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EGO/NOVEI\-IBrR 1991

DIENSTPLICHT: MILITAIR
OF MAATSCHAPPELIJKt
Eind september installeerde minister van Defensie A. L ter Beek een commissie,
onder voorzitlerschap van de Drenlse Commissaris der Koningin W. Meijer, met
als opdracht binnen een jaar te adviseren over het al dan niet handhaven en/of
het al dan niet ,'crkorten van de dienstplicht. Deze discussie is natuurlijk niet
nieuw en de commissie is maar liefst de derde commissie na de tweede wereld-
oorlog die over dit onderwerp een advies zal gaan uitbrengen. De archieven op
het ministerie zullen over dit onderwerp zeker het één en ander be\'atlen.
Maar \'eranderingen in de inlernationale vredes- en veiligheidssituatie en de daar-
mee gepaard gaande veranderingen binnen defensie en de taken van defensie ma-
ken de discussie weer aktueel.

Gelijktijdig publiceerde de Vereniging Voor Dienstplichtig Militairen in samen-
werking met de Stichting 1\-batschappij en Krijgsmachl ecn rapport van het on~
derzoek, uitgeH)erd door het NIPO, lIaar de zin, tegenzin en toekomst van de
dienstplicht (7,ieook blz. S van dit nummer).
Vooral op\'allend in dit onderzoek was het antwoord op de vraag: Wat "indt u
van algemene dienstplicht voor jongens en meisjes, waarbij gekozen kan worden
tussen een jaar werken in de gezondheidszorg of in het leger?
Het blijkt dat 6-1% van de bevolking niet afwijzend staat tegenover het idee van
een sociale dienstplieht, De jongeren hIeven hier niet in achter. Een maatschappc.
lijke \'erplichting voor jongeren is schijnbaar geen taboe in onze samenleving.
Maar is het ook mogelijk en wenselijk hen daadwerkelijk in te zetten ,'oor zaken
die"e als samenleving belangrijk vinden?
Uinnen de zorgsektor wordt het steeds moeilijker mensen te vinden die via een
gewone arbeidso\'ereenkomst de zorg voor ouderen, ziekl'll of gehandicapten op
zich willen nemen. TV-akties als 'Wie zorgt die leeft'. compleet met TV-sterren
en beroemdheden, zijn nodig om het verwachte tekort van 10.000 arbeidsplaat-
sen op te \'ullen. Ook de zorg voor het milieu en de natuur zal een steeds grotere
rol gaan spelen. En op het gebied van veiligheid in de direkte ledomgning wor-
den steeds meer mensen genaagd, gezocht en lang niet altijd gevonden.

De minister noemde bij de installatie twee argumenten voor de handhaving van
de dienstplicbt. te weten: het behouden van een band tussen krijgsmacht en maat-
SCh'lppijen de mogelijke problemen met het aantrekken van beroepspersoneel.
De argumenten die minister Ter Beek gebruikt zijn ook binnen de gezondheids-
zorg, bij milieuheheer en bij de zorg voor de direkte leefomgeving van toepassing.
Ook daar is een direkte betrokkenheid van de hele samenicving van belang en
ook daar zal het steeds moeilijker zijn de bestaande vakalUres op te \'ullen met
beroepspersoneel.
Kunnen deze zaken gezien worden als een collectieve \'erantwoordelil'kheid en is
het mogelijk en recht\'aardig om jongeren in te zetten op dergelijke kussen? Of is
cr een wezenlijk verschil met het dienen in een krijgsmacht, waar steeds minder
de direkte verdediging van Nederlands grondgebied en steeds meer de handha-
ving van de internationale rechtsorde een plaats krijgt:

Er zalIlog heel wat water door de Rijn ",loeien en er zullen wellicht nog wel een
aantal commissies benoemd worden voordat ooit wordt besloten tot een algehele
dienstplicht "oor jongeren in Nederland. De baalbaarheid van het idee is nog
nooit getoetst, nla.lr gezien de reaktie en de toenemende problemen in diverse
maatschappelijke sectoren, I,OU een nadere bestudering wel eens in het verschiet
kunnen liggen.
Verandert echter de vraag naar de inletb,larheid \'an Nederlandse dienstplichti~
gen ooit in de vraag naar de maatschappelijke inzctbaarheid van :\federlandse
jongeren, dan zou voor hen (aldus dit longste rapport) de keus als volgt zijn:
56% van de jongeren blijkt te kielen voor de gezondheidszorg, 32% van de jon-
geren \'OOrde krijgsmacht. Bij de jongens is de keuze ongeveer fifty-fifty, en bij
de meisjes. die dan natuurlijk nok mee gaan doen, kiest 68% voor de lorgsfeer.

Vragen rondom dit onderwerp zijn er cvenwel nog \"CIc:
~ Kun je mensen verplicht inzetten op maatsehap'pclijke probleemgebieden?
~ Wordt het nut en de noodzaak van ecn deq~c1iJkeverplichting ooit bewezen?
•. Wat wordt de verhouding tot reguliere arbeid?
••.Is een dergelijke verplichting grondwettelijk vast te leggen ell hoe verboudt zich
dat tot internationale verdragen:

Kortom: maatschappelijke dienstplicht is dan wellicht geen taboe (meer?) in onze
samenlning, maar rondom maatschappelijke dienstplichtl.ijn nog wcl veel
cthische, maatschappelijke en politieke \'fagen op te werpen.
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ARTSENEED EN OFFICIERSEED
ONVERENIGBAARt
'Als arls moet je in de eerste plaats de patiënt helpen en beschermen'

A/bert 1/il/~stman: .Ook als;e het leger illf{aatben;e gebolldell aa/I de artselleed.

Alben Hingstman was in de periode april '90 t/m juni '91 dienstplichtig
ans bij 15 Palua en 425 me op de LKol. Tonnetkazerne in 't Harde.
Raadsman Jacques van den Blink sprak met hem over zijn crvarinKcn. In
het bijzonder over de spanning tussen de artscnbcrocpseed en de officiers.
eed en over zijn medische rol ten opzichte van de dpl. soldaten.

Hoe heb ji; dit voor ;ezelf opgelost?
Ik heb de artseneed afgelegd en be-
schouw de officierseed als een loze he-
lofte. Het 1.ijzo.

Op het moment dat je de artsccd aflegt
is dat iets wat naar jezelf als arts een
grote rol speelt, maar tevens naar de sa-
menleving. Ook als je het leger ingaat
ben je gehouden aan deze eed. Op het
momem, dat je de officierseed aflegt,
dan moet je af en toe concessies doen. Ik
ga er vanuit dat iedere arts die conces-
sies zal doen richting officierseed.

Is dit element nog aall de orde gekomen
tijdeIIs ;e militaire opleiding?
De allereerste avond van onze opleiding
is er reeds over gesproken door de een
of andere grootmaloor. Deze trachtte
onze achterdocht weg te nemen, door te
stellen dat hij het logisch achtte dat wij
ons aan onze artseneed zouden houden

~ en dat dit prima kon samengaan met de
;;;:officierseed. De eerste recalcitrantie van
~ onze kant werd daarmee weggenomen.
~ Zes weken later kregen wij, als artsen-
'" klas, uitleg van een militaire jurist over
~ de gevolgen van het afleggen van de of-
"" ficierseed. En, wcl verdomme, toen
~ bleek dat welbeschouwd de artseneed
en.de off~cierseed eigenlijk nier te ver-
eOlgen zIJn.

Maar wat houdt dat praktisch in? Kun
je een duidelijk voorbeeld gel/eli.
Voor de duidelijkheid lal ik een ex-
treem voorbeeld geven.
Stel, het is oorlog. De CC, kapitein ...•
overlijdt. Als ik dan de hoogste in rang
ben moet ik het commando overnemen.
De zorg voor de patiënten is dan secon-

wordt ingeschat. Tussen de 40 en 60%
wordt algemeen beweerd. Als dat zo
zou zijn dan heb ik me of enorm laten
belazeten of ik heb het gerroffen in 'r
Harde.

Hoe hoog schat ;i; het dan in op grond
vall ;e eigen ervaringelI?
Tussen de 10 à 20% en dan zit ik nog
aan de ruime kam.

J loe hanteerde ;e dat, als je het merkte?
Ik hield je jongen een sp'icgcl voor en
dan bleek vaak dat als Ik doorprikte cr
andere problemen speelden. Het geeft
natuurlijk al probleemgedrag aan. Vaak
kunnen deze jongens niet meekomen
met sport en worden daardoor hard
aangepakt door het kader enJof hun pe-
lotonsgenoren. Er wordt dan b.v. ge-
zegd: 'Als je niet beter je best doet,
dan .. .' Daar klappen deze jongens \'an
dicht.
Dus als iemand simuleert zal je als arts
de echte reden boven tafel moeten krij-
gen. Dar is voor mij duidelijk.

Je hebt als dpl. arts de officierseed afge-
legd. Hoe heeft zich dat in de dagelijkse
prakti,k uit[?ewerkt?

Je hebt zes weken lang een soort militai.
re opleiding gehad. Hoe waren je erva-
ringen?
De naam militaire opleiding verdient
her niet. Het is meer een introductie-
programma teneinde snel ingevoerd re
zijn in her militaire apparaat.
De echt militaire zaken verliepen met
een knipoog. Het was een jolig sfeertje.
We verkeerden ten opzichte van andere
dienstplichtigen in een luxe-simatie,
omdat we allemaal wisten, dat ze ons
hard nodig hadden. Dus wat wc ook
uitgehaald zouden hebben, Wt een echte
straf was het toch nooit ~ekomen.

Hoe is ;OlfW contact met dienstplidJti-
gen geweest?
In 't algemeen heel positief. Het verhaal
dat je vaak van kaderleden hoort, dat
jongens alleen maar naar de arts gaan
om zich te drukken, heb ik in mijn
praktijk nauwelijks gemerkt. Er bestaat
m.i. een informatie-kloof tussen het ka-
der en de dienstplichtigen in deze. Er
zijn maar weinig jongens die het kader
gedegen informeten voordat ze naar de
arts gaan en daar heb ik alle begrip
voor. Dat is één van de redenen \vaar-
om de simulatie procentueel zo hoog
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Wat ga je duen als je afzwaait?
Ik start met (k tweejarige huisartsenop-
leiding in Groningen

WIKI.A

Of dat zomaar kan. i'-:u bijna een half
jaar na het vervullen van zijn dienst-
plicht toch nog afgekeurd worden. In de
laatste weà van zijn opleiding had hij
met het z\vemmen een ongeluk gehad.
Zijn trommelvliezen waren geknapt.
Heel vervelend, maar defensie had hem
keurig hegeleid en z'n gehoor was weer
normaal. Dat was ook bij de laatste
keuring gebleken. En nu stuurden ze
hem een brief dat hij was afgekeurd
voor verdere dienstvernchting.
Dat pikte hij dus mooi niet, hij wilde ge-
woon up herhaling JlIet zijn 'oude ma-
ten'. Ze konden toch nier zomaar een
streep halen door de voor hem meest
belangrijkste en waardevolste periode in
lijn leven?
Dat mag toch niet, hij heeft toch ook
z'n rechten? Als hij in dienst had geze-
ten hadden ze hem vast niet afgekeurd.
Wat moest hij nu doen, hij kon thuis en
aan lijn vrienden toch moeilijk vertellen
dat hij na z'n diensttijd \vas afgekeurd.
Nee hij wilde niet afgekeurd worden,
met hem was alles prima in orde.
Of zat er misschien iets achter, tijdens
zijn diensttijd was hij nog wel eens las-
tig geweest.
\X:at moest hij nu doen?

Succes!

Hoe Ilomi je de samel/werking met de
commalldallten?
Daar hen ik zeer tevreden over. Je moet
7.orgen dat er persoonlijk contact ont-
staat. Je gezicht laten zien. Een goed
contact met commandanten werkt voor-
waarden-scheppend voor de dienst-
plichtige patiënten.

Hoe l.erlootJt dit I/tl il/ de praktijk?
De commandant kan deze jongen ver-
plichten mee re gaan.

En dan?
Dan vrees ik dat de commandant in de
prohlemen komt, omdat ik in zo'n geval
een rapport maak. Maar zovcr is het
nooit gekomen, want commandanten
gaan niet gauw met vuur spelen. Ze zijn
meestal erg voor7.ichtig. Ik heb meer
meegemaakt dat onderofficieren hun
boekje te buiten gaan ten opzichte van
dienstplichtigen met medische klachten.
Een telefoontje met de desbetreffende
onderofficier is dan voldoende. Ik maak
dan inderdaad duidelijk dat ik hun ge-
drag absoluut niet pik.

accoord gaan met twee weken rust dan
kan hij zo'n jongen verwijzen naar de
bedrijfsarts. De bedrijfsarts wikt en
weegt het patiënten belang, zo snel mo-
gelijk en zo goed mogelijk genezen, in
hrr licht van het bedrijfshelang.

[I/wezen heil je tegcliikertijd huisarts eII
bedrii{sarts. Zic jij eell op/ossillg voor
dit probleem?
We zouden dezelfde positie moeten krij-
gen als geestelijk verzorgers. Geen heve-
len kunnen geven en ook niet kril"gen.
Daarbij zouden zowel bij jullie a s biJ
ons de rangonderscheidingstekens weg
moeten. Op de schouders gewoon het
vignet van de verschillende diensten.

Kali je ook eell l'OorbeelJ geven dat ;e-
zelf hebt meegemaakt?
Een jongen met een sleutelfunctie in het
peloton moer mee op oefening. Dele
jongen komt bij mij en blijkt enorm veel
problemen thuis te hebben en begint
zelf daardoor ook klachten te ontwikke-
len. Ik kom tot de conclusie, dele jon-
gen moet nier mee. De commandant helt
en zegt: 'Deze jongen gaat mee, die pro-
blemen thuis heb ik geen boodschap
aan.' Enerzijds krijg ik het bevel van ho-
gerhand de jongen het veld in te sturen,
anderzijds vind ik als arts dat ik in de
eerste plaats deze Jongen moet helpen ('n
tot de laatste snik moet beschermen.

dair ge",,"ordcn. Dat zal ik nooit doell. Ik
laat dan de officiersccd keihard vallen.
In Israël heeft ooit een ;1f[S het comman-
do overgenomen.

Toch moetcl/ er beslissingcn genomen
worden over de illtethaarheid /Jaftmili-
tairen. \Vie moet dat dali doen?
Wat ik voor ogen heh is het volgende:
Op elke kazerne zou een vredesgenees-
kundige post moeten komen. De artsen
daar hebben de functie van huisarts en
hepalen niet de inzetbaarheid . .\locht
het onderdeel, c.q. de commandant, niet
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HELFT BEVOLKING VOOR
VRIJWILLIGERSLEGER
Dienstplichtigen rem op de politiek?
Op dit moment geeft precies de helft van de bevolking de voorkeur aan ccn
vrijwilligerskrijgsmacht. Van de dienstplichtigen is 62% voor een vrijwilli-
gerskrijgsmacht en van de jongeren tussen de 18 en 24 jaar 57%. De voor-
keur van de bevolking voor cen vrijwilligerskrijgsmacht vertoont, in korte
tijd, ecn opvallende verschuiving. In 1989 was 49% van de bevolking no~
voorstander van een krijgsmacht met dienstplichtigen, in 1990 bedroeg dit
44% en medio 1991 slechts 35%. De voorkeur voor cen vrijwilligerskrijgs-
macht vertoont, over dezelfde periode, ccn omgekeerd beeld: in 198936%,
in 199043% en dit jaar 50%.

/

J. Steke/ellburg: Een beroepsleger vergroot
de kans op een militaire stand die invloed wil
lti/aernlell

Ter gelegenheid van het 25-jarig be-
staan van de soldatenvakbond VVDM
werd, 20 september jl., een forumdis-
kussie met als motto 'Dienstplicht: zin,
tegenzin en toekomst' belegd. Tijdens
deze bijeenkomst werden de resultaten
bekend gemaakt van een in mei dit jaar
uitgevoerd NIPO-onderzoek (in op-
dracht van de VVD:V1en de stichting
Maatschappij en Krijgsmacht) onder
2000 Nederlanders ovet de dienstplicht.
Hoewel de meerderheid van de
Nederlandse bevolking, blijkens de
NIPO-enquête, aan de zin van een
dienstplichtigenkrijgsmacht steeds ster-
ker twijfelt en in toenemende mate kiest
voor een vrijwilligerskrijgsmacht, waren
de forumleden in meerderheid een ande-
re mening toegedaan.
FNV-voorûtter J. Stekelenburg en de
defensiespecialisten J. van Houwelingen
(CDA) en A. Stemerdink (PvdA) bepleit-
ten, in meer of minder krachtige be-
woordingen, het handhaven van de
dienstplicht terwijl het vierde forum lid,
de hoogleraar sociaal-ekonomisch be-
leid, W. Albeda dit in het midden liet.

