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INDE LUCHT

Eind september bracht de Commissie Meijer haar, met spanning tegemoet
geziene, ad'''ies uit over de toekomst en de duur van de dienstplicht. Zoals in-
middels genoegzaam bekend pleit de commissie in haar advies voor hand-
having van de dienstplicht en een verkorting van de duur van de diensttijd naar
negen maanden. De Commissie Meijer wijst een vrijwilligerskrijgsmacht op
vier ~ronden af: onvoldoende wervingsmogelijkheden ('de vulling'), de kosten,
de veiligheidssituatie in Europa vergt de handhaving van een mobilisabel
bestand en de (langdurige) procedure van ccn benodigde grondwetswijziging.
Stuk voor stuk omstreden gronden.

WelVing. De commissie is bij het vullen van de krijgsmacht uitgegaan van de
huidige arbeidsvoorwaarden van defensie. Voorwaarden die nu niet direkt lci-
den tot een konkurrerende positie op de arbeidsmarkt. Bovendien heeft men
ook veel te veel gekeken naar de markt in het lager beroepsonderwijs alsof on-
der afgestuurde Mavo- en Havo-leerlingen geen helangstelling voor een funkt-
ie in de krijgsmacht 1.OU bestaan.

Kosten. In een geheim, maar uitgelekt, advies van de Directie Algemene
Beleidszaken van het ministerie van Defensie komen top-ambtenaren tot een
volstrekt andere konklusie als de commissie in haar rapportage: 'Volgens de
nieuwste gegevens ,-"ande landmacht, waarvan de commissie blijkbaar niet op
de hoogte is gesteld, blijkt dat een krijgsmacht met dienstplichtigen tot een te-
kort van 2 miljard gulden in de periode 1994-1998 leidt en een heroepsleger
tot een groot financieel overschot.' (NRC-H. 3 oktober 1992)

Vei/ig!Jeidssitllaties. Het rapport stelt (blz, 56): 'Voor grotere conflicten, als cr
sprake is van een ernstige bedreiging "an de vrede in Europa. dient een mobi-
lisabel bestand als reserve te worden aangehouden! Een opvatting die een half
jaar eerder reeds door minister Ter Beek zelf als achterhaald werd bestempeld.
Toen konkludeerde de bewindsman immers dat defensie niet langer rekening
behoefde te houden met een grootschalige verrassingsaanval (toespraak voor
het Nederlands Genootschap van Internationale Zaken, "~Omaar( t 991).

Grolldwet. De commissie stelt zich op het standpunt dat afschaffing van de
dienstplicht een wijziging van de grondwet noodzakelijk maakt ('een langduri-
ge aangelegenheid', blz. 96). Prof.mr. G. Coolen (hijzonder hoogleraar militair
recht aan de Universiteit van Amsterdam) wees, in een voordracht op het
Instituut Clingendacl (20 oktober 1992) deze opvatting van de commissie op
diverse gronden van de hand. Zo stelde hij onder meer: 'De bepaling in de
grondwet dat de krijgsmacht hestaat uit vrijwilligdienenden en dienstplichti-
gen betekent geenszins dat dienstplicht moet, maar slechts met dienstplichtigen
mogelijk is.'

Wij kunnen niet anders dan konkluderen dat de Commissie Meijer geen over-
tuigende argumenten heeft aangevoerd tegen een vrijwilligerskrijgsmacht.
Waarmee haar advies in de lucht is komen te hangen en de werkelijke diskussie
over de handhaving of afschaffing van de diemtplicht nog gevoerd zal moeten
worden.

Rt'daktie



RAADSMAN IN BUITENGEWONE DIENST
VAN JAN SOLDAATt
Over voor wie de HGV er is in de krijgsmacht kan geen
misverstand bestaan
Jaren geleden verwelkomde een officier op ccn kazerne op de Veluwe mij
eens met: "Hallo, raadsman in buitengewone dienst van Jan Soldaat." Het
was, zo weet ik mij nog goed te herinneren, ccn aardige man en hij sprak de-
ze woorden ook nog op ecn beminnelijke toon. "Geestelijke verzorgers staan
inderdaad up ccn andere wijze in de krijgsmacht dan militairen, dat hch je
goed !;{czicn," antwoordde ik, "en zolang jij jezelf ook als een Jan Soldaat
ziet, vmd ik dit ccn prima omschril"ving van ccn humanistisch geeste1iloke ver-
zorger." Hij beschouwde zich wc degelijk als een Jan Soldaat, zo h cek uit
hel gesprek dat wij daarna hadden, maar vond dat hij, wat mijn tijdsinveste-
ring in hem en zijn kollega's betrof, maar onderbedeeld werd: "Een soldaat
hoeft maar te kikken en je staat voor hem klaar, Voor ons heb je bijna nooit
tijd. "
Waarschijnlijk zou ik mij deze gebeurtenis niet meer herinnerd hebben als ik
niet onlangs een kollega hoorde opmerken: "Veel beroeps denken nog steeds
dat wij er met name zijn voor Jan Soldaat."

Vervolgens rust men deze krijgsmacht uit
met middelen van geweld en zoekt men
'uitvoerders' vrijwilligdienenden en
(voorlopig nog) dienstplichtigen - om deze
taken, in uiterste instantie, met deze ge-
weldsmiddelen ook daadwerkelijk te kun-
nen uitvoeren.

Deze 'uitvoerdl'rs' zien zich voor een heel
bijzondere situatie gesteld: opgenomen zijn
in een instiruut met een autoritair-hiërar-
chische struktuur en belast mer her inoefe-
nen van de geweldshanrering en, eventueel,
de daadwerkelijke uitoefening van georga-
niseerd geweld.
Die bijzondere situatie (door een minister
van Defensie ooit omschreven als ethisch

In dit artikel wil ik onder meer op de vol-
gende vragen ingaan; Hoe is zo'n beeldvor-
ming tOl stand gekomen? Heeft de
Humanistisch Geestelijke Verzorging
jHGV) in het verleden inderdaad te weinig
aandacht besteed aan de vrijwilligdienende
militairen? En, als dat zo is, wat zou daar
dan de reden van kunnen zijn geweest?
Zijn voor de HGV beroepsmilitairen ande-
re mensen dan dienstplichtigen? Waf kun-
nen de vrijwilligdienenden (konrraklanren,
beroeps), nu en in de tOl"komst, van de
HGV verwachten?

• Duidelijk vanaf begin
De HGV werd 1 september 1964 in de
Nederlandse krijgsmacht ingevoerd.
Aanvankelijk met een proefperiode van
drie jaar. Toen deze periode om was, en
duidelijk gekonstateerd kon wordrn dat

deze vorm van
niet-godsdiensti-
ge g~rstelil~e
verzorgIng lfi

een behoefte
voorzag, werd de
HGV definitief
ingevoerd.
Vanaf de rerste
dag van intre-
ding in de
krijgsm.lCht heeft
de HGV er grrn
dorkjes om gewon-

den welke posi-
tie ze innam;
Noch voor,

noch tegen de krijgsmacht, doch uitslui-
tend voor de mensen in de krijgsmacht.
Daarbij brachten (en brengen) de raadslie.
den ('), eenvoudig gezegd, skchts m.ee din-
gen mee: dat ze humanist zijn en als zoda-
nig humanistisch geestelijke verzorging
willen verrichten.

Humanist zijn hetrkent dat mrnsen wor-
den gezien als zelfstandige, vrije individu-
en, die, in allerlei vormen van gemeen-
schap, en onder alle omstandigheden, hun
mens-zijn kunnen realiseren. \Vaarbij de
humanistisch geestelijke \.erwrger feitelijk
slechts één taak heeft; zodanig bezig te zijn
met mensen (die zich tot hem wenden), dat
in hen het \'erlangen groeit om het vermo-
gen l-icheen visie te verwen.en te omwik-
kelen en &uraan gestalte te geven. Dat wil
zeggen eigen meningen rn opvatringen te
verwerven en daarvoor ook te staan. Voor
het klimaat, waarin dit kan ontstaan, dient
de raadsman te zorgen. (') Dat was niet al-
leen de taak \.oor de raadslieden, maar is
dat nog steeds"

• Rang noch stand
Steeds ging het de HGV, in de gesprekken
met militairen - ongeacht kategorie, noch
voorkeur uitsprekend voor rang of stand -
er om, in gezamenlijkheid, te denken en te
worstelen over de prohlemen \.an her
mens-ziin in deze tijd, in de krijgsmacht
alsook in de ons omringende wereld. En de
wegen te onderzoeken die wc in dit mens-
zijn en medemens-zijn zouden kunnen be-
wandelen.

Nooit heeft de dil'nsr HGV het standpunt
gehuldigd dat er een kategorie militairen
voor haar 'meer of minder interessant' zou
zijn. In geen enkel geschrift is daar ook
maar iers van terug te vinden.
Zo'n opvatting zou ook in striid zijn ge-
weest met de eigen (humanistische) uit-
gangspunten en principes, hetgeen ik hier-
na zal proberen te verduidelijken.
De Nederlandse samenleving meent (nog
steeds), voor de verdediging \"anhet grond.
gebied en de helangen van dl' Nederlandse
staat, te moeten kiezen voor een krijgs-
macht (artikel 97 en 98 van de grondwet).

paradoxaal, de vrijheid verdedigen eventu-
eel gebruikmakend van geweld) doet vra-
gen rijzen bij mensen. :"Jietaltijd bii ieder-
een, op hetzelfde moment, en dezelfde vra-
gen, dat mocht gelegd worden. Maar 10-
veel is wèl zl'ker dat vroeg of laat, afhanke-
lijk van gebeurtenissen en omstandighe-
den, wel nagenoeg bij ef.'ll ieder er momen.
ten kunnen komen waarop hij of zij er be-
hoefte aan heeft met een vertrouwensper-
soon de zaken (opnieuw) te doordenken,
teneinde helderheid te verkrijgen in hou-
ding en eigen opvattingen met betrekking
rot de ethische aspekten verbonden aan
zijnihaar deel uitmaken van de krijgs-
macht.
Vanuit een (terechte) morele verantwoor-
delijkheid in dezen (wèl de mensen een risi-
kovolle klus laten opknappen en ze vervol-
gens geen klankbord hieden voor hun vra-
gen) heeft de overheid gemeend diensten
geestelijke verzorging in het leven te moe-
ten roepen om mensen die worstelen met
vragen terwille te kunnen zijn. Omdat de
krijgsmacht een afspiegeling van de samen-
leving te zien dient te geven, zijn er dus ver-
schillende diensten geestelijke verzorging.
Opdat de milirair in de gelegenheid is met
zijn vragen te rade te gaan bij de geestelijke
verwrger van zijn eigen keuze.
Geestelijke verzorgers werken, namens hun
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zendende instantie
(voor raadslieden het
Humanistisch Ver-
bond), in de krijgs-
macht om de krijgs-
machtmens in deze, met
geen enkel ander bedrijf
vergelijkbare, organisa-
tie bij te staan.
Dus kan het eenvoudig-
weg niet anders dan dat
er ook humanistisch
geestelijke verzorgers
voor de krijgsmacht-
mens - ongeacht rang of
kategorie - in de krijgs-
macht werkzaam zijn.

• Vooral
dienst-
plichtigen?

Had de officier, waar.
over ik in de inleiding
van dit artikel repte, ge-
lijk met zijn kritiek dat
ik, ol in z'n algemeen-
heid gesproken de
HGV, rè weinig aan-

dacht besteedde aan de beroeps? En is daar
in de loop der rijden verandering in geko-
men? En als dat zo was/is, wat waren/zijn
daar dan de oorzaken van (geweest)? Geen
vragen die met een eenvoudig ja of nee zijn
te beantwoorden.
Laat ik eerst enkele aspekten noemen die,
in ieder geval tot diep in de jaren zeventig
en voor sommigen nog langer, de wijze van
werken en dus ook de beeldvorming van de
dienst HGV, in sterke mate hebben beo
paald .

• De intrede van de dienst HGV in 1964,
zoals hiervoor al gesteld, vond op proef
plaats. Er moest een bewijs op tafel komen
dat er behoefte bestond aan een vorm van
niet-godsdienstige geestelijke verzorging.
Dat bewijs werd, in de vorm van onderte.
kende keuzeformulleren, voor het grootste
deel geleverd door op datmoment dienst-
plichtig mi-litairen.
Naar schatting, want precieze cijfers Ont.
breken helaas, voor minstens negentig pro-
cent. De dienstplichtigen toonden niet al-
leen de behoefte aan op grond waarvan de
dienst HGV definitief tot de krijgsmacht
werd toegelaten, zij eisten destijds ook - en
terecht - het grootste deel van de tijd op
van de raadslieden .

• Er was nog nauwelijks sprake
van het losmaken of los ra-
ken van de binding met
ge loois begin se len.
Verreweg het groot-
ste deel van de vrij.
wîlligdienenden
behoorde destijds
tot een kerkge.
nootschap.
En de beroepsmili-
tairen, die zich
enerzijds nadruk.
kelijk niet-gods-
dienstig noemden
maar zich ander-
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zijds zeer wel in
de taak- en doel-
ste][in~en van de
krijgsmacht kon-
den vinden, had-
den soms zicht-
baar moeite met
de opstelling van
de HGV (Wij zijn
niet voor maar
ook nier tegen de
krijgsmacht. Wij
zijn er uitsluitend
voor de mensen
In de krijgs-
macht.). Op
grond hiervan
waren veel niet-
godsdienstige be-
roepsmilitairen
terughoudend om
zich als deelne-
mer van de HGV
te laten registre-
ren.

• De roerige pe-
riode, waarin
ma~tscha ppclijk
grzlen zo on~e-
veer alles op z'n
kop werd gezet
(eind zesti~er, be-
gin zeventiger ja-
ren), hield gren
halt voor de ka-
zernepoort. De pas opgerichte VVDM
roerde stevig de trom en trachtte, op alle
mogelijke manieren, ook maatschappelijke
veranderingen in de krijgsmacht tot stand
te brengen (vrije haardracht, afschaffing
van de groetplicht, vrijheid van meningsui-
ting, enz.). De HGV meende, niet om tegen
het instituut krijgsmacht aan te schoppen,
maar op grond van humanistische uit-
gangspunten, in veel zaken de vernieuwers
verregaand te moeten steunen.

• De mens centraal
De hiervoor genoemde opstelling van de
dienst HGV teo opzichte van de krijgs-
macht bracht zelfs sommige niet-godsdien-
stige beroepsmilitairen in verwarring. En
onder grote groepen ~odsdienstige be-
roepsmilitairen riep ze aanvankelijk regel-
rechte weerstand op: "Wie niet voor en
ook niet tegen is, is dus tegen."
De BGV was de eerste dienst geestelijke
verzorging die konsekwent koos voor de
mens en het heeft tijd gekost aleer de vrij-
wiIIg.linnbt daar enigszins aan gewend
waren. Anno 1992, zo zijn althans mijn er-
varingen, begrijpen verreweg de meeste be-
roepsmilitairen dat wanneer er - zoals door
de dienst HGV - principieel wordt gek01.en
voor de mensen, er geen enkele ruimte
meer kan zijn voor andere belangen, noch
van de krijgsmachr, noch van de zendende
instantie, noch van de egobevredi-ging van
de geestelijke verzorger persoonlijk.

Het bovenstaande (dat wellicht aangevuld
kan worden met meer faktoren) kan als
volgt worden samengevat.
De dienstplichtigen hadden de intrede van
de HGV in de krijgsmacht feitelijk bewerk-
stelligd, het overwegende deel van de he-

roeps hadden weinig op met 'die humanis-
ten' (nog de meest vriendelijke bejegening
uit die tijd). En het instituut krijgsmacht
trad de HGV zonder meer argwanend tege-
moer. Gedurende de periode van maat-
schappelijke vernieuwing, en door de keu-
zes die de HGV toen maakte, werd alleen
nog maar versrerkt wat zich ft~eds vanaf
het eerste moment had afgerekend: de
'populariteit' van de raadsman nam bij de
dienstplichtigen alleen nog maar toe en
daalde bij de beroeps naar een nog lager ni-
vo .
Ten volle staande in zo'n tijdsgewrichr is
het dan ook zeer wel mogelijk Jar raadslie-
den, en dus de dienst HGV, zich wat al te
gemakkelijk - en wellicht soms ook meer
dan men zelf voor juist achtte - met name
richtte op het wel en wee van de dienst-
plichtigen.

