Nederlandse militair, m.b.t.
de veranderde taakstellingen die hem wel-
licht hoven het hoofd hangen, uok tien jaar
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'\YIen'lngsplakkatell
gel'en nug steeds een
I"eeel plaatje'

l.al duren, maar het kost wel even, Je kunt
niet eenvoudigwe~ maar roepen: ie hent
heroeps, dus", Zo simpel zou er lIiet ge-
dacht mogen worden,
Dat laat evenwel onverlet dat het rechts-
positioneel wel zo ligt dat wanneer een he-
roepsmilitair wordt aangewezen hij maar
heeft te gaan, \'o;-'eigertmen dan vrees ik dat
ml'll een ontslag riskeert. \'(Iil men dat
voorkomen dan moet men een hriefje
schrijven naar Je minister en omslag ne-
men,

Maar ik hesflCllr IIadTffkkelijk diJt 11 I'all
mening bent dolt er (Jok eeft l'erollltwoorde-
lijkhdd ligt bij de urganisatie. Een orga-
Ilisoltiedie, om maar iets te noemen, jaren-
lang flers(meel geworvell heeft w<larlJijge-
appelleerd werd aan I'olstrekt al/dere toe-
kOll/stl'erwachtillgel/ als waarmee nu de
krijgsmiJchtmens gckollfrolllcerd dreigt te
worden.
Zonder meer, zeker wanneer je kijkt hoe de
krijgsmacht voorheen het personeel re-
eruteerde. Voorop stond altijd een baan
met zekerheid.
Vroeger wer(1 ook altijd het bedrijf na-
drukkelijk genoemd, het was een technisch
bedrijf. Denk in dit vcrhand aan de lucht-
macht: supersnel, operationeel, enz. Het
oorlogsaspcct werd cr niet genoemd. \'('ar
dat betreft is cr nog niet veel verander(l,
want ook de wervingsplakkaren voor de
nieuwe luchtmobiele brigade van de land-
macht geven nog steeds een irreëel plaatje:
een avontuurlijk beeld zonder gevaar,

LaIlKt? tiid Il',IS de oudste I'akbol/d /'an
diellstplichtigell, de VVDM, eell I'oorstan-
der Fan handh'l1'ing van de dÜ.'IlstpliclJt,
Recellte!iik lIe4t ze dit stam/plillt I'erfdtell,
o.a. omdat er zowe! hi'l11en als /Jlliten de
defel/sit'-organisatie t'en groot adlltal groe-
peil, orgdnÎsaties en instanties ;:ijn die de
K<1nx1'<111z,lken binnen dt' krijgsmacbt
kontruleren. Behoort dt, AfM/' d,lJr ook
toe?
Dat denk ik wel. Wanneer je kijkt naar
vroeger, dan werkte en woonde de he-
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roepsmilitair up dl' kazerne, in een ge~loten
gemeenschap, Er was geen sprake \'an nw-
dezeggenschap, enz, Kijk je naar de situatie
van nu, dan is er nog nauwelijks een be-
roepsmilitair inwonend, iedereen neemt
volop deel aan het maatschappelijk leven,
zit in besruren van sportverenigingen,
s("holen, enz, [Ot en met gemeenteraden
toe. Er is inspraak tot op onderdeelsnivo,
de vakorganisaties vuor militairen kunnen
onderhandelen ovcr de arbeidsvoorwaar-
den, er is, ook zonder de aanwezigheid v:ln
dienstplichtigen, voldoende wisselwerking
met lil- burgermaat'iChappii. De stelling,
dat de dienstplicht de cnige 'iCh,lkd zou
zijn tussen de samenleving en de krijgs-
macht, wijs ik af. De dienstplicht heeft, in
dc 60.er en 70-er jaren, zeker hdangrijk
bijgedragen aan de vernuatschappelijking
van de krijgsmacht. :\-Iaar op dit moment
ziJll er, ook zonder de inbreng van de vak-
honden voor dienstplichtigen, voldoende
andere groeperingen die zich kritisch op-
stellen m.b.r. de krijgsmacht, Daartoe re-
ken ik (Jok hed duidelijk de AF:\-I!', De tijd
dat de helangenverenigingen zich wat al te
gewillig opstelden, die tijd is absoluut
voorhij, Je kunt minstens spreken van vak-
organisaries om het woord vakhond nog
maar niet in de mond te nemen. DeZl' orga-
nisaties zijn kritisch, heel kritisch l'n daar-
bij loopt de AF.'vtP heslist niet achteraan.

Wim Heij

RECTIFICATIE

In hel an:ikd 'l-{umani'lio;çh gv-er is cr voor
de r<'ll,'ctie en niet mur de actie' in het
wptembernulluner is op pa!tina 6 hdaas een
•.an netekenis l.ijnde [<'gel weggevall,'n.
Rl'<I.'n waarom hi•.•r hel gehele stukje nog-
maals is afgedrukt, nu mei d,' eerder weg-
gevalk'n regel cursief.

Reflectie is hoofdzaak
In \'redntijd hl'ef! deze funktionek inte-
gratie ~overigens niet altijd zonder slag of
s\(>ot - op de m,'e;te kazernes ,.n bases rede-
lijk ge;talte gekregen. \Vanneer dl;'omstan-
dighedl'n zich duiddiik wijzigen (bijv, bij
V!\-uitl~ndingen) dan is hel niel denkbeel-
dig dat dat 'ga;t'dement, die
'vrijplaatspositie van de geestelijk verwrger
wat in h"t gedrang komt. Ernstige kon-
!likten tusscn de geesle1ijk~verwrging •.•n de
militaire org.loisatie hebben l.ich, bij mijn
welen, nog niet voorgedaan, maar er be-
reik(l)en mij toch ook serieuze signalen
waar men niet zomaar aan vourbij kan en
mag gaan.
Wat hijvoorheeld H' denken '.an een com-
mandant die de mening is toegedaan dal
gaste/ijk l'l'Tzorgcrs i" u1Ji<'ll'>Jardigileid
getral"d mOe/ei/word",,? Of dat gee;telijk
verwrger;, bij bepaalde onderdel •.•n, ,,,"cr
zekere fpi •.•ke vermogens dienen te heschik-
ken? Oi dat een cummandanI geestelijk
ver;orgers, onder b...paalde mmlandighe-
den, werkzaamheden zou kunnen opdrag<'n
wanneer ze in lijn ogen tol;h niet; te dnen
hebben?
~Icrkwaardige gedachten waar ik, "I is het
kort, even op in wil gaan, Geestelijk verzor-
ger; 'taan te boek (volgens internatiunale
verdrag,.n) als non-coll1hanant, dragen geen
wapen, en behoeven "l1een daarom al niel
over ook maar enig" schietvaardigheid te
h,'schikken. Conditie of geen condit; •.•, man-
nen of nOllWen. aan ge",\Ieliik verwrger,
hehuren niet d•.•frsieke eisen I" worden ge-
steld over een du,danige turbo te he;chik-
ken dat ze Je zwaarste palrouilles z(}ud•.•n
k"nn.'n lopen, eenvuudigwegomdat het hun
taak niet i" De geestdijk verzorger is er niet
"oor de 'letic, maar "oor d.' reflectie.



BEZUINIGEN OP DEFENSIE

Van Duiven en Havikken die niet kunnen rekenen
Er wordt wat afgekookt op de wereld. Gelukkig zijn cr geen wereldoorlogen
meer. maar er gaat geen dag voorbij of ergens in de wereld zijn wel militai-
ren actief betrokken bij geweld. Je hebt legers nodig om de vrede te herstel.
Icn of te bewaren.
Alleen echte idealisten geloven dat de legers ooit kunnen worden afgeschaft.
Elke oorlog is afschuwelijk, maar ik vind het toch ccn grote verademing, dat
wc niet bang meer hoeven te zijn voor de grote kladdcradatsch tussen Oost
en \Vest, tussen kapitalisme en communisme, tussen NAva en Warschau.
pakt, tussen VS en SU. Want die stonden jarenlang tot de tanden bewapend
tegenover elkaar, over de hele wereld. En organisaties als Bescherming
Bevolking (met hun belachelijke advies om met zakjes erwten onder de trap
te gaan zitten) konden onze angst voor die ene grote vernietigende oorlog
niet wegnemen.

\X'eginj;en de straat op want oorlog en vre-
de kon je niet meer overlaten aan militairen
en politici. Nu is er een eind gekomen aan
communisme, \X'arschaupakt en SU. De
oude militaire tegenstelling Oost-West
bestaat niet meer. De jarenlange angst voor
een uitbarsting, die de aarde 1.OU kunnen
~'ernietigen is verdwenen. Militairen en po-
litici kunnen hun j;evaarlijke spelletjes met
de wereldvrede niet meer spelen.

.Inkrimpen
En dus kan er overal op defensie worden
bezuinigd. De grote vernietigingswapens
kunnen worden afgeschaft:. De legers. ma-
rines en luchtmachten kunnen worden in-
gekrompcn. Wam wat ooit vereist leek om
die machtige legenstandcr te
weerstaan, i" niet langer no-
dig, nu de macht van de te-
gensrander niet meer bestaat.
Dat lijkt logisch, maar cr
wordt in de politiek tocb weer
anders over gedJ.cht: bezuini.
gingen op defensie kan nog
niet. 7;eggenpolitici, want le-
gas krijgen andcre raken.
Bijvoorbeeld om de vrede te
bewaren in het kader van de
\0\1, zoals in hct voormaligc
Joeguslavie en in Cambodja.
Nu heh ik van kinds af aan
Tt'speervoor politici en ik ben
er alrijd van uitgegaan, dat
politici gocd kunncn rekenen.
Nu begin ik daar toch een
beetje aan te twijfelen.
\X/am het koS[ inderdaad on-
voorstclbare kapitalen om IC
voor te bereiden op een oor-
log tegen een andere Grote
~1ogendheid met alle mogelij-
ke atoomwapens. ruimte-
schilden, tank-divisies. zware
bommenwerpers, vloten vol
\'liegLunpschepen en enorme
hoeveelheden parate troepen.

1bar je kan mij nict wijsmaken, dat ie net
zoveel enorme kapitalen nodij; 7.0Uhebben
om de vredestaken vJ.n de VN uit te voe-
ren.

• VN-vrcdcstaken
Het lijkt mij een uitstekend idec om dc 11'-
j;ers steeds meer in te pas"en in het werk
van de VN, want er lal voorlopig nog wel
wat afg"knokt worden op de wcreld. En er
zal honger blijven voorkomen en nandieten
die voedselhulp willen kapen. Wie zich
bezig houdt met knokparti)Cn en voedsel-
kapers kan 7.df klappen oplupt'n. Het
newaren of herstellen van de vred" brengt
risico's mel zich mee. Ik h"b altijd gedacht
dat politici dat ook beseffen. ,'laar iedere

keer weer. als er ergens. in verhand met een
V:-.J-vredestaak, Nederlandse militJ.iren op
basis van vrijwillij;heid worden inge7;et.
komen bezorgde politici op de proppen:
geen Nederlandse militair mag risico's lo-
pen. Dat begrijp ik niet. Want toen de com-
munistischc wereld nog als een b"dreiging
werd gezien, gingcn de politici cr voor het
gemak maar van uit dat mililairen 7.onder
morren zouden willen sneuvelen voor vrij-
heid. vaderland en kapilalisme. Toen werd
"r nauwelijks gepraat over risico's. Toen
hoorde het Gtote Risico er vanzelfspre-
kend bij.
Zolang is het niet gclcden. dat cr ernstige
bezwaren waren tegen de wJ.penwedloop.
Omdat daarbij enorme aanu[]en mensen-
levcns verloren dreigden te gaan en natuur-
lijk ook militaire menscnlevens (door
bijvoorbeeld de neutronenbom. of hct
ruimteschild). ;\1aar toen waren cr alrijd
wel politici die dat verlies aan mensen-
levens en ~'an militaire levens op de koop
toe nam"n. Want die wilden zij toen wel
Opoff"rcil voor de Gocde Zaak.

• Risico's lopen
Natuurlijk heb ik makkelijk praten: ik hoef
niet meer op te kom"n voor militaire
dienst. Maar in de hele geschied('Ois van de
mensheid is nog nooil aan de militair"n zelf
gcvraagd of ûj eij;enlijk het risico van een

oorlog wet wilden lopen. H"t
uitbreken van de oorlOj;werd
nooit bij referendum onder
de soldaten vastj;esteld. De
oorlog was en is een 7.aak van
Je politici en de j;eneraals.
Dus als je legers wilt hand-
haven, omdat je vindt dal we
nog nict zonder kunnen. dan
moet je ook de risico's daar-
bij 'lanvaardcn. Dat j;ebeurde
als vanzelf in de Koude
Oorloj; wIe daar toen
vraaf.\tekens bij zene. was al
gauw een \'t'rrader of een
Derde \'(legger, maar op zijn
minst een verachtelijke duif.
\X'ie nu durft te opperen, dat
riSICO's III oorlogssituaties
voor lej;ers om.ermijdetijk
ziln. hcet een \'t'rachtelijke
havik.
-"laar dui~.en en ha\'ikken die
kunnen rekenen 7;ullen het
eens ziin. dat je brigades
beschikbaar kuilt srellen voor

aRA:::- de VN "n toch ook kunt
hczuinigen op defensie.

Karel Roskam
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SIOUX JOHN TRUDELL

Indiaanse dichter in de rockmuziek
Voor ccn groot aantal popliefhchbcrs vormt de Amerikaanse Indiaan Joho
Trudcll een van de verrassingen van 1992 .• \let zijn album AKA Grafitt;
Man maakte hij vooral indruk op liefhebbers van maatschappijkritische
rockmuziek. Joho Trudell was tot 1985 ccn activist en dichter. In dat jaar
kwam hij in contact met gitarist Jesse Ecl Davis die hem hielp zijn gedichten
op muziek te zetten. In september van dit jaar toerde Trudell met ccn rock-
band langs een aantal Nederlandse podia. De songs op AKA Grafitti Man,
die bij vlagen aan Lou Reed doen denken, vormen een selectie uit Trudcll's
werk van de laatste jaren. De 'west-coast' popster Jaekson Beuwnc, een
persoonlijke vriend van Trudcll. werkte mee aan de totstandkomin~ van het
album.