Handhaven dienstplicht
Stekelenburg betoogde dat de FNV
(waarbij ook de WDM is aangesloten)
geen voorstander is van opheffing van
de dienstplicht. Want, zo luidde zijn op-
vatting: 'Het invoeren van een beroeps-
leger vergroot de kans op een militaire
stand die politieke invloed wil uitoefe-
nen en dat beklemt mil.. Jonge mannen
zullen offers moeten bijven brengen
voor de integratie van de krijgsmacht in
de samenleving.'
Oud-ministet van defensie Stemerdink
betoonde zich ook een nadrukkelijk te-
genstander van afschaffing van Je
dienstplicht, al kan die volgens hem nog
aanzienlijk bekort worden (tot vier
maanden!).
De veronderstelling dat de krijgsmacht
in Nederland een gevaar voor de demo-
kratie zou kunnen gaan vormen, vond
hij overtrokken. Fel trok hij van leer te-
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gen het gemak waarmee politici over de
inzet van de krijgsmacht spreken, daar-
bij verwij1.end naar uitspraken van be-
windslieden m.b.t. het (evt.) sturen van
troepen naar de Golf, Suriname en
Joegoslavië: 'Op dit moment wordt met
een ongelooflijk gemak naar militaire
oplossingen voor crisissen gezochr. Het
lijkt wel een suort vlugzout voor bewus-
teloze patiënten. Je houdt het onder de
neus en de patiënt wordt beter.'
Volgens Stemerdink kiezen pulitici nog
gemakkelijker voor de inzet van de
krijgsmacht als deze uit beroepsmilitai-
ren bestaat: 'De opvatting is nu eenmaal
dat die er voor gekozen hebben.
Wanneer bij akties dienstplichtigen
worden ingezet blijft cr sprake van een
zekere terughoudendheid bij regeringen.
Dienstplichtigen werken als een rem up
de politiek.'
Ex-staatssecretaris van defensie Van
Houwelingen vond de door Stemerdink
gehanteerde argumentatie 'oneigenlijk'.
Wel hetounde hij l-ich een voorstander
van de dienstplicht, maar op geheel an-
dere gronden. Voor hem is de essentiële
Haag of men roe moet geven aan' de
tendens in de samenleving om de ver-
anrwoordelijkheid voor moeilijke maat-
schappelijke problemen, zoals defensie,
van zich af te schuiven.'

Sociale dienstplicht
Albeda sprak zich niet uit voor of tegen
de dienstplicht, maar konstateerde wel
dat 'het verplichte karakter van de mili-
taire dienst - en dat voor een steeds
kleinere groep jongeten - begint te
\vringen.' 'Die ongelijke belasting', zo
betoogde hij verder, 'kan overigens niet
alleen worden gezien binnen de katego-
rie jongemannen russen 18 en 23 jaar.
Nu naast de samenleving ook het minis-
terie van sociale 1,aken ons via TV-spot-
jes toeroept dat 'iedere meid op haat
taak moet zijn voorbereid' en tegenover
gelijke rechten ook gelijke plichten die-
nen te staan, zou ik naast het begrip
"gelijke rechtsbedeling" een nieuw be-

grip "gelijke plichtsbedeling" en in het
bijzonder een "gelijke dienplicht-toede-
ling" voor meisjes in dezelfde leeftijds-
kategorie willen introduceren. Als de sa-
menleving van oordeel is dat aan jonge
mensen gedurende een beperkte periode
een militaire dienplicht kan worden op-
gelegd en we realiseren ons dat we de
komende decennia naar een vergrijzen-
de samenleving toegroeien waar het
zorg-element steeds minder uitvoerbaar
laat staan betaalbaar wordt, dan ontko-
men wc niet aan een gelijkelijk verdelen
van een "dien-verplichting" over alle
jongeren, jongens en meisjes.'

Uit de NIPO-enquête hl ijkt 64% van de
bevolking voorstander te zijn van zo'n
sociale dienstplicht (voor de dienstplich-
tigen en de jongeren lagen deze percen-
tages op resp. 69 en 63). Van de jonge-
ren zou 56% kiezen voor werken in de
gezondheidszorg en 32% voor dienst-
doen in de krijgsmacht.
De andere forumleden liepen in het ge-
heel niet warm voor sociale dienstplicht.
Stekclenburg vond het 'te gemakkelijk
om daar waar de overheid tekort schiet
een bernep te doen op een potentieel
van jonge, goedkope arheidskrachten.'
Bovendien was hij bevreesd voor kon-
kurrentievervalsing op de arbeidsmarkt.
Van Houwelingen viel de FNV-voor-
man bij met de woorden: 'Voor militai-
re dienst bestaat een noodzaak, die voor
sociale dienstplicht nog moet worden
aangetoond.'

De door de VVDM belegde middag
over 'Dienstplicht: zin, tegen:r.in en toe-
komst' gaf een aardige aanzet tot verde-
re diskussie, die pas echt in alle hevig-
heid zal losbarsten wanneer de
Commissie Dienstplicht (o.l.v. W.
Meijer) advies :r.aluitbrengen over het
afschaffen dan wel verder verkorten van
de dienstplicht.

Wim Hei;
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VROUWEN AAN BOORD (3)

In de DcfcnsÎcllOIa 1991 (blz. 177) zegt de Minister van Defensie over de
vrouw in de krijgsmacht: 'De aard van het militaire beroep is niets voor
vrouwen,' De Maatschappelijke Raad voor de Krijgsmacht rca~eerdc daar-
op in zijn ad\'ies van 6 mei iJ. De MRK adviseert de Minister van Defensie:
'Geen uitspraken te doen als 'De aard van het militaire beroep is niets voor
vrouwen' en daarmee een defaitistische (red.-stemming om het op tc geven)
mentaliteit ten aanzien van de vrouw in de krijgsmacht te bevorderen, maar
een dergelijke statische mentale instelling in de krijgsmacht juist tegen te
gaan.'
Raadsman JooP Flokstra interviewde aan boord van de Poolster, tijdens een
reis naar de Oostzee in juni, een aantal marinevrouwen over hun beroeps-
keuze en ervaringen. In twee voorgaande artikelen (gepubliceerd in het sep-
tember-en oktobernummer) kwamen drie vruuwen aan het woord, respec-
tievelijk Astrid Kikkert, Diana Nogter en Karla de Jager. In dit derde artikel
een verslag van de gesprekken met Dchhy Simmers (19), Bianca Lesierse,
(18), Anna Span (19) en Ingrid Dank (17), allen werkzaam hij de Nautische
dienst,

Waarom wilde ie bij de A1.lrine en met
/lame bij de Nautische dit'flst?
Anna: Als klein kind zei ik altijd al 'ik
wil bij de KM'. Toen ik 13 was wilde ik
het nog. ~lijn schoolpakket heb ik ge.
richt op wat de K~l vroeg. Ik was net

16 toen ik de dienst inging,
Alle andere dienstvakken zaten volop
dat momenr. Ik wilde niet v,'achten en
heb toen voor de mogelijkheid van de
Nautische dienst gekozen. Ik wist ni(.t
precies wat Ille te wachtcn stond, het

espreksp<lrtners up de Poolster,
v.I.Il,r, Dehh)' Simmers,
BiallCll /.esierse, lngrid
Dallk ell A,I'I" Sf'''l1

voorlichtingsfilmpje laat alleen de leuke
dingen zien. Dat je lang \vacht moet lo-
pen en veel uren moet maken tijdens
werkzaamheden vertdt niemand. Ik heb
het daar in het hegin best wel moeilijk
mee gehad.
Het meisje dat voor me in de werkploeg
zat had het niet gered. Voor mijn gevoel
maakte d.u het voor mij extra moeilijk.
Ik stond er op dat punt alleen voor.
Bianca: Ik wilde wat van de wereld zien
en vooral buiten bezig zijn. Ik kende de
~larine niet alleen van de voorlichting.
liet was een hewuste keuze voor de
Nautische dienst, ik wist dat ik veel 7.OU
moeten werken en 'schoonschippen',
Van een helehoeI andere werkzaamhe-
den wist ik niets.
Voor mij is het heel plezierig dat Anna
het zo goed gedaan heeft, daardoor hoef
ik me vecl minder te hewijzen.
Ingrid: Zwemmen en water was altijd
alles voor me. Toen ik eens een keer ge-
doken had zie iemand: Voel je cr niets
voor om bij de marine te gaan. Dat idee
heviel me wel, wen hen ik gaan sollicite-
ren. Ik was nog wel erg jong, maar ik
heb toch de handtekening van mijn ou-
ders gekregen.



Ik vind het echt te gek om bij de marine
te zijn. Dat ik hij de i':autischc dienst
wilde, was van het begin af aan. Die an.
dere dienstvakken leken me niet leuk.
Bcwc~ing en flink aanpakken vind ik
fijn om te doen. Van aoden:n wist ik al
vrij goed wat het inhield.
Dcbby: Op mijn school kwam een VOO(-
lichtingsbusje, informatie werd aange-
vraagd en de papieren kwamen thuis. Ik
heb nog inlichtingen ingewonnen en hen
toen naaf de selectie gegaan en daar
werd ik goedgekeurd vuor de Nautische
dienst.
Ik wist cl.tt her 'mannenwerk' was en
dat het hard werken zou zijn. De anJt:re
dienstvakken zaten vol.

Ervaren jullie de Nautische dielIst als
cen mail/Iel/wereld?
Bianca: Je wcct dilt je een mannenmaar-
schappii instapt. Ik had het heel anders
verwacht, qua werken. Dat is mij reuze
meegevallen.
Anna: Ik heb speciaal voor de 'mannen-
wereld' gekozen. Thuis hebben we een
bedrijf met alleen maar mannen. Ik heb
altijd meegeholpen \'anaf het moment
dat het kon. In de varkensslachterij
waar ik gewerkt heb werken ook alleen
maar mannen. Ik hou wel van de duide-
lijkheid van mannen. Als iets niet bevalt
dan zeg je dat en dan maak je daar des-
noods ruzie om. BiJvrouwen kan dat
soms wel een paar maandcn blijven
han~en.
Ingnd: Bij enkele dingen komen we wat
kracht tekort, bijvoorbeeld bij het anker
allerlei schroeven aandraaien. :\1aar we
worden dan meestal even geholpen.
Al,/'e verder je werk goed doet, word je
hel.' snel geaccepteerd door de jongens
van de werkploegen. En 's avonds in het
caf(etariaj moet je niet perse .••..ïllen op-
vallen.
Dcbby: Het is wel fijn dat we met z'n
tweeën in de werkploeg zitten. Dan heb
je steun aan elkaar. Soms vodl'e je on-
zeker, omdat mannen toch we eens op-

merkingen maken als wij een hepaald
karwei wat langzamer doen.

Merken ,uUie iets lIan II(JOroordelell
t.a.t'. liTOuwen il/ operationele {ullcties?
Anna: Ja, vanmorgen nog, bij het laden
van fustlm. Wij doen zo'n fust met z'n
tweeën en iets trager dan de jongens en
dar laten ze je weer eens weten.
Vrouwen zijn zwakker dan mannen.
Bianca: Bij de mannen die ons beoorde-
len heb ik daar niets van gemerkt en dat
vind ik belangrijk. Als er soms icts lukt
waarvan niem,md d,lt gedacht had zie je
het aan de jongens.
Debby: Er 1.ijnaltijd mannen die zeggen
dat het goed is dat cr vrouwen aan
boord 1.ijn, dat hou je toch.
IngriJ: Mannen zijn 'rechr voor z'n
raap'. Er was een jongen die zei 'Het
klink hed stom, maar ik heb ge\voon
een vooroordeel over de vrouwelijke
:-.J"auten'.Nu is het een vriend van me,
misschien ook omdat we wel hetzelfde
werk doen. Hij is overigens nog steeds
van mening dat vrouwelijke Nauten
maar 'niks' is.

\'i/orden jullie vooriietrokken of heb je
het idee dat jullie a/wijkend beJJandeld
worden?
Anna: Nee, dar zou het alleen ma:u
moeiliiker maken, dan moet je je nog
eens extra bewijzcn.
Bianca: Nu lijkt het net of ik een bij1.On-
dere behandeling krijg, omdar ik als ta-
kenboeker na 22.00 uur niet meer op
dek mag en geen wachten mag lopen.
Dat is een wettelijke maatregel (Arho-
wet), die ook voor minderjarige jongens
geldt, alleen nog niet wcgepast was.
:\1aar ik word er scheef op aangekeken.
Ik was het met deze regelmg niet eens.
Ik wil wel gelijke omstandigheden,
maar dat mag niet.
Debby: Nee, vrouwen moercn gelijk he-
oordeeld \vorden. Iedereen heefr een
dienstvak en er moet naar gekeken wor-
den of je het goed doet.

Ingrid: Soms merk ik wel dat de kwar-
tiermeester ons voortrekt t.a.v. de jon-
gens, maar Jat is niet plezierig want dat
wordt ons door die jongens weer kwa-
lijk genomen en ze krijgen de 'pik' op de
kwartiermeester. Ik vind Jat wij ons in
zekere zin moeten aanpassen, ik wil bij
de 'familie' horen.

JooP Pfokstra

(In n'n \'olgend artikel is het de bedoeling wal
reaclies te verzamden van manneliike collega's
op dele vraagl;.:-sprekken lil'" marinevrouwen;
J.F.)

De oplossing van de visitekaartjes in het
oktobernummer was als volgt; l-boors-
man, 2-kamerlid, 3-koetsier, 4-make-
laar.

Hieronder een puzzel waarhiJ de drie
juiste woorden 1.owd horizontaal als
vertikaal dienen te worden ingevuld. De
omschrijvingen luiden als volgt:
I-werktUIg; 2-bewoner; 3-oud.
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tlJe CROSS

ROGER TAYLOR KRUISIGT
DEKONINGIN

Een eigen band
Op het in 1987 verschenen SlwlIt' it
houdt de Queen-drummer alle touwtjes
nug in handen. De CD klinkt gladjes,
gepolijst, maar the Cross maakt wel
duidelijk een stevige rockband te lijn.
Frappant genoeg is Heavt'1l for et'eryont'
het hoogtepunt van de debuut-CD.
DaMop lIertolkt ;...lercury een gastrol als
zanger en het '!aid-hack' nummer ver-
dwijm in de annalen als een vall de bes-
te Queen - want dat is het eigenlijk -
songs van de laatste jaren.
Terwijl Queen haar ISde elpee op-
neemt, steken de overige vier Cross-Ie.
den hun kopren bij elkaar en schrijven
het materiaa voor de opvolger van
SIJolie it. Zij lijken de bezwaren van die
plaat ook te onderkennen. Mad. bad
,md dallgerous to k,lOw (1990) is een
coherente hardrock plaat, waarbij de
sound wat droger is opgenomen. Nu,
w'n anderhalf jaar later, is er al weer de
derde Cross.CD, Bille rock (ondertus-
sen verscheen ook nog eens Queens
16de lmmt'lIdo).
Op Blue rock zingt Roger Taylor met
zijn rauwe, schorre stem weer alle
songs. Hij schreef er slechts twee, de
single New dark ages en het mooiste
nummer van de CD, The also rans,
waarin hij zich wederom hetrokken
toom bij de onderkant van de maat-
schappij.
De resterende acht songs van Blue rock
zijn geschreven door de andere Cross-Ie.
den. Zij leggen Taylur stompzinnighe-
den (in [)irty mmd), gevoeligheden (in
Baby it's allright) en waarheden (in
Millionaire) in de mond.
Bllle rock is de meest afwisselende en
beste CD van the Cross tot dusver. De
songs zijn som~ meeslepend, soms ('0.
werfui, maar hleden slechts sporadisch
dat extra's wat zo kenmerkend is voor
het werk van Queen. Maar ja. FC
Lutjebroek kan met Hans van
Breukelen in de spits misschien wel uit-
groeien tot een goede middenmoter,
Europees voetbal zullen ze nooit halen.

Etiert van Dijk

1980 vier weken in de Verenigde Staten
en I.OIle of my life tig weken in Brazilic.
Naast Je stem van ~1ercury en het gi.
taarspel van May is het sterkste pum
van Queen dat ze oller vier, welhaast ge.
lijkwaardige, componisten beschikLln
1933 staar Radio gaga, geschreven door
Roger Taylor, bovenaan de
;-";ederlandse hitlijsten.
Toch kan niet iedereen z'n ei kwijt in de
band. Taylor is de eerste die met een so.
lo-elpee komt, Fun in spaee (1981). De
plaat laat horen dat de Queen-drummer
meer dan de m'erige leden gebruik wil
maken van de synthesil.er, toch valt het
wat bloedeloze Ftm in spaee tegell. In
1984 revancheert hij zich (Strange fron.
tier), maar de successen blijven UiL
~lisschien daarom besluit Taylor in
1987 de hulp van anderen in te roepen
en start hij the Cross.

20 jaar succes
In een aamal jaren groeit Queen uit tot
een van de meest succesvolle popgroe.
pen allertijden. BolJemiall rhapsody
staat in 1975 negen weken op I in
Engeland, Another one bites the dust in

Roger Mcddows T aylor is een druk baasje. Als ware hij Hans van
Breukelen die in de spits gaat spelen bij Fe Lutjebroek. lllaaT wcl het psv~
doel blijft verdedigen tijdens Europacupwedstrijden, is de Quccn-drummcr
de laatste jaren vooral actief als zanger/gitarist van the Cross. De afgelopen
maand verscheen na ShotJe ît (1987) en Mad. bad and dallgerous fo know
(1990) de derde CD van deze vijfmansformatie, Blue rock.
In het voorjaar van 1987 stond in het vooraanstaande Engelse popblad
New Musical Express de volgende advertentie: 'Gevraagd - jonge sprankc.
lende lui om het te maken met ccn gc\'cstigdc muzikant'. Roger Tay!or wil-
de in alle anonimiteit de open plaatsen opvullen voor zijn band.

Taylor leek het einde van hun muzikale
carrière al weer te zijn aangebroken.