• Aandacht voor beroeps
Doordat de storm van de maatschappelijke
vernieuwing uitgewoed raakte (eind zeven-
tiger jaren), het losmaken en los raken van
het geloof verder doorzeth." en het instituut
krijgsmacht langzamerhand gewend raakte
aan de geheel eigen opvattingen van de
dienst HGV, nam de aanvaarding onder de
vrijwilligdienende militairen van het werk
van de raadslieden duidelijk toe. Vanuit
een betrokkenheid op mensen gingen
raadslieden zich op hun beurt. steeds meer
verdiepen in en begonnen zij steeds meer te
begrijpen van de positie van de beroeps in
dit toch al zo bijzondere instituut krijgs-
macht.
Dat beroepsmilitairen ook heel 'gewone'
mensen zijn, was iedere raadsman al vanaf
de eerste dag van indiensttreding (en ook
daarvoor reeds) bekend. Voor de 'troep', in

, -
vredestijd, voelt de beroeps zich als een vis
in het water: hij is de ervaren, zekerheid
uitstralende, professional. fl.taar bij ingrij-
pende omstandigheden blijkt hij, vanzelf-
sprekend, evenzeer van vlees en bloed te
zijn als wie ook.

Zoals al eerder gesteld is het de krijgs-
machr zW die bij de daar aanwezige mens,
en dus ook bij de berot."ps, vragen oproept.
DM is niet specifiek voor de Nederlandse
krijgsmacht, dat is universeel.
Ongeacht hoe die krijgsmacht is 'gevuld'
(met beroeps, kontraktanten of dienst-
plichrigen), in welk land rer wereld en on-
der welk politiek bewind ook.

Dat komt omdat het We'l.elf van iedere
krijgsmacht zèlf bij mensen de behoefte op-
roept, van tijd tot tijd, in vertrouwen met
een onafhankelijk iemand die vragen door
te praten ... omdat de krijgsmacht de mens
plaatst in een ethisch paradoxale situatie.
(Juister is nog te spreken over een ethisch
konflikterende situatie.

Het is immers geen schijnbare tegenstelling
maar een tegenstelling: geweld te voorko-
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men of IC beëindigen door geweld we te
passen.)
Dit geldt voor iedere militair, beroeps,
kontraktant of dienstplichtig.

• Specifieke positie
De dienst HGV (de r:ladsman) is ook be-
grip gaan opbrt"ngt"n voor de specifieke po-
silit" van de heroepsmilitair in de krijgs-
macht. Ik noem enkde asp\."kt\."n.
• Beroepsmilitairen zouden vrijwillig voor
hun vak gekozen hehben. Ze zouden het
dus eens zijn met wat ze doen. Dus zouden
ze het er niet alleen nu mee eens zijn, maar
zullen dat ouk voor de rest van hun leven
zijn. Een veclgehoorde redenering, maar
daarom niet minder onzin!
Konsekwent doorredenerend zou dit cr im-
mers op neerkomen dat er, na die keuze,
nooit meer sprake zou kunnen zijn van t"en
zich afvragen of men nog wel op de juiste
weg z.it, zou er nooit meer sprake zijn van
een ethische helasting. Zo'n opvatting is
volledig in strijd met hl:! humanistisch
mensbeeld. Het is immers eigen aan de
mens dat hij, op grond van een \leelht"id
<tan redenen en omstandigheden, kan ver-
<tnderen van gezichtspunt. Wa<lrbij ik,
kortheidsh<tlvr, nog maar even
voorbij ga aan vragen als: \Vat ••
waren destijds de motieven
om voor de krijgsmacht
te kiezen~ Zekerheid? :-
Een dynamisch be- .'
drijf? In ieder geval
vasr niet: Ik heb er
voor gekozen om
ernstig risiko te
lopen gewond te
raken of om daad-
werkelijk te do-
den. Terwijl dit,
als puntje bij
paaltje komt, nu
ni:! wel ht"t ge-
volg kan zijn van
de doelstellingen van de krijgsmacht.

• De krijgsmacht als instituut heeft - be-
wust of onhewust. de ht"roep,militairen al-
tijd minder ruimte tuegestaan d<tn de
dienstplichtigen. Daar waar dl' dienstplich-
tige kon en mocht twijfelen was dit voor de
beroeps nier we~clegd. Heeft men ooit een
beroeps hardop horen zeggen: "Als er oor-
log komt dan doe ik niet mce ~? Ik niet.
~laar uit de mond van een dienstplichtige
valt 7O'n opmerking regelmatig op te teke-
nen en niemand stoort er zich aan. Van een
beroeps wordt de ahsolute zeker/uid ver.
wacht van een betrouwbare inzet, onge-
acht de omstandigheden.

• Binnen de kultuur van de krijgsmacht i,
hel, helaas, nog steeds geen gt"mt"t"ngoed
om bij mensen die er werkt"Jl te stimuleren -
laat ,staan hen te leren - dat denken, twij-
felen, rcfiecric, soms herl goed en, bij tijd
en wijle, zelfs noodz.akelijk is. Wat ik be-
doel vindt zijn uppt"rste uitdrukking in een
ervaring die ik nog niet 7.0 lang geledt"n
had. Op mijn vraag aan een luitenant of hij
nooit eem hehoefte h<ld over dit soort za-
ken te praten kree~ ik al.s antwoord: "Denk
je dat ik gek hen". (Aan de, vaak w~e-
naamde, afwezigheid van vragen van dl'
kant van UI' vrijwilligdienenden naar de
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steun \.,lll geestelijke verzorgers wordcn,
door sommigen, soms wel herl snel wtaal
vnkeerde konklusies vrrbondcn.)

Dezc aspekten (er zijn er ongetwijfeld meer
te normrn) rechtvaardigen op zichzelf al
dal de (humanistisch} ~eestelijke verzorger
in ieder geval ook oog heeft voor de, webl
ietwat gecamoufleerde, noden onder de
vrijwilligdienende militairen.
:-Jatuurlijk kent de dienstplicht zo zijn ei-
gen specifieke prohlemen: gedwon~en, wr
van huis, werk waar men niet voor geko-
z.en heeft, werk vcr benedrn zijn nivo \."n
hovendien nog slecht hetaald, enz. Dat
mag als genoegzaam bekend worden ver.
ondersteld (en valt ook buiten het kader
van dit artikel).
Maar hoc groot dt"ze verschillen ook mo-
gen zijn, het gaat allemJal om mensen in
één en herzelfde instituut, menscn die pro-
blemen kennen met het bestaan, met het
funktioner\."n binnen de krijgsmacht en met
de iedere voorstelling te boven gaande
effekten die, in uiterste instantie', met hun
taakstelling \'erbonden zijn.

• Het gaat om 'de klus'
In de aallvang van dit anikeI hen ik begon-
nen met te stellen dat dl' (humanistisch)
grestc1ijk verzorger er is om de krijgs.
machtmens (ongeacht kategorie of rang)
bij te staan bij dirns zijn in de krijgsmacht,
in het bijzonder gelet op de speciale taak-
\."ndoelstelling \.an die organisatie.
Ik hoop in het voorafgaande duidelijk tI'
hebben gemaakt dat wanneer er, naar het
verleden kijkend, ,prake is geweest van
meer aandacht VJn dl' 7.ijdr van de HGV
voor de ene kategorie (diemtplichtigen)
dan voor de andere (vrijwilligdienrnden),
dit nooit op principiële doch slechrs op toe-
\.alligheidsgronden heeft plaats gevonden.
Voor dl' raadsman docn kategorit'ën en
rangen er volstrekt nÎet tul'.
Karuurlijk ziin sommige problemen eigcn
aan kategoricën. rangen en standen. Die
zullen er, in ieder geval voorlopig. ook nog
wel blijven. ~Iaar de aanwezigheid van d\."
(humanistisch) geestelijke verlOrger in de
krijgsmacht is nin gebonden aan katego-
rieën of rangen, mJar aan mensen. In het
bijzonder aan mcnsen die, al of niet Hijwil-
lig, voor een moeilijke 'klus' worden ge-
plaatst.

Bij dit alles denk ik op dit Inoment nog niet
eens direkt aan h\."tallererg,te, oorlog voe-
ren, maar met name aan de zich razendsnel
ontwikkelende nieuwe taakstellingen voor
dl' krijg,macht. Aan taakstellingen die
mcnsen heel snel voor Je meest vreemde si-
tuaties, met een veel grotere kans op d,lad-
werkelijke inzet, een inzet mct toraal vn-
schillende doclstellingcn, plaatst.
\X'ar dat bt.treft is cr, in korre tijd. veel ver-
anucrd voor de krijgsmachtmcns. Gedu-
rende de Koude Oorlog was de kam op een
imct uiterH gering. ~u de Vrede is 'uiIgc-
broken' is de kans om te worden ingezet in-
cem reëel en groot. Zo'n inzet kan mensen
konfronteren met situaties en geoeurtenis-
st"n met immeme ethische en existt"ntide
aspekten: het aanschouwen van concentra-
eiekampen, hongersnood, stervenur en ver.
moorde mensen. enz. Kortom met facecten
die de waardigheid van het leven raken.

Ervaringen die de behoefre aan geesteliike
verzorging alleen nog lIlaar meer do.:n toe-
nemen.

• Geen onderscheid
Wannrer mensen dit soort 'klussen' moe-
ten opknapp\."n, Jan gaat het er natuurlijk
niet meer om welkc mensen dit moeten
doen. maar dat hct mCllSCIIzijn die hiermeI'

worden belast. Een dienst geesteliike ver-
zorging die in dezen een onderscheid 7011
mt"ncn te mogen maken tussen vrijwillig of
gedwongen, beroeps of dienstplichtigen,
officieren of soldMt"n, zou zich ongeloof-
waardig maken.
Humani,tisch geestelijke vcrweg\."rs die-
nen. op basis van een legitieme opdracht
van hun zt"nuende imtantie, en onder vour-
waarde dat Ze' de ruimte binnen de krijgs-
macht krijgen hun werk ook daadwerkelijk
uit te voeren, de mensen, ongeacht tot wel-
ke kategorie behorend, die met een derge-
lijke taak word!;'n belast 7.0 goed mogelijk
hij te staan. IIt'tgeen ze owrigens in de
praktijk van alledag ook laten zien. In
:i'\\."derland, in Duitsland, vour dl' kusl van
Joegoslavië en binnenkort ook in Cam-
bodja. Uiteraard steeds mee inachl11eming
van onze kwantitarit"ve en kwalitatieve ver-
mogens. Want ook humanistisch geesee1ij.
ke vt"fLor~ers is niets menselijks vrecmd.

Wim Hei;

(') M<lllIIenzowel als vrouwen. MeI nadruk
wil ik hier Slellell, dat wa<lrill dil artikel
sprake is !.a" 'de raadsmalI ' en .hi(, lel'ellS is
hedoeld 'de raadS!'fUIlW' en 'zij'. Helzelfde
ge/dl ook telkens u'aar ill u/gemene zin
wordl gesproke1l1'all mensen of milil<liren.

(') Voor wie gei"lleresseerd is il/ eellllilwer-
king Vlln de J.:fOnds/agen 1'111/het 1J11l11anis-
tisrh geesleliik werk Ni defellsie l"erwiis ik in
dil kader /laar o.a. het artikel ï IUlllal/istisch
GV-er is er !,oor de reflectie en niet !'oor de
actie. (£(;0, septem!>er /992. blz. 3 t/m 6).



EUROPEANEN BESTAAN NIET

Ik voel me geen Europeaan. Maar de Europese eenwording vind ik best. Als
tenminste het Europese parlement ccn echte volksvertegenwoordiging
wordt. Met echte bevoegdheden. Maar wat ccn Europeaan is, weet ik nict.
Ik ben ecn Nederlander omdat ik in Nederland woon en Nederlands spreek.
Nederland is mijn vader- en moederland. Ik spreek ook Duits, maar ik voel
me geen Duitser. Ik spreek graag Engels, maar ik voel me gecn Brit. Ik voel
me trouwen ook geen uitgesr.rokcn Nederlandse nationalist: hel Wilhelmus
geeft me geen brok in de kec .
Hoe kan ik mij Europeaan voelen? Er zijn mensen die daar moeite mee heb-
ben, omdat de Duitsers in 1940 Nederland bezet hebben. Ik hch ook onaan-
gename herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog, maar dat is niet de re-
den waarom ik het Europees nationalisme afwijs

AllER UHDfN,

Karel Roskam

• Liever wereldburger
En de voorstanders van 'Europa' vinden
eenwording nodig uit ons eigen belang. En
daarom zijn er 'Europeanen' bijvoorbeeld
tegen Amerikaanse overheersing van eco-
nomie en cultuur. Er zijn de laatste tijd ook
'Europeanen', die Europa zien als een
machtig fort, dat zich teweer moet stellen
tegen de 'buitenlanders' uit de arme lan-
den. Die Europa zien als een bolwerk van
Christendom en Kapitalisme. En dan haak
ik af. Zo'n Europeaan wil ik niet zijn. Ik
voel me liever wereldburger. Want waar-
om moet ik het christendom wel en de
Islam niet aanvaarden?
\Vaarom moet ik mij [huis voelen bij ieder-
een die Nederlands of een andere Europese
taal spreekt en alle anderen die dat niet
doen als ZIJ beschouwen? Mag ik alleen
van bloemkool en spaghetti en sauerkraut
houden en niet van kousehand of pom of
samozas?
.\Iag ik alleen van Beethoven en orgelmu-
ziek houden en niet van marimba of kwe-
la? Alsdat zo is, dan kan Europa mij gesto-
len worden.

wonen. En daarom kan ik mij ook oiet
vreemd voelen bij mensen uit andere we-
relddelen.
De pro-Europa politici waren stom ver-
baasd dat er in 1992 zoveel Denen,
Fransen en Britten niets moesten hebben
van 'Maastricht'. Ho, zeiden toen veel kie-
zers die, om allerlei uiteenlopende redenen,
geen verdere Europese eenwording wilden.
Europa als 'vaderland' bestaat (nog) niet.

Europa is het gebied aan de kartelrand van
dat enorme landmassief tussen Rusland en
China; maar het heet toch een werelddeel.
~ederland is daar geografisch onderdeel
van. Dat is Griekenland ook. Maar de
Grieken versta ik helemaal niet. Er is geen
Europese taal. Er is cultureel geen
Europese eenheid.
\'\'ilt hebhen Grieken en Noren en
Portugezen en Denen gemeemchappclijk,
dat Amerikanen of Afrikanen of Aziaten
niet met om gemeen hebben?
Moet ik mij vcrwant voelenmet alle andere
mensen in Europa? Ik ben geboren in
Europa; moet ik mij daarom verwant voc-
len aan alle andere Europeanen? Moet ik
met andere woorden een WIJ-gevoel krij-
gen? ~1et HitJer, met te Pen, met Helmut
Kohl, met ~1argaret Thatcher?
:\oktmensen die er heel andere ideeën op na
houden, kan ik me niet verwant voelen, al-
leen maar omdat ze in hetzelfde werelddeel

• Europa bestaat wel

Zij en ik spreken verschillende talen, maar
we denken en voelen dezelfde dingen op
suortgelijke manieren aan.
Ik spreek dezelfde taal als Nederlandst~rl-
ooIjournalisten, Nederlandse drugdealers,
voetbalvandalen, antisemieten, Janmaten,
potenrammers en extreem-rechtse, funda-
men.talistische christenen in Nederland.
Maar daar voel ik me niet verwant mee.
Daar heb ik geenWIJ-gevoelvoor.
Daar heb ik een hekel aan. Dat zijn ZIJ. En
ZIJ zijn voor mij alle mensen (in Nederland
en Europa en waar dan ook vandaan) die
onverdraagzaam zijn.

• WIJ en ZIJ
Trouwens, ik voel mc ouk niet verwant
met allt" andere Nederlanders. Want wie
zijn WIJ en wie zijn ZIJ? Ik voel mij VCf-
want met menscn van overal, die een beetje
gelijk denken zoals ik; blank, zwart, rood,
bruin, geel, christen, oogelovige, islamiet,
man, vrouw.

Als iemand ttots zegt; 'Ik ben Europeaan',
dan vraag ik me af, wat dat i~ • een
Europeaan? Wat moet ik voelen voor een
Portugees, dat ik niet voel vour cen Zuid-
Afrikaan? Wat heh ik gemeenschappelijk
met een Italiaan, dat ik niet heb met een
Nieuw-Zeelander?
Kan ik beter bevtiend zijn met een
Fransman dan met een Canadees? Voel ik
een Duitser beter aan dan een Amerikaan?
Waarom moet ik meer gemeenschappelijk
hebben met een Duitse Neo-Nni, dan met
een Zuidafrikaanse democraat?
Moet ik mij meer verwa,nt voelen met het
Vlaamse Blok dan met het Zuidafrikaanse
ANC?
Ligt ~1argaret Thatchet dichter aan mijn
hart dan Miriam r-.takeba? Sta ik dichter
bij een Italiaanse fascist dan bij een
NicaraguaaO'icSandinist?