John Trudell is een Indiaan, die behoort tot
de stam van de SiOllX. Zijn Indiaanse af-
stamming is een van de belangrijkste inspi-
ratiebronnen voor zijn uitermate kritische
teksten. Trudell noemt de teksten die hij
declameert op een tapijt van strakke rock-
mU7.iek geen gedichten. Hii beschouwt ze
meer als losse flarden, korte kreten. Je kunt
7.e \'ergclijken met grafitti gekalkt op de
muren in de moderne steden die je net als
TrudelJ's teksten v;lJk aan het denken zet.
De titel van TrudeIl's album AKA (Also
Known As) Gmfitti Mali slaat op Trudell's
tweede identiteit: 'Grafitti .\-Ian'.

Truddl werd zijn beweging fel bestreden
door de Amerikaame autoriteiten. ~Ze
voerden een oorlog tegen ons. Ze waren
naar OIlS op jacht. Ze moordden, gooiden
ons in de gevangenis en proheerden ons te
vernietigen. ~
Op 11 februari 19ï9 verhrandde Trudell
de Amrrika,\]be vlag tijdrns el.'n drmon-
stratie voor hrt hoofdkwanirr van de FBI
in Washington De. Als rrden voor die vrr-
hranding gaf Trudell aan d,1f hij in hrt le-
ger geleerd had. dat wanneer de
Amerikaanse vlag ontheiligd wordt. je de
vlag moet verhranden om die ontheiliging
te stoppen. Oorecht, racisme en ongelijk-
heid en de gehele Amerikaanse levensstijl
vOfmdrn volgens T rudrll een schending
van ,11le idealen die ooit door dr vlag heli-
chaamd werden. Vandaar dr verbranding.
Onge~'rrr twaalf uur na de vlagvrrbran-
ding stond Trudell's huis in het Shosone
Palute rrsrrvaat in :'\rvada in lichtrrlaaie.
Zijn vrouw, drie kinderen en de morder
van zijn vrouw kwamen bij de hrand om
het leven. De FBI weigl.'rde de zaak te on-
derzoeken en noemde de brand een onge-
luk. Trudell is er echter van ovcrtuigd dat
het om een wraakactie van diezelfde FBI
ging: ~Het was moord; 7.e werden ver-
moord: hrt was een oorlogsdaad ...

• Muziek en poëzie
Truliell was rrn gebroken

L L man en trok zich terug. In de
daaropvolgende periode
greep hij naar de pen en he-
gon te schrijven. losse zin-
nen, gedichten. "Deze re-
gels, die zinnen gaven mI.'

een houvast. D;lardoor kon
ik dr ellende verwerken". al-
dus John Trudell. \~'at be-
gon als rrn soort thrrapie
groeide uit tot meer. In de
toespraken die Trudell hrr
en der weer begon te geven
integreerde hij zijn poëtische
regels. In 1982 puhliceerde
hij de bundel UI'ing 111 re-
a/ity.
Eind jaren zeventig ont-
moette T rudell dl.' bekende
Amerika;lIIse 'west coast'
popster Jackson growne. In
7.ijn studio maakte John op-
names van zijn gedichten,
uitgesproken tegen de
achtergrond van traditionele
Indiaanse muziek.
Uitrindelijk hleek TruJell

a 11 meer te voelen voor een
l;omhinatie van 7.ijn gl."

M

D EuT 11N

(;,.a/'111

H

zijn vader moest vechten voor het naakte
bestaan. Ervaringen van racisme en econo-
misch onrecht maakten onderdeel uit van
zijn alledaagse b'en. ~a een verhliif als
militair in Vietnam in het midden van Je
jaren 7estig groeide hij Trudell het nrsef
dat de Amerikaanse droom slechts voor
weinigen is wrggelegd. zekrr niet voor ren
Sinux.

• De wraak van de FBI
Aan het eind van de jaren zestig ontwikkel-
de John Trudcll 7.ich tot een van de belang-
rijkste woordvoerders van de oorspronke-
lijke hewoners van Amerika. Van 1973 tot
en met 1979 was hij nationaal voorziner
van AL\I, de Amrrican Indian .\tovement.
Behalve van dr Amerikaansr media trok de
heweging de aandacht van de fBI. Volgens

o

A J< A

J

• De aarde, onze moeder
In Trudell's teksten moet de moderne. in-
dustriële samenleving ht.t zwaar ontgelden.
In een maatschappij waar geld regeen lijkt
de mens elk ontzag voor de
medemens en de aarde verlo-
rrn Ir hebben. Als Sioux laat
T rude]] zich inspireren door
de spiritualiteit die de oor.
spronkelijke bewoners van
her Amerikaanse continent
kenmerkt. :'-Jet als hel legen-
darischr Sioux-opperhoofd
'eraz}' Horse' noemt Trude]]
de aarde onze moeder. Er is
maar één aarde. één moeder.
In de song Ric1J Mali's Wrar
schrt,>t T rudell een dolge-
draaide heschaving die pa-
rasiteert op de aarde. In dr
jacht op winst wordt de
lucht en het water omwille
van het geld vervuild. We
\'erkopen ome aarde, onze
moeder ...

Trudell's leven, dat in 1946
begon in Omaha (Nehras-
ka}. is getekend door een
reeks van dramatische ge-
heurtenissen. Hij verloor
zijn moeder op 7,esjarige
leeftijd en groeide op in een
reservaat. waar hij zag hoe
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'Grafitti Man' analyseert vlijmscherp
dichten met moderne pop. en rockinstru-
menten: synthesizers, elektrische gitaren,
drllmcomputers enzovoort. Rock 'n wIl
was immers de muziek waarmee Trudell
was opgegroeid. "Ik wilde die twee dingen
per sé met elkaar vermengen, muziek en
poëûe. Maar wel op een manier dat ze ie.
Jl'r tot hun recht kwamen, ook al werden
ze vermengd.~
In dat opzicht betekende Trlldell's ont.
moeting met de gitarist Jesse Ed Davis een
doorbraak. Davis, van oorsprong Kiowa-
indiaan, speelde met artiesten als jackson
Browne, Bob Dybn en mer elk \.an de vil'r
voormalige Beatles. Trudell en Davis na-
men samen een aantal songs op en
hrachten die in 1986 onder de naam 'The
Grafini Band', op cas,eue uit. De titel van
die cassette was de7£1fdeals die van het
huidige album 'AKA Grafitti Mali',
Niemand minder dan Bob Drlan noemde
Je cassette 'het beste alhum van 1986'.
Er volgde een tweede album lIlet Jesse Ed
Davis. De plotselinge dood van Davis in
1988 betekende echter een eind aan de sa-
menwerking.

• Indiaanse spiritualiteit
Trudell zette zijn avonturl'n in de t(x:k-
muziek door, nu in samenwerking met de
slaggitarist van de 'Grafirti Band', ~Iark
Shark, waarmee hij nieuw materiaal op-
nam en uithracht. In 1988 roerde Trudell
met zijn band in het voorprogramma van
de Australische groep 'Midnight Oil'.
Het album .AKA Gra{itti Mail. dat onhlngs
is uitgebracht is eell verzameling van traás
van Trudell's vorige albums. Voor deze ge'
legenheid zijn de songs opnieuw gemixed
en zijn enkele stemmen toe~evoegd, onder
andere die van Jackson Browne en Kris
Krisrofferson. ~tet behulp van Rykodisk,
de maatschappij die het album uitbrengt,
kan Trudell een breder publiek bereiken
dan via Je kleine maat>ehappijtjes die zijn
eerdere albums uitbrachten,

In de teksten van de tracks op AKA
Grafitti Mün hoor je een man die teleurge-
steld is in Je wereld. Het gevoelde onreeht
zet Trudell om in een kritische houding ten
opzichte van de moderne maatschappij en
het hestaande politieke systeem dar hem

zo~.eelellende heeft gebracht.
1har Trudell is geen zeur-
piet. Hij laat zich inspireren
donr Indiaanse spiritualiteit
die hem in staat stelt om
haarscherp te analyseren en
in Restless Sitl/atifms de
waarom vraag te stellen:
"Why, why, why?~

• Streven naar
verandering
Trudelllijkt voor zichzelf een
belangrijke rol re zien wegge-
legd in het streven naar vcr.
andering in de wereld. In de
jaren zeventig ontpopte hij
zich als een van de belang-
rijkste woordvoerders van de
voor hun oorspronkelijke
rechten opkomende India-
nen. :\u trekt hij langs de
poppodia met zijn kritische
popmuziek. In zijn lijflied
Grafitti .Mall lijkt hij zichzelf
een opdracht te stellen:
"Something's got to change,
something's gat to change ...~
In Baby Boom Ché wordt
Trudell's relatie met rock 'n'
roll muziek duidelijk. De op-
komende jeugdcultuur na de
oorlog zierTrudell als een re.
bellie van de na.oorlogse
jeugd tegen de absurditeit
van de gevestigde orde in de
Verenigde Staten, "Het leven
had l'en nieuwe frisse start
nodig, want twee wereldoor-
logen achter elkaar is echt te
gek man, ..~
Volgens Trudell vervulde de
vroege Elvis Presley de rol
van leider in een strijd die in
de jaren vijftig gevoerd werd
voor een andere levenswijze.
De jongeren die na de oorlog
geboren werden wensten
zich niet langer te schikken
in Je vooroorlogse beklem.

mende, gehoorzame truttigheid. Ze
vochten voor hun recht op uitbarstingen
van spontane energie.
In BomiJs over Baghdad hekelt Trudell de
macho-houding van het militaÎre apparaat
met zijn schijnhare veronachr;r.aming van
het menselijk leed dat duor de bombarde-
menten werd aangericht.

• Belangrijke boodschap
Trudell's analyses van de moderne tijd en
de heersende macht zijn vlijmscherp en ge-
nadeloos. Hij slaat meestal de spijker op
zijn kop. In juni van dit jaar sprak hij een
publiek \.an etrelijke duizenden personen
toe op het New ~tusic Seminar in New
Vork en gaf hij commentaar op de
Amerikaanse verkiezingscampagne, Tru.
dell: "Bush... ha, ha... Clinton laat me niet
lachen. Nee dan Ross Pertot, hij is eigenaar
van de Clinrons en de Bushes...~
Trude11's boodschap moet gehoord wor-
den.

Pall/ Rutten
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DE GRENZEN VAN DE WELVAART
SiccoMansholt: 'Alleen door een ingrijpende gedragsverandering
kunnen we onze toekomst redden'

Sicco A1.m.<iJo/l: 'De rljkc /,lIIdol zullen 1111/1 IIlJterii'/c COII'<lIIl1ptieC1ldlls ook de produktie
moett'lIllerlagell "m mimte te sclit'ppelll'OOr <'<'11 redelijke (mtwikkeling 1'<111 de produktie.
groei 1'1111 dt' arme'I.'

Clohal Village; de wereld \•.'ordt ccn dorp. Er is één 'wcrc1dsystccm' en pro-
hlemen als milieu, vrede en veiligheid, mensenrechten en onderontwikkeling
zijn niet meer los van elkaar te zien. Dit is de kern boodschap van het inmid-
dels vermaarde Brundtlandrappnrt 'Our Common FUlure'.
Sicco l\1ansholt, ex-hestuurslid van het Humanistisch Vredesberaad, gere-
nommeerd PvdA-lid en eenijds dé man van het Europees landbouwbeleid,
geeft zijn visie op de samenhang tussen die verschillende zaken in een vraag-
gesprek met EGO-redakteur Jan den Boer.

Zoals gezC1~d,de wereld wordt C/'II dorp,
!Joe ki;kt 11 ,-/,wr tegen <Jiln?
Alle problemen hang('n mer clbar ~alllcn.
Er kan eigenlijk niets mCl."r geh~'uren in
japan. Zuid-Amerika of Afrika. dat ,111dere
delen in de wereld niet heroen. Vernie-
tiging van de ozonlaag door het CFK-ge-
hruik in de Verenigde Staten treft ook ons,
en Oll> zeer hoge energiegehruik helast de
atmmfeer van de gehele wereld met een
overmaat van knoldioxide. En omdat door
radio, tv en de pers de men ,en van alles on-
middellijk kennis kunnen nemen. leven we
ah het ware met elkaar in een gruot dorp.

• Wereldregering
Maar het dorp is onhestuurbaar. Wc leven
wel samen, maar de wereld is eigenlijk een
vorm van anarchie. Al jaren gekden is dat
hcrl goed geconstateerd door profe»or jan
Tinbergen. Ik ben het geheel met hem eens
dat de Verenigde Naties zich in de richting

moeten ontwikkelen van een ,oort werelJ-
regerlllg.

Er zijn wat kleine stapjes gezet de laatHe
jaren. bij\"Oorbeeid op het gebied van \.rede
en ~'eiligheid. en lllen<;{"Jlfechten. .\laar die
organen zijn te zwak om iets funda-
menteels te veranderen. t'ct'1ll een gespe-
cialiseerdt' V:-':-organisatie als de Voedsel-
en Landbouw Organisatie, de FAO. \X'e
hadden bij de oprichting in 1945 nog de il-
lusie d,n die regelend zou kunnen optredcn
op het gehied van de verdeling \'an het
beschikbare voedsel . .\taar het is een zwak
orgaan gebleven. Het levert wel prachtige
statistieken. maar een echt beleid om
massale hongersnood te voorkomen. blijkt
niet mogelijk.
"Iet de vr,ugstukken van het milieu is het

nog nger. Er wordt veel gepraat en we
kt'nnen ook de grote dreigingen die op ons
afkomen, Jllaar wat doen we? \X'e hebben
pas de conferentie in Rio de janeiro gehad.
waar tientallen regeringsleider> bijeenkwa~
men. 'Veel geschreeuw en weinig wol' en
dat benauwlllle.