Nu wilde het toeval d.:atin het "veede-
hands-kledingstallcrje ook ene Fred
Hulsara werkzaam was. De voormalige
studem aan de kunstacademie, die ove-
rigens liever bij de naam Freddy
;\lercury werd J.angesproken. zong in
zijn vrije tijd in bandjes als \'(Ireckage en
SOUf milk sea. Na lang zeuren wist hij
;\tay en Taylor over te halen met hem
een hand te vormen. Een naam hJ.d hij
.11, Queen. ;...liddelseen briefje op het
mededelingenbord van de universiteit
vindt het drietal een bassist. john
Deacon. Van llumpy Bong werd nooit
meer gehoord.

De markt
Bijna 20 jaar eerder, in 1969. bebeert
Roger Taylor een kledingstallcrje bij de
Kensington Market in Londen. Hij had
een jaartje tandheelkunde gestudeerd en
\vas daarna geswitcht naar biologie.
I'aast het studeren speelde hij met gita-
rist Brian f\by en zanger Tim Staffel in
het bandje Smile. Nadat de single
I-:arth/Step (JIJ me flopte, stapte Staffel
gedesillusioneerd over naar een nieuwe
hand, Humpy Bong. Voor 1\1ayen

Spike Edney was al gecharterd als key-
boardspelcr. Eenzelfde rol had hij ook
al vervuld tijdens de laatste Queen-roer-
nee (in 1986), waar hij op de achter-
grond de koninklijke muzikaalonder.
steunde.
Uiteindelijk worden John ;...tacrae
(drums), Clayton1.1oss (gitaar) en Peter
Noone (has) jong en sprankelend ge-
noeg bevonden voor the Cross. Een half
jaar later verschijnt Shove it.
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E.V.!).

op zichzelf staat en dat terwijl het me-
rendeel Înstrumentaal is. Het valt soms
zelfs niet mee de televisieheclden niet
voor je te zien als je naar de CD luistert.
Zangeres Jutee Ctuise is op drie num-
mers te horen, waaronder de single
Falling. Deze nummers zijn ook re be-
luisteren op haar eigen CD Hoatmg info
the /Iight.
De soundtrack van Tlt'ill Peaks is voor
de fans van de RTL4-serie een must,
voor de niet-liefhebbers ook zeer het be.
luisteren waard.
Lloyd Cole doet net alsof er niets is ver-

de koek op.
De eerste zes nummers vormen samen
de orkestkant. Met de hulp van diri-
gent/arrangeur (laul Buckmaster bewan-
delt Cole nieuwe wegen; orkestrale, ge-
zwollen Illuzie:k, in niets meer lijkend op
het sprankelende van zijn eerste werk
met de Commorions.
.\lisschien is dat wel het sneue van een
artiest als Lloyd Colej hij debuteerde te
goed. Je moet en wilt als artiest ook wel
eens nieuwe wegen ins1<lan, maar ik
waag te hetwijfclen of dar op Dun't get
lt'cird Uil me, bahe op de meest geschik-
te manier gebeurt. De:orkestrale Lloyd
Cole lijkt veeleer op een dood spoor re
zitten.
De single She's a girl a/ld 1'111a mali
wekt nog wel de suggestie dat het om de
ruigste CD ooir gaar van Lloyd Cole,
maM het tegendeel is het geval.

anderd. De eerste zes nummers (de eer-
ste plaatkant) van zijn tweede solo-CD
DOlI't gettveird 011 me, babe verschillen
hemelsbreed van de tweede zes {kant Bl.
Zodanig dat je bil. nummer zeven (Tell
)'nllr sister) eigen ijk een beetje op-
schrikt. Dat is het begin van de gitaar-
kant, waarin enigszins zijn oude hand
Lloyd Cole & the Commotions is re
herkennen. Die hand debuteerde in
1984 meer Jan verdienstelijk met
Rllules/lakes, maar na drie albums was

9

LLOYD COLE DON'T - GET WEIRD
ONME,BABE

ETTY
I)n: HIli),.
1l01.1.0W

TWINPEAKS
De 0 zo huitenlandse zender RTlA
zendt niet alleen flurprogramma's uit.
Om met de VPRO te kunnen concurre-
ren is 7.e1fsde serie Twin Peaks aange-
kocht, de veelgeprezen 'soap noir' ~'an
David Lynch en 1-lark Frost. Wc mogen
de VPRO dus wel dankbaar lijn, al is
he:t alleen maar om de op dcze manier
gecreëerde aandacht voor de sound,
track van Tlt'ÎII Peaks, het stadje met
51.20 I - 1 inwoners.
De muziek van componist Angeln
Badalamenti is een wezenlijk onderdeel
van de serie. Het is net zo 'noir', intrige-
rend en spannend als de beelden. Het
knappe is natuurlijk dat de muziek ook

microfoon, maar is simpelweg overge-
gaan tot zingen. Ook de songs hehhen
een meer ingetogen karakter dan vroe-
ger en dit alles maakt Doughbu)' 'JO/fow
mecr geschikt voor een groter publiek.
De Died preny blijft op DOllghhn)' hol-
luw even mistroostig als altijd en het is
dan ook et'n perfecte herfstplaat.
Onontbeerlijk dus in een land als dit
(kijk maar naar huiten).

Australische vijf-mans formatie nog de
woestijn in te zijn getrokken, om na da-
genlange ontberingen met een droge bek
en het zand zelfs in de navel tien num-
mers op re nemen. De zOJuist versche-
nen CD Doughfm)' 'JO/fo/(/ lijkt onder
veel gunstiger omstandigheden tot stand
te zijn gekomen. Vooral op zanger
Ronaid S. I'eno heeft dit zijn invloed ge-
had. Het 1.60 meter grote mannetje
schreeuwt zich niet langer helemaal lam
in de op twee meter hoogte hangende

De lotgevallen van de gebroeders Finn.
Tim en Neij maken met Je
Nieuwlt'eJandse groep Split Eoz u.'vell
elpees. Staat in Jen beginne hct im;lgc
nog voorop (heschikIerde gezichtell, ha-
nckammen). na verloop van tijd komt
hel besef dat Je Jllu7.Îekhet bchlngrijk-
Stc IS. Dit resulteert UTlJCT meer in het
Juweeltje Messare 10 my gir/.
Broertje Tim wi wel eens wat anders en
start een weinig succesvolle solo"carriè-
nc".Uit arren moede richt bWlTtjC Ncil
maar een eigen groep op, CrowdcJ
House. Tegen alle verwachtingen in is
deze groep wel succesvol. DI' single
DO/t't drcam it's olJer behaalt zelfs
moeiteloos de eerSTC plaats in de
Amerikaanse hitlijsten.
Nu is broertje Neil de beroerdste niet en
hij haalt zijn aan lager wal geraakte

CROWDED HOUSE - WOODFACE

broertje bij de hand. Vanaf dir jaar is
Crowded Ilouse een vierral en op hun
derde CD WOod('lce is voor her eerst de
hernieuwde samenwerking van de ge-
broeders Finn te horen. De sin!;le
Chocolate cake is nog wel het mimfe re~
sulfaat; re luchtig. Ook her Walt
Disney-aehtige Af! f ask (je verwacht zo
Bamhi je huiskamer binnen te zien stap-
pen) is een beetje flauw, maar in dl.' ove-
rige twaalf son!;s tonen de gebroeders
over her vermogen te bcschikken pop-
liedjes met een begin, eindc en midden-
stuk te schrijven. Luister in dit verband
vooral naar lt's ol/ly lIatur'll, FaJlat
)'ollr (eet en WhislJers alld 1II0<llIS.

DlED PRETIY - DOUGHBOY
HOLLOW
De Died pretty is getemd. Op de de-
buurelpee Free dirt (1986) leek de
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TROTS
Onze kri,gsmacht kan cm be1Joorlijke
bijdraxe leveren aall onze Iw/iona/I?
trots. 111 ons {Jar/emcnl is daar het he-
keilde CDA/VVD-duo, de heren
Gllaltherie. Van Wezel en Weisxlas, van
OI'ertlligd. De aktiviteitm van onu krij-
gers;1I het verre ver/edel' op vele plaat-
sen in de wereld is I'oor deze kamerle-
den germ geschiedenis die is afgesloten.
Bij de invasie ill Koeweit steMeli de he-
reil vanaf het begin in het lMrlement dat
een Nederlandse troe/lel/macht OUn/id-
delliik moest wordelI ingezet. E,i nog
onlangs /lom/en ze dat 01/5 leger /ldar
Suriname moet om daar cLlef/ties orde
op zaken te stellen.

Van de hand \'an cabaretierltheaterman
Herman van Veen verscheen kort gele-
den een hundeling gedichten. versjes,
regels en verhalen: Een Souvenir. Hel is
een keuze van opnieuw bewerkte tek-
sten uit een zestal eerder verschenen
uitgaven, Sommi,l;e teksten bestaan
slechts uit enkde regels, zoals hel ge-
dicht 'Toi aussi' (De ml."nsheid is over
hl."lalgemeen genomen:!grof. dom, bot.
vulgair! dat kun ie van iedereen leren).
Andere, zoals het prachtige 'Snikkel'
(een hallade over de Urrl."chtse
Kievitdwarsstraat, de straat waar
Herman van Veen opgroeide)' beslaan
vele bladzijden. liet ell<'moment lees je
een heel lichtvoelig geJi<.:ht, dan weer
een die je tWl'(' keer moct kzen. Bij
sommige gedichten moel je glimlachen.
hij andere word je diep geraakt {o.a. 'EI
Sa[vador' en 'Wat u leg!.,,').
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Het gCllaar/ijkt! is dat ze ook nog gehoor
I'inden I,,; een aalltalleden van het kabi-
liet. Beide heren tredelI graag in de pu-
bliciteit, vooral waar het gaat om radio
en TV. Als je dan goed /IIwr ze luistert,
kom ;e tot de konklusie dat ze redeli;k
zouden (unktioneren i/1 de Kemeente-
raad vall een klein puwillciestadje.
Helaas maken ze deel uit van onze
llOlksl'ertegenwoordiging, waar ze zich
bemoeieli met huite,dallds beleid en de-
(ensie.

Uiteraard zi!n heiden l'all mening dat
Ol/ze krijgsmacht op l'olle sterkte moet
blijveIl en zoeken ze dahalue na,lr nieu-
we taken door het weiwallen van het ro-
de gel'aar. De /iert'eUng in de kazernes
zien ze met lede ogen aall, omdat er nog

,

'De poelie in del.e hundel', schrijft
dichter Willem Wilmink in een woord
vooraf, 'is verwant aan die van beat.
dichters als Allen Ginsberg in Amerika
en Adrian Henri en Brian Patten in
Engeland: vertellende gedichten, breed
opgezet, handelend over een gebied er-
gens tussen' Hemel en Ilenta'. en be-
stemd voor een onbevangen publiek
dal de teksten niet alleen ziel, maar ook
hoon, in de eigen imerpretalie of in die
van de dichIer .'
Hel hiernaast afgedrukte gedicht
'BosalIas' is op te vanen als Herman
van Veen's bijdrage aan de diskussie
over de inzelbaarheid van de krijgs.
machl.

Herman van Veen; Een SOllVcnir,
FOlltein, Baarn 1991. 143 blz. f 19,50.
(WH)

zoucel te doen is voor onze militairen ill
de wereld.
Na Koeweit, waarbij ze niet echt hUil
zill kregen om mee te l'echtetl, hebben
ze dus /lil hUil oog fJten I'al/en op onze
voormJlige kolonie Surmame, Een wr-
:wek om militaire bijstand l"m de nieu-
we presidellt ZOIIals een geschenk lIit de
hemel komen. Daar kil/men we eens la-
ten ziel/ aan de wereld wat u/e waard
zijn. We noemen de militaire operatie
dan weer een poUtiOlleie aktie, dat heb-
ben we meer Kedaan, Een herstelr-'all de
juiste uer1Jouding tussell de Surinaamse
regering el/ de /C1;erleiding lijkt toch eell
(luit;e van een cent.

Deze daadkracht bewijst dat heide he-
ren kamerleden Iliet ill het minst gehill-
derd wordelI door enig f)ese( van onze
staat l'an dienst in dat werelddeel, Die
heeft OIIStod, geleerd dat we juist niet
trots iJehoeuell te zijn ouer wat wij ais
koloniale ltatie ill het verleden in dat
wil/gewest uoor beleid hebben gevoerd,

Het ZOIIjuist daarom de cllige weg zij"
om d,lar als Verenigde Naties op te tre-
dell. De heren Van Wezel en Weisglas
moetelI liaarom ",lilr andere zaken gaan
zoeken IJ'" onze nationaie trots Of) te
ui/zelel/.

Cur Out

Bosatlas
(Ge~c11icdl'!1isi~CCIIrepctcre"de /lrClIk)

Onder \"'oorden
zet hij zijn
1""lndtekening,
legt de brief tu~~('n de bladeren
V"11 het bri('venboek.

Weer
zullen
vrouwen ~chreiend
"chlerblijven
kinderen
met roodommnde ogen
hun p"pa's
ll"kijken.

Jonge mannen
zullen voor

landk""rten
("reperen.
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GEEN VLIEG KWAAD DOEN,
MAAR MENSEN: ACH ...

De deftige Duitse dame heeft het zien aankomen, maar als het tenslotte ge-
beurt, moet ze loch overgeven. Het hele natuur-drama vindt ze bij nader in-
zien weerzinwekkend. Dat zoiets gebeuren kan in het mooie dierenrijk! Wij
hebben met ons allcn zitten wachten tot de drie leeuwinnen bij de drinkwa-
terput hun prooi uitkiezen.
Het is zondagochtend in de drooghete zon van Namibië, dat enorme land
links boven Zuid-Afrika dat vroeger een kolonie van Duitsland was en tot
1990 door Zuid.Afrika bezet was. We zitten betoverd te kijken naar de die-
ren in het enorme wildpark Etosha, met ccn oppervlakte die de helft van
Nederland omvat. Het bestaat voor ccn groot deel uit een meer, dat 12 mil-
joen jaar geleden is drooggevallen. Dit imponerende park met zijn enorme
hoeveelheid wild trekt veel Namibische en buitenlandse toeristen.

En zo komt het dat wij met vele anderen
en met de deftige dame in Okaukuejo
veilig achter de muur vandaan kunnen
zien hoc de aanwezigheid van de drie
leeuwinnen bij de drinkwaterplaats de
andere dieren urenlang op f'en afstand
houdt. De sierlijke springbokken, de
schichtige zebra's en een enkel roeke-
loos aardvarken (die allemaal \'feselijke
dorst hebben aan het eind van dit lange
droge seizoen) proberen wel steeds
voorzichtig dichterbij re komen, maar
een snelle uitval van de leeuwinnen is
voldoende om ze weer op veilige af-
stand te brengen.

Natuur-drama
Totdat de eenzame olifant \'an de hori-
zon naar voren komt sloffen en zich op
ons tonecluitgebreid gaat badderen.
Dat blijkt achteraf het begin van de slot-
akre van dit natuur.drama. Het lijkt
e~'en alsof de leeuwinnen alle belangstel-
ling voor de honderden dieren rondom
hen hebben verloren. Door mijn verre-
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kijker lijken de leeuwinnen op groot uit-
gevallen katten, die bij elkaar onder een
boom wat liggen te soezen. De spring-
bokken durven eindelijk ook weer te
drinken.
Als de olifant uit het bad stapt, durven
de zebra's ook weer naar de waterrand
te komen en zelfs de gemsbokken met
de spitse horens wagen zich in her wa-
ter. Dat hadden ze niet moeten doen.
Daar hebben de leeuwinnen op gewacht
en met de snelheid van een kogel schie-
ten ze uit hun siësta onder hun boom
\'andaan, direct op hun uitverkoren
prooi af: twee machrige gemsbokken, de
nationale dieren van Namibië. Eén
gemshok is op slag dood; de tweede
vecht nog ruim een half uur voor zijn
verloren leven.

Deftige dame
In de uren die wij op deze ontknoping
wachten, wisselen wij met de deftige da-
me van gedachten. 'Ja. de hoofdstad
Windhoek is een openbaring: Zo prach-

tig schoon en welvarend. Het lijkt
Duitsland wcl', zegt ze. Trouwens, heel
Namibië maakt op haar een rijke in-
druk. 'Kijk maar naar de fraaie wegen,
de vele auto's en de mooie hotels!' Nee,
ze is eigenlijk nauwelijks buiten de grote
steden en de natuurparken geweest en
ook niet in het Noorden. 'Is het daar
dan anders? Ach nee, u meent het - de
meeste mensen wonen daar in but jes?
Ze lijden grote armoede? Water is het
grootste probleem door de droogte?'
De deftige dame legt haar dure fotoap-
paratuur even opzij, want in haar toe-
ristische rondreispakket hlijkt niets op-
genomen te zijn over het leven van de
Namibische mensen. 'Ondervoed zijn
veel mensen, zegt u? Daar heb ik anders
in Windhoek niets van gezien. Oh, het
gaat vooral om de zwarte mensen! Ja,
dat heb ik al eens eerder gehoord. Dat
komt omdat de zwarten niet hard ge-
noeg werken.'