ZIJ zijn voor mij de raósten, de haters, de
neo-nazi's, de aanhangers van de apartheid
e.d. Die mensen gun ik het recht niet om
mij tot hun groep te rekenen.
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CROPDUSTERS ACHTERVOLGD DOOR
POGUES-LINKS
"Eigenlijk zou je alle muziek folk kunnen noemen"
Het zit de Engelse Cropdustcrs eenvoudigweg niet mee. Ze worden alsmaar
tegen hun wil vergeleken met de Londense ragues, die de weg hebben gepla-
veid door groepen die folk- en punkmuziek laten samensmelten tot ecn vro-
lijk geheel. [n tnterviews leggen de Cropdusrers keer of keer uit dat Shanc
MacGowan met zijn PogDeshelemaal niet zo'n grote invloed op hen hebben
gehad. Ze willen hun muziek ook absoluut niet classificeren als punkfolk,
hoewel zelfs hun platenmaatschappij dat doet. Eigenlijk willen ze sowieso
geen etiket op hun werk plakken. "Wc docn het gewoon en we hebben er lol
in. Journalisten moeten er maar ccn naam aangeven als ze dat willen, wij
doen hel niet," zegt A13rens Stou. die banjo, fluit, harmonica en achter-
grondvocalen bij de Cropdusters verzorgt.

~aast de beslommeringen van een verhale
strijd met journalisten en hun inten~ieve
Nederlandse tourschema in septemher en
oktoher hehhen ze te kampen gehad met
allerlei tegenslagen. Zo kreeg Marcus tij-
dens het Metropolis-festival in Rolterdam
een wesp in zijn mond toen hij die opende
\'oor een harmonicaso!o en moest zanger
Shaun ~lorris voor het optreden in
Arnhem afrekenen met keelprohlemen. Hij
kreeg een injectie die een uur moest inwer-
ken en kon vervolgens toch het podium op.

• Drank
OndJnks Jlle pech zijn Marvus cu Krishna
Stort, die de drums voor zijn rekening
neemt, in opperbeste stem-
ming tijdens het interview in
de kleedkamt.'r van het
Arnhemse \\'illemeen. Dal de
heren beiden nier geheel soher
zijn is duidelijk. Marcus lurkt
Jan het bier, terwijl zijn broer
het iels heftiger aanpakt en
gelijk een grote fles sterkt.'
dnmk aan zijn mond zet.
Vooral de tong van :'vlarcus
komt er in ieder geval goed
van los.

~Ik vind het Iypisch iets voor
Nederland, of eigenlijk het he-
le Europese vasteland, om
muziek bij een stromÎng in te
delen. Dat kan met onze num-
mers niet. Soms klinken we
als een heavv meralband,
sums als een folkgtoep.
Vanuit de folkhoek geef ik er
trouwens de voorkeur aan om
\'ergeleken te worden met de
Clancy Bruthers, The
Dubliners of The Chiehains.
Die bands delen al vele jaren
datgene waar The I'ogues
groot mee zijn geworden.
Waarom moeten The Pogues
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alle eer krijgen van het spelen van lers'ge-
tinte muziek? De meeste nummers op hun
eerste plaat waren Dubliners-songs. Maar
ht.'t blijft me storen om mrt wie dan ook
vergeleken te worden. Mensen hebben dan
meestal al een idee van de muziek voordat
ze er naar gaan luisteren. ~

.Gek
Daar kan je hem onmogelijk ongelijk in ge-
ven, Velen zullen de recente Cropdusters-
cd 'Home Groll'll AgcII/ O"mge' hebben
gekocht vanwege de link met The Pogurs .
Thuis kwamen ze er dan Jchter dat de ver.
wantschap slechts klein is. Er zitten punk-
en folkelementen in de muziek van de

'Dusters', dat is waar. Maar bij The Pogues
houdt het daarmee op, de Cropdusters
gaan veel verder.
Dansbeats, metalillvloeden, je kan het zo
gek niet bedenken of het komt op de cd wel
et.'n keerrje langs. Vandaar ook de tegen-
strijdige titel 'Home GTlJWIl Agent
Orallge', De handleden weigeren dat nader
te verklaren, maar voor iedereen die ziln
oor te luisteren legr is de veelslachtighcid
van de groep duidelijk.
Marcus wil toch nog een keu terugkomen
op het folkelemeot. "Je hoeft geen blok-
fluit, hanjo of viool re hehben om folkmu-
ziek te spelen (de Cropdusters hebhen al
die instrumenten overigens wel, want be-
staan naast de eerder genoemde leden uit
Cob Cook op viool, mandoline en gitaar,
Roger Figgures op gitaar en bassist ~1i-
chad Case; ("tvNj.
The Clash speelt bijvoorheeld ook folkmu-
ziek, Hun nummers zullen over honderd"
vijftig jaar relevant zijn voor war er aan de
hand was in de lijd waarin ze z.iÎIlgeschre-
ven. Eigenlijk zou je alles folkmuz.iek kun-
nen noemen, behalve gekunstdde pop zo-
als je die in de hitparadt.'s terugvindt. n

Krishna: "Rap is echl fundamentele folk,
Her is net als in het verleden begonnen met
zingen op straat. n



Marco van Nek

land. 0 jee, weer iets verkeerds grzegd?
Krishna (fel): "Maar het is wel een toffe
plaats. We verblijven er altijd wanneer we
voor een tijdje in Europa werken. Het is
ern handige plaats om te zinen. Er is altijd
genoeg tr doen, genoeg te lÎen en genoeg te
drinken. ~

De drank blijkt eindelijk zijn uitwerking te
hebben op de drummer, want nu begint
ook hii volop te vertellen. "Carter The
Unstoppable Sex f\.1achine gaat ons voor
hrt gerecht slepen, omdat we hun
'Sheltered Lifr' hrbben opgenomen. Zelf
zijn ze door de Rolling Stones te grazrn ge-
nomen en nu proberrn ze over onze ruggrn
wat geld terug te verdienen." Geld, com-
mercieel succes en hitsingles zijn overigens
van ondergeSÇhikt helang voor de
Cropdusters. :\1arcus: "Ik hoef geen bergen
geld te verdienen, zo lang ik mijn huur,
mijn rekeningen en mijn voedsel maar kan
betalen. Ik ga heus geen dure luxe goederen
kopen." Krishna heeft duidelijk genoeg
van het interview, dus gooit hij er maar
weer een onnozele opmerking tegenaan.
"\X'e willen gewoon genoeg geld om
Shabba Ranks-pakkrn voor de hele band te
kopen." "En z'n dames te huren," vult
Marcus aan.

Krishna springt
dan plotseling op
en rent richting
het raam. Er komt
een trolleybus
voorbij. "Vertel
eens, waarom lo-
pen die hussen op
elektriciteit? Dat is
toch absurd? Hoe
komen ze zo van
de rails?", bralt de
dronkeman. "Ze
hebben ze ook in
Blackpool," sust
ziin broer hem en
begint te praten
over plaatsen die
typisch Engels
zijn. Daar hoort
Londen volgrIlS
hem niet bij. Maar
ia, Amsterdam is
ook niet maatge-
vrnd voor Neder-

ga:lt (t live flink tegenaan en er gebeurt ~.,m
alles op het podium. Ze vinden het dan ook
een stuk makkelijker om hun kunsten op
de planken te vertonen dan ze in een studio
op tape vast te leggen. "Live vliegen ,-".ein
de rondte en geven we een show met bal-
len, maar dat kan je op de cd niet zien. Dus
moet je dingen doen om het luisteren net zo
aantrekkeliik te maken als wanneer je naar
een band gaat kiiken. Dan luister je maar
voor twintig procent naar de muziek, ben
je voor zestig procent hezig met het kijhn
naar de mensen op het podium en concen-
treer je je voor de overige twintig procent

op het praten met
ie vrienden en ie-
zelf bedrinken,"
zegt !\1arcus.

Wat werkelijk opbeurend kan werken is
een concert van de Cropdusters. De band

Zo vrolijk als de muziek
van de Cropdusrers klinkt
(luister maar naar 'Get
Busy' of 'LudJitcs') zo
zwartgallig kunnen hun
teksten zijn. Of zijn ze het
daar ook al niet mee eens?
"De teksten zijn positieve
herinneringen aan dingen
die misschien slechte erva-
ringen waren, ~ spreekt
Marcus Stort in raadsels.
"De onderwerpen kunnen
wel neerslachtig zijn, maaT
de manier waarop ze geschreven zijn is niet
negatief."
Wat betreft 'Luddiles' wil hij dat wel even
toelichten. "Dat is juist opbeurend geschre-
ven. Het gaat over de opkomst van de ma-
chines tijdens de industriële revolutie in
Engeland." Het refrein van het nummer
gaat als volgt: 'A luddite man am I - If rou
shut those iron gates on me - Thcn I should
surely die', Vreemde kijk op iets opheu-
rends houden de hroerties Stort er op na!

• Raadsels
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BEROEPSGROEP MILITAIREN VAN AMNESTY
INTERNATIONAL BESTAAT 10 JAAR
Deelname aan schrijfnetwerk gevraagd
Tien jaar geleden werd ik gebeld door de wcnmalige Schout-bij-Nacht
Backer - ik schoot in de houding want je wordt niet elke dag gebeld door ccn
vlagofficier - over het oprichten van ccn Beroepsgroep Militairen hinnen
Amnesty International, waar ik uiteraard, als lid van Amncsty, veel voor
voelde. Er werd ccn bijeenkomst georganiseerd, op militair voortvarende
wijze werd de beroepsgroep opgericht en op ondemocratische wijze werd
kapitein b.d. Jan van Kuik gevraagd of hij voorzincr wilde worden. Dat is
hij. tot volle tevredenheid van iedereen, nog steeds. Op een uiterst democra-
tische manier.

Bij Amnesly International zdf had men
meer moeiIe. Daar liepen de gangen im-
mers moer van in T-shirts gehulde jongeren,
slechts voorzien van voornamen, die met
gebalde vuist 'Guatemala' riepen en mili-
tairen uitsluitend als moordenaars, folte-
raars en onderdrukkers zagen, wat gezien
de berichtgeving uit bijvoorbeeld Zuid.
Amerika, niet uit de lucht kwam vallen.
Omdat Amnesty nogal srtak geregeld is -
iets waar wij als militairen weer geen enke-
le moeite mee hadden - was het zaak om
niet alleen het ~ederlandse Bestuur, maM
ook het Internationaal Secretariaat in
Londen in te lichten over de dingen die on-
1.1." Beroepsgroep aangingen.

• Geen 'normale' groep
Dat waren over het algemeen heel andere
dingen dan de zaken waar de 'normale' be-
roepsgroepen zich om bekommerden, na-
melijk het zich inzetten voor vervolgde be-
roepsgenoten. Er waren Beroepsgroepen
Journalisten, Onderwijsgevenden, Artsen,
PsychologenlPsychiaters en Juristen, die al-
lemaal op hun gebied Amnesty terzijde
stonden en vragen beantwoordden.
Wij maakten echter deel uit van een be.
roepsgroep waarvan de beroepsgenoten in
andere landen meestal niet tot de vervolg-
den behoorden, maar eerder tot de vervol-
gers, de folteraars, de moordenaars - du~
precies wat ze in de gang in Amsterdam
van ons groepje vonden.
Het voert wat ver om hier uit te leggen dat
wij om daaraan niet echt schuldig maak-
ten, maar het werd wel een programllla-
punt voor om het Internationaal
Secretariaat uit te leggen wat ze aan ons
hadden, hoe ze met ons moesten werken en
op welke plaatsen wij inlilezet moesten
worden. Zo was het usance dat beroeps-
groepen zich richnen rot de betreffende
vakminister van htt land dat in overlteding
was, met een brief waarin ze verzochten
om geWetensgevangenen een normale
rechtsgang te bezorgen. Of bepaalde on-
derwijzers uit hechtenis te willen ontslaan,
omdat ze andere ideeën hadden dan de re-
gering. Of doktoren vrij te pleiten die het
regime onwelgevallige patiënten hadden
behandeld.
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.Tot collega's richten
Onze groep wllzich niet tot de gevangenen
richten, of tot de minister van Defensie,
nee, onze groep kon zich bij uitstek goed
richten tot dt hoofdofficieren die een plaat-
selijke gevangenis bestuurden of het cellen-
complex \',lll een bataljon tn hen op beleef-
dt wijze er op wijzen dat wij als
:\"ederl:J.ndse collega's hun hulp inriepen cr
op toe te ûen dat een gevangene een men>-
waardige behandeling zou krijgen.
Stelt u l.ich voor, jr brnt bataljonscomman-
dant in de Philippijnen, van de
Constabulary, de Senior Service daar, en je

ontvangt ren brief van een overste uit
Nederland die a) weet dat er een journalist
in jouw barakken opgesloten zit, en b) je
hulp inroept om te zorgen dat die mevrouw
niet elke morgen wordt afgeranseld en dar
l.e behoorlijk te rten kriigr. De kans is
groot dat er verbetering optreedt in haar
leefomstandigheden en in sommige geval-
len, ik heb het nu over Olll.t' praktijk, werd
ze zelfs vrijgelaten.
Die ene journalist, die ene vakbondsman,
die ene lera,H die door onze brieven minder
stokslagen krijgt, of een betere cel, of meer
eten, dat is de beloning voor het werk dat
de Ikroepsgroep .\lilitairen in 10 jaar heeft
gedaan.
~atuurliik <;chrijven we daarnaast ook
naar autoriteiten, Jutuurlijk ijveren wc ook
voor educatie in mensenrechten bij militai-
re opleidingen in l\'"edtrland. Ook zijn er
wel degeliik militairen dil' in mmmige lan-
den worden vastgehouden zonder aan-

klacht of enige vorm van proce~. Ook voor
hen zetten wij ons uiteraard in.

• Bliksemacties
Door ons lIveren zijn e:r imniddels
Beroepsgroepen opgericht III België
(Waals), Dtnemarken en Uruguay, zodat
de mogelijkheid be:~taat gezame:nlijkc ac-
ties te ondernemen. In 1987 werd overi-
gens, naar het voorbteld \"an de
Beroepsgroep .\lilitairen in l\'"ederland, de
eerste Beroepsgroep Politie van Amne:<;ty
International opgericht.
Vaak roept Amnest)" International onze
hulp in voor bliksemadies, gericht op spe-
ciale gev"allen, gevangenen die dringend
llledische hulp nodig hebbtn, of die gevaar
lopen te worden gemarteld of retechtge-
steld. Een snelle reactie is dan van essen-
tieel belang en het kan gebeuren dat een be-
paalde gevangenis binnen 48 uur over-
stroomd wordt met faxen, telegrammen en
expressebrieven uit de gehele wereld. Er
ziin gevallen bekend van een groot aamal
postzakken met btievtn en kaarten per
dag.
Vrorg of Jaat dringt één \"an de faxen, brie-
ven of kaarten bij de: desbetreffende gtvan-
gene binnen. \'{'e horen dat wel eens van
losgelaten gevangenen, die dan met opper-
ste verbazing van een cipier hon"n: '~ou, je
denkt toch nid dat dat hclpt hè, al die brie.
ven van die zogenaamde vrienden van ie in
al die landen.' Die mensen wettn dan niet
waar het over gaat, maar de gedachte: dat
duizenden mensen zich beijveren voor ern
volstrekt onbekende ergens in Ghana of
Peru, geeft hen de moed verder te leven,
zich te verzetten tegen de ollderg3ng.

• Schrijfnetwerk
~aar aanleiding van het tienjarig bestaan
van de Beroepsgroep .\1ilitairen verzoeken
wij militairen deel te nemen aan de nit.uw-
ste activiteit van de beroepsgroep, het
<;chrijfnetwerk van militairen. Leden van
het SÇhrijfnetwerk krijgen naar keuze eens
per maand (Jf eens per twee maanden n'n
actieverzoek toegestuurd. Ook bestaar de
mogclijkheid voor alle rangen, om deel te
nemen aan de Berocp~groep .\-lilitairen.
.\ten wordt dan tevem automatisch inge-
schreven als lid van Amnest)" International,
zo men dat al niet W;lS. Wij zien uw aan-
melding graag tegemoet. U kunt zich wen-
den tot;
Amnesry International
Secretaris Beroeps~roep Militairen
Ke:izers~racht 620
1017 ER Amsterdam
tel. 020-6264436

Gerard L l'an Lent/ep
Res. }'fa;. der Artillerie b.d.



BELAZERD

Maal/den/ang al had ik er t'e1ekranten op
nageslagen om een geschikt demontabel
schuIITtje te vinden. En opeens vond ik er
een. Het leek aan alle eisell en verwachtin-
gen te Ilo/doen. Het cnige nadeel was dat ik
135 kilometer moest rilden om bi; de l'cr-
koper te komen. GeZIen de prijs I'all de
schuIIr, een tweede handse. was het me die
rit we/u/aard. De l'crkoper vertelde mij in
ons eerste telefoongesprek dat ik me Iliet
hoefde te haasten, hij Wlf de schuur voor
me vast houden, ook als er andere kopers
zouden komen, Daartl<1Jst u/as hij bereid
om de schuur bij me af te leverC/I. Alle in-
grediëlltell /Joor een goede koop waren
mimschoots aamvezig.