IX'a! I'iud! 11 111 dit !'crblmd Fan het
Brlllldtllllldra/Jf}(Jrt?
Het rapport Urundtland vind ik Ie optimis-
tiS\:h. Het is wel een goed rappon in de zin
dat het een duidelijk beeld o;çhept van de
gevaren die dreigen. maar ook BrundtlanJ
geeft geen oplossingen. Het rappon Legt
dat de economische groei in de rijke landen
nodig blijft om Je doeleinden die we stellen
te bereiken.
D,lar zinen de samenstellers er volkomen
naasl. De rijke landen zullen hun materiële
consumptie en dus ook de produktie
moeten verlagen om ruimte te scheppen
voor een redelijke ontwikkeling van de
produktiegroei van de armen. Het is de
kwestie van een betere verdeling van de
beschikbare genruiksruimte. dt' rijken min-
der en de armen meer.
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'A1<lar/I ['('lIt met de a/lto hier gekomen eli ook Ik ri; /log al/to. Nou. wat
doen 11'e? Dat ::almoetenl'eranderen!'

zelfs her begin van de bereidheid tot de
aanvaarding niet. We zijn eenvoudig niet
bereid de kern van de l.aak aan te pakken,
namelijk minder te verbruiken.

Jan ,1('11 Boer

, II\\':\
\\\\ 1\.\\\\I\~.' . ,\\\\\
Ic 'ICl X \\\~\,\ .. \lC'I'"
.\, .1,1, . l' I\\~\\n, \1\,,1\1
\\tl \\\1\\1I \I'

Hoe //luet dat dml?
Om dal te bereiken is een grote gedragsve-
randering van de mens nodig, een diep in-

grijpende verandering in de
structuur \'an de maatschap-
pij en in het bijl.onder in het
rijke deel van de wereld. Ik
zie de politieke wil om dat te
doen niet. Ook niet bij de
org;misaties die zich daar
met kracht voor inzetten.
Het Humanistisch Verbond
loopt met gesloten ogen
langs de kern van het pro-
bleem.
Natuurlijk zijn er mensen
die zich hiertegen \'erzetten
en daar reken in mijzelf ook
toe. Maar u bent met de
auto hier gekomen en ook ik
rij nog auto. Kou, wat doen
we~ Dat zal moeten veran-
deren!

• Echt veranderen

Voor dit interview heb ik gebruik B:emaakt
\'an het boek: 'Ontwikkeling, ~hheu en
Veiligheid: Mondiale Interdependentie' van
het Studiecentrum voor VredeSHaagstukken
van de K.U. Nijmegen. (jdB)

zW11l;en.

Wat zou uw adlJies zijn?
Het Humanistisch Verbond
zal zich duidelijker politiek
moeten oriënteren en de
kern van Je problemen dui-
delijk moeten stellen. Zij zal
het uitzicht moeten bieden
op een dorp met kansen van
overleving voor iedereen.
Er l.ullen wel mensen afha-
ken, maar wc moeten ver-
mijden dat de humanistrn in
allerlei organisaties geschei-
den gaan optreden. Als ik nu
het grote aantal humanis-
ti<;(he gespt'cialiseerde orga-
nisatie, zie, dan kan ik cr

geen touw meer aan vastknopen. Het
Humanistisch Verbond moet het humanis-
me in de praktijk uitdragen. Her zal geen
politieke partij l-ijn, maar ze mag de po-
litieke boodschap niet vermijden. Het
Humanistisch Verbond kan niet blijven

PvdA. Dil" is op dit punt ook zeer onduide-
lijk en loopt met ern boog om dat
vraagstuk heen, omdat het te gevoelig is. Je
zou eigenlijk heel simpel kunnen zeggen
dat men hang is daarmee stemmen te ver-
liezen. ~Iaar daarin "tOlatze nutuurlijk niet
alleen.
Politici zullen duidelijk moeten maken dat
we zo niet door kunnen gaan. \X'e hehben
bijvoorheeld dl" kwestie gehad \'an de

WAO, waarbij het toch it.ts minder zal
moeten. ~Iaar je ziet de politieke storm die
opsteekt! We zijn eigenlijk gC\'angen in on-
ze democratie waar het gaat om de gunst
van de kiezer.
De echt moeilijke vraagstukken worden
vermeden. -"Iaar het gaat niet slechts om de
politieke partijen, ouk Je kl."rkenen de hu-
manistischt, hcweging laten verstek gaan.

Is er dan helema,J! geen hoop meer?
Het moer blijkbaar eerst nog veel erger
worden . .\lis<;chien tegen de tweede helft
van de volgende eeuw, als dl" bos'ien
verdwenen zijn, Je l.eespiegel stijgt door de
te verwachten klimaat'i\'erandering, als cr
een echt tekort aan voed,e1 ontstaat . .\Iaar
dan is het te !:lat. Dan zijn we echr 'de
grenzen voorbij'.
Meadow, zegt in zijn boek niet dar de we-
reld Icn ondergaat, er is nog een kans, nog
een mogelijkheid het tij te keren. Her is vol-
gens zijn berekeningen mogelijk d:n we
straks met tien miljard men,en in ons dorp
voldoende te eten hebben en een redelijke
welstand kunnen behouden.
~1aar als ik dan optel wat cr allemaal moet
worden ged:lan en welke ingrijpende ge-
dragsvcranderingen daarvoor nodig zijn,
dan wordt het mij bang om het hart. Ik zie

• Keuze maken

• Politieke partijen
Wie kUllnen d<lt doen?
In de eerste plaats is het natuurlijk de taak
van de politieke partijen om een duidelijk
beleid uit te stippelen en de mensen da,H-
van te overtuigen. Ik denk daarbij in de
eerste plaats aan mijn eigen partij, de

NOK steeds economische groei elJ d/ls
moeten we ;lIist niet eell staf!Îe temg doen?
De rijken moeten een ,tapje terug doen. Zij
moeten zich niet ver"chuilen achter het
wazige begrip van sdeetieve groei waarmee
ieder tevreden i" en we rustig onze gang
kunnen blijven gaan met de verhoging van
de materiële. consumptie. Nog meer auto'".
nog meer relZen.
In ons 'dorp' wonen wij in
een prachtige wijk, van alle
gemakken voorzien en naa,t
on, 10 de sloppenwijk
woont viervijfde van de
totale dorpshcvolking. \'('1'
weren ook dat water, zuive-
re lucht, produklievr groei,
grondstoffen en enngie be-
perkt zijn. We weten dat 00-
l.e arme buren in aanral
meer dan verdubbden in één
generatie. We gebruiken per
hoofd wel twaalfmaal zoveel
materiaal en energie ... \'('e
vermijden een politieke
keuze die we niet mögen
ontwijken.
Het pas verschenen boek
'De Grenzen Voorbij', is
heel wat realistischer.
Dennis ~leadows toont
da;uin overtuigend aao dat
we de grenzen gepasseerd
l.ijn. Slechts door een ingrij-
pende gedrag,vt~randering
kunnen we onze toekomst
redden. Het dringt door tot
de politieke kern van her
probleem.

Ondanks lIW somberheid
zullen we toeb I'erder
moeten?
Maar wc moeten natuurlijk
verder en dus staan we voor
een groot politiek uaagstuk.
Dat vraagt van ons bereid-
heid tot een duidelijke keuze, gemIgd door
daden. ~Iaar waar vind je in de politiek be-
reidheid tot krimp~ Welke politieke partij
voert dat in haar vaanJel~ Is onze demo-
cratie in staM de weg van krimp te realise-
ren? Siets wij,t daarop.
Als de regering voorstelt het autoverkeer
terug te dringen door een heffing op benzi-
negebruik leidt dat rot heftige protesten.
Het blijkt bovendien niets uit te halcn.
.\1en is nog wel bereid zijn afval te sorte-
rcn, papier, glas etc., maar minder gebrui-
ken? Ho maar.
We moeten de weg die wc eeuwenlang heb-
ben gevolgd, verlaten. Een weg die de
S!Tuctuur van onze maatschappij heeh be-
paald en nu de grenzen V,1O het nog moge-
lijke gepasseerd zijn, moeten wc omkeren.
Dat i" eeo ontzaglijk vraagstuk. De eerste
vraag is natuurlijk: Wie gaat voor~ Er moet
een andere mentaliteit gekweekl worden.
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Nieuwe held van Hollywood schittert in

BOB ROBERTS
De nieuwe held van Hollywood is geen mooie jongen. Hij moet het ook niet
hebben van zijn spierbundels cn hij is evenmin een komiek. De nieuwe held
van Hollywood heeft hersens! De 34-jarigc Tim Rohbins, want over hem
gaat het hier, is een veelzijdige Amerikaan die zoveel van zijn land houdt.
dat hij het een meedogenloze spiegel \'Oorhoudt. Het moet voor de miljoe-
nen Amerikanen, die machteloos toezien hoc hun 'Amcrican Dream' steeds
verder afbrokkelt, een verademing zijn dat cr iemand is opgestaan die zijn
verontwaardiging zichtbaar en voelbaar kan maken. En Rohbins bedient
zich uitgerekend van de droomfabriek van Amerika, Hollywood. om zijn
verhaal te vertellen.

Tim Robhins is al t't'1I aantal jaren actief in
Hollywood, Illaar tot nu roe uitsluitend als
acteur. Hij kreeg echter vrijwel steeds rolle-
tjes van een wat dommige sukkel die geen
greep op de dingen heeft. Tot The Player
(Hlrige maand hesproken in EGO). waarin
Robert Altman juist Robbins koos om de
rol te s(X'lenvan de genadeloze studiumag-
naat BiJlGriffin.
Kort na The /'lawr, die ook in ons land
aan een triomftocht is begonnen, kwam
Robbins naar voren met Bol} Ro/Jerls. In
meer dan één opzicht is dele film een huza-
remtukje, want Rohbius schreef 7.clf het
scenario (dat hem vijf jaar kostte), hij von-
de de regie. spçelr de hoofdrol èn zingt de
protestsongs die hij uok nog eens, samen
met zijn broer, zelf heeit geschreven! In
Amerika wordt hij door sommige critici al

vergeleken met de creatieve, leer kritische
dui7,endpoot Orson Welles.

De timinl' voor BolJ Roberts kon niet
heter: tegen de achtt"rgrond van de nade-
rende presidents\"ukiezingen plaatst
Robbins de figuur van Bob Roberts, een
jonge republikein, voormalig protötzan-
ger, inmiddels selfmade miljonair. die een
gooi doet naar een zonetin de senaat. (Zijn
opponent is een wat oudere, leer ervaren
en vooral fatsoenlijke democraat, gespeeld
door de schrijver Gore Vidal die lelf een
pa;u keer in hef politieke çin:us hreft mee-
gedraaid en die dl' rol mrrr dan ge-
loofwaardig nerrzrt.)
Om zijn doel tr berrikcll voert I{oberts, ge-
assisteerd door zijn staf van knipmessende.
gladde praters, per bus een wervende cam-

pagne in dl' staat Pennsylvania.
De film is opgezet als een documentaire: de
camera volgt Roberts tijdens zijn velr spee-
ches en lijn ontmoetingen met politieke
volgelinl'en, maar ook achter de schermen,
in zijn hus, tijdens besprekingen met zijn
staf. en 7.ijnontmoetingen met de pers. En
laugzaam maar leker blijkt dat die fris-
gewassen jonge idealist, die graag terug wil
naar de tijden van voor de jaren 7.estig, in
werkelijkheid een uitgekookte opportunist
is, die hetrokken is bij een financieel schan-
daal.
Een 7.warte journalist, die eerst een aamal
keren vergrrfs om el:n ommoeting met
Roherts hedelt, zer op t"en ogenhlik de
feiten die hij heeft verzameld in de krant.
Als kijker weet jl' dan metecu dat hij het
niet Lmgmn'r lal nuken. l\.taar hoc door-
trapt Roberts op die streep door zijn image
zal reageren, kun jr nog niet vt"rmoeden.
Want de jonge kandidaat. dir voc!t dat de
publieke opinie zich tegen hem dreigt te ke-
ren, ensceneert een aanslag op zijn leven.
En wie wordt ervoor in de kraag gegrepen?
Juist, de 7.warte onruststoker. Binnen de
kortste keren heeft Rohhins zijn veilige
positie wea terug, nu al, martelaar die
vanuit een rolstoel zijn prott"st,ong, bliift
zingen...

Voor I\ill Clinton en George Bush is Bvh
Roherts geen pretje om naar te kijken, ge-
steld dat ze dat zouden doen. Wclis•.••..aar is
Roberts een republikein zoals Bush, maar
hij meet 7.Îchhet imago van de jeugdige. in-
nemende democraat Clinton aan, waarmee
hij duidelijk maakt dat hij ook in hem geen
enkel vertrouwen heeft. 'Ik hoop: aldus
Rohhius in ecu intl'rview, 'dat Bob Roberts
het puhliek a,lJIhet denkeu zet m.er het po-
litieke systeem in ons land en dat ze goed
kwaad worden ook. Want we hebben ei-
genlijk maar één partij, al noemrn wr het
cr officieel twee.'

Leollvre flan Op:::edillld
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Wie deze rubriek regelmatig leest, kent
mijn voorkeur voor kleinschalige Engelse
films die over 'gewone' mensen gaan. Een
pra<.:htig voorbeeld \"Jn dit genre is Riff
Raff, waarin de situatie in de bomv in het
huidige Engeland op de korrel wordt geno-
men. Maar 'de bouw' kun je ook zien als
model voor de totale sociale situatie in
Groot Brittannië,

Hoofdpersoon is Stevie, een jonge knul die
ten paar maandjes in de bajes heeft opge-
knapt. Toch een goeie jongen, die vast van
plan is nu op het rechte pad te blijven. Hij
heeft mand, want hij kan vrij snel als
houwvakker in Londeo aan de shg. Als hij
op een dag ook nog door een toeval een
aardige vriendin weet te versieren, lijkt de
roekomsr hem roe te lachtn. Lijkt, want op
ziÎn werk hlijkt al snel dat de opzichter het
met de veiligheidwoorschriften niet zo
nauw ntt"ffiL Ook de vriendin van Stevie
hlijkt niet het mtisje waar hij haar voor
hield: 7.e is verslaafd aan drugs. Riff Raff is
hef soort film dar tussen de vele ruwe grap-
pen door etn schrijnende dwarsdoorsnede
vormt van een situatie die eigenlijk niet
kan. Regisseur Ken Loach kreeg er vorig
jaar ttll Felix, de Europese Oscar, voor.