Om te kotsen
Wij geloven onze oren niet. Natuurlijk
wonen er veel blanken in Zuid.Afrika
en in Namibië die er net zo over hebben
gedacht, onder de apartheid. En sommi-
gen ~'an hen zullen er soms nog wcl zo
over denken. Maar de7.e rijke, blanke,
deftige Duitse toeriste heeft alleen nog
maar zwarte menscn gezien in het uni.
form van de hotelbediende. Ze weet van
niets, maar ze kent wel meteen de oor-
zaak van de zwarte armoede. Een gevoel
van misselijkheid is het gevolg - bij ons.
Maar voordat we deze domme gedachte
van de blanke dame kunnen rechtzetten,
vallen de leeuwinnen hun prooi einde-
lijk aan. En dan is het tenslotte de defti-
ge Duitse dame die kotst. Wij hebben
haar daarna niet meer gesproken en we
hebben het haar dus niet kunnen vra-
gen, maar zij leeft kennelijk in de veron-
derstelling, dat Namibië een sprookjes-
land is met een dierenrijk dat ontwor-
pcn is door Walt Disner, op muziek van
Tsjaikovskr.
Ze zal nu ook wel weer thuis zijn, in
Duitsland en daar in geuren cn kleuren
vertellen over de gruwelijke wreedheid
van de Namibische leeuwinncn en over
de domheid van de zwarte Namibiërs,
die niet werken voor de kost en dus
honger lijden. Maar 7.e7.al van zichzelf
nog steeds niet kotsen.

Karel Roskam

'Wanneer u'e iedereen op deze
wereld beoordelen op z'n kwali-
teiten als soldaat zouden we geen
beschamng kennen'

Veldmaarschalk Erwin Rommel
tegen zijn zoon

Uit: Dr. N. F. DixOIl, 011 the psychology
of military incompctcnce (Futura
Publications. London)
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Hollywood in de ban van jacht op 'commies'

GUILIY EYSUSPICION

In die ogenschijnlijk zorgeloze periode kort na de Tweede Wereldoorlog,
toen Bennv Goodman uit elke radio schalde, en het blonde sterret/.e
Marilyn Momoe haar eerste filmrolletje speelde, werden er in Ho Iywood
carrières verwoest door de beruchte gouverneur McCanhy, die ccn ware
heksenjacht opende op mensen die werden verdacht van communistische
sympathieën. En verdacht was je al, als je jaren geleden, uit idealisme of
zelfs alleen maar uit belangstelling, een of twee keer ccn vergadering van
communisten had hijgewoond. Over deze gruwelijke periode gaat GI/ilty
by Sttspiciolt. waarin de Amerikanen de hand weer cens diep en gevoelig in
eigen boezem stcken. Dat levert bijna altijd schitterende films op.

l.eo W/1/ Opzeelalld

wie hij om hulp aanklort willen hem
niet meer kennen, en ze fs zijn ex-vrouw
die zidl heel loyaal opstelt en hem zelfs
hij zich in huis neemt, verliest haar haan
als onderwijzeres, Daarnaast spelen zi,h
in :\terrills onmiddellijke kenIlIssen-
kring drama's af waar d(' commissie
(luk direct bij betrokken is. Een Hiendin
rijdt zich dood, omdat haar man haar
hedt aangegeven t"n ze dientenge\"olge
haar zoontje niet l11e('rmag zien; een he-
vrÎende regisseur neemr de wijk naar
Europa, omdat het werken h,'m in
Holl}'wood onmogelijk wordt ge-
maakt. ..

Het duurde tientallen jaren voordat de
slachtoffers van d('ze periode volledig
w'erden gerehabiliteerd. :\laar alle emo-
tionele schade die toen al was veroor-
zaakt, kon natuurlijk nooit meer wor-
den goedgemaakt.
lrwin Winkier wilde vanaf het begin
Rohert DeNiro voor de hoofdrol in zijn
film, die hij heschouwt als 'het belang-
rijkste werkstuk uit mijn hele carrière'.
Her zal niemand verbazen dat DeNiro,
zelf een van de pijlers van de heden-
daagse filmindustfle lil Amerika, hele-
maal sinds hij een eig(,ll produktiemaat-
scbappij heeft, graag op dat verzoek in-
ging, Weinigen zullen beter hegrijpen,
~'at een d,'rgclijke banvloek voor een
ftlmmaker betekl.'nde, Sam Wanamaker,
die de rol van Merrills advocaat speelt,
stond zelf ooit op de zwarte lijst. 'De
film is ht'el helangrijk, omdat WlTr eens
duidelijk wordt aangetoond d.lt zoiets
nooit meer lIlag gebeuren', aldus de ac-
teur.

woond, en moet di(,lltengevolge een ge-
tuigenis afleggen. De prodlJ(;ent advi-
seert hem om een advocaat te nemen.
Hij krijgt van de man het advies om de
('ommÎssi(' een paar namen te geven van
kennissen van wie hij ook weet dat ze
helangstelling voor het ,"oTl1Tl1unisme
hebben gehad. Merrill kan zijn oren niet
geloven en weigert \'oor de commissie te
verschijnen, Daarmee tekent hij min of
meer zijn eigen doodvonnis. Ilij raakt
hinnen t'nkele weken zijn huis kwijt, hij
krijgt nergens werk m('er, vrienden bij

Ru/}('r! De,\'iro in 'Cm/I)' by Sus/'iciun'

Rq;isst"ur van de film (zijn dehuut), is
Irwin Win kier, die al een zeer succt"svol-
Ie carrière als producent hedt opge-
houwd met films als Rock)', Ragillg
BI/Il, The Right Stuff. Betrayed en
Goodrel/as. Hij schreef ook het script,
waarvoor hij het idee kreeg toen hij
werkte aan ROl/lId ,Hidllight in Parijs.
Eén van de rollen in die film werd ge-
speeld door de Amerikaan John Berry,
die aan het begin van de jaren vijftig op
de zwarte liJst was gezet, ell zich daar-
door gedwongen zag naar Frankrijk uit
te wijken. '\X'e kwamen in gesprek en ik
realiseerde me toen pas welk effect die
periode h.ld op heel veel getalenteerde
mensen in Hollvwood', aldus WinkIer.
'Ik zag onmiddellijk de mogelijkheden
voor een film. Zelf was ik nog maar een
tiener toen zich dat allemaal afspeelde.
Ik wist wel dat er mensen \verden ver-
hoord door een speciale commissie,
maar wat er precIes aan de hand was
drong toch niet echt tor me door. Veel
later ben ik me ook pas gaan realiseren,
dat al die verdachtmakingen enorme in-
\'Ioed hadden op de creatieve geesten in
Hollvwood. De films die in die tijd ge-
maakt werden, waren ongeïnspireerd,
niemand kon er z.Îcheen buil aan vallen.
De makers pasten zclfcensuur lOC om
maar aan het werk te kunnen blijven .. .'

In Winklers film speelt David Merrill,
een zeer succesvolle regisseur, de hoofd-
rol. :\terrill is zo hezeten van zijn \\'erk,
dat zijn vrouw hem min of meer de deur
heeft uitgezet, al gaan ze nog wel heel
vriendschappelijk met elkaar om. Als
.\1crrill uit Parijs komt, waar hij een
film heeft gedraaid, wordt hij afgehaald
donr zijn vriend, scenarioschriiver
Bunny Baxter, die hem vaag verrelt dat
er mensen worden verhoord in v,'rband
met eventude communistische sympa-
thieën. Kon da.lrop wordt Ivlerrill zelf
door producent Darryl Zannuck ontbo-
den. Merrill heeft vroeger een paar ver.
gaderingen van de communisten bijge-
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FILMDAGEN
De Nederlandse Filmdagen hehben
wccc een aamal premières opgeleverd.
Pieter Verhocff bijvoorheeld verfilmde
De ZOlldagsjongen, schitterend roman-
debuut van Cherr)' Duyns.
Hoofdpersoon is ecn kind van ccn
Duitse moeder en een Nederlandse va-
der. Hij wordt in de oorlog in Duitsland
geboren, gaat later bij zijn vader in
Nederland wonen, heeft het tijdens het
huwelijk van Bearrix en haar Duitse
man moeilijk als zijn Duitse oom hem
juist in die periode komt opzoeken,
maar reist veel later [Och naar Duitsland
om afscheid van diezelfde oom re nc-
men.
Dan vechten Nederland en Duitsland op
het voetbalveld hUil eeuwige vetc uit en
wordt hij opnieuw met zijn eigen verle-
den geconfronteerd. Knap van construc-
tie, maar toch door Verhoeff iets te
brokkelig in bl'eld gebracht. De kijker
die het hoek niet kent, zal veel van de
intrige ontgaan.
:\1et De Provincie debuteert Jan
Rosdril'sz, die met Verhoeff samen het
scenario voor De Zondagsjongen
schrl'cf, als regisseur. Ook deze film is
gebaseerd op el'n gelijknamige roman,
nu van Jan Brokken. Drie jeugdvrienden
worden verliefd op hetzelfde meisje. Zij
hl'dt el'n voorkeur voor de een, maar
als die het provinciestadje waar ze wo-
nen, ontvlucht trouwt ze met de tweede.
De derde is l'en jaloerse stoker die uit-
eindelijk een drama veroorzaakt. Deze
film, die de Filmdagen mocht openl'l\,
zit vol hinderlijke onwaarschijnlijkhe-

Murray 1.'11

Richard
Dreyfuss il1

'Whal aboIJt
Bob?
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dl'n, waardoor hij veel slechter is ge-
worden dan nodig was. Er wordt geluk-
kig aardig in gespeeld. Vooral Pierre
Bokma laat uitstekend werk zien.
Way Upstn'am tenslotte was een aange-
namc vcrrassing. De film werd door
Sander Franken gemaakt naar ecn to-
neelstuk van Alan Ayckbourne. Twce
stellen maken cen tochtje met een ph:-
zierjacht. Ecn vreemdeling dil' ze aan
boord nemen, blijkt een diaholische in-
trigant die alle betrokkenen geraffineerd
tegen elkaar uitspeelt. Gelukkig trekt hij
uiteindelijk aan het kortste einJ.
Jammer van het zwakke slot, verder is
de film cen acceptabele thriller. En dat
wil heel wat zeggen voor een land, waar
een televIsie-serie (Bij nader inzien) en
een Engelstalige film (Prospero's Hooks
van Peter Greenaway, die natuurlijk wel
schitterend was) uiteindelijk met de
meeste onderscheidingen gingen sttij-
ken ...

WHAT ABOUT BOB?
Een aardige ironische film is What
about Bah? Waarin in de psychiatrie op
een geestelijke manier op de korrel
wordt genomen. Richard Dreyfuss
speelt een verwaande zieleknijper, wiens
hestaan op losse schroeven komt te
staan als hij een dient van een collq;a

V.l.n.r. Thom
Hoffmal1, GiJS
.scholten van
Asc1Jar, Tamar
llanden Dop
en Pierre
Rokma

overnel'mr. Wam dele Bob heett de ei-
genschappen van een horzel, maar hij
brengt dat met zoveel charme dat het
gezin van de psychiater al snel niets lie-
ver wil dan de patiënt in hUISnemen ...
Dreyfuss doet her heclleuk, maar wordr
moeiteloos weggespeeld door Bill
Murray, die met zijn genuanceerde ge-
voel voor humor van Boh iets heel bij-
zonders maakt. Regie van Frank 07 ..

MEETING VENUS
Vooruitlopend op het wegvallen van de
Europese grenzen maakte de Hongaar
Istvan Sl.aoo de film Meetillg Vel/us,
waaril~ een i~ternationaal opera-ge7{'l-
schap lil Paflls Tahnhauser lIlstudeert.
Allerlei vooroordelen krijgen ruime
aandacht, de Franse vakbond gooir
voortdurl'nd roet in het eten, de raaloar-

rières zijn af en toe vrijwel onoverkome-
lijk en dt. dirigent raakt verliefd op de
prima donna, waardoor zijn huwelijk
strandt. Szaho heeft van dit briljante ge-
geven helaas een film gebrouwen die
doorbuigt van het overdadige sentiment,
vooral als de beide gelie\'en in beeld zijn.
:\laar hij is een vakman tot in het merg,
dus ondanks die tekortkomingen werd
Meeting Venus een heel interessante
produktie met mooie rollen van vooral
de Amerikaanse Glenn Close als een
Zweedse operM.angeres en de in
Frankrijk wonende Deen Niels Arestrup
die de Oosreuropese dirigent speelt.

L. v. O.
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Dat liet defensieapparaat in Nederland
af COl tiid verouderd was, wIniemand
vermSSI?Il. Het was zelfs tot de regering
duorgedrongen dat het leger cm flinke
veral/nerillg moest olldergaall om zich
aall te passen aan de huidige vereisten
van eCII nlOdeTllC krijgsmacht. Middels
de ae(cnsienot,t heelt minister A. L ter
Beek een /Jaar lI1<ldnden ~eleden aaur:-
geven hoe het natiOIl,lle regerkorps:n,
wordellfereorganiseerd. Maar [Io/doet
deze we aan de huidige situatie of moe-
ten U/I? naar een beroepsleger. eventued
$/IeJlerdali het iaar 2000? Het is weer
opt'allelld stil met /lame rolld de situatie
v,m de dicnstlJlichtigen geworden.
'Waarom?

Vreemd
Minister Ter Beek heeft uitdmkke/ijk in
zijn DefelIsienota kellhaar gemaakt, dat
hij zeker tot voor het jaar 2000 geen be-
slissing wil nemen Ol'er het eventueel
verkortel/ of afschaffel/I'an de dienst-
plicht. Vreemd is eellter dat hij eell com-
missie in het Iel/eli heeft geroepen, die
onder andere moet uitzoeken of het in
stand houden van de dienstplicht nog
wel nuttig is. De uitslag daarvan moet
wel over anderhalf jaar op zijn bureau
liggen. \Vaarum dal: zolang wachten
met een heslissing? Aloet er aan de hui-
dige situatie niet zo snel mogeliik it'ts
worden gedaan?
Duizenden dienstplichtige militairen zit-
ten nu in een situatie waaruit ze liel'er

Door de beëindiging /lall de kOl/de oor-
/ag, de Duitse eenwording ell de op.
hdril/K l'an het W/arschaupact zijn de
tak"en van de Navo sterk veranderd. De
ministers 1'1/1/ Defensie van de NI/l!O-
landen heM'en begin juni dan ook Inge-
stemd met een nieuwe organisatie en
1'1'11 ander taken/,akket t'oor de Navo.
Dit nieuwe concept, Counter
Concentration gf'17Uemd, houdt in dat er
vijf geallieerde l'erdedigingszones in
Duitsland blijven best,l<lll ter ('erdedi-
King ('an de oostflank van West-EuTOpa.
Dat betekent dat de parate troepen met
de he/ft kunnen worden temggebracht.
Voor de Nederlandse Landmacht houdt
dit in, dat 1 I'an de 3 dil'isies in
Duitsland fwerfmdig wordt. Daamaast
hoeven de twee ol/erige dh'isies niet vol-
ledig bemand te zijn. Een deel wordt
mobilisabel. noor deze omwikkelingen
zal het defensieapparaat de komende 5
jaar met 3S% moeten ilfkrimpen. De
t'raag is hoe?

Plan Schee/en
Em mogelijke tltssmoplossing werd
door de heer Scheelen van de stichting
Maatschappij & Krijgsmacht in Elsevier
geopperd: Hij vindt dat de tijd rijp is
om op zijn minst eens te gaan experi-
mellferen met een eerder gelanceerd
plan 'de variabele dimsttijd'. 'Geef
dienstplichtigen de keus. f,y is in het le-
ger veel on-interessant, ~'uil werk, waar
je nog geen gastarbeider voor vindt.
Laat degenell die bereid zijn dat werk te
doen heel kort dienen, pakweg vier
mamldell. Betalll heil op een normale
manier. Wie liet'er een leuke job wil,
waar hii later in zijn burgerbestaan iets
aan heeft, kan wat langer blijven. Ook
tegen een redelijke betaling natuurlijk.
Dali houd je toch de maatschappelijke
doorstroming. En zo'n systeem is al
minder onrechtvaardig.'
Voor de uitl/oering van dit plan zal er in
ieder Keval flink aan het im,'go I'an de
krijgsmacht moeten worden geslmteld.
Gedacht kan worden aan aantrekkelijk
salaris en goede secundaire voorwaar-
den. Daarnaast is het bieden uan reële
doorgroeimogelijkheden eell must.
Zowel voor i/l het leger als voor in het
bedrijfsleven.
De voorbereiding naar zo '/I overstap zal
de nodige inspanning 1'11 tijd vergen.
Een reden te meer voor minister Ter
Beek om SIIel tot eell beslissing te ko-
men ell de positie van de dienstplichtige
niet weer op de lange baan te schuiven.
Dat is de laatste jaren al te 1'1'1'1gebeurd.

Sander Kuypers

nog een herg werk verzet moeten wor-
den voordat zelfs maar a,m een beroeps-
leger gedacht kali worde/l.
Het grootste probleem is ongetwijfeld
het personeelsl'raagstuk. Hoe werf je
genoeg so/datm op vrijwillige basis die
ook I/og I'oldoen aan het nh'eau dat
hierl/oor vereist is? Uit ervaringen van
andere beroepsleKers is Kebleken dat
vri;willigers niet altijd de beste werkne-
mers zullen zijn. Men kan er o~'er het al-
gemeen vanuit gt/an dat het gemiddelde
sclJOlingSltil/eau lager zal zijn.
Een ander veel gesteld probleem is: Wie
moet er nu de taak van Jan Soldaat bin-
nen een beroepsleger ol/ernemen? Maar

~_het grootste stmikelhlok is ongetwijfeld
eerst voldoende vriiwilligers te (,inden

~ l'oordat er geselecteerd kan worden op
kwaliteit.ê Em paar droge cijfers: Voor het realise-
ren I'an 1'1'11 heroepsleger in Nederland
moeten er jaarlijks zeven- tot tiendui-
zend personeelsleden geworven worden.
Dat betekent 1 op de 8 mamwn op de
arbeidsmarkt.
Dit cijfer zal iets versoepeld worden
door het aanbod I'tIIl I'TOuwelijke mili-
tairen. Kortom, het aanbod l/il/I I'rijwi/-
ligers is niet toereikend. Maar dat bete-
kent natuurliik niet dat de millister door
deze cijfers zijn hoofd in het zand moet
steken en UKKen: zie je wel, een he-
roepsleger is mi nog niet maKelijk, puilt.
Daaruoor zijn de belangen van zowel de
dienstplichtigen als de krijgsmacht te
groot.