Eenmaa! /Jij hem aangekomen werd ik har-
telijk Olltvangen el! de koffie stond kla,lT.
En toen l'ertelde de lJerkoper mij dat er net

twee boeren waren geweest aan wie hi; het
schuurtje had verkocht. Hij had nog tegen-
gestri/Jbeld en gezegd dat er iemand t'an
ver kwam om ook naar de schuur te kijken
en dat hij de schuur /111 eigenlijk niet kon
verkopen. Maar die twee boeren hadden
da,lr niets mee te maken, ze hadden hem Ife
gel'raagde som geld in z'n handen gedmkt
1'1/ waren vervolgens vertrokken. Kom daar
nog maar eens tussen, En dat ik /lil wel heel
kwaad ZOII zijn?

Nee, echt kwaad was ik niet, eerder
t'erbijsterd en dat vertelde ik hem ook. Hoe
kun je als je iemand iets toezegt, waarbij je
ook nog weet dat hij een grote afstand
moet afleggeIl om te kijken en te kope/l, zo
behandelm? En ik vertelde hem ook dat hi;
die sch,mr niet had mogen verkopen aan
die twee boeren, want dat waren we toch

overeengekomen. Ee" mens een mens, een
woord een woord. ja tocb? Ja, dat vond hij
ook wel, maar de situatie, enz. ellz.
Kortom, ik was een enorme teleurstelling
rijker en een hele avond kwi;t, Ik kreeg nog
wel miin benzine vergoed. Wat een gebaar!

Natllurlijk kun ie je afvragen of zo'n teleur-
stelling in een simpel mensenlel'en zo'n op-
hef behoeft, laat staan dat je er over
schrijft. Misschien vindt 11 van niet. Ik vi/,d
Vlm wel. Want uiteindelijk zegt de manier
van boe ;1' met je medemens omgaat ook
iets over hoe je in het leven staat el/ daar te-
genaan kijkt. Het zegt iets over je leven~bc-
~chouwing, Die manifesteert zich niet al-
leen in verhevell gedachten 1'11 mooi ge-
schreven stukjes, maar ook i" het gewolIe
dagelijkse level/, ill de dillgen die ;1' tegen
elkaar zegt, die je toezegt en in de wi;ze
waarop je alledaags met elkaar leeft, Je 11'-
vensheschouwillg wordt zichtbaar in de
u,;jze va" omgaall met anderen, dat wat je
doet of nalaat in het verkeer met je naaste.
En daar moet je elkaar ook op aal/spreken,
ook al is dat niet altijd evell succesvol.
Hij resen'eerde voor mij een tweedehands
schuurtje, maar hield zich niet aan zijn
woord. Ik voelde me zwaar 'belazerd'. Het
begrip 'lcl!cnsbesdwuwing' is niet zo inge-
wikkeld. Het laat zich verhelderen in het 11'-
t'en Vil/I alledag.

Freek Pol
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HEIMWEE VAN EEN KOSMOPOLIET
Russische kunstenaar Andrej Roiter zoekt nieuwe werkelijkheid

Andre; Ruiter S,lm,'tl met :::i;"Dllitse galeriehOltdster,

De hedendaagse Russische kunst leek aan het eind van de jaren tnchtig ccn
ongekende bloei tegemoet te gaan. De onderdrukte dissidenten uit de So\'jct~
cultuur mochten zich als cen nieuwe avant-garde profileren. Maar de euforie
is voorbij. Slechts enkelen hebben zich weten te handhaven. Een van hen is
Andrej Ruiter (32), die dezer dagen in Amsterdam exposeert. EGO-mede-
\••..erker RieD Robijns ging kijken en sprak met hem. De hcimv.'ce van ccn
kosmopoliet,

Vijftien Europrse en Amerikaanse galerie-
houders trokken in juni 1990 bij Andrej
Ruiter aan de bel tijdens een tentoonstel-
ling van hem in de Kumthalle in B,17.d. Ze
wilden allemaal wel wat met hem gaan
docn in de toekom,t. Begerig werd gespro-
ken over een nieuwe ster.
Roiter liet de juichkreten met een brt'de
glimlach over zich heengaan. "Succes is een
douche die het scheppen doortintelt en de
geest parfumeert," sprak hij wijsgerig. Een
Russische jongen, ver we~ van huis. Een
vreemdeling hier, ouk l."l."nvreemdeling
daar.

• Een atelier in Amsterdam
De7.e maand was hij e\'en in Amsterdam,
waar in de nieuwe galerie Johan Jonker een
expositie van zijn werk was ingericht. Een
tussenstop op een bijna nomadis<.:he reis
langs de brandhaarden van de wereld. Het
type kunstenaar van de jaren negentig.
e\"ell gemakkelijk levend in Los Angc!es,
Nederland, Londen, Duitsland of
Zwitserland.
Twee j,ur geleden zwierf hij ook door

Amsterdam. Hij liep toen op el."n o<.:htend
el."n supermarkt bij het Haarlemmermeer-
station binnen om t"t."npakje sigaretten te
kopen en raakte in gesprl."k ml."tde kruide-
nier, Enkele uren later had hij niet alleen de
sigaretten gekocht maar ook de hele winkel
eromhl'en. Enkele dagen later was her zijn
atelier.
"Hel was als een s<.:ript in een film," zegt
hij. "Ik zag er symholiek in. lnl."ens eige-
naar zijn van een supermarkt vol worsten,
koffie, koek, snijmachines l."nkassa's. Het
was haast surrl."alisrisch voor Iemand die in
•vloskou de winkels kent met hun lege
planken l."nhun schrale troost."
Het is nog stel."ds een van zijn ateliers in de
wereld. Roiter heeft het internationaal ge-
maakt, zoals vele landgenoten hadden ge.
hoopt dat ook te doen. liet zag er kort ge-
leden ook nog zo mooi voor hen uit.

• Nieuwe openheid
De nieuwe openheid had de onofficiële
Russische kunst in dl."tweede helft van de
Jaren tachtig uit hun isolement gehaald.
Toen het veilinghuis Sotheby's in 1988

voor het l.'"l.'"rstin de ges<.:hiedenis een veiling
hield in ~\Iosko\l was her alsof een brisant-
bum insloeg in de internationale kunstwe-
reld. S<.:hilderijen van relatief onbekl.'"nde
kunstenaars brachten tonnen op. Vele
Russische kunstenaars kregen visioenen
over kippen die voor eeuwig gouden eieren
zouden leggl."n. Maar al snd bleek de wer-
kelijkheid 'lTldl."rs. Op de veiling van
Sochehy bleek een hogl." prijs te zijn bdaaId
voor emotionaliteit. De kunstwerken gin-
gen soms voor het tiel1\'oudige van de wer-
kdijke waarde weg. Dat de aandacht van
het westen zich aanvankelijk ri<.:htte op de
kunsrenaclTs uit het onoffióële circuit was
overigens niet onbegrijpelijk. Ze hadden
immers al jaren geen kans gekregen hun
werk te Vl.'"rspreiden. Andersdenkende kun-
stenaars traden voor het laatst tiaar buiten
op een offióële tentoonstelling in 1962,
pre<.:ies dertig jaar nadat het socialistisch
realisme tot staatskunst was \'erheven .

• Ezelstaart
De tOl."nmalige Sovjet-!l."ider Chroetsjm' die
de expositie bezocht, was niet erg onder de
indruk van wat de exposanten lieten zien.
Zijn uitspraak dat abstracte schilderijen
eruit zagen, alsof ze 'met een ezelstaart W;l-

ren volgekbdderd', deed het in de westerse
pers goed. l\lenig democratisch leider
denkt er niet veel anders over, maar in eell
autoritair geregeerde staat heeft zo'n op-
vatting van de hoofdman ingrijpmde con-
sequenties. Dr andersdenkendl."n waren in
il.'"der geval gedwongcn ondergronds te
gaan.
Pas een kwart eeuw later kwamen ze weer
omhoog. Toen toondl."n ze in het 'Huis van
de Schilder' in I\loskou el."n individualisti-
s<.:heexpressie die haaks stond op de offi-
ciële kunstopvattingen. Sindsdil'n lag de
zaak open cn traden wwel in dl.'"Sovjet-
Unie als in her buitenland Russische kun-
stenaars voor hl."tvoetlicht, ,\laar de illusie,
dat voor iederl.'"en de wereld openlJg, duur-
de maar kon.
Al tijdens de beurs Glasnost & Perestrojka
in Barcelona, in het najaar van 1990, bJel.'"k
de matkt voor deze zogl."naamde Russische
avantgarde weggevaagd. Tentoonstellin-
gen in Amsterdam en Groningen in het
spoor van dl." Sovjetrage mislukten. De
handel liet de Russische kunst vervolgens
val1l."n. Alleen in sommigt: musea - daar
hobbelt lIH:n wel vaker achter de feiten aan
- werden dit jaar nog exposities vatl kunst
uit het GOS gl.'"organiscerd, Illel."st pseudo-
vooruitstrrvl."nd werk dar in het westen eer-
lier en beter werd gemaakt. De nl.'"ergang
gold echter niet \'oor AnJrej Roiter die in
deze periode zijn naam vestigde.
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sche belangstelling voor Rusland van de
laatste jaren nu allergie op," meent hij.
De heimwee naar Rusland betekent voor
bern ook een heimwee naar Gorbatsjov.
Wat hij heeft bereikt, heeft hij in eerste in-
stantie te danken aan de man die nu in zijn
land op de mestvaalt van de historie is be-
land. Roiter: "Gorbatsjov wu eerder in
aanmerking moeten komen voor de prijs
op de Biennale van Venetië. Hij ht"eft de
lijd opengebroken. Dal is een voorrecht
dat alleen kunstenaars hehben. Hij is daar-
door de belangrijkste kunstenaar van deze
tijd. ,.
Roiters werk voldoet aan de internationale
kwaliteitsmaatsraf, maar hij heeft bij de be-
oordeling daarvan duidelijk last van het
verleden. In het westen wordt immers nog
steeds in de Russische kunst ge1-()Çhtnaar
sporen van iconografie of .\lalevich. Dat is
een voorbijgaande situatie die op het mo-
ment bij velen wel een duidelijk zichr op de
kunstwerken belemmert.
Het heeft Roiter verhaasd; "Malevich?
Jullie ziin opgevoed met 1.lalevich. Wij
niet. Kijk eens naar lijn werken die in het
Stedelijk Museum van Amsterdam hebben
gehangen. Die kenden wij H)Çhniet?"

Ricn Robi;ns

'De ;<lnm vijftig in niellwe stijl'

• Allergie
Andrej Roiter behoort in Europa inmiddels
tot de belangrijkste jonge kunstenaars.
Zijn Russische herkomst werkte aanvanke-
lijk stimulerend, nu hetekent zij soms een
handicap. Zijn kwaliteit heeft geen anek-
dotes nodig. "Bovendien wekt de hrsteri-

stuk zeildoek, gevonden in de haven.
Verpakkingsmateriaal waarop hij werkt.
"Het heeft ved gerei~d, zoal~ ik. Het heeft
Je emoties van tijd en verte in zich opgezo-
gen. Oude huid, heel poëtisch. Het slaat
open voor de gevoelens die ik wil toevoe-
gen," verklaart hij.
Hij wordt beheerst door heimwee en door
een onhestemd verlangen naar het ongezie-
ne. Dat reist hij achterna. In de werkelijk-
heid en in zijn werk.
Dat heimwee krijgt vooral de laatste tijd
gestalte in foto's uit de jaren \.ijftig die hij
schildert op katoen. Documenten die zo
een nieuwe impuls vormen voor de toe-
komst. Maar in Rusland hebben de jaren
vijftig niet bestaan. Het nabije verleden
heeft daar een haast archeologisch karak-
ter.
Roiter wendt de fotografie - familiefoto's,
ansichtkaarten - aan om de geschiedenis in
een nieuw kader te plaatsen. Zijn eigen ka-
der. Organische effenen ontbreken niet.
Sommige objecten bestaan uit een huid van
ruw gestreken cement met een enkel in-
dringend signaal.
Op een schilderij hevindt zich in de hoek
van het cement een nageschilderde foto van
zijn ouders. De voorstelling wordt bijna ge-
absorht'erd door de aardlaag. Daarbij
neemt hij de vrijheid om elk medium of el-
ke informatiebron te gehruiken die hem
van pas komt. In dat opzicht behoort hij bij
een generatie internationale kunstenaars
die zich niet laat inpassen in een stramien.
Mensen als de Nederlander Rob Scholte of
de Amerikaan Jeff Koons .

Raiter: 'Gorbats;o/' ZOll eerder in aamt/er-
king mot'ten komelI /'O(lr de prijs op de
Riem/dIe I/all Venetië .... '

.Erfgenaam
Andrej Roiter is een kosmopoliet, maar als
mens en als kunstenaar leeft hij ook in de
eeuwige Russische ruimte van Tolstoi en
Dostojevski. Ooit had elk huis zijn eigen
ikoon: een eindel07_eherhaling van heelden
waarover traag de adem van de tijd ht"eft
gestreken. Van die grond is hii een erfge-
naam.
In galerie Johan Jonker toont hij een groot

• Artistieke
oppositie
Andrej Roiter werd in
1960 in Moskou geho-
ren. Zijn vader wa~ inge'
nieur, zijn moeder do-
een! chemie, zijn groot-
vader architect. Al jong
gooide hij de kont tegen
de krib. Thuis en in de
maatschappij. Op zijn
zeventiende \'erzeilde hij
in het milieu van de artis-
tieke oppositie.
Hij leerde zichzelf kijken
en leende zijn ogen aan
generatiegenoten als Za-
charov, Alhert en Miro-
nenko. Ze noemden zich
de Kleuterschool-groep,
naar hel atelieradres.
!l.1aar de horizon kwam
steeds dichterbij.
De atmosfeer in ~Ioskou
begon hem te benauwen.
In 1988 gaat hij voor het
eerst naar het buiten-
land.
Drie maanden België.
Tetug. Twee maanden
Italië, Duitsland, Amerika. Terug. Eind
1989 weer Duitsland. Sindsdien is hij hier,
waar dat ook mag wezen.
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SOLIDAIR
'In de waereldt is vcel gevaar' staat
op een huis aan de Vliet in
Voorburg.
Een wat andere tekst dan meestal op
huizen staat als Carpe Dicm, Nu is
het Klaar, Con Ampcrc (huis van het
ooit populaire duo Gert en Hcrmicn,
door de bevolking verbasterd in 't
Kon Amper) of Krek Wak Wou
(geen Chinees, maar Brabants voor:
precies wat ik wilde), maar net als
deze ook een naam, waarmee de he.
WOller iets meedeelt.

In dit geval heeft de naam iets \',111 een be-
zwering: :\1ijn huis als veilige haven in een
gevaarlijke wereld . .\-bar als elke bezwe-
ring is ook deze niet afdoende. Het huis
staat immers in de wereld en is met zijn oe-
wom:rs Jus ook ,!dil gevaar blootgesteld.
Hoe waar dit is zien we dagelijks op de tv
in de reportages over Bosnië-lll.'Tzegow-
ma,

In de wereld b veel gevaar. Geen hevol-

kingsgroep die daar meer van doordrongen
is dan de militaire, ook omdat zij het zijn,
die worden uitgezonden om dCl.e gevaren
in den vreemde Ie trotseren in naam van
Nederland en de humaniteit. Op dit mo-
ment verblijven zo'n 1400 Nederlandse mi-
litairen, waan'all de meesten vrijwillig, in
humanitaire missies in het huitenland, een
aantal van hen uit Seedorf en Hohne.
l.aat ik heginnen mijn hoed voor ze af te
nemen, Zij gaan en zetten zich op goede
gronden in voor een belangrijke zaak. Zijn
wij daar allen van o\"Crtuigd? Ik wil daarop
hopen, ik waag het te ocrwijfelen, :\Iijn er-
varing uit grsprekken met zowel dien\(-
plichtigen als beroeps die voor de \'raag
van uitzending staan is, dat iedereen zich
H~er bewust is van de risico's en ik heh nie-
mand getroffen die lichtvaardig tot het be-
sluit is gekomen of luchthartig in het vlieg-
tuig lIaar joegos1J.vië of Camhodja stapt.