L.I'.O.

Emer McCourt ill 'Riff Raff

V.l.n.r. Vietvr U;w, Loes I);'outerson en Jack Wouterse ill 'De Drie Beste Dillge'l in het Leven'

gekrtgen, of wellicht een van zijn hoofd-
robpelers. 't Zou me niet verbazen, want
hehah'e dat het andere aanbod dit jaar ma-
gtr was, is deze film in elk geval oorspron-
kelijk, onderhoudend en mooi opgenomen.
Hoofdpersoon is een serieuzI" Hollandse
violiste die in Parijs woont, maar llaar
:\"ederland vertrekt om haar vriendJe, rrn
drukdoende macro-econoom, te vertellen
dat Zt zwanger van hem is. In de trein ont-
moet ze eell raadselachtige Oost-
Europeaan, die haar bij aankomst een pak-
je in hewaring geeft. Vervolgens blijkt haar
vriend niet thuis te zijn, al had ze haar
komst aangekondigd. Vanaf dat moment
begint er een merkwaardige zwerftocht
door Amsterdam. Het meisje wordt al snel
heroofd, in het pakje van haar mede-passa-
gier blijkt een kooi met een eend te zitten,
ze ontmoet twte niendelijke maar zeer
warhoofdige jongens en heeft een frustre-
rend gesprek met haar vader.
Kortom, allt"s dat 7.tker was in haar geor-
dende leventje, hitdt opetns geen houvast
meer. Ze zier zich gedwongtn af te gaan op
haar eigen inwItie. En die wijst haar uitein-
delijk toch de guede weg,
Dt moó1ijkheid mt"t dt film is dat hij een
\wt"tje op t",.ee gedachten hinkt. Voor een
echte bizarre komedie gaat hij niet ver ge-
noeg. maar voor een normaal avontuurlijk

verhaal komen er
teveel onwaarschijn-
lijke situafits in voor,
die de kritische kijktr
op den duur een tikje
gaan irrittren. '\-Iaar
er wordt heel a'lrdig
geacteerd, door Locs
\Vollterson in de
hoofdrol, en door
Jack Wouterse en
Victor Low in twee
grote hijrollen. To<.:h
wordt er pas echr
vakwerk geleverd als
I'ierre Bokma, zij het
in ten piepklein rolle-
tje, in beeld is. '\-laar
nogmaals, voor een
film van eigen bodem
zeer geniethaar .

Thom Hoffman (r.) maker I'all 'De Domeim'1/ Di/lJoorst'

Aan Ger l'oppelaars viel de eer te heurt,
mer zijn errs!e lange s~c1film De Drie
Beste Dingen ill het Leven de Filmdagtll tI"
mogen openen. Als ik dit stukje schrijf
weer ik llOg nier of hij er ten kalf voor heeft

DE DOMEINEN DITVOORST
Vijf jaar ~c1cdcn liep cineast Adriaan
Ditvoor~t de Schelde in en maakte op die
manier een ",inde aan zijn leven. Die
vrijwilli};c dood van Ditlioorst lag in de lijn
Ja H~rwachringcn. Hij was een veelbr-
lovende filmmaker die na een snel succes
aan het begin van zijn carrière, later nooit
die eerste beloften helemaal wist in Tt'
lossen. Tijdens de Filmdagen in Utrecht
werd dir jaar een retrospectief aan zijn
werk gewijd. Terecht, want of je nu wrl of
niet van zijn films houdt, ze waren \looral
voor de tijd waarin ze werden gem,ukt, ze-
ker origineel en je 1.ag ook onmiddellijk dat
daar iemand met een absoluut filmisch oog
aan het werk was geweest. Thom
HoElman, persoonlijk vriend van DitvooTst
sinds zijn rol in diens laatste film De Wine
\X'aan, maakte met De Domeinen
Ditl'oorst een zorgvuldige, licfdevollr do-
cumentaire over leven en wrrk van dl" re.
gisseur. In een wat klassiek maar toch zeer
genietbaar kader van kone imerviews mtt
mensen die Ditvoont hrhhen gekend of
mt:t hem hehhen gewerkt, afgtwissdd mtf
fragmenten uit zijn films die aansluiten bij
de diverse uitspraken en meningen over
Ditvoorst, stelde Hoffman etn portrt:t sa-
men van dit buitenheentje van de vader-
landse cinema, door Jan Vrijrnan in de film
zelfs onze meest hegaafde cineast grnoemd.
De film rouleen, samen met een kort
Ditvoorst-programma, door ons land.
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'always remember
your falhers

never sold Ihis land'
- Old}use!,"
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KEERPUNT

Bi; .ft, krijgsmacht is de I'ermillderde 4zet
wat moeilijker te //leten. De produktie I/mi

g"llahtskracht, om de I'ei/igheid /',1/1 de
Ihltie te gar<lmieren, [,l<It zich moeiliJk ill
getal/eli II/Cerge('en.Toch wordt ulfs l'uur
de meest rechtse politicus duidelijk d<ltde
huidige sterkte I'an onze krijgslll<lchtduor
het ineenstorten 1'<11/ de USSR, aantien/ijk
kan l'erminderen. Het meest pijn/ijk is dat
I'oor de meI/sen die er hU/I brood mee
moetel/ I-"erdienen.ZI' hadden eell mooie
carrière (loor ogen die plotseling //Iordt 4-
gehroken. Afaar ook selltimellt speelt eell
rol, vooral hij het belJO/ldend .ieeil'all O/IS
/'o/k. Het I/a<lr de schroothoop afl'oerell
/'<111oorlogssc1JelJell, tallks ell straal-
1I1iegtlligenis lIoor hen ('e/1glorie die /'er-
g<l'u. HO/Jenlijk iJlijl'ell de AfJrilliers-, de
joJi<ln \Vil/em Friso- en de Lllc1Jtlll<lclit-
kapel 1I0g eVI'1ldourspeiell, als pleisters op
de ll'omiell.
Dali komt plotseling - als el'IIreddende ell-
ge/ III/'t bazuin - een gelllid Jlit eell oll/'er-
.iachte hoek, .iat er geell stui/'er bezuinigd
mag word,'1/ op het defensie/Jljdget. Het
ziJn geell wnorden uit .ie rVD of de
rechterdel/gell"1II het CDA. ma,lr l',1Il eell
rooie minister. jan Pronk W<lStot die COIl-
clusie gekomen 11<1terugkeer vall zijn
bezoek <1,111 Somalie. 111d,lt deelp,lII d,' we-
reld sterft mell letter/ijk I'all de hOllger. Het
zonder lIlar stlfren l'<llll'oedsel ell medicij-
lWIl heeft geen enkele zin, was zijn stel/il/g.
Vooraf dit'nt alda<lror.ie op zaken te wor-
de/l gesteld, lI'a<lfl'OOr onder de dag /'<111de
VN een goed leger m(let zorgen. Dat /(lij
da,lr enl bijdrage ,lan moeten lel'Cfell is
t'an::elfsprekelld.
fkz.llinigillg"lI op defellsie is da,lfom lIiet
/'I'rstan.iig als we deu niellll'e takelI willell
uitl'oerell.
Sinds Pieter lel/es TroelstrJ zi;n dit /'oor
een soà,wl-dCIllOCTa,1!II./oor.iellwaarbij ;e
kalf sprekell /'an eell keerpunt. Ook 11;1.ie
Tweede \VereMoorlog 1/',15 geld 1'{lOr !Jet
leger toch l'en I/ood::akelijk kll',wd of een
klm/ijke II00dZ<l,lk. Zo,lls 1111blijkt is de
communistische dreigi/IK 1'<111 minder be-
lang geweest dali wat op dit moment in de
.ierde wereld gai/llde is. Als dat Iloor dl'
meerderheid I'an 0/1.< parlement ook zo is,
heefi dat keerpllll1lloor ons leger nogal eell
ingrijpen.i I{el'o/g.
De disC/lssie Oller dae gewijzigde
zienswijze zal iu de politiek 1I0g wel ellell
durt'JI. Zowel het afschaffen van de diellst.
(J/i(1Jt, alsll'el dienstplichtigen /'oor deu
taJk illzetten maken f,er::iellillg l'</n de
grol/dWd lIood::<lkeli,k. DaJrt'oor is I'ell
twaderde meerderheid 1'<In OIlS Il<lrlement
nodig.
De tijd .tie we .ioorga<l/ls dûar<llmbeste-
"'-'11, za/ 1Jei,wsI'oor Somali;; OfJkorte ter-
mijll geen keer(nmt IJetekenell.

geil d,1Il{)l'('r te hoge loul/kostell en l'il/den
d,1t het ,ll/ell1aal('ffiá;;lIter moet. DI.' lIak.
heweging stelt Ilast dat de leidillg lIan het
bedrijf lriet deugt. De pr,lktijk ahter is, /let
,115in de l'orige e('uw, het {mts/ag I'oor hOI/"
der&'n n'erkllemers die 1111' toen /log arbó-
ders I/oemde/l.

om onz~wapens .. .
éj<lnde str:!JclenCie F'1rtc:Jen

te k~nnen verkopen

zoelr" we ergens oF'<iewere' .
,,,,enprop/eem- ofkrisissit"'ltie s~n'lleren
"omen on2e !:,\ktiviteiteninsnel tempo op~nf ,

we zor~en voor voldoende tr"lnsporr,
scheFen en h"lvenr'1Ciliteiren""

lndiell de vraag l!<Iar C('IIl!rodllkt mhlder
I('ordt, zi;1I maatregelen noodz,1kelijk om
de temglopellde winst tegell te 1-:,1(Jn.\1;'1'
zien d,1! do.;er dagelI bij Philips ell
HOl/gollens. De markt is ('CTzadigd('(lil wat
we 110em,'/1cunsumelltenelectnJllica. Het
prudllkt staal blijkt elders goedkuper te
zijn. De kupstukkell I'all de hedrijl'ell kla-

Cor Out
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NATUURKALENDER '93
Traditiegetrouw oesfl.'cclr EGO in een herfstnummer aandacht aan
de nieuwe kalender van de Vereniging tot Behoud van
Natuurmonumenten in Nederland. Het thema vall de kak-ncler
1993 is water.
Water, daar kun je in ~cderland niet omheen. Water is cr in veel
vormen, een sloor of een plas, een drassige plek in heT hooiland,
druppels aan ren tak, maar ook als mist, nevel, sneeuwen ijs.
NatuurfotoKraaf Flip de Nooyer uit Havelte legde in deze schint'-
cend uitgevoerde kalender met dertien bijzonder sfeervolle kleu-
renfoto's die vele aspecten van waree vast: van stille bosbeà tot
stralende waterlelie, van ijsvogelrje mer visprnoi tot schadu\Vwer.
pende strandpalen op het eiland Griend.
De kalendt:r is 37 cm hreed en 48 cm hoog, kost f 22,- incl. pOrto
(leden van Natuurmonumenten f 17,50) en is te bestellen bij:
!':atuurmonumemcn, l'\oordereinue 60, 1243 JJ 's-Graveland, tel.
035.62004.
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Nieuw stripalbum van Taco Zip
Het is met strips nèt als n1l't spinazie. Je houdt cr \lan of je gaOlter VOln
over je nek. Voor de rest gaat overigens iedere ver~elijking - tussen
strips cn spinazie. mank, maar uat tcrzijue. Er zijn kramelezers uie
Olliereerst in Je krant op wek go1annaar Je pagina met de strips,
terwijl er bosjes abonnees zijn die niet eens weten welke strips er dOl-
gelijks allcmaal in hun lijfblad staan afgedrukt. Kortom, Je hebt wat
ffict strips of je hebt het niet. Vour de eerste catcgorie is er goed
nieuws te melden. Zojuist verscheen namelijk het JerJe Taco Zip-al-
bum \'an de Belgische striptekenaars Fritzgerald, Jakketoe en
Crornheecke.
Taco Zip is één van de vele strips die dagelijks in de Volksram te vin.

den is en nwnige lezer van deze krant regelmatig een glimlach
bel.Orgt.ln zo'n 175 stripjcs (telkens drie tekeningen) maakt de kij-
ker/lezer kennis met Je - tijdloze - werkelijkheid \'an Olliedag aan de
hand van de wederwaardigheden van de srceds weer opduikende
hoofdpersonen: het varkentje HOlrold, de met een trechter op zijn
hoofd rondlopende Plunk, het van een andere planeet afkomstige
wezentje Wilbur en agent Vantilt t'n zijn chef kapitein Piep. Voor wie
de Taco Zip-strip nnbekend terrein is drukken we hierbnven ter ken-
nismaking een rv,"ectal stripjes af. De ingewijden zullen (Iele niet no.
dig hebben. Die hebben het album al gekocht.
Fritzgerald, Jakketoe en Cromheeeke: Taco Zip 3. 0011 en Blik,
Amsterdam 1992.48 hlz, f 12,50. ('WH)
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HOMOFOBISCH

Kun je ~'<1'1ielllulld zeggen die er een /IIid-
deleeuu/,; ged<1cIJtengoedop lI<.lhrJlldt,dJt
IJi; gek is? Ik /lind 1"111wel. In de llolks-
//Iol/d noemen we bij schering 1'11 ins/ug
melIselI gek als ::;1'er achterlijke idet'Îfn up
lIo.l1JoudclI.Als minister-president Lubbers
of de l'()orzitter t',m het Humanistisch
Verhol/d zouden l,{',klaren dat, gezien IJt'l
aantal echtscheidingen t'il1I I op 3, /n't
huwelijk geen hoeksteen lIIt'er is 1'<11/de sa-
menlel'ill1. madr 1'1'11 aantasting 1'<111 het
menselijk wehijn en dal het dJ<1nJm
wC1I5e1iik .;:;ou zijn om dergelijke samen/c!'-
illgsl'erh,;mdell ZOI'Ceimogelijk Ie l'Uurku-
men (dcsfluods duor ze adJ!er te stelIelI.
biit'ourbeeld bij het llerkriigen 1'<11/een wo-
ning), ZOIIiedereen ze I'oor gek l'erklarel/.
E/I !aecht. Ook <11ZOl/den Imll gedJchten
gebaseerd zijn op Imll principiële lel'ells-
besdJOulI'ing, dali mw zou ie toch gewooll
kUII/len zeggen d,1tU gek ::ijnell nid to'n
beetje ook.