Afschaffillg dienstplicht
Nu het defensie-a,)paraat bill/WII vijf
jaar (link moet inkrimpen, lijkt lil' tiid
dus rijp om Ol'er te stappen naar een bI'.
roepsleger. Om te begimfen zal de af-
schaffing ~Jallde dienstplicht een groot
aalltal banen binnen de lalldmacht kuu-
nen redden. Daamaast zal de melltali-
teit V<lnhet leger sterk behoren te verbe-
terelI. Natuurlijk, zal menig beleidsbe-
paIer dellkell, is dit makkelijker gezegd
dali gedaan. Etl lIiet ten Ol/rechte. Er zal

Minister Val/Defensie A.

Minister Ter Beek wil lot van
dienstplicht niet voor het jaar
2000 bepalen . ~

DIENSTPLICHT
DIT DE TIJD

l'andaag dan morgen worden verlost.
Tenslotte is de dienstplicht een hinder-
lijke onderbreking l'oor de carrièrellOr-
ming l'all l,e/e dienstplichtige/I.
D<I<lnzaastI'raagt de I'erveling, l'ooral in
de part/te periode, 011/ ueel ollbegrip I'all
de dienstplichtigm. \'(!allt je mag er toch
l'tln uitg,JaII dat je niet l'oor niets wordt
opgeroellell. Ondanks dat dit verschijn-
sel dikwijls wordt Ihmgestipt door de
l'akbUllden voor dienst/Ilichtigen,wordt
er op hoog ni/'eau nog steeds te weinig
,M1fdacht aan besteed.
Een allder punt waar!..e vraagtekens bij
kUIlt zetten is de inde illg uan de dienst-
plichtigen /11 de olielistalmde fUlicties.
IJe juiste m"'l op de luiste pl,wts. Wordt
er KeJioeg gebruik gemaakt l/an de kwa.
litelt vall de dienstplichtigm?
Een voorbeeld: Zoals o!'eral heeft de
automatisering ill het leger eelt belang-
riJke plaats mgenomell. Ook is het alge-
mem bekmd, dat er billnen het defm-
sie.apparaat hehoefte is aan personeel
dat goed 1{eschoold is op dit gebied.
Toch tretten we nog een heleboel 'spe-
cialistelI' a<ln,die een heel andere funk-
tie l'f'Yvuflm, terwijl defensie <Ilsook de
dienstplichtige beter af zouden z'/,o'n
Il'anneer er meer 0IJleidingsgeric t ZOlI
worden ingedeeld.
Tenslotte moeten we niet vergeten dat
em dimstl)lichtige, in l'Crgelijking tot
I)et bedrijfslel'ell, zwaar wordt onderbe-
taald. Een soldaat zit IIff Ol)hijstandsni-
veau, terwijl hij normaal zek.., het dub-
bele ZOIIkunnen verdienen. Kortom, de
situatie !'all de dienstplichtige is /log
I'erre 1'11/1 ideaal, ook al is hieraan de
laatste jaren hard gewerkt en zeker ver-
betering ill gekomen.

LEZERS
SCHRIJVEN•-,
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SPELVERRUWING IN
VOETBAL VERERGERT

geen opzettelijke poging tot verwon-
d;ng.
2. Controleurs op de tribune, zoals daar
zijn leden van de scheidsrechterscom-
missie en in zekere zin ook voethalver-
slaggevers, zijn alleen al door de afstand
tot het veld te zeer in hun waarneming
beperkt om hun kritische rol te vervul-
len.

Studio Sport steeds meer slaafse show

Het was tijdens een compctiticducl tussen Ajax en De Graafschap. Twee
spelers liepen toc op de hal die zich in hun midden bevond, beiden met het
kennelijke oogmerk die te 'veTm'eren', Doorslaggevend in zo'n l\'reegevecht
om de bal zijn doorgaans snelheid cn behendigheid. Maar hier ging het be-
duidend anders. De afloop was dat de Graafschap-speler met ccn scheur in
het scheenbeen noodgedwongen het veld moest verlaten.
Hoc kreeg Ajaxicd Kreek dat voor elkaar? In zijn ren hield hij niet alleen
het oog op de bal, maar was zijn blik nog scherper gericht op het onderbeen
van de tegenstander. Op twee of drie meter van elkaar was al duidelijk te
zien, dat Kreek slechts één bedoeling had: eerst het been, dan de bal.

Zelden \verd zo ostentatief een zo venij-
nige overtreding begaan. Het viel nog
mee dat het bewuste been na de aanslag
van Kreek niet krakend in twee delen
uiteen viel.
Wl'rd Kreek na dit incident het veld uit-
gestuurd en vervolgens door de tucht-
commissie voor vier wedstrijden ge-
schorst? Nee. Integendeel, de scheids-
rechter was de hele overtreding ontga;).n
en evenmin werd hit er door zijn assis-
tenten op geattendeerd. Sterker nog: in
geen enkele landelijke krant was de
daarop volgende maandag iets te lezen
over het schandaal. Slechts door tv-beel-
den van Studio Sport was de O\'ertre-
ding in kwestie te zien en gezien. !\'taar
meer ook niet. Omdat de scheidsrecluer
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niet gefloten had, besteedde de dienst-
doende commentator van de NOS er
geen noemenswaardige aandacht aan.

Conclusies
Goed, het is slechts één gebeurtenis, die
misschien nog niet eens maatgevend is,
maar ze lijkt eell aantal conclusies te
wettigen.
1. Voetballers zijn zo doortrapt en alert
geworden, dat ze niet alleen meer de bal
en de tegenstander gadeslaan, mJar te-
gelijk in de gaten proberen te houden of
de scheidsrechter er goed genoeg voor
staat om een overtreding te constateren.
Kreek wist kennelijk dat hij aan het
zicht onttrokken was. Anders doe je

Hoge Raad
3. De uitspraak van de Hoge Raad dat
het hewust blesseren van een tegenstan-
der kan worden gezien als een onrecht-
matige daad, is nog niet tot de voethal-
wereld doorgedrongen. Aan de hand
van de tv-beelden had de getroffen
Graafschapspcler volgens de Hoge
Raad een schade-claim kunnen indie-
nen. De Hoge Raad deed die uitspraak
naar aanleiding van een incident uit
1984 (n, waarbij een speler van Achilles
'94 een tegenstander van Drachten zo
hard raakte, dat het bot aan de binnen-
kant van de knie van de speler ernstig
beschadigd werd. Na jarenlang proce-
deren kwam de zaak inderdaad voor de
Hoge Raad. De advocaat van de schop-
per, tevens raadsheer van de KNVB, mT.
Utermark, maakte hezwaar tegen het
feit dat het hof de gedragingen van zijn
cliënt abnormaal gevaarlijk noemde. De
Hoge Raad dacht daar anders over en
stelde dat het ging 'om een gevaar dat
zich bij de voetbalsport, als zij normaal
wordt bcoefend, niet zal voordoen'. Een
opvallende uitspraak van de Hoge Raad
was verder: 'Een voetballer mag van de
andere spelers op het veld verwachten,
dat zij geen onnodig gevaar voor hles~
sures veroorzaken'.
4. Ook na afloop van wedstrijden zou
de tuchtcommissie van de KNVB in
staat gesteld moeten worden niet door
scheidsrechters geconstateerde overtre.
din!;en te bestraffen. Een voetbalbond
die 'zuivet spel' propageert, alleen alom
potentiële vandalen niet uit te lokken,
zou dergelijke achteraf-rechtspraak
mocten bcvorderen en niet voortdurend
moeten benadrukken dat dit alles nu
eenmaal 'tot de aard van het spel be-
hoort', dat mannelijke spel, waarbij ten-
slotte 'ongelukjes' niet zIjn uit te sluiten.

Pure show
5. Studio Sport wordt steeds slaafser en
verliest aan kritisch vermogen. Dat valt
tc verklaren uit de toenemende concur-
rentie van andere sportprogramma's en
het is trouwens in vele opzichten merk.
baar ..Mart Smeets moer zich met de
weck meer aanstellen om het gebodene
voor te stellen als het summum van wat
de tv te bieden heeft en als hij met Oscar
Garschagen NOS-Laat presenteert,
wordt die aanstellerij nog grotesker.
Her is allemaal even mooi, fraai en
spannend, wat Studio Sport te bieden
heeft en van journalistieke waarneming
is nauwelijks nog sprake. Sport is puur
show geworden.
6. Beenhakker heeft gelijk. Hoewel...

Hans van Wissen
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ZELFDODING

Het was betrekkelijk vroeg /11 de morgen maar laat in het
jaar. Tk had een bankje Kt'v(mden in het park en keek /laar Je
kleurige bomclI. De ZOll scheen 01) de gevallen 1Jladeren cn zu.
als bij zave/en bekruipt mi; dan eell L',;laggevoel van mcl,lII-
cho/ie.
Een mtlll met een gezicht d,lt zo op de mO/llmrelltclI/iist kon
worden bijgeschreven, nam ZlIchtClld naast mij plaats.
'Sommige mellselt villden dit mooi om te zien, milaT ik krijg
om deze tijd zin uit te stappen. Als jij ook plmmm hellt er eell
eind aan te makCII, wil ik je daarhij wel van dienst zijn. Ikzelf
heb al acht keer geproheerli mezelf van het fel'en te lwrtwen,
dus ik weet waarover ik praat.'
Hij leek me ('eli slechte raadgeIler.
Ik keek op mijn horloge. Het stond zoals gewoonlijk stil.
ZeI(upwindende uurwerkjes ~'ereisell nll eenmaal eell zekere
beweeglijkheid I'all de drager.
'Ik moet er vandoor, de plicht roept!" zei ik eli stapte uI'. Het
onderwerp dat hij had aangesnedell trok mij niet op dit uur.

Ik probeerde in de bijzijnde bibliotheek, zo'/1 oase 1'//11(luiste-
rende stilte, 0pllieuw wat te kUllnen mijmerelI. Ik pakte eell
wifJekeurig boek en uerdomd als het niet zo was: het ging
ol'er zelfdoding. Het zag er ongeschonden uil. Ke1l11eliikis er
weillig belangstel/ing I'oor dat soort lectuur. jammer eigell~
lijk, wallt bladerend stak ik toch het een en ander op.

Het feit dat ook ill ons land het aamal zelfmoordpogingen is
gestegeIl. deed bij mij de ~'raag rijzen: Waarom?
In eell maatschappij, die, als je TV Folgt, ten 0IJzichte Vil/I de
rest vall de wereld gespaard blijft l'iJllnatuurrampen, staats-
grepen, epidemieën. hongersnood en soortgelijke el'enemen-
teil, li;kt er toch nauwelijks een reden te Ilindell, die zelfdu-
ding rechtl'aardigt.
We barsten van de cabaretiers, die het leven proberen op te
vrolijken, we lu,bbell I'ofdoende feestda[!,en, camat,tlls. ker-
misseli en socitlle uoorzienillgen.
Toch I!inden steeds meer mensen, waaronder jOlIgeren tussen
de 15 en 24 jaar een uoomame pla,lts inllemen, dat doorgaan
met leven niet de moeite waard is.
De wetenschap ZUlfgeen knip voor de Ileus waard zijn als zij
daar niet een verklarillg voor zocht.
Wat Zijll de gegevens: Allereerst moet er een ul/dersclJeid wor-
den gemaakt tIlssen Zelfdoding eII een poging tot zelfdoding.
Het eerste is defi'lltief eli het tweede is in de regd een kreet
om aandacht.
Door het wegval/eli 1'/11/ familiebanden, kerkeliike en sociale
tradities, meI/we WOO1It'Ormen,te denken valt aan grauwe rij-
tjeswoningen 1'11(lats, ontstaat cr een gevoel van eenzaam-
heid. Het onvermogen om deel te nemen aanverenigillgslevt'II
is voor menigeen frustrerend.
De massaliteit van bi;eenkumsteu, bijvoorheeld popconcerten
en dergelijke, blijken geen sodaas te bieden I'oor het gevod
eenzaam te zijn.

Sociologen hebben zich, hoe kil/I het ook anders, bezig geholl-
dm met het probleem.
Elle Durkheim beweerde al ill de I'orige eeuw, dat zelfmoord-
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pogillgen door sociale factoren worden beheerst. Hij ginK er-
van !lit dat drie lJoofdoorzakell eraan ten grondslag liggen:
De egoïstische zelfmoord, waarbij o/ldraaglijke persoonlijke
omstalldigheden een reden zijn.
Ook een altmïstische, onzelfzuchtige reden kan de oorzaak
zijn. Hij dacht in dit l'erhalld ,lan een overmaat van sociale
hinding van het indil'id" met de groep en het daaraal/ uerholl-
den gellOell'tln verantwoordelijkheid.
En de (/IlfJ/JIischezelfmoord. als gel'olg I'an e,'n verstorillg 1'0111
de maatschappelijke verbanden l/marvan het indh'idu numw-
liter deelllitmaakt.
Alldersgezegd IJet je huitel/gcsloten voelen.

PsychologeJl drage/l andere oorzaken aan: Zelfdoding is in
sommixe persoonlijkheidsstructuren aanwezig. Tel uit je
winst. Maar wel 'gral)jJig' is dat zij beweren dat zelfmoord
ook een moord op eell //ltder kan hetekencn. Hierover kan
mell slechts gissen. hildijke bewijzelI ombreken IlanzelfsfJre-
kend voor ZO'I!theorie.
\\?d is ollomstotelijk aangetoo/ld, dat I'ele zelfdodingelllloor-
af werdelI gegaan door een roep om hult). om aal!d,lCht. Deze
roep wordt zelden gehonoreerd. \'(lij u/urden zózeer in hes lag
geIlUmen door Ollze eigell sores. dat zo '1/ klaagzang gemakke-
tijk ,tall OllS~"Oorbijgaat. 'Dat doet-ie toch niet' menen wij
schouderophalend.
Aan zelfdoding is ill sommige gel'allen eell eergevoe/verbuII-
den. t-:en kapiteill, die tcn o/lder gaat met zijll schip, kriigt eell
straat /laar zich ucrnoemd. 111Japan was het plegenl'iJll hara-
kiri bij eell gekwetste trots eell veell'()orkomend ritueel.
Het joden- en CIJristelldom hebben de zdfmoord nooit goed-
gekeurd. Maar fe ku1lt em geslaagde poging moeiliik veroor-
delen, <11werd het dmlals zwaarste straf gezien dat je niet in
gewijde aarde mocht worden begnwen. Dat dit uoor de be-
trokkene zwaar woog is niel aan te nemen. De nabestaanden
hadden het er doorgaans wel moeiliik mee.
Eell morele ['raag blijft: Hadden de mensen lIit de omgel'ing
~'//11de ze/fdoder Iliet meer sdmld dan de dader zelf?

Voor wie het weten wil; er zijn ook /log jllridische aspecten.
Het Rumeinse cn Cermaanse recht achtten het zelfdoden niet
straflhIar. /n de 16e, 171'1'1118e eeuw komen in eellilalltal
wetgeuingen strenKere bepalingen tegen zelfmoord en de po-
gillg daartoe t'oor.
Montesquie/l. hallS rechtsgeleerde enjJolitiek theoreticus
(1689-175.5), keerde zich in zijn; 'Lettres Persanes' tegell de
missttlllden UI)maatschappelijk CII staatkundig terrein. Hij
vond ill een beSt'haafd Europa de stmf hii zelfdodillg 01lZill-
II/g.

hederik de Grote hief i/1 17.51 de strafhatlrlJeid Ilan poging
lut zelfmoord op. lier is m,ldr dal ie /Jet weet.
Het l\'ederltlndse strafrecht ziet vtlll<lfhet bq:ill van de 1ge
eeuw zelfdoding /liet meer als strafbaar feit. Hulpl'erlening bij
zelfdoding is nog steeds niet in de Nederlandse wetgel'iNg dlli-
deli,k geregeld.

Voor een militair is !Jet allemaal wat uerwilrrend. was miill
plotseling opkomende gedachte.
Hij of zij ll'oflit ill oorlogstijd geacht, via gmnaten fragmem-
tatie/mmmen, evelltlleel chemische, biologische, en desnoods
lIucleaire strijdmiddelen dood en verderf te zaaien onder te-
gellstanders, lmrgers, ~'r()uwe'l eli kinderen illbegref,el!.
\'(frang is het dan ook te zien dat er zol'eel aandachr wordt be-
steed aall het indilliduele leve" ill het zelfdodillgsrecht ell dat
daamaast in rijden van oorlug een I'eel geringere waarde
wordt toegekend aan diezelfde 1I1t'1lS.

/k kwam dan ook wei"ig vrolijk /lit de bibliotheek.
Ik zodJt mijl! bankje in het park weer op.
De mali, die ik. zot'lxlhad willen vertellen, was verdweIleli.