Wel heb ik het idee, dat hrt zich reken-
schap geven van de vaak heel persoonlijke
motieven om te gaan door de korte reactie-
tijd in het gedrang kOlllt, terwijl daardoor
ook het gesprek met de partner tekort

dreig! te komen. Beide is nodig en belang-
rijk. Voor de betrokkene zelf om aan de in-
dringende ervaringen die hij of zij zal op-
doen beter het hoofd te kunnen bieden.
Voor de achtcrblijvelHle als steun in de pe-
riode van langdurig alleen zijn, Het is een
bekend feit, dat de achterhlijvers het vaak
moeilijker hebben dan de vertrekken. Het
is dan ook uiterst wrang om te moeten con-
stateren, dat in eell aantal gevallen 3chter-
hlijvenden worden geconfronteerd mer wel
ht'Cl negatieve reacties op het vertn.k van
man, vader of vriend,

In de wereld is veel gevaar, Dat gevaar be-
staat ook uit woorden in de vorm van on-
doordachte en tactloze uitspraken die ver-
driet doen en onzekerheid brengen. Het
gaar nief aan om bij de collega's die ver.
trekken andere dan got'de motieven te ver-
onderstellen.
Zij !,aan ook voor uns en het helpt, wan-
neer zij zich door onze goede wensen bege-
leid weten, Zij verdienen niets anders dan
onze solidariteit, die ook tot uitdrukking
behoort te komen in 0117.esteun aan de ach-
ter~eblevenen.

Ruil Ge£'l/£'
raadsmal/ in Seedor(

Di! artikel vets<:heen eerder in de 'Griffioen',
weekbl'ld \'oor d•..f\;•..Jaland", militairen en hun
gezinnen in Scedorf, Hohnc (.'nLangctllannsh"f.

Nieuw album van striptekenaar
Theo van den Boogaard

Eigenlijk is dl' kop bown dit slllkje niet gdleel juist. Then
van den B(){)gaard is namelijk v•..d meer dan een stripteke-
naar. Nalllurlijk tekent hij strips (al sinds het einde van de
zestiger jaren), maar zijn werk bcperkt zich daar allang niet
meer toe, gelllige de vele prachtige illustraries, het schineren-
de reklalllewerk en het artistieke vrije werk. Dit alles was, af-
gelopen zomer, te zien op de tentoonstelling Taal en Teken
van Theo van den Boogaard in het Haarlemse Frans
Halsmuseum, Het [er gelegenheid van deze expositie ver-
schenen gelijknamige boekwerk biedt de bezoekers van deze
tentoonstelling (en alle anderen die er niet zijn geweest) de
mogelijkheid hlijvend te genieten van her uitbundige werk
van deze rasartiest.
Theo van den Boogaard heeft nooit les gehad of een acade-
mie gevolgd. ("Alles geW(){)1ldoor kijken en imiteren ge-
leerd.", Hij begon zijn carrière met het tekenen van _ge-
ruchtmakende - strips voor het toenmalige jongeren blad
Hitw("("k (later Aloha), Bekende strips uit di(" tijd zijn Ans en
Hans krijgen de kans (stond enkele jMen geleden in
Duitsland nog op de lijst van 'jugendgcfährdete Schrifte'!),
Jan Alleman kan d'er wat ,'an, 'Witje en Gert, Abc, hot story
\'an een voetballerina (met teksten van Nïco Scheepmaker)
en Arme Jimmy.
Vanaf 1976 maakte Theo van den Boogaard, samen met
Wim T, Schippers, voor d("Nieuwe Revu een serie Van
Oekel-strips (inmiddels zijn d("ze eTlelijke Oekel.albums al
diverse keren herdrukt,) In de loop der jaren is Theo van den
Boogaard zich ook steeds meer gaan todeggen op illustratief
(o.a. ,'oor :\'letlsen van Nu en Avenue) en reklame-werk
(voor o.a. de Nederlandse Spoor\wgen).
Het hock Taal en Teken van Theo van den Boogaard gecit
een goed overzicht van 25 jaar tekenwerk van deze veclzijJi.
ge kunstenaar en is wat lay-om en vormgeving betreft (ge-
hed in kleur) van een kwaliteit die er lijn mag.
Theo van den Boogaard: Taal en Teken van Theo van den
Boogaard. Oog en Blik, Am~terdam 1992.58 blz. f 39,95".
(WH)
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NEW AGEMUSIe gerespecteerd harpiste. Haar vloeiende
harpspel \vordt hegeleid door Richard
Hardyop fluit, clarinet en saxofoon.
Haar laatste CD is Seapeaee. Haar werk is
vrij vlak, harmonieus en rustgevend. De

Omdat New Age Music een steeds grotere plaats inneemt bij de verkoop van
muziek en omdat 33% van die kopers jongeren zijn is het gerechtvaardigd
om zo nu en dan in EGO hiervoor een plaatsje in te ruimen.
In het juninummer van EGO schreef ik oycr twee verzamel-CD's, New Age
MusÎe I en 11,die tegen ccn schappelijk prijsje in de winkel te verkrijgen zijn.
Nu is daar ccn derde aan toc te voegen. En verder besteed ik hierna aandacht
aan cen drietal CD's. die het afgelopen half jaar zijn uitgebracht en deels op
Ncw Agc Music IU (NAM 111)zijn terug te vinden.

MIKE ROWLAND I MAGICAL ELFIN

Jan dell Boer

Een verzameling van heerlijke inspirerende
muziek, die speciaal gecomponeerd is voor
kreatie~'e, plezierige ontspanning. Betove-
rende pianoklanken en ijle violen die nooit
vervelen. Ieder werkstuk heeft iets oor-
spronkelijks. Hoogtcpunten cn klassiekers
zijn o.a. TlJe "'airy Rillg, Si/ver 'It'ing.s,
Titania, en het niet eerder verschenen And
50 Ta Dream.

SEAPEACE
GEOHGIt\ KEl...LY

OREADE-~

:\Iike Rowland is afkomstig uit Londen.
Vanaf zijn prillle jeugd is hij gefascineerd
door muziek. Al op jonge leeftijd schreef
hij zowel muziek als teksten. Toch heeft
het vele jaren geduurd mordat Rowland
zich geheel aan de muziek ging wijden. Hij
bespeelt vooral piano en synthesizer.
Er gaat van de muziek van Mike Rowland
een wonderlijke werking uit. Over de hele
wereld zijn honderdduil.enden mensen ont-
roerd door deze harmonische klanken. De
bekendste titels zijn Fairy Ring (300.000
verkocht) (OR 2809) en Si/ver Willgs
(200.000 verkocht) (OR 2810). Zijn laat-
ste werk is Magica/ Elfin Col/cction. Deze
CD is feitelijk een verzamel-CD van het be-
kendste uit zijn eerste vijf CD's.

onderlinge nummers liggen in elkaars ver-
lengde, waarbij het titelnummer er boven
uit steekt wat melodie en niveau betreft.

Hij is er in geslaagd de juiste muziek hier-
voor te ontwikkelen en dit wordt gebruikt
in verschillende lÎekenhuizen hij therapie-
oefeningen.
Zijn laatste cn is Africa. Hiervan durf ik
zonder schroom te zeggen dat het een
meestenwrk is. Er zitten geen slappe mo-
menten in. De CD boeit van begin (ot eind.
Minimal music effekten worden afgewis-
seld met geheimzinnige ritmische klanken.
Kooreffekten worden aangevuld met schit-
terende akoustische en elektronische ins-
trumenten. Stemmen die door een soort
panfluit gesproken/gezongen worden. Veel
keyboardwerk, &n wel. :\laar zo gevoelig
dat ik ieder kan aanraden hît."r eens tijd
voor te nemen hij een bezoek aan de pla-
tenzaak. (:\tar 3808)

Georgia Kelly is klassiek opgeleid. Ze be-
gon piano te spelen toen ze drie jaar was.
Pas op middelhare schoolleeftijd ontwik-
kelde ze haar interesse voor de harp en leg-
de ze zich we op het componeren en optre-
den. Nu is ze in de V.5. en daarbuiten een

GEORGlA KELLY I SEAPEACE

vier jaar straatmuzikant in Canada en Eu-
ropa en heeft gewerkt als sessiemuzikant.
Sinds het hegin van dt jaren tachtig is hij
zeer produktief als schrijver van Ncw Age-
en medilatiemuziek. Hij heeft veel werk ge-
componeerd om psychologen behulpzaam
te zijn bij hun hehandelingen ter bestrijding
van stress. Ook heeft hij gecomponeerd
sptciaal voor kinderen: probleemkinderen,
kinderen met slaapproblemen en zeer on-
rustige kinderen.

GOMER EDWJN EVANS I AFRICA
Gomer Edwin Evans is geboren in 1947 in
Cardiff (Engeland). Hij studeerde klassieke
gitaar en muziek theorie aan het conserva-
torium \'an Wales, speelde gitaar in ver-
schillende groepen en bands en vormde een
eigen dansgroep, Evans heeft in ongeveer
vijfhonderd Sleden in de V.S. opgetreden,
speelde o.a. in een Indianenreservaat, was

NAMffi

Het is weliswaar rustige, ontspannende
muziek, maar het is zo vlak en het doet me
zo weinig dat het mij niet inspireert.
Daartegenover staat ook als ahsoluut
hoo~tepllm Dalliel Kobia/kalShurt on
Pertection (OK 117), waarbij je werkelijk
een pracht stuk orkestrale omlijsting van
innerlijke rust geboden krijgt.
Andere toppers vind ik Coma Edwin
Evalls/Africa (~tar 3808; zie ook hierna)
en van dezelfde muzikant S/eep)'time (ORB
2880).
Verder bestaat ~A:\t III uit nog een twaalf-
tal nummers die alleszins redelijk in elkaar
zitten en tot een goede middelmaat beho.
ren, zoals Sehawkie Roth/Fortmle (ORF
4803) en Steven Ha/pern/Gaia's Groo/'e
(SRXD 7845) en Chaera Artists/AtoUlrt
(ORB2884).
:-JAM lil is onder label OR 2889 uirge~
bracht door Oreade :\tusic in Aerdenhout.

:-JA:\ll11 scoort evenwcllager, zeg zes à ze-
ven. Misschien komt het door een ongduk~
kige selektie, maar nummers als No Smalt
Dreams!Intimale (RVO 5701), SletJelI
Halpern/Higher GrOlmd (SRXD 7848) en
Divino/AeolialJrrlJe Magie Presel/ee (OR
2886) zijn duidelijk de minderen.

Allereerst is NAM III ccn ~ocdc investering
omdat het een logisch vervolg is op de eer-
ste twee verzamel-CD's. Toch valt kwalita-
tief heT aanbud op NA.\I III wat tegen. Ik
realiseer me dat cr niets moeilijker is dan
een stuk muziek op zijn gevoelswaarde te
moeten beoordelen, maar d,tt heb ik hij de
eerste twee gedaan, dus nu weer. Als het in
cijfers uitgedrukt wu moeten worden
scoon NAM I bij mij ruim voldoende tot
goed, zeg zeven of acht, en :-JAM II scoort
gemiddeld zeker gelijk, alhoewel hier uit-
schieters in positieve en negatieve zin op
staan.
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Sportieve meiden spelen formidabel in

A LEAGUE OF THEIR OWN

Al klinkt het in bepaalde situaties wrang, soms moet ccn mens z'n tijd een
beetje mee hebben. Want de 'All Amcrican Girls Professional Baseball
lca~ue'. een honkbalcompetitie [Ussen vrouwenteams, zou nooit gespeeld
zijn als het geen oorlog was geweest. Dit fenomeen in de Amerikaanse sport-
wereld deed zich namelijk voor in 1943, toen de meeste reguliere honkbal-
lers aan het front zaten. En het sportminnende Amerikaanse volk wilde, be-
halve brood, toch ook spelen. En al WilS honkbal natuurlijk een pure man-
nenzaak, als de mannen ,\'cg zijn moet je iets anders verzinnen ...

Penny MarshalI. een van Je weinige succes-
volle vrouwelijke regisseurs in Amerika,
beroemd van o.a. Big en Awakenillgs, lag
in 1988 op dl.' televisie een documentaire
over een reiinie van de inmiddels hejaarde
deelneemsters aan die compelitie. Ze had
nog nooit van vfOuwenhonkhal uit de oor-
log gehoord, maar 11.' raakte zo in de han
van wat ze zag, dat ze onmiddellijk besloOf
lelf een speelfilm over hn \"ersçhijnsel te
gaan maken die le, net als de documentai-
re, 'A League of thcir Own' nuemdt.". 'AI
die vrouwen werden waarschijnlijk niet
verondersteld goed basehall te kunnen spe-
len, lTlaar ze kunden het \vel, en dat kwam
\"erdraaid goed uit' aldus Marshall. 'Ze
grept."n die kans met beide handen aan en
hadden de tijd van hun leven. Ze zongen
het tot vcr na de oorlog uit, 1.0 goed waren
ze. En wen dl.' wmpetitie In 1954 officieel
werd op!-\eheven, bleken de medte deel-

neemsters voor de rest van hun leven te
kunnen teren op het zelfvertrouwen dat ze
aan die periode hadden ontleend.'
De gerenollllIlet."rde scenaristen Lowell
Ganz en Bahaloo .\-Iandell waren zelf
honkbal-f:l.llaten en dat droeg vt."clhij aan
het uiteindelijke resultaat.

Het verha,l! concentrt."erl zich op twee zus-
jes; de zeer getalenteerde Dmtie, wier echt-
genoot aan het from IS.en haar jongert." zus
Kit, dil' bijna net zo gOt."dspeelr, maar die
wordt verteerd door jaloezie op Dottie. De
hoert."ndochters wordt."n uitgenodigd voor
de ~;deetie in Chicagu, waar ze allehd
doorheen komen. Nadat de teams (met na-
men als 'Peaehes' en 'Belles') zijn gefor-
meerd. begint een laehwekkende periode
waarin ze mot."ten leren om netjes te eten en
zelfs elegant te lopen! En natuurlijk is er
geen sprake \"an dat de 'gids' in comforta-

bele hroeken mogen spelen; er wordt speci-
aal voor hen t."en onzinnig jurkje met een
korte, wijde rok ontworpen. Als coa<.:h
wordt een voormalige sterspeler aange-
steld, die na zijn vroegere suecessen door
de drank aan lager wal is geraakt .• lij \"Delt
het aanvankelijk bijna als een belediging
dat hij vtouwen moet gaan coachen, maar
in de loop \'an het verhaal blijken het en-
thousiasme en de loyaliteit van zijn meiden
hem langzaam maar zeker weer op her got."-
de spoor te helpen.

Voor de beLmgrijkste rollen in de film kon
!\.1arshall zich permitteren om een aantal
mt."ga-sterren te kiezen. Zo is Dot een mag-
nifieke creatie van Oscar-winnares Gt."ena
Davis {nadat Ikhra \'('inger te elfder ure
had afgezegd). De ongelikte coach wordt
gespt.eld door Tom Hanks, de ster uit Big,
die voor de gelegenheid ettelijke kilo',s
zwaarder werd en een hele serie rochels en
andere smerige geluiden aanleerde.
Madonna voelde zich niet te goed om ge-
nuegen tt. nemen met een tamelijk besehei-
den rolletje, al speelt 11.' natuurlijk wel de
fatale \"fOUW van het team, met dt."bijnaam
All the Way !\.be! De superstar was elke
dag als eerste present, en trainde uren en
uren om de kneepjes van het honkbal on-
der de knie te krijgen. Ze was O\"CrigellS
nier de enige. km de film is in elk gt.~'aJ
goed te zien dat er echr, spijkerhard wordt
gespeeld. Vooral het ingenieuze camera-
werk draagt veel bij lOt de authentieke
sfeer; als cr vanaf de thuisplaat wordt ge-
filmd, warrelen wolken zand en stof HJOr
de lens langs. De vitale muziek onder de
meest opwindendt." scenes onderstreept de
extast." op de tribmlt."s waar hel publiek
hartstochtelijk meeleeft met de dames! 'A
League of their Own' is al met al zo'n in-
spirerende film, dal je er bijna voor op een
honkhaklub zou gaan. Kou ja. in elk geval
een kel.'r kijken ...

1.eollfJre pall Op::eei,md
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Ge,ma Davis ell Tom
Hanks ill 'A League
of their Oum'



Theresa Russell en jeremy Irons ill 'Kafka'

L.v.O.
naTiO.

fen, want Joho Glen maakte
van zijn versie een hijna lach-
wekkend simpel verhaal met
onhenullige rollen en ecn ar-
mocuigc setting. 1492,
Conquest of Paradise is ("eo
breed opgezette, leer oprech-
te poging om de situatie van
vijf eeuwen geleden, wen de
kerk een wurgende greep had
op het leven maar ook op de
politiek en de wetenschap, te
schetsen. Weliswaar maakt
Scort van zijn Columbus een
pure, idealistische held zon-
der aanwijsbare fouten in
zijn karakter (Columbus'

hebzucht die Glen nog wel aanroerde laat
hij volkomen weg), maar de film is vooral
visueel t"en adembenemend werkstuk.
Gerard Depardieu in de titelrol is gewaagd
vanwege ziln acct"nt. maar het charisma
van de Franse held blijkt sterk genoeg om
dat detail te overwinnen. Sigourney
'W'eaver als de invloedrijke Spaanse vorstin
Isabella doet soms een tikje :;-.Jew Yorks
aan. maar ze heeft \'oldoende arisrocrati-
sche allure om in de betrekkelijk kleine rol
toch indruk te maken.