Kun je valt de melIselI die het Vaticaall
bel'ulkell, illclusief de l'a/ls, uggl'lI d,1tals
;:eideeën naar buiten brt'lIgt'lIdie Iliet meer
I'all detc li,d ::iJnell a;ms(mrell tol het dis-
crimilleren I'an 1Jo/1/ost'ksl/eh'll. lIIel als
gel'olg t'en aal/tasting van hel we/;:ijll van

mil,oelll'lI illdil'idllell up dt,u waeld, dat
ze gek ziln? ja, dal/ mag ,e zeggen dat ze
gek zi;n en lIiet zo'n klein bedle ouk, Het
sllperioriteitsdenken 1'ilI1 de katholieke
kerk kwam u'eer eens gl,lShelder bUI'en ta-
felloen het Vaticaml deze :;omer de wereld
lit'l weten dat IlOlI/oseksul'lel/ II'diswaar
raht ht'bbt'n up etell, drinken en werk,
m,lar dat een homosl'ksucel paar dûl 'in
liefde I't'rbolldell' wil ga,m samemV(JlJell,
hel recht Uf!een wonillg ont::egd k,lIl wor-
dell. En wel onui,1/ }}()lIloseksll,lliteit fm'
itell de 'godJdiike orde' l'alt en dergeliike
discriminereIlde bepalillgl'lI dm Icgitiem
zijn, Alet alldl're wuordell: homoseksl/elen
::i;n eell minder soort II/l'IlSel1dat niet ge-
li;kgesteld bclwett te wurden ûan heli dil'
'meer' in waarde zi;n, Als;e::o delikt, kl/IJ

Ie menscn I'eroordden tut tweederallgs
hl/rgers. Net als zwarte mensen, l'nllfll'CII,

hl/mallistell, geesteszil,kel'. Ze hebbell we/
hefM,llde nyhtell, maM je lJoeft ze lIiel als
vulwaardige melIselI te llt'lJ<lIIJele1/.

De opl'altillKell lIan het VatiC<li/1Ibl,teke-
l/en eell i/i/I/ti/stillg l'i/1/ de grundrechten
1'1/11 de mens e/l t'JlI de lIIenselijke uA/,m/ig-
heid. Het recht 0111 te ::iJnwir ie I'an natl/rr
hellt en da,lm<lar te lez'ell. .'I-le'lsell zijn

llalJlurwe:;:ens en die /I<lllIIlr keilt I'ele
l'ers.-hiiningSl'ormen, Dat we dil' I'ersdili-
lellde l"eTschijllillgsl'ormell lIiet alti;d - CII
SOIllShelnll<1d niet - goed begrijpen is nog
geen reden 0/11 er een moreel i/fkeurend
oorded uI'er te get'ell, DJt eell instill11ftjt'
!Jetrecht durft te ontzeggen um te In'ell ;:0-
als je d,Jt ::elf wilt, getl/lgt I'JI/ een diepI'
mil/achti'lg voor alle mensen die builen de
'goddelijke urde' I'al/ell, Of je 111/ lid benl
t'all die kerk maakt lIiet uit, /I/ant ook een
katholieke homost'ksueel l'aft huilen die
'goddeli;ke orde'. Eli daarmee wordt ti.'
t'erscheidell!Jeid ill dt' mellselijke lIatliur
cûtegorisch olltkend.

Of het nll wel of niet /Je/edlgelld is als je
zegt dat de Paus gek is, is in dit I'erbi/Ildhe-
[ema,lluie! interessant. 'Xlant het gaat om
een II'rlbell'l/ste actie 0111111iljoenen mensen
het recht te ontllell/I'II hun lez'en in te
richten tods ::eda! ::elf wil/eli, ::Ol1der,1'/-
deren daarmee te schaden. Deu gezagsdra-
gers l'i111de k<1tholiekekerk hef/ben hun ge-
luofwaardigheid eli respect grandioos t'er-
specht,

Frak Pol

-MISS/!
H£BTUWNAAsTENLJE~
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LAAGVLIEGEN IN LABRADOR NEEMT TOE

Innu: 'Wij gaven dit land niet aan de Canadezen, het is ons land!'

De videobeelden laten het overduidelijk zien: de F-16 scheen met ecn kleine
duizend kilometer per UUT rakelings o\'cr de boomtoppen van Labrador. De
bewoners van het dorpje i'Jorthwest RiveT bekijken de heelden met ontzag
en bewondering. Het zijn merendeels gepensioneerde Canadezen.
Problemen met laagvliegen hebben zij niet. Het dorpje Northwest RiveT ligt
buiten de laagvliegzone. Zij vinden het leven in Northwest RiveT uitstekend.
Wat vissen in de Grand RiveT. boodschappen doen en een praatje maken in
hel gemeenschapszaaltje. Nee, zij hebben geen last van het laagvliegen.

Aan de andere lijdc van de rivier lij;t het
Innu dorpje Shcshashir. Tot aan 19ï2 was
hef één dorp met Äorthwest River, maar
(barna is het als het ware opgedeeld in
twee dorpen. Eén VOOtde blankt' Canadees
en één voor de lnnu-indianen en de lnnult-
eskimo's. Alleen de blanken hebben een
7.iekenhuis in hun dorp waat de lnnu en de
Innu'it gebruik van maken. Officiële con-
tacten tussen de twee gemeenrebesruren
zijn er nier. Beter gezegd: er heerst een kou-
de oorlog, de blanken halen hun neus op
voor de In nu en de lnnu'it.
De blanke Canadees zegt van de In1lu en de
Innu'it dat 7_ealleen maat drinken, vechten
en tv kijken. 'Ze willen niet werken!' is een
standaard uitdrukking.
De lnnu en de Innuït zeggrn dat de blanke
hun land heeft ingepikt en nu weggeeft aan
de buitenlanders om als laagvlieggebied te
gebruiken.
In deze twee beweringen zit een grond van
waarheid. De Innu en de Innuir werken
weinig omdat er geen werk vuor ht'n is. Bij
de hlanke Canadees in dit deel van
Labradot komt ook een hoge seizoensge-
honden. werkloosheid vour. De Innu en de
Innu'it krijgen een werkloosheidsuitkering
vuur de helft van het jaM. De andere helft
van het iaar wordt er geld verdiend met de
jacht op karihoes en de visvangst.

• Verboden gebieden
Deze jacht op kariboes wordt gehouden in
hetzclfd(' gebied als waar het laagvliegen
plaatsvindt. Dit weer tot grote ergernis van
Je be70ekellde vliegers, die daar tekening
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mee moeten houden tijden> het laagvlie-
gen. Officieel mogrn 7.e d,tar niet boven
vliegen. De kaart van het laagvlieggebied is
hedekt met gekleurde stippen die aangevrn
waar de kariboekuddes zich bevinden,
waar een kamp van de Innujagers is of
waar zich een broedplaats voor bedreigde
vogels bevindt. Deze gemarkeerde plaatsen
zijn verboden gebied voor de la3gvliegers.

'\-l;)ar kijken we voor het gemak even naar
ons eigen land. Hier ligt de [aagsle vlieg-
hoogte altijd nog aanmerkelijk hoger dan
in Labrador, C3nada. Tm;h blijkt tijdens
een controle met Fly Catchers dat 16%
hier lager vliegt dan is toegestJ<ln. Die con-
trole werd ged<lan omdat enkele bewoners
van de betreffende gemeente hadden ge-
kla'lgd over het 'diegtuiglawaai'. Als je
daarn<la,t het enthousiasme van de
Nederlandse vliegers in Goose I\;)y ziet,
dan is het begrijpelijk dat er daar een hoge-
re score zal zijn van 'de van vliegregels ,tf-
wijkend gedrag'.
De in Gonse Ba\" oefenende eenheden doen
er dan ook alles' aan om uitbreiding van de
gemarkeerde ZOlles, verboden gehil'dl'n, te
voorkomen. 'Her is al 10% van om gehied'
wordt cr met een diepe lUcht opgemerkt.

• Export van lawaai
De Amerikanen hebben Guose Bav in de
Tweede Wereldoorlog a;)ngeicgd voor hun
bnge afstandsvluchten naar Engeland. De
Amerikanen zijn na de oorlog verlrokken
ma;)r het vliegveld bleef. Canada 7.ag er wel
hrood in en verhuurde her tegen een beste

prijs aan de Europese ludttmachten die in
het diehtbC\'olke Europa steeds meer moei-
lijkheden kregen met het laagvliegen.
Europa exporteert dat wat ze zelf niet wil.
Gcluidso\'erlast is net mi(,ts als giftig afval.
d<lt exporteer je n3<lr de derde wereld. In
it,der gev'll buiten jt" t"igen grenzen. \X'eg er.
mee. de burgers 1I1Ogen cr geen last V3n
hebben en ze moeten str<lks weer stemmen!
Zodoende werd de plaats van de
Ameribnen ingenomen door de Engrlsen,
Duilsers en Nederlanders. De ourspronke-
lijke bevolking van Labrador (Labradores-
werkers), de l!lnu en de Innuït, is daar
nooit in gekend. AI jaren strijdt zij voor
zelfbestuur. Andere indi,lllensrammen heh-
ben dit wel gekregen van de Canadese rege-
ring .. \laar niet de lnnu en de Innuir.
Ander, mag er niet meer worden laagge-
vlogen en verdient Canada er niet aan.
De Innu zijn iu het optreden voor het recht
op ern eigen land W3t r;)dicaler dan de
lnnuït. Bijna ieder jaM vindt er wel een 'sit
down' actie plaats op de starthaan van de
basis. De lnnuit trachten met de Canadese
regering een overeenkomst te bereiken.
Volgens hun leider William Anderson lil is
het ('chter mensonterend zo weinig rrspect
de Canadese regering voor het volk van dl'
lnnuit tount. Alleen ;)1 om erkend Ie wor-
den als grspreksparrner hehben 7.etien jaar
moeten onderhandelen. Toen dat eindelijk
bereikt was heeft het nog vier jaar onder-
handelen gevergd om tor meethare
resultaten te komen.

• Afbraak van een cultuur
De tijd werkt in het voordeel van de
Canadese regering. Drank, materialisme.
rv en geweld maken langzaam maar zeker
een eind aan twee strijdbare volken. De
Can<ldese regering heeft hieraan mee.
gewt"rkt door ;)Ilc voorzieningen 11\ de
kuststreek te ,irueren. Scholen, werk en
7.iekenhuizen zijn er alleen in de kust-
plaatsen. Niet in het binnenland.
Volgens de lnnuleiders zijn het de militaÎ-
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I Indianen bezetten
I startbaan vliegbasis
I

I

I
VOLKEL,12 OKT. Enkele tiental-
len Nederlandse Vredesactivisten
en vier Innu-indianen hebben
maandagmorgen kort voor twaalf
uur de enige startbaan van de mi-
-Iitaire vliegbasis VoikeI bezeT. Ze
protesteren daarmee tegen de
laagvliegoefeningen boven het ge.
bied van de Innu-indianen in Ca-
nada. Aan die oefeningen wordt
ook deelgenomen door Neder-
landse FI6-gevechtsvliegtuigen.
Kört voordat de actievoerders op
de vliegbasis doordrongen werd
nog druk gebruik gemaakt van
het vliegveld waar ook FI6-vlieg-

I tuigen zijn gestationeerd. De ac-
I tievaerders werden even later aan-
I gehouden door de luchtmachtbe-
wakingsdienst en de koninklijke

I marechaussee. S 7 77 •

Pieter de Jager

van de mogelijkheden van het laagvliegter-
rein, Misschien ûen zij wel uitbreidings-
mogelijkht"den voor de Luchtmobiele bri-
gade. Ruimte genoeg, gecombineerd met
de laagvliegende F-16, ideale oefenomstan-
digheden voor de mannen.
Dat ze zich ook op de hoogte wilden stellen
van de problemen die de lokale bevolking
heeft met het laagvliegen doet wat vreemd
aan. Alsof ze dat nog niet wisten.
Er is al op vele fronten aandacht besteed
aan het Innu- en Innuït-probleem, Ze wil-
den het niettemin zelf eens bekijken. De
Defensiekrant schreef dan ook dat de po-
litici spraken met de 'illlVonders' van
Goose Bar, de lnnu en de Inou'ir. Het is in.
derdaad een wonder dat deze er nog IVO-
nef/.

fisten alleen om de publiciteit.' of
'Kariboes zat, moesten re afschieten met
helicopters!'
11et andere woorden: Daar mag je wel ex-
neem laag overheen vliegen.
Dat dit gebeurt wordt ontkend. Zij wijzen
naar de gemarkeerde kaart met zijn stipjes.
'Als ze maar doorgeven waar ze zitten, dan
vliegen we er niet overheen!' De 16% in
Nederland doet anders vermoeden. Royale
koersafwijkingen worden in Goose Bayon-
der radarafleesfoulen weggeschreven.
:\laar die koersafwijking ging wel over een
gemarkeerd stipje ...