Will}' LoJmzamt
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BEZETEN VAN ..vOLLEYBAL
'Je moet niet te veel denkers in
het veld hebben staan'

nen best een aantal spelers meer mogen
hebben t:n dat ook mogen laten zien.
Een spelverdeler Img bijvoorbeeld best
een stuk beter zijn dan de rest, dat geldt
evenzeer voor een aanv,lller die er bo~
venuit steekt. Dat laat onverlet dat je
mcr z'n allen een bepaald nivo moet be.
zinen om een wedstrijd te kunnen spe-
len, Een tegenstander wekt bij volleybal
nooit de sterkste spder op maar de
zwakste, Je ontkomt cr in het moderne
volleybal niet aan om te zorgen dat je
~een uitgesproken zwakke spelers hebt.

De volleybal-sport kan zich wellicht, mede dankzij de internationaal aan.
sprekende prestaties van het nationale team, in toenemende populariteit
verheugen. Zelfs mensen die nooit van hun leven ccn bal sloegen zitten aan
de TV gekluisterd als Nederland lcgen Italië moet spelen.
Vlak voor hel EK (waarbij Nederland 'slechts' derde werd) sprak EGO-rc-
dakteur \V!m Heij met dienstplichtig so!~aa.[ Yvo \'an Hout, speler. van .
HA VOC mt Haaksbergen en van het militair volleybal-team. Yvo IS als m.
fameTist (ti 90-6) gelegerd op de Johan van de Kornputkazernc in
Steenwijk.
Vragen in het gesprek waren o.a.: Wat is de ruimte nog voor een individuele
speler in deze steeds strakker georganiseerde {camsporI. Waarom is de spel-
verdeler zo belangrijk? Laten tOPSP0rl en militaire dienst zich eigenlijk wel
met elkaar verenigen? Hieronder de opvattingen van iemand die in ieder ge.
val bezeten is van volleybal.

Hoc lang speel je al t'nlleyhal?
Zo'n zes jaar en steeds bij dezelfde club,
HA VOC uit Haaksber!;en.

Is volleyhal de enige sport die je !Jene.
fent?
In ieder geval de ellige kompetietiesport
en daar heb ik de handen mt:er dan vol
aan. Het houdt in dJ.t ik twee keer per
week train en op zaterdag \vedstrijden
spt:d. Vrot:gt:r heb ik ook wel aan ande-
re sporten gedaan, zoals voetbal, maar
het volleybal heeft dat in de loop der
tijd verdrongen.

Is volleyhal zn'/I sllOrt die ie I'an jOllgs-
afaan moet hebben beoefend om de top
te ku/men ha/en?
Volgens mij niet. Uiteindelijk ben ik zelf
ook pas later met deze sport begonnen.
\VeI is het zo dat wanneerJ.e er vanaf
heel jon!; mee bezig bent, at altijd
voordelig is. Mensen die toch wel enig
balgevoel hebben en gewend t.ijn ge-
raakt om in teamverband te spelen, die
kunnen best op latere leeftijd met vol-
leybal beginnen.

Volleybal legt lJehoorliik beslag op
jOl/IV tijd. \tIat hctekellf die sport voor
jou?
Dat was vroeger nog meer, wen trainde
ik bijna dagelijks. Dat is nu duidelijk
minder geworden, mede omdat ik in
dienst zit. Dagelijks hecn-en-weer.reizen
en dan ook nog trainen is een behoorlij-
ke helasting.
Volleybal is voor mij heel belangrijk. Ik
doe er veel voor en ik laat cr veel voor,
bijvoorbeeld feestjes. Het komt bij mij
altijd wel op de eerste of tweede plaats.
Ik heb lange tijd gedacht dat het zelfs
belangrijker was dan een schooloplei-
ding, maar daar ben ik war vau terugge-
komen. Reden waarum ik, na afloop
van mijn diensttijd, naar de i',lbo ga.

EGO I r..;OV£MBER 1991

Krifg je voor de in/fC'sterillgell die ie in je
sport doet ook vo/doemfe tertlK?
Zeker. In de eerste plaats is dar het vol-
Iq. bal zelf, maar daarnaast natuurlijk
ook het feit d,tt je opgesteld wordt, dat
je mee mag doen. Je traint uiteindelijk
om re spelen.

/Iet is bij uitstek eel/teamsport. /Ioc
Kroot is de ruimte t'oor het indillidl/ om
'01' eigen houtje' llAlt te ondernemen?
Het belangrijkste is dat alle spelers {'en
zeker basisnivo hehben en dat daarbin~

YIIU l'iI/1 Huut: .lIi; dl' top bl'stilat vulleybal
al lillignie/meer uit zes spders.

,\1,1arwat is mi de ruimte om op de so-
lotoer te Kaan? jan ugt hijvoorbeeld 'ik
wil ook weleens scoren'. Kmi dal of
niet?
Wanneer een aanvaller dat zou zeggen,
dan is daar niets vreemds aan. liet is
zijn taak om dat iedere keer te doen. Hij
kan die ingeving niet zomaar 1O{'eos
krijgen, want hij dient voortdurend te
scoren. Wanneer een spelverdeler zoiets
zou zeggen dan ligr her anders. Zo'n
man heeft als taak her spel te bepalen.
Hij is het brein van h{,t tt:am. Kwijt
zo'n nun zich niet van zijn taak, dan
kan hij er op rekenen dat hij gewisseld
zal worden.

De sl,eit'erdeler is, zoals Al'it<ll Sc/inger
het eel/S uitdrukte, de .ober' van het
te<lm,de 1I1<1ndie 'slechts' dienst/M,n is
aan het team?
Precies, Een spelverdeler heeft als taak
het kreêren van mogelijkheden voor zijn
aanvallers om te scoren.

Is er I-.oor jou voldoende ruimte aan je
trekken te kumen billnen deze strakke
teamsport?
Wanneer ik het spel van het team mee-
speel, dan heb ik als - aanvaller - zeker
nog wel de ruimte cr iets persoonlijks
aan te kunnen tonoegen. Van mij
wordt verwacht dat ik scoor, daar hen
ik aanvaller voor, maar hóe ik scoor dat
bepaal ik zelf. Ik kan een bal keihard
inslaan, maar ik kan ook kiezen voor
een prikbal.

AI'I.e maar scoort, want anders is het
slle gedaan met iemand die lel/kl' din-
gen staat te doen zonder dat het Ileel
effekt heeft. Dan woni je rap gewisseld
toch?
Je wordt natuurlijk niet beoordeeld op
één bal en wannet:r de wedstrijd het toe-
laat is er ook meer mogelijk. Bij een
stand van 16-16 kan en mag je geen
fratsen uith,llcn mer eell verhoogd risi-
ko.

Een <11ldereuitspraak lIan Selingl.'Tis:
'Een I'olleyb,rlteam heeft één 'Jart, één
hoofd ell zes !Jaar handel:? \X/at is jnult'
mening?
Her klinkr wat extreem en dat is 't mis-
schien ook wel, maar wpreams, bijv.
landl'meams, moeten de7.e opvatting ei.
genlijk wel 1.0 dicht mogelijk proberen
te henaderen. Je moet niet te yeel den.
kers in het vdJ hebben staan. Volleybal
moet een automatisme worden, met de
spelverdeler als brein en de anderen als
uitvoerders ... waarbij de anderen wel
voortdurend moeten denken in de lijn
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van de spelverdeler, want anders heh je
maar zo kans dat ieder zijn eigen wed.
strijd speelt.

/n het moderne lJol/eybal draait het alfe-
maal om een goede spelverdeler. Wat
doet nu precies zo'n spelverdeler?
De spelverdeler krijgt bij iedere aanval
de tweede bal, die hij vervolgens, op een
dusdanige wijze aan een aanvaller aan-
biedt dat de kans op scoren zo groot
mogelijk is. Daarbij wordt geprobeerd
de tegenstander zo veel mogelijk te mis-
leiden door, bijvoorbeeld, de eerste tem-
po-aanvallers een gat te laten trekken in
de verdediging van de tcgcnpartii. cm..
Dat alles bepaalt de spelverdeler.

Het lijkt er op dat zo'n man, bij voort-
during. af/es, zowel voor als achter zich,
moet zien?
Min of meer. Je moet nier vergeten dar
men van tevoren een regenstander al uit-
gebreid bestudeerd heeft. Men weet dus
i~.grote lijnen al wat de mogelijkheden
zIJn.

Heeft eell aanvaller een mindere dag
dan zal deze door de spelverdeler min.
der worden aangespeeld. Bexriip ik dat
goed?
Wanneer die aanvaller niet scoort, dan
lal hij even worden overgeslagen, ja zo
gaat dat. Zoals hij natuurlijk ook reke-
ning houdt met het 'blok' van de tegen-
partij. Alles draait om het scoren en het
is de spelverdeler die bepaalt waar de
meeste kans op skoren kan worden ge-
vonden. Hij moet dus zowel alles in de
gaten hebben van zijn eigen team als
van de tegenstander. Dat IS niet re doen.
Je ziet dan ook een samenspel tussen
spelverdeler en coach.
De coach heeft als eerste taak ervoor re
zorgen dat zijn eigen team goed loopt. Is
dat het geval, dan laat hij deze taak over
aan zijn spelverdeler en houdt hij zich
met name bezig met de tegenstander:
welk spel spelen zij, wat zil'u de moge-
lijkheden om het spel uit e kaar te gooi-
en, enz. Die bevindingen verwerkt hij in
zijn aanwijzingen aan zijn spelverdeler.

Volleybal is een spel van patrom."I. Kun
je daar iets meer over /lerte/len?
Via scouting wordt het spel van de te-
genstander van tevoren bestudeerd en
op basis daarvan konklusies getrokken
voor het eigen speltype en de re hame-
ren patronen. Een voorbeeld. De tegen-
stander heeft een hééllange aanvaller
midden voor aan het net sraan. Die man
moet omzeild worden. Dat gaan wc
doen met die en die aanvalspatronen,
waarbij het zwaartepunt op het midden
komt te liggen Of juist niet en wordt cr
meer naar buiten gewerkt Of helemaal
naar buiten via de drie-meteraanvallen.
Dat soort keuzes worden door de coach
gemaakt, alsmede de daar bijhehorende
spel patronen.
Bij mijn eigen team wordt cr niet zoveel
gewerkt met allerlei aanvalspatronen,
maar is her meer het kreëren van een
vasre aanval bestaande uit een goede
eerste tempo met daar omheen buiten-
aanvallers. Her is in feite steeds dezelfde
aanval waarbij de spelverdeler uitmaakt
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'Alle
spelers
moeten
een zeker
basis-nivo
hebben'

'Een tegenstander
zoekt altijd de
zwakste speler op'

'Volleybal moet een
automatisme worden'

voorkomen d,1t er gescoord wordt. Het
modeme lIolleybal bcstaat lIoor een he-
langrijk dee/llit taktiek, ingcstudccrdc
aan/la/slJatnJllcn 1.'11 eCIIspeluerdder
waar zo ongcveer alles om draait. Een
zéér gedisciplincerde tcamsport. Klopt
dat plaatje een beetje?

'Helaas kent Nederland
geen sportbataljons'

genwoordig echt vecl mogelijk. Bij de
top bestaat volleybal allang niet meer
uit zes spelers. Het spel wordt nog
steeds gespeeld met les spelers, maar
daarnaast heb je zes bankspelers, een
coach, een mana~er, een aantal scouts
die te~ens[anders observeren, enz. 1\1et
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die volwassen wording lijkt de populari-
teit ook toe te nemen,

Voor ['1.'1.'1slJOrters is de militaire diel/st
,'1.'11hinderlijke onderbrekillg vall 171111
s/JOrtkarriàe. Hoe zie ji; dat?
Het is in ieder geval knap hinderlijk
voor mijn klub. Tijdens oefeningen heb
je geen of te weinig tijd om H' trainen en
kun je soms ook niet meedoen aan wed-
strijden, Dat is echt lastig voor dc klub,
omdat het om zo'n duidelijke teamsport
gaat, Voor mij persoonlijk heeft de
diensttijd ook voordelen upgeleverd,
omdat ik in de gclq;enheid werd gesteld
in het nationale militaire team te spelen,
Da[ betekende dus, op andere momen-
ten, ekstra trainingsurell en -dagen.

Je heht met het mi/it,lire team ook wed-
stri;den in het hlliten/and xespeeld?
Ja, in Duitsland en de \'('K voor militai-
ren in de VS.

Bij die WIK "'iell.'Il;ullie, e/ligszins telellr-
stellend bui/eli de prijun.
\'(-'ij werden zesde {'tl hadden Inderdaad
gehoopr op een iets hogere klassering.
\Vanneer I'eechrer de selekties zag van
een aama .lndere landen, wa.ubij spe-
lers van hct nationale [(',U11war('11opge-
ro('pen voor herhaling, die in uniformen
liepcII mer de vouw overdwars in de
broek en geen benul hadden bij welk
onderdeel ze waren ingedeeld, wanneer
je dat allelll.ul meeneemt in de afwe-
ging, dan hebben wij het nog niet eens
zo slecht er van afgehra;;ht.

In een ,1,lIIt,11 lallden (o,a. Fr,mkrijk)
houden kriixsflwchten er z0l,:ell,l,mlde
sporthatal;o1/s op 11<1,f:enheden U'aûri/I

topsporters, /Ia een ,I/gemene militaire
opleidillg, de rest 1/<11/ IJ/lil diensttijd
duurbrclIgcn met ... spurten. Dat had ill

lOUW gel'al betekend ,fat ,uliie naar de
\VK warcJI gegaan niet met "'ier weken,
lIwar met ::es maanden centra/I.' trailling
ill de rm/sel. Je kmt het begrip sportbe-
taItOl/i'
Zeker. Zo'n sport bataljon zou voor dc
sporters èn voor het land een goede
zaak lijn. In divcrse landen wordt aan
heide aspekren 7.0\'eel waarde toege-
kend, dat men daJftoe zulk soon cenhe-
dell heeft ingesteld. ~ederland kent dat
belang cr kennelijk niet aan toc en d.lt is
spijtig, Van nal;clloeg alle sporten zijn,
ook in ons land, wel militaire sc!ekties
maar .llles heeft ('en wat ad-hoc karak-
ter. Zo van, er is binncnkort een \X'Ker-
gens van en mcn vcegt ecn groep bij el-
kaar. Zou je een sport bataljon hebben,
dan 7.OU JCmIlitaire sportploegen g~liik
mcer struktuur gcvcn, Je hebt ze bIJ cl.
kaM, je kunt er intensief mee traincn,
enz. Helaas kelH Nederland geen sport-
bataljllll.

Wanneer je /liet heziK heli! met l'olley-
hal. dan l'erricIJt je gewoOi/ je diensten
bij;e onderdeel. Hoe sd!<ldelijk is het
gewolle inf,lIIterieuwk specifiek /loor je
kOlld,tie als l'olleyb<1l1er?
Nict in het bijzonder voor mijn fysieke
konditie als volleylMller. lier is hij de
infanterie v'eellopen en dat kan voor
('('n vollcyballer op zichzelf geen
kwaad. Wel zijn de mogelijke nevcn-
effektell soms storenJ bijvoorbeeld bla-
ren op de 'loden of schrammen op de
handen.

Je speelt met je k/I/b HA vue 1111 1ste

dil'isie. Zit er ~'()orjc te,lm /log meer in?
Afgelopen jaar zijn wij als derde geëin-
digd, De kampioen mocht evenwel niet
promovercn, waardoor nUlllmer twee
naar de credivisie ging en wij promo-
ticldegradarie-vvedstrijden mochten spe-
len. Daarnaast zaten wij ook nog in de
bekerfinale. Wanneer wc aanstaand sei-
zocn evengocd prcsteren, dan mogcn wc
al niet lllopperen.

Ik zou me voor kltlmen stellen dat een
sportlll<lll er lIeel r'oor over ZOIlhebt!cII
om op het hoogste "ir'u te klim/elI spe-
len. Hoe ligt dat voor ;oui'
\'{'annecr ik veel meer trainingstijden
zou maken, dus iedere dag trainen, dan
zou ik misschien wel ercdivisie kunnen
spelen .. \laar nu ik definitief gekozen
heb voor een Pabo-opleiding zal her
voorlopig wel eerste divisie hl ijven.
Tenzij HAVOC dit seizoen zal promo-
veren ...

,\log behoefte aan een laatste opmer-
killX?
.\lenscn die op cen behoorlijk nivo aan
sport doen en die in militaire dienst wil-
len hlijven sporten, llloeren dat zo snel
mogelijk nadat ze zijn goedgckeurd aan
de militairc IIlstanues doorgevcn. Dan
heb je dc mecste kans dat er rekening
wordr gehouden mer je plaatsing en
eventuele opname in een militaire selek-
tie. Heel vaak is het 7.0 dat ie vereniging
die moeite ook wel wil doen, maar dan
moet jij het wel bij IC klub aankaam'n.