Na het l."norme suc<.:esvan zijn debuut Sex,
Lies al/d Videotape mocht de nu 29-jarige
Amerikaan Steven Soderberg finançieel
flink uitpakken met zijn volgende produk-
tie.
Dat werd Ka/ka, een film waarin hij aan de
hand van Kafka's leven in combinatie met
de boeken die hij schreef, el."n intrigerend
portret schetst over een man die niet past in
het strenge kadl."r dar hem van hogerhand

is opgelegd. De film is opgeno-
men in zwart/wit en gesitueerd
in Praag. Voortdurend dringen
vergelijkingen met de sfeer van
Orwells 1984 zich op. Voor de
titelrol koos Soderberg Jeremy
Irons, die ml."r zijn magere, zeer
intelligente kop perfect past in
de beklemmende entourage.
.\looie bijrollen spelen o.a.
Theresa RusselI als de vrouw die
haar vrijheidsdrang met de dood
moet bekopen, en lan Holm als
de tegenstander van Kafka. lcm
Dobbs leveldl." het knappe sçe-

1492: CONQUEST OF PARADISE

lsabella RossellinÎ en A1erylStreep in 'Deat1JbecOIlles !Jer'

Ka de Van Gogh-films zijn we nu toe aan
Columbus-films. Ridle}' Seotl had her niet
moeilijk om de eerder uitgekomen film
over de ontdekker van Amerika te overtrcf-

geheim van Hawns metamorfose weet. !Irt
blijkt te schuilen in rrn drankje dat tover-
kol lsabelJa Rossellini trgen heel veel dol-
lars te koop aanbiedt: wie ervan drinkt
wordt onsterfelijk. Dat lijkt eventjes leuk,
maar de schaduw7.ijden ontdekken de bei.
de dames pas als het te laat is. De chirurg
intussen ma~ gewoon lekker oud worden,
doodgaan en dan bij zijn graf ook nog eens

bewierookt en beweend
worden door zijn nabe-
staanden. Het wrange van
het geheel schuilt in het
feit dat de Houwen in
Amerika eerst volkomen
gek gemaakt worden
door schoonheids-
idealen die abso"
luut onhaalbaar
zijn. Zijn zc dan
bereid om altijd te
lijnen en voor elk
wratje of sproetje
een operatie te on-
dergaan. dan WOt-

den ze vervolgens
belachelijk ge-
maakt in 7.0'n sar-

castisch filmPle. Maar de special ef-
fects zijn even knap als grotesk, dus
we moeten bet allemaal maar voor-
namelijk als komedie bekijken en
niet te lang nadenken over de psy-
chische en vaak ook fysieke dIende
die veel vrouwen doormaken om er alti}d
maar meisjesachtig te blijven uitzien ...

Gerard Dépardieu in '1492: COllquest of Paradise'

DEATH BECOMES HER
Eigenlijk is het verschrikkelijk wat er in dl'
zwarte komedie Death bec(JInes her van
Robert Zemeckis gebeurt. ~teryl Streep
speelt een diva op jaren die de man van
Goldie Hawn afpikt. De man is een be-
roemd plastisch chirurg en moet haar voor
verdere aftakeling behoeden. Hawn vreet
lich eerst van frustratie kogelrond, maar
verschijnt op een dag plotseling rank als
een den en ml."t het geziçht van een "hooi.
meisje op een party. Streep blijft ter plekke
bijna dood van nijd en rust niet voor ze het

loos verdween wegens een enorme helas-
tingschuld. :-'1aar er komt een dubbelgan.
ger, een onvoorziene tegenslag die ver-
strekkende gevolgen heeft voor de carrihe
van de jonge agent, maar ook voor lijn
privéleven. Hl."tenige dat hem nog kan red-
den is alsnog een optreden regelen van de
echte tenor. Hij moct daarvoor terug naar
Ierland, waar een even hetoverende als
leerzame 7.oektocht begint. Perfect gespeel-
de rollen, Ierland als adembenemend decor
en l."en subtiele balans tussen humor, le-
venswijsheid en pure romantiek maken
Hear my SOllg tot hel mooiste dat ik in lij-
den heb gezien. De film is bovendien voor
alle leeftijdl."n te genieten, wam iedereen
vindt cr wel herkenningspunten in terug.

Engels entertainment van Je bovensTe
plank biedt de romantische komedie HeaT
my SOl1g, waarin alle ingrediënten zijn ver-
werkt die een film tot een juweel maken.
Hoofdpersoon is een ionge Ier die zijn ge-
luk in Engeland beproeft: hij is impressariu
in een kleine stad in het noorden. Om eCII
grote slag te slaan contracteen hij op een
dag een operazanger die dertig jaar gele-
den, op het toppunt van zijn roem, spoor-

Ned Bedtty ill 'Hear my Song'

HEARMYSONG
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Daplme

Visitekaartjes

Ik probeer mijn gedachten weer te vangrn,
zou ik ook ooit naar \'fijheid verlangen:

T. Dri
Igen

D.R. Wuffink
Joure

R.U. Torx
Ep,

De oplossing van de vier vergclijkingrn in
hrt vorige nummrr luidt:
manege = rijschool
ohstakel = hindernis

weghning
moeilijk

weer een viertal visitrkaartjes,
het beroep van deze mensen kan

worden gevonden door alle letters van
naam ril woonplaats in reil andere volgor-
de te zetten.

Ik vodde mij schuldig,
want de vrijheid die ik huldig
is niet \'oor iedereen 'nonnaal' •
getuige de bedden van hrt journaal.

Ik liep door het bos,
liet miin ~edachten los,
maar zonder dat ik het wild!,:
lag ik bedden van het journaal, ik rilde.
Oorlog, honger, dood en ellende-
onze werdd, een hende.

Gezien op Terschelling,
fietseiland hij uitstek:

\'(lasje hierllan op de hoogte?
Is d,l,lr 'Iimdac!Jt aan besteed in je militilire
t'orming?

Het humanitair oorlogsrecht kent eell aaI/-
tal algemene beginselen zoals:
- het lIerbod 011/ {i£- burgerhelmlking als
zodanig doelwit van eell aanva/ te ma-
ken;

- het verhod om militaire doc/cfI aall te
1'<1//cn.als d<1<1rhijonevenredige schade
a<1/1de bello/kinK ZO/I worden toege-
bracht;

- het begins('/ d<1tstri;dende flartHeli 0/1-
derscheid moetelI makelI tIlssen combat-
tmltell en niet-comballmltenl tussen
l'edJ/ers en lJllrgers.

Bi; massallerllietigillgsu/apens kali er fier
defillitie geen onderscheid gema<1kt wor-
den tllssell comh,lt!(lntell ell lIiet-colII"'lt-
talltell; en bH illzet enwlI zal er dus <1/tiid
sprake zijn I'a/l OJlet'ellredigeschade aall de
IJI/rgerbet'olking.
Aan te /Iemen valt dat bij gebruik 1'1111 dit
soort lt'aflens gezo/ldigd wordt tegen het
hll1/la/litair oorlogsrecht: door hun m<lS-
saalticmictigende karakter zul/en hot't'ngt'-
noemde regels 1'11beginselen geschonden
worden.

\'(lasje hierL'anop de hoogte?
Is daar <1,lIId<1chtaall hesteed ill je militaire
vormlllg?

Nu er een doo""ilak is gekomen ill de
Oost- \l?est t'erhoudhlg en daarmee et'n ein-
de a(lll de angst - of allgst Il! of Iliet terecht
is, dat weet je bi; al/gst maar /looit - om
door het Sovjet-blok ollder de voet te wor-
den ge/ollen, hebben wij misschien meer
rllimte om ons te realiseren:
Kerllll'apens !'allen onder die m<lsS<ll'cmie-
tigingsUJJpens.
Bij de illzet d<1<lwaflwordt dus per definitie
gezondigd tegen het hllm,mitJire oor/ogs-
TI'cht.

Re<1/iserenwe OIIS dat?
W'at /Iemen u'e /liet serieus <1/su'ij, jij, de
Ol'erheid, hier niet bij stil stamI;
dt' kernwapens, het Imm<1!litmreoor!oxs-
recllt of OI/sulf?

Stn'ell
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DE SOKKEN VAN WESTERHOF

Vooroordelen Zil'" vrijwel alril'd dom, verwerpelijk en treurig. Ze zijn ccn
aardige rnaatsta om de 'kwa itcit' van mensen aan af te meten. De 000-
kwaliteit dus. En zelfs om de openheid en tolerantie van ecn samenleving of
sectoren daarvan vast te stellen. [n dat opzicht is de voetbalsector, inclusief
de voetbaljournalistiek, een van de meest verachtelijke. Of het nu gaat om
de racistische taal van toeschouwers of de bejegening van ecn trainer als
Hans Westerhof.

In leker opzicht is het buitengewoon hypo-
criet dat een aantal kranten braaf en zelfs
loyaal de iniriatieven meldt die ook vanuiT
voethaikringen worden genomen om het
racisme binnen en huiten de krijtlijnen in te
dammrn.
De7.elfdekranten maken zich schuldig aan
een beschriiving van mensen, die dan wel
niet discriminatoir, maar dan toch zeker
onheus, star en z,eergeborneerd is. Om niet
te zeggen walgelijk.
Hans Westerhof is trainer van PSV. Wc
weten dat trainers in het betaald voetbal
geen beste reputatie genieten. Het sterOlY-
pe beeld van lange regenjassen, ondoor-
zichtige praatjes, belachelijke gewichtig-
doenerij, stuitend jargon, nu ja, hele gene-
raties columnisten hebben lÎch cr al vroliik

over gemaakt en het is langzamerhand wel
bekend.

Museum
Toen was er dus ineens die uitzondering
Hans Wcsterhof. BijFeGroningen ging hij
met de spelers om als gelijken. Hij zakte
met ze door, als een belangriike overwin-
ning was behaald, hij probeerde ze in het
buitenland een museum in te krijgen, hij
had geen behoefte om mensen naar de
mond te praten, hij poogde integer te zijn
in de jungle van het betaald voetbal, kort-
om binnen de kortst mogelijke tiid gold hij
voor publiek en pers als een geiten-wollen-
sokken-trainer. Toen Westerhof bij PSV de
brave Brit Robson opvolgde, kreeg hij na-

tuurlijk met een andere categorie spelers en
bestuurders re maken. Enige aanpassingen
in zijn gedrag waren noodzakelijk, maar
hij wilde ook zichzelf meebrengen naar
Eindhoven en hij durfde de vedette
Romario te weerstaan. 'Vooral topspelers
zijn zich vaak niet bewust', zei hij, 'hoc
breekbaar jonge spelers zijn. Die maken
een opmerking die ze zelf na vijf seconden
weer zijn vergeten, terwijl die jonge jongen
er misschien drie, vier dagen mee tond-
loopt. Dan ben ik in staat op die speler af te
stappen en te zeggen: weet je wel wat je
aanricht? Je ziet toch de ogen van die jon-
gen, de manier waarop hii zich gedraagt?'

Viriel
Redelijke taal dus. Niet van dat gebruike-
lijke viriele gebral over leerprocessen en
patat jeugd, waaraan zich zelfs Louis van
Gaal steeds meer gaat bezondigen. De
Ajax-trainer die ooit woordvoerdl,.'r van de
spelersvakbond was, past zich ook al
steeds nadrukkelijker aan. Het hikt bijna
onontkoombaar voor trainers om zich een
bolster van zelfverzekerdheid aan te meten.
'Publiek bezit, hê', pleegt Van Gaal te zeg-
gen, als zijn gedaante\'erwisseling aan de
orde komt. Maar Westerhof poogt zichzelf
te blijven en waarover beklagen zich zelfs
de meest fatsoenlijke kramen? Over de gei-
tenwollen sokken, waarop de trainer zou
lopen. Voor de goede orde (en voor de jon-
gere lezer): die sokken staan voor een be-
paald gedrag in de jaren zestig, een wat we-
reldvreemd gedrag. Aanvankelijk werden
geitenwollen sokken geassocieerd met anti-
autoritair gedrag, maar al gauw verander-
de dat. Vormingswerkers, baardige socio-
logen en andere softies kregen die sokken
aangemeten. En de jonge verslaggevers die
zich mer voetbal onledig houden hebben
thans vooral associaties met de padvinde-
rij, ook wiets overleefds uit voorvaderlijke
tijden.

Beertje
Ze noemell Hans Westerhof dus overleefd,
buiten de werkelijkheid staand, soft, 7.eike-
rig en een 'onschuldig beertje'. De echte re-
negaten onder de verslaggevers maken er
een rechtstreekse persoonlijke aanval van,
de iels nettere waarnemers spitsen hun kri-
tiek althans nog lOC op z.ijn beleid. Maar
het verschil is niet groot. Ze ven •...ijten
Wcsterhof dat hij geen begrip heeft voor
een uniek en per definitie wispelturig talent
als Romaria. En dat komt natuurlijk, om-
dat hij geitenwollen sokken gedragen wu
kunnen hebben.
Romario zou \~'esterhof 'onbetrouwbaar'
hebben genoemd. Groot was de commotie
in de media. Hoe kan het nog ooit goedko-
men, vroeg Sierd de Vos namens de KOS
aan Westerhof. De trainer wilde niet zeg-
gen dat Romario het Hollandse woord 'on-
betrouwbaar' niet eens kon kennen; voor-
zitter RUIS meldde dat de Braziliaan het
niet zo bedoeld had. De 'kwestie' rond het
ene woordje leek snel en flexibel opgelost,
al bleven wat rSV-spelers mokken. Maar
eerder was &ît infantiel dan het optreden
van Westerhof. Hij lijkt gewoon een nette
man die inderdaad liever op kousevoeten
loopt dan een ordinaire trap verkoopt.

Hans I'an Wissen
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BILL CLINTON
Amerika koos voor jonge, moderne president

De Verenigde Staten krijgen een nieuwe president, de t\••..ccënvccnigsrc: Bill
Clinton. kandidaat van de Democratische Partij. Dat 'nieuwe' is hier niet het
toverwoord dat wc kennen uit de reclames vuor wasmiddelen. maar het
heeft ,••,cl meer betekenis dan wanneer je 'andere' zou zeggen.
Clinton zal immers, als hij in januari 1993 wordt ingehuldigd, ccn van de
vier jongsten zijn die die eer ooit te heurt viel. En dat is veelzeggend. Er is op-
gemerkt, dat Clinton de eerste president is, die na de Tweede Wereldoorlog
is geboren. En die vaststelling houdt veel in. Ze betekent, dat we te maken
krijgen met ccn president, die veel veranderingen in de wereld bekijkt vanuit
het gezichtspunt van cen generatie die zich nog jong vindt, dic zich, in dc ja-
rcn zcstig, heeft losgemaakt van oudc waardcn en standpuntcn cn dic nu, als
de 'gcboonegolf' een belangrijke maatschappelijkc rol spcelt. In die zin is
C1intoll een moderne president.

Typisch Amerikaans is Clintons loopbaan
tot nu toe. Hij is ~ehoren en opgegroeid in
armoedige omstandigheden, maar heeft
kans gezien om een goede opleiding te vol-
gen en is al van jongs af aan actief in de po-
litiek. Zo werkte hij in 1972 mee aan de
verkiezingscampagne van George :\lcGo-
vern, de presidentskandidaat die tegen de
toenmalige Ameriknanse deelname aan de
oorlog in Viernam was. (En bij de stem-
ming werd weggevaagd door Richard
Nixon.) Hoogu'punt in Clintons loophaan
tot nu roe is zijn gouverneurschap van de
sta,lt ArkaIlSas, een functie die hij op 32-jJ-
rige leeftijd voor het eerst bekleedde. Voor
de periode JaarnJ werd hij niet gekozen,
maar vanaf 1983 heeft hij die functie onaf.
gehroken vervuld.
Het is opvallend, dat Clinwn het niettemin
tm presidentskandidaat, en uiteindelijk Wt
president. heeft gehracht. Arkansas hL't.'ft
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ruim twee miljoen inwoners, het gom'er-
neurscbap is cr net als in elke andere staat
een belangrijke functie, maar als een leer-
school voor het presidentschap kan het
toch niet worden beschouwd. Het is duide-
lijk, dat de Amerikanen Clinton niet heb-
ben gekozen op grond \'an zijn ervaring als
bestuurder.