De Nederlandse politiek is ook wezen kij-
ken in het Can,ldese L1brador. Een aantal
leden van de Vaste Tweede Kamer-com-
missie voor defensie brachten van 31 au-
gustus tot en met 5 september een bezoek
aan Goose Bay. De delegatie bestond uit de
beren Van den Berg en
Zijlstra (PvdA), De Graaf en Frinking
(CDA), Van Hoof (VVD), Rosenmöller
(Groen Links) en de griffier mevrouw

Tielens-Tripels. Het hezoek stond in
het licht van de behandeling in de

Tweede Kamer van de
Evaluatienota Structuur-

schema

Militaire
Terreinen. Hoe de
politiek aankijkt tegen
deze nota laat lieo wat de toe-
komst van Goose Bay zal zijn.
De motie De GraafNan den Berg
vraagt om de laagvliegroutes JO
Nederland te sluiten in afwachting van een
NAVO-rapportage. Zij willen de Neder-
landse bevolking niet langer lastig vallen
met de lawaaioverlast. Het laagvliegen in
Goose Bay zal dan ook toenemen.
De motie Sipkes is er één die aandacht he-
steedt aan de !nnu- en de lnnuït.wensen.
Hij vraagt om het stopretten van het laag-
vliegen in Goose Bay, totdat de Canadese
:\IER is afgerond. Dat is al eens et"rder ge-
vraagd. Zowel in Europa als in Canada. Er
is zelfs een Internationaal Tribunaal dat
met haar uitspraak die vraag bevestigde.

.Nog een wonder ...
De politici wilden zich op de hoogte stellen

Het aaotallnllu dat meedoer aan een SOOrt
re-inregratiecursus is niet bijzonder groot.
Een cursus die bedoeld is om de jonge Innu
weer te leren jagen. Iets minder dan vijftien
jnnge Innu, waarvan sommigen nog op
school linen, zijn ten noorden van Goose
Bay belig met het leren van de kunst van
hct jagen. Op kosten van de Canadese re-
gering wordt hun iets geleerd wat niet tor
de oorspronkelijke vaardigbeden van de
Innu hoort. Daniël Ashini legt het nog eens
duidelijk: 'We ziJ" lIiet alleen ons land kw-
ijt, maar lVe hebben onze identiteit ook al

bij"a
verloren'.
Dat hij gelijk
heeft merk je als je de
Innu- en de Innu'it-gemeenschap
eens goed aanschouwt. De jongeren
blijken stuurloos te zijn, terwijl de
helft van de !nnuit jonger is dan
viiftien jaar, Het aantal lelfdodingen h
hoog. Met de mond willen alle jongeren
weer terug naar de leefstijl van hun ouders,
maar de sneeuwscooter en de tv willen le
niet kwijt. Dat is te begrijpen en dat hoeft
ook niet, maar het reçht om te jagen wordt
hen zelfs bemodlijkt.

• De MER afwachten
Al in 1986 hebben de !nnu en de Innui't aan
de Canadese regering gevraagd wat de
gevolgen van het laagvliegen voor mens en
milieu zijn. Dat zou worden uitgezocht en
zolang de Milieu Effeçt Rapportage (MER)
nog niet binnen was zou het aantal Iaag-
vliegvluchtell niet worden uitgebreid. Nog
steeds is cr niets bekend omtrent de uit-
komsten van de ~IER, maar bet aantal
vluchten groeir schrikbarend. De Neder-
landse regering doet het af mer: 'Het is een
Canadees probleem'. Op een enkele na zeg-
gen de Oczoekende vliegers:
'Die paar honderd !nnu-indianen vormen
een gedegenereerd vadsig volkje!' of
'Ze hebben een pact gesloten met de paci-

ren en de katholieke kerk geweest die hun
land hebben vernield. De militairen hebben
geld voor huizen gegeven (beschaving) en
de kerk zou hun hebben vetboden om
achter de kariboes aan te trekken tijdens
het jachtseizoen. Iers wat 7.eal duizenden
jaren hebben gedaan.
Daniël Ashini zegt het als een roepende in
de woestijn: 'Wij gaven dit land niet aan de
CAnadezen, het is 0115land!'
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POOLSE VLUCHTELINGE
MAAKT PRACHTSCHILDERIJEN

Ika en
S/.JUlt'k
\Vi/kos~

Als gevolg van de toenmalige rncstalld III

Polen heslO!~n Slaw~k en Ika in 1986 naar
:'\~derland te vluchten. De situMil' was cr
derffiJte onderdrukkend, met nallle voor
Ihl haar werk cn inspiratie, dat ze op weg
gingen naar hrt onbekl'nde. :\Iiss.;hien
heter. misschil'll niet? Via een gefingeerde
uitnodiging V,lll een vriendin uit Xedrrland
wisten H' Wl'g te komen uit Polen. Dit
moest gebeuren nog vóór SLtwrk was afge-
studeerd aan de uni\'~rsiteit, want anders
kwam hij zekcr hct land niet mel'r uit.
Samen, en met als enige bl'zit twel' rugl.ak-
ken, lijn ze naar Amsterdam vertrokken.
Daar hebhen ze eerst een weck in de Slcep-
inn doorgebracbt om vervolgen'; twer
maanden 7warr te werken in de hollen in
Noord-Holland, ml't als ov~rnJ,htings-
plaats een oude schuur.

Slawek heeft in het leven van [ka ook een
bijzondere hetekenis, Illeer dan alleen maar
haM vriend en echtgenoot. Hij ver-
ee11leIvigr zich met [ka',; wrrk, is \'oor-
w'l.1Tdensch~ppel1d hieraan cn dicnstbaar.
Zo stond hij onder meer model voor het
schilderij Onderweg,

• Annapaulowna
Via juridisdle adviseurs wilden ze prohe-
ren te emigreren naar Canad,l of Australië.
Illlniddc1s \'an de s,huur naJr een zom~r-
huisjl' verhuisd, wachtten ze hun verwek
(Ot emigratie af. Dit werd afgewrzen. Via
de gell\~ente Alllupaulowna kregen 7e een
tijdelijke verhliJfsvergunning aangeboden
rn het gebruik van een normale woning.
Voorwaarden waren weluitdrukkc1ijk dat
7.e geen arbeid mochten verrichten en
Slawek kon hijv. ook niet rekenrn op rrn
studieheurs om zIjn studie aan de T.U, in
Delft ,If te m,lkcn. Hlij had toegelaten kun-
nen worden, op grond van zijn studie-
res[llt,lTt'l1 in Po1cn. tot h",t derde jaar) .

• Naar Amsterdam

• Symbolisch realisme
Het is die periode in :S:oord-Ilolland ge-
weest. die hij lka 1ciddl' lOt een metamor-
fose (ged,\aJl(ewiss~ling). Van reali<,tische
kunst in Polen ging 7.enu in de richting van
een symholisch realisme. l-Llar eeTste werk
in :-.iederland was 'de koorddanser' de
srmholiek yoor de moeilijke weg oftewel

1 De risico'.' ('1/1/ lt'l't'II. Ook 'te,hllis,h'

gisçh in l.ich en dat is eigen aan het leven.
Ze noemt het een SOOrt Russisch gevod
(haar moeder is Russisch), w,l<lrbij je altijd
hezig hent mct jc ci~cn twijfels cn vechten
mct jezelf. DM ~cvoel legt n' nadrukkclijk
in haar werk.

Ika z~gr zelf over haar Poolse tijd, dat het
meest kennll:rk~mle v,m dic j'lwn voor
haar bestond uit een ongelukki~e jl'u~d, dic
haar matc100s llIspircerde. Ongelukkig
betl'h~nt voor haar dan ook niet per de-
finitie neptief. I kt ongeluk heeft iets tr<1-

In 1986 zijn Ika Wilkmz en haar vriend Slawek uit Polen tlaaf Nederland
gevlucht. (ka schilderde in Polen zowel op doek al~ op keramiek. Haar
vriend studeerde elektronica aan de Universiteit. Ze zijn uit Polen gevlucht
nog voordat het Oostblok instortte en behoren in die zin dus tot de laatste
kategorie ,'luchtelingen uit het 'oude' systeem. Tb schilderde realistische
voorstellingen. waarhij haar wcrk reeds in Polen 0f,vicl door de hoge graad
van perfectie. Als autodidact kreeg ze van de Puo sc overheid een officiële
graad van erkenning op grond van haar prestaties.
EGO-redakteur Jan den Boer zocht hen op in Lelystad voor een gesprek en
keek z'n ogen uit op de prachtige schilderijen: 'Je moet ze wel in kleur zien
natuurlijk!'
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te maken.
Aangezien ze inmiddels in een andere rege-
ling terecht waren gekomen mochten ze
ook gaan werken. Slawek vond eenvoudig
werk in een aardewerkfahriek in Lelystad.
Ika vond de inspiratie om haar schilderen
van dag tot dag te hervatten.

• Liefst geen titels
lka laat zich moeilijk verleiden uitspraken
re doen over de diepere betekenis van haar
schilderiien, en dat terwijl de symboliek er
toch van af straalt. 'Als ik schilder, denk ik
niet na over wat ik schilder,' zegt ze, en
vindt vervolgens dat de mensen die haar
werk zien zelf maar moeten verwoorden
w;lt ze er in zien. De ritels van de schilderij-
en, zoals ze hier in EGO genoemd worden,
zijn er dan ook vooral voor publicitaire
doeleinden aan gegeven. Liefst had ze haar
werk volledig titelloos geLuen.
Het kost Ika geen moeite om afstand van
haar werk te doen middels verkoop. omdat
ze datgene wat in haar leefr op het doek
heeft kwijt gekund. Wel probeert ze te
beïnvloeden aan wie ze haar werk ver-
koopt. Lang niet iedere gegadigde die zich
aandient mag uiteindelijk ook hij haar ko-
pen.
Inmiddels heeft Slawek werk gevonden in
de electronica in Zeewolde, waar hij vooral
vanwege zijn taalvaardigheid (ook vloei~
end Russisch) is aangetrokken (export naar

~ het voormalige Oostblok).,
'" ika heeft intussen haar derde expositie in
~ Nederland, vanaf 11 oktober tlrn 8 novem-
'" her in de Nationale Galerie in Bussum. Een
Cl aanrader voor de liefhebbers.
ê Ja" de" Boer

Ika en Slawek ten aanzien van hun toe~
komsn'erwachtingen, toen ze tot overmaat
van ramp ook nog een auw-ongeval kre-
gen, waarbij Ika haar been brak en zij meer
dan een jaar medisch begeleid moest wor-
den. In die tijd I.OU haar verblijfsvergun-
ning verlopen zijn, maar omwille van de
hehandeling van net haar aangedane en op-
gelopen letsel, werd ze in de gelegenheid
gesteld haar behandeling in Nederland af

kwam er een nieuwe dimensie bij in
Nederland, namelijk de Hollandse luchten
en wolkenpartijen, die werden toegevoegd
aan haar werkstijl.
Haar werk kenmerkt zich vooral door een
grote perfectie en verfijning.

Op de voorpagina: detailv>11lDe risico's I'all levelI
1, Lege geest 2. Keu;:e 3.0"derweg 4. Doorbraak

• Geluk bij een ongeluk
Her zag er allemaal nogal somber uit voor
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/Ilgrediël/ten voor discriminatie?

• /l/lJokies dCl/kcll;
WIl - ZIJ,
gestudeerd - nid gt'stlldeerd,
h/o1/1k- zwart,
Nederlander - niet-Nederl,mder,
hoofdarbeider - halldarheidcr,
beroeps - diel/stplichtig,
gudsdienstig - niet godsdienstig.

• Daar cen beoordelil/g aan verbinden;
'wi;' is beter d,lII 'zii'.
Wat iezelf hent, beter (.'il1del1dali ..

• Angstig zii" voor wat je niet kent,
voor wat;e vreemd l'illdt;
"Zi; ht'bben zulke rare gewoontes .....
"Het taalgehruik ... r'
"A/s we nil'! uitkijken gaan zij OIISover.
treffen, raken zij ill de meerderheid, krijgm
ti; het I'oor het zcggcn."

KUiliij /el'ell;
. zonder in hokjes te dellkell?
- zonder {'elibeoordelillg te getlen?
- zonder hallg te zijl/ l'OOrhet onbekelld,'?
Of is het zo dat wij <llIem<lil!;
- i/1 hokies denken?
- beoordelen?
. ballg zi;nl'uIJr het unbekende?

Is er (pas) sprake ('an discrimillatie walt-
m'er je deze drie illgrediëllten hun vrije
gmlg laat gao1l1;ell je niet meer kritisch de
vra,lg stelt of ,latgene wat je intuïtief denkt
elliloelt, wel klopt?
I-:nis er dan geen (pas) sprake 1'1.111discrimi.
natie wamwer ie I'ergeet dat ft' aan ;e
menselijke w.:zardigfJeid l'crpliclJt b{'nt
kritisch ft' st,IJn teil upzichte ,'uil ie ilJl'

plI/sit't'e reacties?

Wat dellk Jii?
Ste(len

Vcrgclijkingcn
De oplossing van de drie horizontaal en
verrikaal ~cliikluidende woorden in het
okrohernummer luidt: l-kne\'e1s, 2-over.
ste,3-klotsen.

Hieronder ecn vierlal \wgclijkillgen. waar-
bij telkens Iwee synoniemen kunnen wor-
den gevonden door de lettcrs voor en na
het = teken van volgorde te veranderen.

rng + rma = ijs + hor + <':01
lob + kat +es= her + dis+ nin
som + es + IJ =gal + wc[+ gin
hi+nd+ep =kij+oli+om

o

n
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DE BRAVE BERGKAMP de hond helemaal niet opdagen. En dacht
je dat papa partijdig was? Helemáál niet.
Papa was de besre grensrtthter die jr je
maar kon voorstellen.

Dennis Bergkamp was al na luuele duels in het nieuwe seizoen de voetballer
van het jaar. h-taar ook het ráádscl van het jaar. Eigenlijk kan hij niet
bestaan. Een speler van wereld niveau gebruikt dan wel nict per definitie co-
caïne, maar is op zijn minst ccn wispelturige rehel, ecn brutale vlerk, cen ei-
genzinnige dwarsligger of ccn zeer markante persoonlijkheid. Maar zo'n
keurige, saaie vedette als llergkamp? - Dat bestaat niet.