Bedankt //(Jor het gcspn'k, veel sukses
met je spurt 1.'11 met de te /luIgeIl uplci-
dil/g,

Wim Jlcij

Zwartgallige humor

[l'dert"lateulag kunnen dl' lezers \'<1nhet
!\:RC II:mdelsblad op p.lgin;l twee v,m het
weekend-bijvoegsel, ,-iaeen pagina.brede
strip, kennis nemen van dl' verfrissende kijk
op de wereld VilnHar (Vandersbgmulders).
Sinds enige tijd treedt in deze ~trip, \'an
K.1Illagurk,l,naast Bl'ft ziin hund I~oble,
stccd, meer op de voorgrond. I kt onlangs
verschenen album "I~l'rtsBrein' bevat een
bundeling strips Uilhet pre-Bobje tijdperk.
In '&'rts Brein' wederom een aant'l'nschake.
ling van biurre invallen waarbij dt"tekenin-
gl'IJer nier zol'eel tol.'lijken Il' doen, want in
de tekst maakt Lu<:Zet'brnl'k (beter bekend
onder zijn pSl'udoniernKarnagurkaf ziln
grappen. To<:hhoren de tekeningen er wel
degelijk bij. ze geven juist de situatie .Ian
waarbinnen de grappen wurdl'n gt'maakt.
D,l,lTnaastondl'f~ul'pl'lJ de tekeningen vaak
het ab~urde l'Jlgroteske k<lrakterin hl't wt"rk
van dl'lt", uil duill'nden te hcrkennl'n.
Bclgi,çhe tekl'naar.
In dil album stl'ekt Karnagurka de dra;lk nU:l
eenzaamht"id, slt"uT.roken, vorthal, vak'ln-
tie.beslt'uingen, st'ksualiteill'n k<'Tn-t"n
olit'r;lrnpen. Voor de n-lt"liefhebOt-rsv<ln
zwartgallige humor drllkken wc bijg;land
Rerts visie up heldenmoed af.
Kamagurka: Berts Hrdn. De Harmonie,
Amstt'rdam 1991. -18hlz. f 11,'J(). (WH)
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RELIGIEUS
De meeste mensen weten voor zichzelf
te bepalen wat goed en kwaad is. De tij-
den dat de kerken konden L'oorsc1JrijL'cn
wat te doen en hoe te leven en vo/gells
welke voorwaarden, figgen achter ons.
En da,lr hoeft mijn inziens niet over ge-
treurd te worden. Te lang is men Va/I

het standpunt uitgegaan dat mensen ie-
mand /lodig hebhen die diJt/geeft, onder
dwingend toezicht, wat wel en niet kan.
Nu mogen we het gelukkig zelf we/eli
en de kerk, zelfs soms het Humanistisch
Verbond, kunnen ons wat.
Het deed me dan ook genoegen toen ik
in de krant las dat Europeanen in het a/-
gemeen, voor wat de moraal betreft, de
kerk niet meer nodig hebben en dat
godsdienst al helemaal niet meer het be-
langrijkste is.

Het (eit dat in de rijkste landen het
minst aan godsdient wordt gedaan elI
dat kerken afgebroken worden of omge-
bouwd tot fraaie appartemellten, omdat
men llU snel/er en eerder de gang /laar
hossen, heide of strand maakt dan naar
de kerk. zegt feiteliik al genoeg over wat
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de kerk de mensen te bieden heeft. Dat
is niet veel meer. Behalve daar waar het
gaat over de onrechtvaardige positie
waarin de Derde Wereldlanden verke-
ren, rassendiscriminatie, milieul'ervui-
ling en andere mondiale problemen.
Maar de kerk moet zich niet bemoeien
met homoseksualiteit, euthanasie, ahor-
tllS e.d. Die bemoeienis tast het Zelfbe-
schikkingsrecht vml mellSClIaan en
houdt al/em maar de persoonlijke mo-
rele groei vall mensen tegen. De kerk zal
de concurrentieslag vall onze nieuwe
vrijheid-in-verbondenheid niet te boven
komen. 1-:11 ook dat is niet erg.

Terecht kunnen we over al deze nieuwe
verworvenheden verheugd of dankbaar
gestemd l.:ii". Er is immers een nieUllJe
melis ontstaan. die zich heeft weten te
ontworstelen aan de dwanggreep vall
godsdienstige instituties. Maar als ie
dan tegelijkertiid bedenkt dat de meeste
melISelI zich in zekere zin toch nog reli-
gieus I'oe/en, kan het niet anders zijll
dan dat er eryens een groot vacuüm be-
staat. Bii vee mellsen is er toch zoiets

als 'religieus besef.
\Vaar en hoe kI/lillen de mensen dan die
gevoelens uiten? Hoe kriig ie inzicht i"
de ondoorgrOltdeltz"kheid van het be-
staan als er geen patfarm meer is van
waaruit nog enig licht op de ondoor-
grondelijkheid schiint? Is 'ergens ill ge-
loven' nog wel mogelijk? Er moet toch
iets ziill waardoor ie iezelf ill andere
mensen kunt herkennen ell de manier
waarop ie ill het levelI staat kunt spiege-
len aan de wi;ze waarop anderen dat
dom. Zonder dat je vervalt in dogma's
of andere knel/ende voorschriften kriigt
aangereikt. De geestelijke dimensie vml
het leven ervaren zonder godsdienst, dat
is nogal wat.

Zo wordt een aanvankelijk positieve
Olltwikkeling, de afbraak vall het kerke-
lijk recht om zich uit te s{)rekell over de
persoonliike moraal, toch nog proble-
matisch. Dat afbreken is niet zo moei-
liik, maar iets nieltllJs ophollwellwel,
vooral wanneer het gaat om moraal, Ie-
t'ellsbescholtwillg en zingeving. lets dat
eCIIfundamentele hiidrage let'ert en erin
slaagt de melis behulpzaam te z;;n bii
het oplossen van essentiële levenspro-
blemen. De tijd dat er nog één waarheid
bestond, ligt voorgoed achter OIlS, tenû;
ie 'gelooft' tegen beter weten in.

Freek Pol
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Niet alleen de straat heeft twee kanten

HET AARDIGE VAN
RECHTSOMKEERD

Ic hebt dat hij foto's vaak. Welk deel van de werkelijkheid
kies je? Laatst kwam ik wecr eens wat vakanticfoto's tegen. Italië. 1989, een
plaatsje in de buurt van Ravenna. Er was een foto bij van een piepklein
rood Fiat je met daarachter een knots van een reclamebord.
Badpakkenreclame of zoiets.
Waarom nam ik die foto zó en niet anders? 'Waarom niet de rest van de
straat met z'n wat verwaarloosde huizen, de blinde muren, de minder tOl
vertedering leidende auto's? Ook tocn vroeg ik me dat af. Honderdtachtig
graden draaide ik me om, wachtte even op die ene toevallige voorbijganger
cn drukte af. Niks geen autootje plus glamour; gewoon een huisvrouw in
een aftandse straat met borden. De ccrqc foto was min of meer gericht ge-
nomen; de tweede was louter toeval.

Ik kom er mee, omdat ik laatst op ict~
~oongdijk~ stuitte. Via JlI'n prulIemand
of heter gezegd door m'n kllipsc1woede.
Ik geef toe, daar zit nauwelijks systeem
in. En misschien haal ik cr ook niet uit
wat cr in lit. MaM ijverig ben ik wel.

Als krantenknipper, bedoel ik. Stukjes
of langere anike1cn die me op een of an-
dere manier 'je weet nooit voor later' lij-
ken, knip ik uit. Dat ei~t heel wat di~<.:i-
pline. En sllelhl'id. Wam veel meer dan
dl' helft van wat ]e leest, ben je binnen

een bvanier alweer kwijt. En wat je
wrgeten bent, laat zich nu eellmaallas-
tig uitknippen. Altijd dus de schaar op
een vaste plaats bij de hand. Anders ligt
de krant al gauw losgewoeld bij z'n
voorgangers in de hOt.kor in de doos
oud papier voor de Unicel'.

Iloe dan ook, die knipsels komen cr.
Vaak gaan 7.eovcr natuur en milieu.
~rn vak, zo'n beetje .. \bar soms over
economie, recreatie of militaire oefen-
terreinen. Want die hebben cr ook mee
te maken. Sommige van die stukjes
krant schuif ik in een hepaald bock or in
een mapje met een duidelijk onderwerp.
Dat laat tien dat ik toch op z'n minst
weet hoc hct hoon.

Het kaf cn het koren
.\-Ll;lrvaak komt het helemaal niet zo-
ver. Er is dan geen henul waar het knip-
sel op te hergen. Het zwerft dan maar
wat. Tot hd gl'W(}On,als veel andere,
op een stapel terecht komt. Tussen tijd-
s\:hriften, folders en ander leesvoer dat
zelden meer genuttigd wordt. Een regel-
matig groeiende stapel troep die af en
toe dreigt om t<~vallen, weg te schuiven.
1.iefst voordat het I.over komt, grijp ik
in. Je Jluakt weer eens schoon schip, je
scheidt het kaf van bet koren. Een kar-
wei d.u vaak vernietigend bli/kt voor je
oor~pronkelijke keus. Veel h ijkt alle ac-
tualiteit te hebben verloren. Waarom
vond ik die cijfers over de natte, koude
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ceerclheid van de huidige samenleving.
Allerlei niet te vergelijken situaties, ont-
wikkelingen, wensen en feitelijkheden
rollen over elkaar heen. De wereld be-
staat niet meer uit overzichtelijke eenhe-
den die gemakkelijk te begeleiden of te
sturen ziin. De wereld, zeker zoals die in
de kranten te lezen is, lijkt veel meer op
een grabbelton waaruit iedereen als bij
toeval toch nog voor :r.ichzelf bruikbare
dingen haalL \'{'at er helemaal onderin
die grabbelton zit weten we vaak niet
eens.
Misschien is dat ook maar goed. Een
beetje overzichtelijkheid houdt ons wat
gemakkelijker overeind. Zonder selecte-
ren wordt het leven wel erg ingewik-
keld. Als we maar beseffen dat iedere
foto een spiegelbeeld, ieder knipsel een
achterkant heeft. Maak maar eells die
honderdtachtig graden, dat type rechts-
omkeerd ...

hits Maas

,

"" .'

2,

telingen die voorkomen op de achter-
kant van een knipsel over het mestpro-
bleem. Italië wil de vluchtelingen niet
binnen laten, zo lees ik. ,\laar de
Alb:mezen vechten zich ongeveer kapot
om toch te blijven. De wil om re overle-
ven. Toch ook natuur, bij nader inzien.
Geen enkele combinatie blijkt echt on-
mogelijk. Een hele serie 06-lijnen sieren
mer hete Irma en kastanjebruine
Jeanene de achtetkant van een stuk over
zure regen. De vogels van de
Oostvaardersplassen worden begeleid
door drugskoning Pablo Escobar, de
Robin Hood van Mede!lin. Het broei-
kaseffect heeft als achterkant een grore
pers(ltleelsadvertcntie: de
Rijksuniversiteit Limburg vraagt
'Ervaren fysiotherapeut als assistent bij
onderzoek naar schoudetklachten'.

1,

. .

Selecteren
Heel even besef ik de enorme gecompli-

Dat stuk van die binnenvissers bijvoor-
beeld. Op de achterkant een verhaal
over het zoetje NutraSweet, een kunst-
matige zoetstof, calorie-arm en eenvou-
dig re maken. Tegelijkertijd een dodelij-
ke concurrent voor bijvoorbeeld de riet-
suiker, her produkt uit het suikerriet.
Tal van boeren uit de Derde Wereld
worden door NutraSweet ongeveer om
zeep geholpen. Op de achterkant van de
bezuinigingen op het natuurbehoud
over! ijdensadvertenties.
Veel verdriet en veel onvermijdelijkheid.
Leven en dood misschien nog niet eens
zover van de natuur af eigenlijk. Dat is
minder het gevat met de Albanese vluch-

maanden mei en juni t99} belangrijk?
De zon van augustus en september
maakte toch alles weer goed? \Vat moet
ik met een stukje over de 300 beroeps-
vissers in de Nederlandse binnenwate-
rcn? Ze zitten achter de snoekbaars en
de paling aan. En de slechte waterkwali-
teit doct hun bcdriif geen goed. :\1aar
verder? Of dat stuk over de bezuinigin-
gen op de natuurbescherming hij het
Rijk. Na Prinsjesdag: weten wc dat bijna
iedereen moer bloeden 'lOOf het in stand
houden van de sociale zekerheid. voor
het ferugdringen van het overheidste-
kort en het handhaven van een ~unstigc
betalingsbalans. De verkiezingen waar-
uÎt het kabinet Lubbers-Kok voort-
kwam. stonden bol van 'natuur en mi-
lieu' .•\faar ja, wie weet dat nog?

Upside down
Veel knipsels gaan dus regelmatig ZOIl-
der veel omhaal ril:hring prulIemand. Ze
komen er schots en scheef in terecht.
Omgekeerd ook. upside down. Ja, dat
was her wat ik laatst zag. Die omgekeer-
de wereld in m'n pruliemand. De VOOT-

kanten van de knipsels waren wel be-
wust op onderwerp gekozen, maar de
achterkanten bleken totaal willekeUrig.
Helemaal geen natuur- en milieube-
scherming, helemaal geen berichten
over het aardige van de hossen in de
Achrcrho('k of het spook van de uithrei-
ding van S<:hipho1.Nee, berichten en
signalen uit heel andere werelden.
Ik haalde de inhoud van de prullcmalld
weer op tafel. ~tet stijgende verbazing
hekeek ik hetgeen toch wekenlang,
soms maandenlang in de stapel had ge-
zeten, maaT dat ik nooit had gezien.
Omdat m'n hoofd er niet naar swnd,
omdat ik niet besefte dat een knipsel be-
halve een voor- ook een achterkant
heeft.
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een schillerend fotohOl.k: 'Klu
Nu. Koninklijke Luchlmacht in
beeld'. Dat s<:hinnend betreft
met nallle het fotowerk, want
het zijn hijna uitsluitl."nd de
vlit.>gruigt.>nen dt.>~'Iit.>g•••rs die in
dit hoek aandacht krijgen. Pas
halverwege 'Klu "u' is cr l'nige
aandacht voor het grondPf'rso-
m'l."1(w'n til."n1alpagina's) om
van de LB maar te zwijgen (die
komen in het hele hock niet
voor). Waar gaat het hoek dan
wt.>lover?
Allereerst is dat de opleiding tot
gevechtwlieger. Vervolgens wor-
den dl."0pf'rationelf' kanten \'an
df' Klu bf'licht (vl."Tkl."nning,
luchrverdiging, taktische grond-
stf'un l."nJe nukkaire taakstel-
ling).
Verder aandacht voor het dage'
hjkse werk (van df' vliegl'rs wel
te v('rstaan), de laag •.liegoeff'nin-
gen in Goose Bar. wat lucht-
machtnostalgie (Fokker F.27
FrienJship f'n het NF-S.tijdperk)
en dt.>relatie Klu/KL middels de
heli's van de groep Lichte
Vliegtuigen (nog eigendom van
de KI, maar ondf'rgf'hra,ht bij df'
Klu).
De uitdrukkelijke v••rmclding
van hct type camera en df' films,
waarmee dl."foto's zijn gemaakt.
ht.>eftniet kunnen \'erhinderen
dat voor dit fotoboek nog altijd
een knap bf'drag moet worden
neergf'tdd.
,\-Iaar nogmaals: fraai fotowf'rk!
Coen van den Heuvel: Klu Nu.
De Koninklijkt.> Luchtmacht in
heeld. Van Hotkema en
Warendorf, Houten 1991. 128
hlz. Geb. f 49,90. (\\'H)

Luchtmacht
Om ml."td•••grote vf'randningt.>n
voor df' d•••ur (Ddensif'nora) de
Koninklijke Luchtmacht van dit
moment goed in heeld te bren-
gen is op zjçhzl."lfbest ef'n aardi-
ge gedachte en zal menigf' lucht.
vaartenthousiasteling weten te
waardt.>ren. Luchtmachtfreak
eoen van den Ileuvel dook in
dit gat in df' markt f'n maakte

vijandelijke troepen door het
Amerikaansl." leger zijn teruggf'-
drongt.>n kan het echtpaar mf't de
jongt.>nterugkeren naar hf't dorp
waaruit ze verdre\'en zijn. De
oude vrouw kan hl."tzware werk
op het land evenwel nid meer
aan en komt te overlijden. Voor
de jongen het moment om dl."
man te verlaten en zijn geluk te
gaan beproeven in dl."grote stad
Sl."Od.
Chaim l'olOk: Hel stof der aar-
de. nZZToH, Den Haag 1991.
224 blz. i 34,50. (WH)

"'.ET'"
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kant van de weg een zwaarge-
wondf' jongl."naan van zo'n jaar
of tien, in bf'wustcloze tl>t:st<lnd.
De jongen, enige overlevende
\'an zijn dorp, wordt door dl."
HOUWliefd('vol ~'•••rzorgd. Door
koelblocdig optreden t.>nt.>t.>nijz.e-
rf'n wil weet ze df' jongen, on-
danks erbarn1l.'Iijke omsrandig-
hf'den, in leven te houden.
Langzaam maar l.eker groeit cr
fllSSf'nde jon~en t.>ndf' oud(,
vrouw t't.>nbil7.ondere band. De
man toont slechts onhegrip voor
de inspanningen van de vrouw
en blijft haar hij \'oortduring
kwalijk nemen dat z.e hem nooit
o;-•••n won heeft geschonken (hun
enige kind is in zijn ('erste le-
vensjaar owrleden). Wanneer de