• Falend beleid weggestemd
Als Clinton ergens om is verkozen is het,
omdat dl' Amerikaanse kie7_ershebhen in-
gezien dat, nu de Republikeinse Partij
twaalf jaar aJn het bewind is gewee,t, acht
jaar met RonaId Reagan en vier jaar mt"t
George Hush, hun land cr slecht is voor ko-
men te sta,lIl.
De acht jaar Reagan zijn dt"sastreus ge-
wees! voor een groot deel van dt"
Amerikaanse bevolking, vooral voor de

minder goed bedeelden, Uit eigen waarne-
ming heh ik daar voorbeelden van kunnen
zien, gaarkeukens waar de allerarmsten ge-
voed worden, stadswijkt"n waar iemand die
er niet woont nog wil of durft te komen.
Deerniswekkend. Van de tweehonderdvijf-
tig miljoen Amerikanen Iev'en cr een dertig
milloen onder de armoedegrens, de
Amerikaanse economie IS steeds meer weg-
gekwijnd en de overheidsschulden ûJn tot
enorme hoogten gestegen, het onderwijs-
stelsel en de gezondheids;wrg hebben enor-
me klappen opgelopen. De slotsom: de kie-
7ers hehben de president van het falende
beleid weggestemd.

Clin[()[} heeft. andt"rs dan Hu,h vier j.lar ge-
leden - en ook nu . de Amerikanen geen ge-
makkelijke periode heloofd. In tegenstel-
ling tot Bush hedt hij geweigerd om hela,,-
tingvt"rlagingen aan te kondigen, in het be-
sef dat de economie t"r niet bovenop komt
als de overheid niet in staat is om mer bt,-
lastinggelden investeringen te dot"n, het on-
dnwijs te verheteren en de gewndheids-
zorg voor iedereen wegankc1ijk re maken.
Ook wil Clinton meer hezuinigen op dden-
sit", in de VS, met zijn enorme Jefemie-
industrie. altijd een gevoelig onderwerp,

• Buitenlandse politiek
'Wat ons in \Vest-Europa natuurlijk interes-
seert 7.ijn de plannen die de nieuwe presi-
dent heeft op het gebied van de huitenland-
se politiek. Gezien Climons standpunt, dat
nu de Koude oorlog is afgelopen, de VS
eerst zelf aan een opknapbeurt toe zijn, valt
te verwachten dat hij de blik iets minder op
ht"t buitenland 7.al richten d'lIl we gewt"nd
zijn van een Amerikaanse president.
Niettemin heeft hij al laten weten, dat hij
hechr aan een voortzetting van het
Atlantis(he bondgenootschap zoals dar in
de KAVO wordt helichaamd. Verder zal
Clinton zeker meer economist:he steun ver-
lenen aan de diverse delen van de voorma-
ligt" Sovjet-Unie, overigens niet alleen uit
mededogen, maar ook vanuit wc1hegrt'pen
eigenbelang: een markt van tegen de drie-
honderd miljot'n mensen laat je niet liggen
als je wilt. dat je eigen industrie weer mn'r
gaat exporteren, Maar een goede verhou-
ding met de voormalige Oostbloklanden
hied! Clintoll ook de mogc1ijkheid, om zijn
hezuinigingen op defensie door te voeren
zonder het verwijt te krijgt"n, dat hij de vei-
ligheid van de VS en hun bondgenott"n in
gevaar brengt.

Er liggen natuurlijk V(lor Clinton ook t"t"n
a,lntal zaken, die Bush al onderhanden
had. Zoals ht'r :\Iidden-Oo'itt"n, met daarin



de positie van Israël, Joegoslavië en de in-
ternationale handel. Met name dat laatste
punt kan voor !':rderland van belang zijn.
De vraag is dan, of Ciinron zal toegeven
aan de druk die er in de VS is, om de gren-
1.enwat minder open te maken voor bui-
tenlandsr produkten, om dus, met andere
woorden, ern prOiectionistisch beleid te
gaan voeren. De VS zijn de vijfde handels-
partner van Nedrrland, weliswaar minder
belangrijk dan bijvoorbeeld de Bondsre-
publiek of België, maar niettemin kan een
protectionistisch belrid van de VS hier gro-
te gevolgen hebben.

Wat betreft het buitenlands beleid valt ze-
ker te verwachten, dat de VS van Clinton
zich actiever gaan bezighouden met
Zuidelijk Afrika en Zuid-Afrika in het bij-
wnder. En dan niet alleen omdat het juist
de Democratische Partij is, die zich het lot
van de zwarte Zuid-Afrikanen aantrekt,
maar ook omdat in de diverse verkiezingen
voor de Amt'rikaanse volksvrrtegenwoor-
diging een groot aantal1.warte Amerikanen
is gekozen. Het Congres, dat in totaal 535
leden telt (100 in de Senaat en 435 in he!
Huis van Afgevaardigden), zag hN aantal
zwarte volksvertegenwoordigen oplopen
van 13 naar 38, en dat zal zeker van in-
vloed zijn op de politieke agenda, ook wat
betreft het buitenlands beleid.

• Binnenlands beleid
In zijn binnenlands beleid zal Bill Clinton
zich, geheel in de traditie van de Democra-
tische Partij, zeker inzetten voor verbete-
ring van de gezondheidszorg en andere so-
ciale voorzieningen. In de Vnenigde Staten
kijkt men daar heel anders tegenaan dan in
West-Europa, maar de Democraten heb-
ben op deze punten altijd een beleid voor-
gestaan dat alle Amerikanen een ziektekos-
tenverzekering, een oudedagsvoorziening
en een werkloosheidsuitkering biedt. ,'.fet
name de vroegere Democratische presiden.
ten rranklin Delanu Roosevelt (president

van 1933 tot 1945) met zijn New Deal en
L}"nuonB.Johnson (president van 1963 tm
1964) met zijn Great Societ}"hebben op dit
gebied veel gedaan. Jimmy Carter (presi-
dent van 1976 tot 1980) deed ook veel en
het is nu aan Bill Clinton om dl."
Democratische traditie op dit punt hoog te
houden.

Op het oog lijkt hij het gemakkelijk te heb-
ben, omdat zijn \"oor~angers Reagan en
Bush de sociale voor1.ieningen letterlijk
links hebben laten liggen. Maar niet verge-
ten moet worden, dat verbetering van het
sociale ,telsel, hol."gering ook, geld kost -
en dat geld moet van de belastingbetalers
komen. Of de Amerikanen nu meer bereid
zijn om mee te betalen aan een verbetl:rd
stelsel van sodale voorzieningen en aan een
beter onderwijsstelsel zal blijken op het
moment dat Clinton zijn eerste voorstellen
aan de volkS\"ertegenwoordigers voorlegt.
Weliswaar hebben de Democraten wwcl in
de Senaat als in het Huis van Afgevaardig-
den een ruime meerderbeid, Illaar dat wil
nog niet zeggen, dat de president zijn gang
kan gaan. Ook de Democratische Partij im-
mers is een samenstelsel, een coalitie, van
mensen Illet uiteenlopende gezichtspunten,
waarbij op hepaalde punten de standpun-
ten van sommige Democraten die van
Republikeinen overlappen. En als Ciinton
het Congres meekrijgt, d.1n nog bestaat de
k;lns dat de kiezers hem over twee jaar la-
ten ",,'etendat 1.1.'er bij nader inzien toch an-
ders over zijn gaan denken.

De tussentijdse verkiezingen lil 1994,
waarbij een derde van de Senaat en het vol-
ledige Huis van Afgevaardigden betwist
worden, zullen een echte graadmeter zijn.
Dan zal al duidelijk kunnen worden of
Clinton en zijn vice-president Al Gore kans
hebben om langer dan één termijn Tt.' zitten
- wat een pre,tatie van belang wu zijn, die
na dl." periode Roosevelt-Truman (van
1933 tot 1953) nog geen enkele Democra-
tische president heeft kunnen leveren.

(Kennedy-Johnson, van
1961 tot 1965, en Carter
van 1977 tot 1981, slaag-
den daar immers niet in.)
De vraag is natuurlijk ook,
wit. de Repu-hlikeinen dan
als kandidaat zullen opvoe-
ren, de huidige vice-presi-
dent Dan Quayle lijkt een
aardige kanshebber, maar
die heeft zich in de afgelo-
pen vier jaar niet doen ken-
nen als een vaardig en kun-
dig politiçus, maar in vier
jaar kan heel wat gebeuren .

• Standvastigheid
Bill Clinton had in zijn kan-
toor een briefje aan de muur
hangen waar op stond: 'Het

': ligt aan de economie,
sufferd!'. De bedoeling

~ daarvan was, hem er steeds
aan te herinneren dat veel
zaken tijdens de campagne
ter tafel konden worden ge-
bracht, maar dat het er uit-
eindelijk toch om ging, de
Amerikanen duidelijk te

maken dat het tijd was om de economie
weer op gang te helpen. D.1t heeft Clinton
gedaan en daarbij heeft hij bns gezien om
l'en aantal aanvallen op zijn persoon te
doorstaan, wals die betreffende zijn be-
zwaren tegen de oorlog in Vietnam, zijn
eventuele overspel - dat de Amerikanen als
volk hem meer kwalijk leken te nemen dan
zijn eigen vrouw deed - en zijn onstandvas-
tigheid wat betreft her nakomen van belof-
ren. De laatste eigenschap is denk ik de
meest bezwaarlijke, ook voor een presi-
dent.

Niet vergeten moet worden dat politici
(ook in Nederland) vaak onstandvastig-
heid wordt verweten als ze een bepaald
standpunt bijstellen onder druk van de
noodzaak om compromissen te sluiten met
anderen teneinde in elk geval een deel van
hun gelijk binnen te halen. Clinton zal op
dit punt niet afwijken van andere politici.
De conelusie moer zijn, dat de VS een presi-
dent hebben gekozen die de kans heeft om
het land weer een nieuwe vitaliteit te geven
door een groter deel van de bevolking ac-
tief te laten meedraaien in de maatschappij
en hun stem te laten doorklinken in de po-
litiek. Zijn inzet in de dertien maanden lan-
ge verkiezingscampagne is enorm geweest.
Hii heeft ,.ele tegenslagen overwonnen en
laten zien, dat hij niet uit het veld te slaan
is. Dat is een eigenschap die veel van het
gebrek aan ervaring met echt grote politie-
ke zaken kan goedmaken, dat een gouver-
neur van een qua bevolking kleine staat als
Arkallsas nu eenmaal heeft.

En om, tot slot, nu ook even her persoonlij-
ke deel van de politiek te laten zijn, het is
een aardige gedachte dat de VS weer eens
een president hebben die niet de leeftijd
van een grootvader heeft en die de politieke
en culturele ervaringen van een jongere ge-
neratie deelt.

Jan Stoof
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lil ,Ie pijftiger jan'n 1l'dren de :wldJtenka-
mers duurg,Mlls groter. Voordl in de eerste
opleiding W<lShet heeillorm,wl ;;0 '/I kamer
IIIl:t I'artig /IIJII f<' moe/eli de/cn. 111mijll
herill/lerillg ;;ie ik ze IIUg, die grote ::;JIt'n
I'all de Prins HI'lUlrik-, SI/ijders- elJ

Kfiwiellho(kaume in Nijmegl'll. Uiteraard
ontstemd ill ::;0'/1 'Jllist'estillg een soort
grueps/'ormÎlIK. Het lI'rlOrd identiteit werd
in die I'erhol/dingell niet gebruikt. Mallr de
kamerhewoners se!l'("teerdenzich in 'gelijk-
heid ellec/lheid v,lrIlI'e::;en'ZOd!sdJt ill !'et
woordellbol'k staat achter het Fra/lse
worml identiteit.

De Umburgers zochtelI dkll,lr op en de
Frie;;ellzag je samel/ kellucien, icder ill zijn
eigen t,MI. Het kerkgenootschJp bmcht
I'erdere selutil' teil 'eeg. De /'llige keus was
toen, wat geestelijke l'eTwrgiliK betreft. die
tllssell de dominee en de ,1,llmoezellier.

IDENTITEIT

Degem'/I die Keen kl'us 1II,7Jkten kregell
COfl'el'.D,1t bestond lIit het I'errichtell 1'<1/1
ollaallgenûalll werk. Gel'll christl!ll Zijll he-
tekende toiletten Sc1J<.)(JllIIl<Ikcn,een bij-
ZOldere identiteit.

Voor I'eel jOllgens u/as dat al/dne ler'en -
als milit,lir - tel'ens e,'n kenllismaking met
al/dl're OPI',lttÎlIKellell ;Wl{Joonten. TO/'II
waren de afstandeli bil/llen ollze grenzelI
!,eelgroter. Het ginX lI'el moeilijk, IIIa,/rde
Umbllrgn kon Ilog 11'1.'1commllnicerel/
met de fries. 11/groter l'erh,lIId worden ,fe
afstan,lelJ tllSSel/mensen /'11 Imll (OIlIIlIImi-
catie mo/'izamer. De l'erschilll'fl il/ ta,ll en
cllltllllr, klj/men zl'lfs een kloof doen oll/-
staal/ die biJlIa nietllll'a te ol'erhmggen I,.
Doc" ds men dkaar respecteert 1'11 ill Zljll
w,l<lTdeh.H, hlijl'/'II nmllictell 1wgellol'g
lIit. DI' prublemel/ ()//tsta<Jlllldsilldielllllell
zich, lIaast hd bt'wllstzi;n I'an l'igl'lI idellti-

teit, ook eell heter mens !'oeft. D,1II rmt-
SI.I,1II !!OorolJrdclen met haat en !'I'r,lc!J-
ting. Het begin I'all racisme is ,lal1 reeds
olltstaan. \X'aarom ZOIImen ol'erlgellS trots
zijn op eigen identiteit?

In de dûgel/ l'all kast en jaarwissding zal
de hoo!1 op I'rede tussl.'n dl' /Ooikerenwea
1'1'11'malen worden uitgesproken. Elk jaar
comtatercn tl'e dJt ill dl.'praktlik d"ar wl'Î-
lIig Fall terecht komt. Heel lang geiNlell
sulde de heTOl'mdt'oud-Indische spreukell-
dichlt'r BlhlrtrllJri;
.Die mail is ééll derrm:;;ell of 1'1'11 l'reemde-
IiIlK,;;0 rekel/eli ml'IISl'lIl'all1.:1Ke;:il/;"Wil.
I/ell I'all edele :;;indaarellll'gl.'l/besc/mllwell
de gal/se aarde als hlln (.mlilie.'
Dat ;;ou meer perspectief hiedell, dali "1'1
zo tmts ;;ij/lop eigen identiteit.