Achter de fluwelen touch die subtiele [objcs
en fijnzinnige srifthalletlcs moet meer
schuilgaan dan de oppassende brave borst,
waarvoor Bergkamp zich uÎtgedt. :\1aar je
komt cr nier achter. Ik hcb alle imerviews
met hem doorgespit en geen onvenogen
woord kwam ik tegen. Het was een dode-
lijk karwei.
Urenlang hadden de journalisten hem ge-
smeekt om alsjeblieft één verrassende uit-
spraak, Had hij dan zelfs in zijn vroege
jeugd geen kattekwaad uitgehaald? Nooit
de ruiten ingrgooid hij een buurman die de
in zijn tuin belandr bal niet wilde terug-
geven? ~[aar Dennis, je hrbt {(}Çhwel eens
brIletje getrokken, toch wel erns stiekem
met vriendjes een sigaretje gerookt of zon-
der te betalen een wedstrijd van Aj3.X. ,geZIen,

Naakte vrouw
Dennis dacht diep na. Nee, dat soort
ernstige vergrijpen had hij zeker niet op
zijn kerfstok, Maar wacht eens, van heel
lang geleden kon hij zich [(}Çh iets herinne-
ren. Hij was mis'iChien zes of zeven
geweest. Het was een mooie zomrrdag en
met wat klasgenoot jes was hij op de fiers
grstapr naar een vennetje bij Ouderkerk
aan de Amstel. Het verhaal ging dat daar
soms helemaal blote vrouwen zo maar in
de wei lagen te zonnen. Ze hadden er wel
twintig kilometrr voor gefietst, maar her
was waar! f\iidden in het warer hadden ze
een hrlem3al naakte vrouw zien zwemm{'n.
Spannend hour! Ze waren zo geschrokken
dat ze de twintig kilumeter terug twee keer
zo snel hadden afgelegd.
'~[aar nier opschrijven, hoor,' zei Dennis,
'ik schaam me dood.'
Pon'erdorie. zuchtten de journalisten, dan
komt-ie eindelijk met een exclusieve anec-
dore en dan mogen we die niet 0p'iChrijven!
Toe Dennis, we moeten toch iets hebben
dat nirt al in andere kranten heeft gestaan!

Gejokt
Nee jongens, dat kan echt niet. Als mijn
moeder het zou lezen, krijg ik de grootste
moeilijkheden thuis. We hehhen het toen
helemaal niet verteld van die verre
fietstocht en dat neem ik mezelf eigenlijk
nog steeds kwalijk, Her is voor zover ik me

kan herinneren de enige keer in mijn leven
geweest, dat ik heb gejokt.
Maar Dellnis, is het dát dan misschien wat
je uitzonderlijk heeft gemaakt? Een wrede
jeugd, een meedogrnloze moeder. Geef
maar toe, Dennis, je hebt daar zwaar onder
geleden en de enige uitweg was het voetbaL
Op het veld mocht je spelen, improviseren,
jezelf zijn, En je vader had natuurlijk niets
tr vertellen. Je zocht een vaderfiguur rn dat
werd Cruyff. Is het zo niet gegaan, Drnnis?
De \'edeue wist nu werkelijk niet meer hoc
hij het had, Zo was hct thuis helemaal niet
geweest; hit had juist erg van zijn moeder
gehouden en zijn vader stond altijd langs
de lijn, zondrr ccn woord van afkeuring,
Als het moest was papa zelfs gewoon
grensrechtrr. Want soms kwamen ze van

Verstandig
En de journalisten dropen af. Ze hadddrn
Bergkamp weer nirt boos gekregen. En ze
schreven op: Bergkamp is heheerst, is
bescheiden, is nuchter, is aardig, is verstan-
dig,
Ja, voural verstandig. Want één ding
vertelde hij relkens weer en over één ding
bb'en ze zaniken. Bij Real Madrid kon hij
misschien wel tien of twaalf miljoen verdic-
nCIl; bij Barcelona en in Italië idem dim.
Waarom bleef hij dan [(}Çh minstens nog
een jaar bij Ajax? Bergkamp: 'Omdat ik
nog een jaar wil rijpen',
Het summum van verstandigheid, Een on-
rijpe perzik is niet lekker, w is het nu een-
maal. Nee, gewieksthrid en een vorm van
prijsopdrijvt;'n, dat zat er ahsoluut nirt
achter. Zijn moedt'r vond her trouwens
ook beter, als hij nog een jaartje in
Nederland zou blijven, Dat nieuwe huis
voor haar kon best even wachten, 'Geld is
niet alles,' was het gevleugelde woord
thuis.
En intussen deed Dennis Bergkamp op het
veld betoverende dingen, Hij leek, die mal-
Ir hiljartcostuums even buiten beschou-
wing gelaten, af en toe op zo'n kunststoter
die het ivoor zo prachtig kan beroeren en
volkomen ondergeschikt maakt aan zijn
wiL Een raadsel dm. Misschien kan de
NOS !kn de Graaf naar Ajax sturen om
het ccht te ontrafelcn.

Hans van Wissen

EGO I NOVEMIJER 1992 - 25



Robert Crumb: Crumb. Ong en mik, Amslerdam 1992. ROhll,
135,-, (WH)

vijfde in de 'rn'b', wa<uvan de
voorgaande vier vooral v(>Tslag
deden \'an haar spirituele
speurtOocht naar diepere zelfken-
nis en bewusuijnsverruiming.
Dit keer gaat het meer (wer haar
relaties, in de eerste plaals met
haar ouders en dOochterS,Khi
(die vall haar zesde tot twaalfde
ja,lr bij haar vader in japan
woonde). ~bJr ook met jOongere
broer Warren [kat}' en \'ele an-
dere filmsterren, o,a, Audrer
Hephurn, LizJ :-'Iindli, O.:bby
Reynolds, Anne Ban..:roft, ~Ieryl
Streep, Frank Sinalra, Oean
~I<lrtin, j<l..:kLemmon, Rohert
~litchllm, D,mny Kaye. Vittorio
de Si..:a. .\Iet ~1errl Streep speel-
de ze een moederlJ"chter-rel<ltie
in PostCurds from the Edge,
wa,lfv,m ze tegelijk veel over
zi..:h7.df leerde, evenals eerder in
Temls of Ende<lTmellt. waarvoor
ze een O,car ontving.
Het hoek is rijkelijk geilluscreerd
met 77 foto's. Na I'osteards - ze
was toen al zes jJ<lr (lang voor
een (bnseres) niet meer live np.
getreden - hesloot ze weer voor
her theater te kiezen. /l.let de
waarolOnaag van die keus en
het dOOrl,enen ervan, ond,1I1ks
hlessures en operatie, zijn we te'
rug bij het b('gin..:iraal: dingen
'gdll'''Ten'lIiet zomaar.
Shirle}' ;\1acLaine: Zolang het
nog kan, Ankh-Hermes,
Deventer 1992,271 blz. Geilt
f 29,';0, (FS)

~iet te geloven m,lat wel waar. Eindelijk is er weer een ~Ibum met
strips van de koning van de Amerikaanse undergtound-strip, Robert
Crumh, in vertaling H'rschenen. Voor liefhebbers van de maats<"hap-
pijkritische strip een ware beleving. Tot nu toe rno.:st men het doen
met zegge en schrijve één uitga\'e van dcz,e p;rote tekenaar: het twintip;
jaar geleden verschenen album Frltz the Cat. Dat alhum (over de
avonturen van een niet'geslachtlole kat) verscheen destijds tegl'lij-
kenijd met het uitbrengen van de gelijknamige film in de
~ederlandse bioscopen.
Robert Crumb (geboren 1943) heefr vanaf het midden \"an de jaren
zestig de strip een heel ander ge7,khl gegeven, In die tijd h17en alleen
bnderen nog strips, hetgeen door ouders slechts oogluikend werd
lUegestaan (strips hadden een remmende werking op het lezen van
boeken, lO was de 0lwaning), \'\'as men de kinderjaren olll~rueid,
dan was het ook vee al gedaan met de helangstelling voor het
beeldverhaal.
Crumb was één van de eerste striptekenaars voor de generatie van
rond-de-twintigers . .\1et een geweldige produktie strips l,ette Rotl<:rt
Crumb de TOonvoor een geheel nieuwe generatie striptekenaars.
Het nieuwe album 'CrumIJ' (vertaald door j,tn Donkers) hevat
vijftien strip, uit dcperiu<le 1970-19S9. Oud (o.a. het kleinburgerlij-
ke kerelqe Mr. SnOld en de luie, vadzige goeroe Mr. ~atural) en
nieuw werk dus, Hierdoor is het goed mogelijk de omwikkeling \'aO
Crumb's tekenstijl en humor te \'l!~gen, T~h is het.te hopen dat er de
komende tiJd nOogveel meer van 7.llnwerk lil vertahng zal verschij-
nen. De nu ultgegcvcn vijftien strips gevcn weliswaat een aardig
beeld van hel werk van Crumb, maar is toch eigenlijk nog maar
snuffelen aan de uitlopers van een enorme berg, Crumbs werk ver-
dient beslist meer!

Eindelijk weer
ccn stripalbum van
Robert Crumb
verschenen

litieh' proM''''len van deze I/'e-
reld eell militaire 'oplossing' te
zoeken, wijzeIl er dllidelijk op
datwi' aO/1 uit zijn de theurie
Fa" hetlijdeu waar te makelI, '
Dit is slechts een klein fragment
uit de owrpeinzingl'n, dil' de
danseres, thealer- en filma.:tri..:e
Shirler :-'lacLaine koestert na
hCI krijgen van een ernstige knie-
blessure, w'lJnloor ze d.: pr.:.
miere van haar nieuwe show
moet afzeg~en. Die hlessure en
haar geda~'hten O\"er de kar-
rnisçhe wetten van oonaak en
gevolg maken een belangrijk
del'! uit van haar nieuwe boek
'Zolang hel nog kan'. Hel is het

'gebeuren' niet ZO>l1,wr;wi; crer-
ren de gelJt'lIrt<'lûssen, Or we er
il'fs lIan upst,'kell, hangt I'all 011-
ze IJOl/di/lgaf.
Sommige meme" creëreIl meer
{Ji;1Id,m anderen. De m,'cste
IIU"ISI'''hcb/len ge"'I.'rd dat lij-
d{'ll olllllisIJaar is lIoor I'er-
lichtillg; de gesp,.l1lne" strijJ 01>1
pers(Jull[,/ke macht, gdd ,'/1
statIIs, h,tlh'gerige ell l!rl/te mis-
hruik I,'all onze planeet ell de a!-
xeme'le "eigillg om I'uur de po-

liKgeIl, er kWlIIt'1I ook eeuwclI
fIIssen liggen. Hetze/fde geldt
I'uur de geiluigeIl I'ull een ve-
p,I'llde h,mde/hlg: bl'l gn'olg kuil
rmmiddel1l,k mall/fest wordell,
het kl/II ook pas Ila eellwell ge-
beurell.
BUllw;e ill je hande/t>n stn>ds ui-
lee,1,op datgeIle Wut dauruall
I'oorafgillg, dali hen;e gel'angen
in karmische handelingen.'
Hoe hel mogelijk is om
(enigszins en stukje hil heet je,
wam totak Vtrli~'hting is maar
voor lffr weinigen weggelegd)
los te."komen van het slaafsc
leven in het rad van karma,
wordr vervolgens in 24 kone
hoofdstukken uitgelegd. O,liIrbij
gaat het niet 70 zeer on} een
'methode', als wel om het \'er-
werven van inzicht in <'nbn\'ust
lijn V'ln eigen handelingen en
van een aanvaardende en nieu-
wsgierige levenshouding.
Behandeld worden onda meer:
de werking \'an karma (pmitie-f
en negatief), aangeleerde en oor-
spronkelijke handelingen, de
hand mer de aarde. erfelijke \lf-
wijkingen" aanvaarden wat cr is
en liefde vour hel leven, strijd en
overg;l\'e, ingetogen l'n ver.
gevingsgezind z-ijn.
[en heel helder en leerzaam
boekje,
Sun van Meijd: Karma, Sen'ire,
COIhen 1992.94 hb. I 29,- (I'S)

Niets gebeurt zomaar
'Voor alles was een reden: onge-
lllkken besta •.III niet. En dinXeII

Steeds vaker hoor je de laatste
jaren de woorden karma en kar.
misch vallen, hijv. in zinnetjes
als 'jij hebt blijkbaar op dat punt
nog enig karma op te lossen' of
'J'lllijkt Ille iets karmisch in jul-
lie relatie'. W'at die begrippen nu
precies inhouden en hoe je cr
concreet in hel leven V;lll alle
dag mee kunt omgaan wordt
door Sun vall ~leijel (194!l)
eenvoudig en begrijpelijk uiteen-
gelet in haar onlangs verschmm
boek 'Karma'. Ht"t is haar ne-
gende hoek sinds in I'JSS het
eerste - en uitstekende -
Seksualiteit: dl/een ;n sam,'II-::i;n
(eerder besproken) door Servire
werd uiq~chracht.
In de inleiding vJn Karrn,l - un-
dntitel 'De voorbestemde vrij-
heid' - stelt Van ~leiiel: 'I\arm<l
wil zeggen ,IJl üdll dk mument
1',111 !Jandelen ('('11 oorzaak /e1/

grondslag ligt ell dat elk hande-
len o/' üch eell oorZl/l/k is 1'1/1/
huilde/eli illl,'<'/lvulgend "lU-
ment. De uorzaak Ilalll,'('>1 /Je-
pualde hallde/illK kali Wut ti;d
betreft duk ('oor de hUllde/ing
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Net hij het ter perse gaan van dit
nummer (medio oktoher) kwa-
men cr nog ccn pil,lr hot'ken uit
die in dit kader zeker een - nood-
gedwongen korte - aanhe\'elinl'
verdienen.
Als Glohe \'o,;kets verschenen
bij In u.: Knirscht'er twee gocd-
kopc herdrukken van herocmde
historische romans o\'cr
Indianen, De et'rste is een verta-
ling van het lijvige stan-daard-
werk uit 1970 on~r de onuer-
gang van de Noordamerikaanse
Indianen 'Bury '\'lr H.:an .u
Woundcd Kllt'C' I';ln Dcc Brown.
Onder de titel 'Beltraaf mijn
hart bij Je bocht van de rivier'
wordt hier in een uitcrmate
'pannend en ,chokkend I't;.rhaal
de C<llastrofale peflodt' van 1830
tot I !j';l0bcschrevcn vanuit het
gezichtspullt I'an dl' Indianen.
Ook nog nlorzic.'n van een infor-
matieve k,];]rt en J 1 portret-
foto's is del.e prachtigt' rol1l;ln
(Globe l'uckt't 9, 533 hit, f 15,-)
ec!tt t'en spotkoopje,
Tevens \'erscheen 'De zon gaat
dood' vandl' lndi,lJnse auteur
j;lll1;lke llighwater over dl'
Spaanse verovering \';ln .\-lexko,
V('[teller van del,e diepe indruk
melkende tragedie is Nanautzin,
die als tolk van tie Azteken-
keizer ~Ioetezuma de slachting
o\'Crlcdt,
Glnht>Pocket 11, 2óó blz, Gcm,
f \.;,-,In de Knipsehccr.
AmSlcrd;llll 1992,