'Het stof der aardt.>' van d•••
joods.Amerika'lnse auteur
Chaim Potuk. is op te vatten als
een verslag van de f'lIende dif'
mf'nSf'n lJ\"erkomt wann •••er Zt.> op
Ile vlucht zijn gedreven door het
oorlogsgeweld. I'owk was \'an
1955 tot 1957 als gf'f'stf'lijk ver.
wrgf'r werkzaam in het
Amerikaanse leger in Korea. Op
hasis van dil."f'rvaringl."n f'n zijn
uit dif' tijd daterendt.> aanteke-
ningen schnoef hij df'z.e indrin-
gende roman. Het vnhaal spedt
zil.h af in Korea, in 1955. Een
ouder, kinduloos echtpaar is
met vele anderen panisch op de
vlucht voor hf't Chinl."se t"n
:-';oordkoreaansl." legt.>r.
Onderweg treffen Ie langs de

f'f'n zestal Ilovellf'n van verschil-
lende auteurs: ev.'f'euit Al.ie
(Pritam uit India t"n
:vtangunwijaya uit Indonesië),
twee uit Latijns.Amerika
([)onoso uil Chili en Yf'ga uit
Porto Rico) f'n twee uit Afrika
(Idris uit Egrptf' en Ousmane uit
Senf'gal).
Ik zes bijdragen ziln stuk voor
stuk meer dan de mOf'itf' waard.
Helaas laat de ruimte het niet
tof' de d('eltjt.>saf1.Onderlijk te he-
spreken.
Liefhebbers van zogf'luamde
D•••rde WerelJ-literanmr zullen
ongetwijfeld wnder verder •••in-
formatie ook wel tot aanschaf
overgaan. Anderen zouden c•••ns
een gokje kunnf'n wagf'n. Zes
bOf'kjes (in WtaallO'n vierholl-
df'rd pagin'l'S) vall zes auteurs,
afkomstig uit drie konrinf'I1t('n.
kijg je nif't iedl."redag in de aan-
hif'ding voor nog geen dl'rlig
gulden.
jubilt.>umcassettc Amho/Nm.ib
100, Amho, Baarn, ~ovib, Dt"n
Haag en NCOS, Brussel 1991.
Totaal C,l.400 bil. i 29,50.
("'H)

fll't'k de Jonge
NEERLANDS
BLOED

Fraaie cassette
In 1975 verscheen het n.rste deel
in de 'Derde Spn~ker Serie'.
Aanvankelijk was dl."opzet van
dele serie infonnatie te verstrek-
ken ovcr de prohlematil'k van de
Derde Wereld. Didaktische
maatstaven wonnen hf't in die
hq;inpcriode ~'dndf' Iiterairf'. In
de loop derjaren veranderde dat
nadrukkelijk. Nu spelen uitslui-
tend nog slechts litl."raire aspl."k-
ten l."enrol bij de titelkt.>uze.
f lalvenvcge dit laar verscheen
het hondf'rdste (!) deel in Je se-
rie, dil."inmiddels niet men met
dele teekstitel wordt aangeduid.
Dit honderdstl." deel is f'f'n zeer
verzorgd uitgf'gf'vf'n caSSl."ttt.>mt.>t

ten zuil op laten ri,hten met
daarin een klt.>invierkant gat.
\X'ie er in slaagt daar doorhl."•••n
te kruipen. zal een \'Tij mt.>nszijn,
zo belooft hij de gt.>-ll1terneerden.
Hf't gat is in dele roman een
stf'f'ds terugkerend heeld: hf't gat
in de schutting tUSSl."nde ruinen
van (de hoofdpersoon) Wouter
Pietf'rsf' en {buurman} Havelaar
(met t.>enzoon die :-.tax heet), het
veelvuldig opduikende W'C-
raam, l."nz.
Dl.",unf'l."nschakeling van dro.
men. in~'allen. verzinsels en If'u-
gens, die door Wouter wordeo
vf'rteld, maken ht.>tde lezer aan-
vankelijk niet gemakkclilk dl."ro-
man op het spoor te koml."n.
Naarmate men hl."tcentrale mid-
delstf' hoofdstuk nadert krijgt
men meer 'grond onder dt.>voe-
ten' en, z•••kn wannt.>crmen dit
deel is gepasseerd, wordt su.eds
duidelijkf'r hoe symmetrisch Of'
Jonge zijn roman hel.'ft opge-
bouwd.
Ikl is nagenoeg ondo •••nlijk dt"
inhoud van df'l.t.>existemiclt.> ro-
man bt.>knoptweer te geVf'n. Ik
I.OUI.eggen: hf't boek gewoon Ie.
Zl."n.
Tenslotte nng dit. Ondanks hf't
feit dat deze roman over 'iets'
gaat is hij niet al te l.waarwichtig
f'n regelmatig l-elfs geestig.
Freek de jonge: Necrlands
Blof'd. De Harmonie.
Amsterdam 1991. .lORbb .. geh.
i 34,90. ("'lil

S<:hiermonnikoog en uit('raard
haar baas en vriend :Vlax. Er
verschijnt ook een nieuwe relatie
in h,l,lr he,taan. Niels, met wie
ze een poosje 'een geruststellt.>nd
saaie' vt.>rh"udmg heeft.
Agnes neemt ziçh weer eens voor
minder te gaan drinken, maar
erg veel sukst.>sheeft ook deze
poging niet. Haar zoontje, in-
middels veertien, 'scharrelt' nog
stt.>edsmet Karin, maar deson-
danks blijft Agnes prohlemen
hebben met hl."tzelfstandig wor-
den van 'haar kleine Daniël'. De
meest opwindende gebeurtl."nis is
de onvl."twachte terugkeer van
Arthur l."nzijn mt.>dt.>dclingvoor-
lopig niet weer te zullen vl."rtrek-
ken (gaat zijn studil." afmaken).
Een kostelijke zedemchets voor
een hreed publil."k.
Pelcr van Straaten: Agnes t.>n
Danic!. De Hannonie,
Amslerdam 1991. 14R hlz.
i 22,50. (WH)

Frcek de Jon~e

Agncs

Van de Hle tbl."ma's die Fref'k de
Jonge in zijn eerstt.>roman
'Necrlands Bloed' aansnijdt, is
dat van dt.>vrijheid wd het be-
langrijkste. Op indringl."nde wij.
I.t.> stelt Ot.>jonge dit probleem
a,ln de orde in h•••t mlddf'lstf'
hoofdstuk (f'veneens getitcld
Nl."f'rlands Blof'd!). In f't.>n
jappt.>nkamp op java, t.>nkelf'
maanden voor df' beHijding
heeft de komm'lTldam een hou-

Van d•••hand van
t•••k•••naarlschrijv •••r I'('ter van
Straaten v•••rschet.>nnwdio dit
jaar h•••t vijfde Agnes-hock
'Agnt.>sen Daniël'.
In dit bock de batstt.> lotgevallen
uit het 'slordi~e' leven van Agnes
(het feuilleton dat - no~ steeds-
wrkt.>lijks in Vrij Nederland H'r.
schijnt); Van Straat('n bt.>gintdit
nieuwste d•••c1waar ht.>t\'ori~e
('Die Agnes') eindigde: het ver-
trek van haar lus/vaste vriend
Arthur naar Afrika. Ook in dit
hoek kahbelt het leven \'an
Agnes rustig verder en duikt.>n
weer vele oude hekenden op. zo-
als haar vriendin Bea, haar ex-
man Daan. Titus van
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SlUdie over 'Indiaanse Sieraden' (Ingezonden mededclin).";)

Ten behoeve van de Wereld-vredeswinkcl Steenwijk heeft Han
Horstink een uitgebreide literatuurstuJit." verricht naar de sie-
radenprodukrie duor Hopi, ~avajo en Zuni Indianen in het
lIlidwesten van de vs. Een studie naar de geschiedenis en haar
ekonollliS<.:hewaarde. I'agegaan is in hoeverre het zilverbewer-
ken aansluit hij de traditionele kultuur van del.e Indiaanse vol-
ken en hoe de kultuur veranderd is onder invloed van de blan-
ken, Ook is onderzocht of de sieradenhandel voldoet aan de
kriteria van alternatieve handel: de achterstandssituatie van de
Indianen. een vergelijkin~ tussen de reservaatsekonomieën en
de positie van ontwikkehngslanden, het belang van de sieraden-
export voor hun ekonomie. wie eraan verdil.nt, de rol van de
(vaak hlanke) tussenhandel enz. Het is een pittig rapport ge.
worden. maar voor hclangstellenden zeer de moeite waard. liet
boek omvat 60 pagina's en is te bestellen door f \9,95 (ink!.
f 2.70 verzendkosten) over te maken op giro 1.S75563 t.n.v.
Ii. Horstink o.\'.v. Sieradenstudie/EGO.

Perron (... ) en 7.ijn felle verlet te.
gen het opkomend fascisme'
stoot Bal deze auteur vervolgens
genadeloos \'an zijn zelfgebouw-
de progressieve voetstuk door
haar grondig gedocumenteerde
~schuldigingen van racisme,
seksisme en homofobie aan het
adres van zijn hoofdpersoon en
alter ego Arthur Ducroo.
Interesant is ook de bijdrage van
Jaap Goedegebuure over
'Vrouwen in het werk van H.
Marsman', m.n. diens 'fascinatie
én angst jegens de moederfiguur
en ten opzichre van vrouwen in
het algemeen.' Verder artikelen
over werk van Bredt."ro.
Comtantijn Huygens, Gorter.
Couperus, Nescio. Bordewijk.
Elsschot en Annie M.G.
Schmidt.
Conclusie: tegendraads le7,en le-
vert hepaald anders kijken op.
Eensl van Alphen. Maaike
Meijer, red.: De canon onder
vuur. Van Gennep. Amslecdam
1991. 259 blz. f 38.50. (FS)

Taoïstische liefde
In deze rubriek werd een jaar ge-
leden (nov. '90) aandacht be-
steed aan de fraaie uitgave
'Taoïstische geheimen der liefde
- Transfonnatie van de manne-
lijke seksuele energie' door
Mantak Chia en Michael \'(Ijnn.
Onlangs verscheen deel 11over
de vrouwelijke seksuele energie.
geschreven door T ao.meester
Mantak Chia en zijn vrouw
:\.lant'ewan Chia. docente taois-
tische voedingsleer. Ook dit
even mooi gebonden boek is
weer voorzien van heel veel ver-
helderende tekeningen en prakti-
sche oefeningen, waardoor mo-
gelijkheden worden aangereikt
om dieper en spiritueler met sek-
sualiteit om te gaan.
Bij deze eeuwenlang in het ge-
heim overgeleverde Oosterse
technieken gaat het er om virale
lichaamsfunklies beter te beheer-
sen, te verjongen en te verster-
ken en daardoor het geestelijk
welzijn aanzienlijk te verhogen.
Door veel dingen bewuster te
voelen en te ervaren wordt het
innerlijke evenwkhl versterkt.
Zo krij~t seksualitcÎt een andere
dimenSie en vormt ze t'en prima
hulpmiddel bil"het streven naar
geestelijke en ichamelijke har-
monie. Daarbij lijn deze boeken
bijzonder leerzaam en inspire-
rend.
Mantak Chia/Maneewan Chia:
T ao"istische geheimen dcc liefde
H. Ankh-Hermes, Devenler
1991. 256 blz., geil!. ~eb.
f 56,-. (FS)

Wim Jfei;
Frank Spoelstra

Tegendraads lelen
'De Grote Nederlandse
Meesterwerken staan in een geur
van heiligeid. Die teksten die
eenmaal tot de canon (dt."reeks
van algemeen erkende werken;
FS) zijn toegelaten kunnen geen
kwaad meer doen. (... ) Het
Wilhelmus, de A1ax Ha~'elaar.
De AlIO/dell en Eel/zaam
Avol/tullr zijn monumenten ge-
worden ...', aldus Ernst van
Alphen en :\laaike 1-leijer in hun
inleiding 0:1: De canon ooder-
vuur - Ne erlandse literatuur te-
gendraads gelezen.'
In dertien artikelen nemen litera-
tuurwetenschappers een aantal
'canonieke' werken anders dan
gebruikdijk was onder de loep,
van het middeleeuwse abelspel
L#nse/oet Fan Dellemerkell tot
Twee lIrollwen van Harr}'
~Iulisch. Dat levert een aantal
heel bueiende inzichten op.
Zo laat Jeanetre Koekman ui-
terst verhelderend zien - door
niet weer de ondergang van de
'held' Lanse!oet centraal te stel-
len, maar de andere hoofdper-
soon uit het slUk, Sanderijn, die
door hem wordt verkracht - dat
de spiq;e1 die het publiek werd
vuorgehouden wcl eens een heel
andere kon zijn dan de (meestal
mannelijke) 'uitleggers' ons tot
nu toe wilden lOllengeloven.
Frans- Willem Korsten toom aan
hoe onder de complexe maske-
rades van :\.Iulisch diens seksisti-
sche stereotrpen over vrouwen
schuill$aan.
1-laar het meest onthutsende ar-
tikel vond ik dat \'an "'licke Bal
over Het land vall herkomst
(1935) van E. du Perron.
'Zonder af te dingen op de anti-
koloniale stellingname van Ou

jeugd als aangenomen docbter
van de vuilnisman Christie, haar
relatie met de halfbloed-indiaan
Skinner (de vader van Pique),
haar huwelijksjaren met de uni-
versiteitsdocent Brooke in
Winnipeg en Toronto, de perio-
de als verhalenschrijfster in
Vancouver. waar ze met bab)'
l'ique woont bij bardanseres en
slangenbezweerster Fan Bradr.
Een verder verleden: via de ver-
halen \'an Christic komt WO I
aan de orde (Morag's vader en
Christie's vriend, Colin Gunn,
sneuvelde als kanonnier in de
slag bij Bois Bourlon). maar ook
de Canadese Riet Rehellion van
1885, waarin ~iorag's Si:hotse
grootvader Piper Gunn samen
met die van Skinner vocht voor
het behoud van heiland van de
!\-létis (halfbloeden). De balladen
van de z••••'ervende zanger
Skinner. en van dochter Pique
zijn (met notenschrift en tweeta-
lig) in het boek opgenomen.
Schitterend, dt."ze:\.lanawaka-ro-
mans! Nu maar hopen dat ook
de (auto. biografische) verhalen-
bundel, die de C}'dus comple-
teert spoedig in vertaling ver-
schijnt.
Margarel I.aurence: De wiche-
laars. An Dekker, Amsterdam
1991. 460 blz. f 44,50. (FS)

Manawaka-cydus

Traill; dat alles wordt afgewis-
seld door zogenoemde 'geheu.
genfilms' over het nahije en ver-
re verleden. :\abit: :\Iorag's

bundel. Het Ickkersle in het le-
\'en.
Het \Vereld\'enster/Novib.
Unieboek. Houten 1991. 171
bil. f 14.90. (FS)

!l.1argaret Laurence (1926-1987)
inspireerde in Nederland meer
bekende Canadese schrijfsters
als Alice :\.Iunro en :\1argaret
Atwood. Haar gdiefdheid bij
hel Canadese lezerspubliek ver-
dient over te slaan naar ons
land, nu ook 'De wichelaars'.
het vierde hoek van haar
MalJawaka-Saga (opnieuw
prachtig vertaald door Edith van
Dijk) hier is verschenen. liet
stoffige en suffige prairiedorp
:\.lanawaka - waarvoor
Laurence's geboorteplaats
i'\eepawa in :Vlanitoba model
stond - speelt een centrale rol in
de vier (ook los van elkaar te le-
zen) romans. 'De stenen engel',
'Rachel, Rachd' (verfilmd door
Paul Kewman met Joan
Woodward in de hoofdrol) en
'De vuurbewoners' (zie EGO
van juni '90) verschenen eerder
bij An Dekker. Amsterdam.
In 'De wichelaars' is de schrijf-
ster 110rag Gunn bezig aan een
aurohiografis,'he roman. Op
soepele wijze worden heden en
verleden dooreen gevluchten:
.\Iorag's Voortdurende bezorgd-
heid over haar 7.werfJustige
dochter Pique. haar contacten
meI de wichelroedeloper
Royland die waterbronnen op-
zoekt voor boeren in de buurt,
haar schijngesprekken mrt de
1ge eeuwse prairiepionier en
plantkundige Carharine Parr

Braziliaanse verhalen

voorziene - bundel 'Her lekker-
ste in het It:ven en andere verha-
len van Hraziliaanse schrijfsters'
zijn bijna alle 19 ameurs blank
en got."dgt."schoold; zij hebben
gewoon de mt."t."stekanst."n hun
werk ~cpubliceerd te krijgen.
Een UItzondering vormt
Carolina i\1aria de Jesus (1914-
1977). haar 'Barak nr. 9, dag-
boek van t."l"nBraziliaanse neger-
in' werd in 13 talen vt."rtaald.
waarondt."r het Nederlands (Van
Loghum Slatt."Tlls,Arnhem
1961). Enkele indrukwekkende
fragmenten uit dit dagboek over
haar werk als voddenraapster.
haar kinderen en haar ideeën
zijn in de7.e bundel opgenomen.
Verder ginp mijn voorkeur uit
naar een fijnzinnig verhaal \'an
Clarice Lispector (auteur van
o.a. het briljante
'Familiebanden'; zit."EGO maart
'90), een paar wrange
f\1iniaturen van Heloisa
Maranhao, een ironisch verhaal
van Dinah Silveira de Queiroz
over een burgerlijke 'actievoer-
ster' tt."genvrouwenhandel in
NieUl.••..Guinea. een komische
stor)' van 1-!<irciaDenser over
een playgirl die een dichter ver-
siert en ht."ttriest verlopende ti-
telverhaal. dat eindigr met de
conclusie 'dat er geen lekkerste
di.lgen bestaan in hel leven ..
Mocht dat al70 1.ijn. mooit." ver-
halen bestaan wel, getuige deze

Onder de snelgroeiende bevol-
king van Brazilië (\50 miljoen in
\990) is het aantal analfabeten
enorm. Voor literatuur is dan
ook slechts een heel klein markt-
aandeel weggelegd en daarhin-
nen is nog het meeste vertaald
werk van ameurs uit de VS en
Europa. In de door Hermien
Gaikhorsl samengntelde - en
van een verhelderend nawoord
en bibliografische gegevens
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