Zeer aanbevolen

fTank ,SpnelSIT<l

ten (met I'eneraal Custer, Crazy
Horse en Sitting Bull) tot scalpe-
ren t'n de zonned'lns, van hisnn-
jagers tot reservaatbcwoners,
v;)n het laatste grote hloedh;ld
van ~'oundcd Knee (I !j~Ol tot
Jc oprichting van de American

lndian Movement \ I%8) en Jlog
véél meer. tiet laatste hooidstuk
eindigt met: 'Me"T dJn ooit
liJngt dl' toekomst I',m de illdi.
l1JIISe gcm"ellsch.lf! "11 dJ,lrmee
dit, 1'lIn dt' g"he/e AmeTika,11lse
"IJ<lts,:/JJ/lpii <1f /'..111{'{'I/ OP""
diJ/oug,' Of een film als 'Danccs
with \'('olws' d;l;JrtOCbildraagt
[ijkt me leer de vraag, die voor-
noemde toekenning van de
Nohelprijs hopelijk wel! Zal
1992 dan to<:heen cruciaal jileu
blijken?
Serge Gruzimky: Alleken en
hun heschiwing.
Claude Bauda/Svdnev Picasso:
De verloren steden v'an de
,\iava's.
I'hifippe Jarquin: De indianen
van Nuurd-Amerika,
FibuLt/Pharos~reeks, Unicbock
Houten 1992. 160 hll. Ge'll!'
f 19,~)Q.

hct grootstc deel/'JlllJct ;\1..1).••1-
gebied ill trol)is..-1Jo('Tu'oud met
hier CII diJilT 1II,'lIl1'e I1cder::ettm.
geil, f:ellll'cII/Jllg ;:11111'11de mi'-
lies vall de M,I)'J-Sledelll't'rboT-
geil bh/l'i.'II, opg,'s/()kt ,lOOThet
gro,'III',m de ;I/II,;le. De herollt-
,Iekkillg /Je/(int pJS gued ..1,/11hr't
eind 1'tII1de I Bclt' ('('1111' 1'// gJJt
lIug steeds door,'
Over die herontdekkingt'n van
de fabelachtige pirami,ktempels,
Iweldhouwwerken en muurschil-
deringen gaat dit hoek, meur
ook overde ontdekkers cr\'an.
Sappige vcrh.llen o\'cr de
ras\'Crtelk'r, avonturier. vcr,icr-
der cn VirlUOlesc:hilder graaf
Johan Friedrich \'on Waldcck.
Over de hereisde Amerik;l;ln
John Stephens, die S.llllenmet de
Engel\c architect en tekenaar
Frt'deriek Catht'rwood ook de
jungle intrekt. Over dl' t'erste
forografen: de onstuimif;e
Fransman Charnay, dt' knele
Engelsm,lll :\laudsky en de
Duitser :\bler, die eerst vocht in
het kger van ~laxill1iliaan,
keizer van Oostenrijk en koning
\'illl ~Iexic:o. En over Je Franse
~)fiester Ihasseur dl' Bourhourg,
tanatit'k speurder naar oudt'
hillld"hriften en herontllekker
ViHlde I'opol Vuh, het heilige
Bock van dt' Ra;ld vall de
Quiché-~b)'a's in Guatemala.
(Tonal of niet: tcrwijl ik dit
schrijf wordt hekend d,n de
?'Johclprijs \-n<,rde vrede 1992 is
toegekend aan dt>33-j;lrige
Quiché-indi'l'lnse Rigoberta
~1':IlChü,)

Dan nu het derdl' hoek, 'De in-
dianen \'an Noord-Amerika' van
dl' historicus ['hilippe Jacquin,
dat hel'int lllet 'lil H'J2 de,'d
Christoffel Collfm!ms, op zoek
11a,lr,'eli /11ellU'e;:eell'eg 11<I,lr
Indië, gehám::.imrigl' eilJndell
,1.1'1,(.. ,J, 1lij wist lIiet beter uf
d" mel/sell die hij liet IJ,ld l<'Ttl/
kO/llt'11 /l'Jfl'lI IlIdi,III('II' ",'
In ht,t <'t'rSlt'hoofdstuk over dt'
ontmoetingen tussen 'de rode en
de ijzt>fl'n1ll,lmlt'n' wordt de
werkelijke herkomst van de in-
dianen (30,000 j;l<1rgcleden uit
Noord-Azië! toegelicht en ge-
mcld datde Vikingen ,11tegen
het j'lM 1000 New Foundland
hczochten. _\Iaar ht>tzuu tot ,Ie
16dc en 17c.leCCIlWduren tot
,mrdckkinl'sfeizigcrs als o,a,
Ca hor, Cartin, Bmlson de
riviernumdingen opvocren \',ln
oostelijk Canada en Amcrika,
D,m volgt dl' strijd tegen de
bl;1I1kenen onderling V:1n
A[gonkin, Huwn, iwkel.t,n cn
vele ;ll1dere \'olken om het he-
houd van land cn dl' honthande!'
Ook hicr \'eel o\'er de enorme
culmUf"hok (materieel en spi-
ntuecl) tusscn de twee verschil-
knde wcrelden: de indianen kcn-
den hijv, geen ijz.:r, p;lMden, a[-
cohol: tcrwijl ,Ic hl,lllken hijv,
geen raad wisten met het uitleg-
gen \',m dromen t'n visioenen in
de in,liaan~e cultuur,
Alle merendeels 'hekende' 011-

Jerwnpcn kOl1lcnelan de ordc:
van de verovering \':1nhet wes-

Noord-Amerika

De Maya's

'a" /Il't tOpplIIlt t'11I1hUil /IIJd)t.
eilld listc eeulI', OIl1l'iJt ht,t ge-
hied 1'<111de ,\f,IY,I-b,'s(hJl'lllg
nit't ..11/,','"het hele sc1JieTól,md
YIl(.ltáll miliJr hUl'Cll<iit'lI de Imi-
diJ.:cdce/st,l<lt Chi,IPIlS ill

,\1,'xico, hr't del'dTkmt'llt Peté/!
ill GUJtem,lliI, ()OSt.1I0IlduTIlS
ell ,,\',,oTd-U SJ/r'<ldoT. :-':<1 de in-
ecnstorting I"m cle kl,lssifkc
("/tIllIT iu de 'Jde CCUII'l'erl1lldot

Ilct i~vervolgt'n> tOenklem.: ,LIP
naar 'De \'Cr1orellsteden v'ande
-'bya's' 1';111 de archeolo0l'
Claude Baudel en dl' Îotogr::de
en onderzOt'kster van grmschil-
deringcn Snlnev l'icasso, Dit
hock hegirit met de ontmoeting
van de :\t.Wa\ lllCtdl' scheeps-
bt>manning van Columbus, op
dicns vierdc reis in [502, ,1,lUde
kust \'an het ~chiereiLtnd
Yucatán: '\1;'c klnmmel1 ill {'{'II

ho,;,' boom om beter te kUIIIlCII
;:iell, cnul/wt'! wcten d,lt wij in
het lt',lter CCIIhuis Zdgen U',"'Tllit
1I,'ittt' m<ll/I/el/ kW,lmell, /II{'/
witte Ke::i(I1I{'1I ell h,mdclI, elJ ::.ij
ht'/)/h'III,lIIfZe, I'ol/e /),7,7TdclICIJ
klcTCII m ,II/er/el k/Cl/rCII: wit,
geel 1'11rood, g"'CII, U,UII{' ell
JiJ,In;; (...) en oll hUil hoofd heb-
bt'lI ;:ii TOllde /iocdt'll,' {aldl1~een
rapport van twee A/teekse
spionl1':ll VClor~,loctezurn;Jl.
Tien_ twintig iaar latn heginncn
de vt'roveringsrf>chtell naar goud
en ~Iaven en uit ~'hri,telijkt' heke-
ringsdrift, tegen <IeAzteken in
het noordelijk deel van :\lexiro
en zuidelijka in het l\tH'a-ge-
bit'd,' '

De Azteken

In .\Ioctewnl;l en Cortés, die
beidt'n et>nreligieus/militaris-
tisçhe çultuur \'t'rtegenwoordi~
gen, wordt .Ie hotsinl' tusscn
twee werelden huitengcII'c)')IJ
hocicnd geponrcncerJ, Iharaan
is .I;ln in de een.te helft V;Jnhet
hoek a[ een gt'",,-hit'dcnisvan hij-
na 2000 jaar vooratgegaan,
\'!;'am reed~ vóilr t'n in bet hegin
van onze jaartelling kwamen cr
zcer \'edijnde culturen lOt bI,,";
op de ho"gl'lakte van :\lidden-
:\IeXiUl, Verteld worJt over
Zapclteken, Tepaneken,
Toltekcn, Chichimeken en voor-
a[ dl' latere Aztekcn en 0,,1,O\'t'r
de religieuze betekenis van hun
ang,taanjagende rituele mell>c.>n-
offers, hun stcdcbouw en
maatschappij-inrichting, In de
tll'eede helft kom! dan dl'
Spaanse verovering en de op-
houw van de koloniale staat m
de 16de eeuw a,m de orde,
Gevolgen voor de indianen: epi~
dellliei;'n, uithuiting en slavernij,
lCdenwrwildcring, vcr1in van
idcmitcit en hijna totale uitroei-
ing (van naar schatting 20 mil-
joen lil 151'::1na,lr l,S miljot'n m
16081. In de lilde eeuw bcgint
hun aantal weer toe tI.'nemen,

Veel indiaanse geschiedenis in het Columbusjaar
liet jaar t 991 zal mn nm:rdere redenen als gedenkwa'lrdig de
IoWschiedenisingaan: het he~in ,'an de Europese .:enwordin~, Je
'stammenoorlog' in loe~oslavië, het oplaaiende racisme na Je Duitse
hereniging, maar ook de wereldwijde herdenking 1'<111de ontd.:kking
.s00 jaar geIeJen van het Amerikaanse l'uminel1t, Eén der gevolgen
"an di.: al of nict terechte 'v'iering' van hct Columbusjaar is zeker, d,u
de lOch al sterk tueg.:numen bdanj!;stel1inJo:voor indiaa",e culturen
nug een extra impuls kreeg, Ook uitgevers speelden er grelLgop in,
Vandaar hierna wat meer aandacht v'oor een drietal boeken uit de
fihula-l'haroHeeks, wa;Hin {Otnu toe 16 deeltjes wrschenen over
di"erse historische onderwerpen. Hel zijn schitterend uitgevoerde
boeken in pocketformaat, clk 160 pagina's met meer illustraties (in
kleur) dan tekst en grotenJ.:ds op diepglanspapier. Stuk "oor slllk
geschreven door Fr,lnse IOpwetensch'lppers, m,l,lf v':rfe v'an saai, in-
tegendeel, pakkend van de eerste tnt (Ie laatstc pagina.

maar in de onaih;1Okelijkheids-
strijd 1';10:\kxico hegin I'::Ide
eeuw zullen de dan 3,5 miljoen
indian.:n - die S,1OJ(~nmet de ar-
me mestiezen Ihalfblueden) 80%
van dl' Iwvolking lIitmah>n .
geen rul spdcn, En W! op heden
i.•onderwijs in de indhl<\llseta-
len nog steeds taboe en is - 11;1de
revolutie V;lll IY14 - ewnlllin
I'eel terecht gekomen van de in
de grondwet tocgt'zegdc verhete-
ringcn voor de indict,ltlse bocrcn.

Iblverwel'e 'De Azteken tOnhun
heschaving' van Serge Gruzinsky
{doctor in de letteren en pale-
ografisch archi\'arisllaen we
hol' Je 33-jarige Spaanse eud-
mail lierm<În Cortés in 1519
aan het hoofd van een expeditie
vanaf Cuba de :\\t>xicaan~e kust
g,lat verkennen, Indrukwekkend
is Cortés' eigen beschrijving \',lll
de ontnw<.,tingmct de maçhtil'e
Al-tt'kt>n.keiler l\loctezuma in
Tenochtitlan, Over dil' stad. van
toen al zo'n 250.000 inwoners,
st'hreef bij: 'De~e st<ld is ::u
groot en mooi d<lt ik h<l,lr 'Mt/-
II'e/ijk> k<ln /lt'sc1JTi;I'('1It'lI !Jet
wt'illigt' ,IJl ik em/'er kJ/! Z{'J.:J.:I'II
is (mge/oof/ijk, 11'<ll/tzij is J.:roter
d,1II GT,lIl<ld<l;zij is beter
1'{'TSft'Tkt;,'T zijll hier meer
/mi::.e/!, ge!JolIll"'1I e'l mells,'11
dJII in CT.lIl.id,I,'
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