Cor D/lt

r--------------'i'R~a:":a:":dr:s71ic:c::1d;:c:n-:w:::a:":a:":r:-:e:':-,:w:::,':C-------------.,
Bureau

Harderwijk
't Hardt"
Oir,chot
Scedurf
~unspt'et
Rotterdam
Arnhem
Den Helder
Utrt"cht
Stcenwijk
Dt'n Helder
Seedorf
Den Helder
Assen
Weert"",Harderwijk
B!omherg
HohJ1(~
Schaarsbergl'n
Utrecht
Srol7CtlaU
\'('(lensclfl'l.:ht
Amcrsfoort
Nijmegen
Schaarsbl'fgen
Breda
Vught
't Harde
Rotterdam

Ifnnfdraadsman
Stafraadsman
Coornhcrthuis
(raadsman)
(raadsvrouw)
(raadsman)
(raadsvrouw)

24 - EGO II1FCE.\tBER 1992

Naam

R.O. (Ronaid) Bartes
L.I.H. (Lex) Beeb:rs
te. (Immy) Beijcr

t 'Jacques} van den Blink
. ( J.n) den Boer
. (Klazien) van Brandwiik-Wiltjn

E.Y. (Ellen} Bremer
c.c. (Tinekc) Dekker-Hundling
'\1. (~letske) Dekkinga
A.n. (Adril van Deur7en
I. (Joop) Fokstrak.r. (Rob) Get'l1e
l.I. (Jaap) Geuze
W.A. (Bart) Hetebrij
eH. (Kees) van der Hilst
A.H.r. (AJ) Hornis
I.P. (Irrna) Jacohs
F.G. (FrilsJ van der Kolk"J.T. (Ben) van der Linden
I.. (laan) Merens
lt."L (Bcernoud) Moojen
I.G.I. (Jan) ~auts
V.J.Iu.1.K.S.(Vinccnt) Peelers
K.S. (Kees) Roza
P.W.'\1. (Peter) Samwcl
G. (GerJ.rd) Snels
J.W.F. (ian) 5lJiman
(rosé) Verheven
C.l. (Gerrit)'vlictstra
11. e (~1art) Vogels

W.I-!. (Wim) Heij
F. (}-'rank) Spoelstra

:\1.]. (Marias) VJ.t1Dorp
C. (Carine) \'an Hinte
I.M. (loost) van Langen
1\1. (~arijke) vJ.n der Stigchel-
Wijngaard

Tclcfoon kantoor

O.H 10-23911, t,t. 3116
05255-11109
040-35l913
09-4942817510. tSI. 22S5
05771.1341, N. 2492/2498
010-4539911, tst. 3411381
01;5.718911, tSI. 335
02230-52405
030-366444/45
05210.15422. tst. 2643
02230-56820
09-4942817510, tst. 2285
02230-52089
05920.58499
04950-82811, (Sf. 702
08380.81826
03410-23911, tst. 3114/3215
09-4952358150 of 09-495235509259
09-4950514709, tst. 249
085.532774
030-366444/45
09-495761704290
01646-92911, [st. 2654
033-607051
080-276911, tst. 154/196
085-532774
076-273341
07.,-!HilOOO Ist. 1564
05255-8000, ISt. 8109/8108
010.45393411281

03404.14436
03404-14436/20906

03404.14060
03404.14060
03404.14060
03404.14060

Telefoon huis

03417-56628
038-212656
01870-112368
09-4942848629
03210-18934
03480.14787
083011,21867
02991.3525
033-803142
05220-62273
072-6410110
09-4942812470
075-703705
05947.1360S
013-425425
030-937808
03417-51115/'l
09-4952356621
09-4950.) 14322
085-458917
035-234907
09.495761687
01640.47215
020-6323785
080-563833
080-229069
076-872688
0!W.239840
05250.3791
033-952099

05210-13657
05709-2575

035.232142
01727.13248
08370,10205
O1l382-1675





Wind, vVad & Waterverf
2

Het bock dal op deze pagina's onder de aandacht wordt gehracht
hevat de neerslag van een hiiwndcrc gcbcurtcni~. In de tweede
helft van mei 1990 cn opnieuw in 1991 kwam een internationale
Io:nJCPkumlenaars hijeen in de Oude S,hool aan de Badweg up
her kleine, autovrije waddeneiland Schit:rmonnikoog, dal in 1988
werd uitgeroepen tot nalionaal park.
'Het voormalige christelijke schooltje werd hel ccmrUlll \'ao de
'werkweek', zuals Peter Vos het noemde. Vijf dagen lang een ko-
men cn gaan van aanvankelijk onwennig slingerende huitenlan-
ders op huurficlscII, van grocpjc~ kllmtcnaar~ die mt"t rugz.ak, te-
kenmap, krukje, statief cn telescoop op weg gingen naar de
\\'cstcrplas - een enkele keer nagestaard duur passanten. Ze zijn
wel wat gewend op Sl'hiermonnikoog.'

Bovenstaand "'itaat - Uil het lJ.at-
ste hoofdstuk . is van dt'
~ederlarltj.;e natllurschilder
Robin IYArcv Shillcuek, die SJ-
llH;nme! zijn'l'akgenoot hik van
{)mmen het Sc'hicrmunnikoog-
project Of{:aniseerde. Hij nam in
het hoek de meeste lebtl'oor zijn
rekening, met tlallle de hoofd-
stukken 'OH'r ht,t afheelden van
diert'n' en '1<un<;tenaars op
Schiermonnikoog'. cen impressie
I'an he! eiland en n'ertim p'lgi-
na\ mct ge~"'vens t'n fOIO'S I'an
de 25 (14 :siedt'rbnd,e en 11 hui.
tenlandse) kutJ<;ren,lars. Zijn vlot-
lt' I'erteltrant is mooi meegeno-
men in zo'n gruUl plaatwerk,
waarlIl ht.t n,ltuurlijk in de eersre
plaals g,lal om de 1'c1eschitteren.
de reprodukties van de gemaakte
kunstwerken. _\laar ouk de elf
korte hoofd,tukjes \"<111 andere
auteurs. uver he! landschap en de
dieren, l.ijn heel informatief. Zu
s..:hred l.uuk Draavers ol't'r Je
W'esterpias, Juinel; en slrand. de
polder en wad en kwelder,
)';hrolllt! IIrouwers over hazen en
fJzantcn en-Gerard Ollwenecl
over kiekendiewn. s,hult'k .•ters,
hergel:nden, klauwieren en eider-
t'cnden. I,eerlaam of gewoon
leuk lijn ook de korte commenta-
ren van een aantal kunstt'naous
die bij hun prudukten staan afge-
dtukt.

Keuzen maken
Ruhin O'Ar..:v S..:hillcockmaakt
al in .t begin dllidclijk, tbt dieren.
"hilders zeker geen wereld-
vrcemde kunstt'n'lars zijn, maar

aktid declnenlt'll aan de samcnle-
ving en gebruik maken I'an de
verworvenheden van technologit',
wetens(;~ap en mas~at(lmmllni..:a-
tie. 'De In hun werk gemaakte
keuI'" impli..:eert kritiek op dc
door de moderne samcnkving ge-
stelde doe1cn: de vcrnit'tiging VJn
de nije, open ruimtt" - wilderni~
genoemd - die tegelijkertijd de
ontkenning is van dt, op,"aning
dal mensen ook lUl Je dit"ren be-
hoten en de ontkenning van het
feit dat mensen die open ruimte
nodig hehben en de veralllwoor-
delil'kheid hehhen die veilig lt'
stel en, voor Je dieren en voor
henzdf.'
:\aast t"t"n,lantelI paragrafen over
mens en dier. dit genre kunst. Je
..:ontroverse over experimenteel
of 'alleen maar' illustratief hvig
zijn, de werkwijze en de hulpmid-
delen '"an 'wildf life art' en de
verwondering dit" aan Jc kt'nnis
voorafg.ut, kumt in tie paragr'laf
'Schetsen In het \'t'ld' nog een an-
dere keu/e ;l,ln de orde, C;esteld
word! dat het tek~nen naar de na.
tuur een langdurig en tijJrol'enJ
leerproces i~t'n zeker niet altijd
een prodllktit"\'e hnigheid voor
de kunstenaar. 'I lij of zij he,;tet'dl
veel tijd aan kijh-n, kijken, kij-
ken .. \kl de eerste ~lreken tast hij
dl.'~'omplt"xi!eit '".In \'olume en
vurm at, hij analyseert licht t'n
donker, probeer! stukjes omgt"-
ving in relatie tot h<:tdier te zien.
A[~hij lekent ordent hij tegelij-
kertijd en meukt zo keuzen. Hij
kopieert niet, maar \'ertaalt het
waargenome naar wal hij wil/,I-
tCIlzielI, (, .. ) hij ontdekt d,lt hij
moet ha/ien, soms ruwen ZOll-



~'"....-

/

,...~.'.
"'----.;... ~._.- ---

I
:/

--
--1--

LijSTnm illusualies:
I. Hendrik J. Slijper: Grauwe
klauwier (gou'Khd

2. John Busby: Lepelaars
(aquarel)

3. Kees de Kiefte: Dode
eiderwocrd (pen)

4. Vodim Gorbatov:
Vechtende h'1zen (a<.juarel)

5. Ad Cameron: (~ergeenJ
(aquarel)

6. Jaap Deelder: Eidereenden
(esdoorn)

7. Keith Brockie: Liggende
haaslkleurpodoodl

Die laatste uitspraak van Rl'es
slaat precies de hrug naar een an-
dere doelstdling van het
Schiermonnikoog'project. dat
plaats vond met medewerking
van hel \X'ercld Natuur Fonds en
de Vereniging tol Behoud van
t'atuurmonumemen - beheerder
van de natuur op het eiland - die
als gastheer oplrad. Dat kan het
best door te citeren uit het vour.
woord van W~F-\"oorzit1er Prins
Bernhard:
':\1aar het ,amcnzijn op
Schiermonnikoog had niet alleen
een kunstzinnig resulta,lt. Ouk
werd besloten om in samcnwer-
king met het \X'ereld :-.lotuur
Fonds Je komende jaren bedreIg-
de gl'hil'den te bezoeken. Dil' be-
LOeken zullen 70 worden upgezet
dat ze maximaal hijdragen aan
heTbehoud van die gebieden. De
aanwezigheid van de kunste-
naars, de kunstwerken Jie ze ma-
ken en de financit'le opbrengst
daarvan lijn allemaal elementen
die daarhij een rul kunnen spelen.
Het is verhcugend dat
Schiermonnikoog als eerste dae

maar omdat elk veertje een ex-
pressie is van het grote wonder
achter het hecstje.'
Dl' Engdse ex-wiskundeletaar en
opkomcnd illustrator Darren
Rees: 'Vaak is me geHaagd waar-
om ik vogels schIlder. Ze zijn ge-
woon schitterend! Als toekomsti-
ge generaties hetzelfde moeten
kunnen voelen. moeten beden.
daagse generaties hct welzijn, niet
alleen van vogels, maar ook de
svstemen \\'aar ze deel van uitm;\-
ken, en ook onszelf. beschermen.'

Natuur beschermen

Hoe die >elecri••ook heeft p1a;m.
gevonden, het resultaat heeft in
elk geval een 7.Ó prachtige verza-
mclinp; pen- t"o (kkur)pmlood-
tekeningen, aquardlen, guuaches
en olieverfschilderijen opgeleverd
dat je blijft bladeren en kijken,
van voor naar J.;hrer en tccu).:,
srukjt"s tekst lezen en weer op-
nieuw kijken en genieten. Hel en-
thousia,me waarmee het boek
kennelijk is gemaakt en vormgl'-
geven brengt h",el goed de betrok-
kenheid op de natuur en de grote
liefde voor het vak over die dal"
tijdelijke 'eilandkunstenaan; ,
koesteren. Dat is ook te merken
aan hun produkten en uitspra-
ken. Een aantal voorbeelden:
De Frame bioloog en
tekt-naar/schilder Denis Clavreul
vroeg aan drie tekenaars, die in-
gespannen bezig waren geweest
met een tafel vol dode eidereen-
den, of ze hcr hondje hadden ge-
zien dat bij elk van hen had zitten
kwispelstaarteni' Nee. niemand
had het gezien.
Fin van die tekenaars. Kees de
Kiefte, mcrkt op: 'De dode ciders
md de vliegen; de prachtige
wocrd was een sterke inspiratie-
bron. Het zijn de symbolen van
een cOll>tame 'waste'van schoon-
heid, haast overal.'
De Engelse schilder en beeldhou-
wer John Bushy stelt: 'Tekenen is
de meest direde en fundamentele
taal voor een kUll>tenaar van on-
geacht welk medium. In mijn
werk proheer ik mijn eigen ple-
zier in het kijken naar volgell5 te
laTen ,jen.'
De befaamJe roofvogelschilder
Hendrik Slijper: 'Een vogel is op
zichzelf zo'n grandioos mooi ding
dat ik de neiging heb om veer
voor veer te willen uitbeelden,
niet omdat het zo belangrijk i"

der enig ~~ffinemem muet corri-
geren. hl) smeert. poetst en ~'ccgt
w('er we .'
En dJll ~ijfter temlottc nógccn
huzt:: kan het eindproJukt de
wets der eigen kritiek doorstaan
en mag het aan dl'rdcn worden
geloond? Ter illustratie: van Je
ongeveer 600 werkstukken die de
25 kunstenaars up
s.:hil."rmunnikoog maakten, bIe-
ven er na de eerste, grove 'l."leetje
nog geen 2S0 over!

Liefde voor het vak

I

belangstelling heeft mogen genie-
ten. "loge het wcrk van deze
kunstenaars ,.eel mensen roken
up de plek die voor uns natuurbe-
schermingswcrk zo wezenlijk is:
hct hort.
Hopelijk zullen hl'cl veellietbeb-
bers van natuur en kunst dit unie-
ke kijkboek aans.;haffen: ter on-
dersteuning van bet n:l(uurhe.
schermingswerk en om er telkens
upnieuw weer van te kunnen ge-
meten.

frank Spoelstra

W'ind, W'aJ & Waterverf is een
uit!!ave van Benjamin &
Portners. Groningen 1992. 174
blz, f 69,50 (leden Ni\l en \\'NF
165,-).
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Per 1-10-92 \'olgde de
aanstelling van Ban
Hetehrij als raadsman
in Assen (KL, tevens
vlh Leeuwarden KLu).
Bart (36) deed na zijn
grmn;lsium twee jaren
rechtenstudit." en na
zijn militaire dienst-
plicht Je 3-jarige op-

leiding tot operatie-assistent. Vervolgens
studeertit' hij in 1987 af in de filosofie ;lall
de RU in Utrecht. Werkervaring deed hij
op in het jeugd- en jongerenwerk, pnso-
nec1swerk en als anaesthesie-assistent en
stafmedewerker in een academisch ziekt'n"
huis.

Eveneens per 1.9.92
!rad als raadsvrouw in
dienst Irma jacobs, die
werd geplaatst in het
rayon Harderwijk(KL,
m.n. a,m de SROKI).
lrma (41) volgde oplei-
dingen voor zowel psy-
chiatrisch als groeps-
verpleegkundige en de

Lerarenopleiding verplee~kunde, Vervolg-
opleiding transactionele analpe. Zij was
de laatste tien jaar werkzaam als
psrchiatris.:h verpleegkundige, veelal in
de functie van sociotherapeut, in
een ziekenhuis en onhopedagogisch insti-
tuur.

schappelijk werk in Drieber-gen en sociale
welens.:happen aan de Open Universileit.
De batste zeven jaar had hij diverse fUllC-
ties in de jongerenhulpverlening. een be-
handelhuis \'oor moeilijk opvoedbare jon-
geren en in crisisopvangcentra \'oor jonge.
ren.

Per 1-11-92 rrad als
raadsman III dienst
Vincent "eeters, dit."
werd geplaatst In
Woensdrecht (KLu).
Vincent (32) studeerde
in 1989 af in de filoso-
fie aan de Erasmus
Universiteit in Rotter-
dam, waam;l hij nog

een j;lar gezondheidskunde, praktische
psychologie en cultuurstudies volgde aan
het Kushi Instituut in Amsterdam en
Boston (V5). Hij verkreeg zijn werk-
ervaringen in vormingswerk, arbeidshe-
middeling en als adviseur werving en selec-
ril".

En tot slot werd e\'en-
eens per 1-11-92 ;lan-
gesteld als raads\'rouw
José Verheyell, met
et'n plaatsing bij het
GOC in Vught (KL).
josé (36) studeerde in
19!;l4 af in economi-
sche en sociale geschie-
denis a;ln de KlJ in

Nijmegen en volgde daarna oplt'idingen in
maatschappijleer en psrchiatrische ver-
pleegkunde. Zij werkte in de altl."rnatiC\'c
hulp\'crlening, in een jongerencentrum, als
do(enre hij een Volksuniversiteit en als do.
centt' maatschappijleer.

Per 1-9-92 kwam
J\1arias van Dorp ;lIs
raadsman in dit."nst,
met cveneens plaatsing
in het Coomht'nhuis.
.\Iarias (33) studeerde
o.a. vier jaar rechten
aan de RU in Utrccht,
ruim twee jaar aan de
KMA in Breda, maat-

soortige bijdr;lgen aan EGO en talrijke
iaarhoekjes.
Wisseling van raron/standplaats heeft
plaatsgevondcn van de volgende raadslie-
den:
Kecs van der Hilst per 1-7-92 van
Gilzerijen (KLu) naar \X'ecrt (KL),
Ad Hornis per 1-10-92 van het
Coornherthuis naar Ede (KL),
Gerard Snels per 1-9-92 van Vught (KL)
n;lar S.:haarsbergen (KL),
,\tart Vogels per 1-6-92 V;lJl het
Coornherthuis naar Rotterdam (KM).
Verder zijn de heide vormingswerksters
van het Coornherthuis in Zeist (die in
dienst waren van het Humanistisch Ver-
bond) raadsvrouw geworden: Carine van
Hinte per 1.10-92 (haar is tevens de dire.:.
tiefunctie toegewezen) en Marijke \'an der
Stigchel per 1-11-92.

Per 1-4-92 is joost van
Langen als raadsman
in dienst getredt'n t'n
geplaatst 10 het
Coornhenhuis. Joost
(35) studeerde af als
soçÎo!oog ;lan de
Landhou wuni- versiteit
lil \X'agenin-gen III

1990. Daar gingen
veel7.ijdige vooropleidingen aan vooraf
(LTS, ~IAVO. Verplct'~kunde A t'n vwo-
avondopleiding) en dito werkervaringen,
ondcr meer ;lIs schilder, b'lkker en land-
bouwmcdcwnker (in Brazilit'), kelner,
chauffeur. \'erplcger (tijdens de univcrsitai-
re studie) en studiehe~eleider van studenten.

•• OF iI( &A
'N ~Ul.KI.tI~BI'é"£
~t."''i..!..------'

Per 1-9-92 heeft Hans Floris vervroegd hef
raadsrnamchap opgegeven (FLO-datum 1-
9-94). Hans begon in fehruari 1976 als
TJ.aJsman/vormingswcrkcr in het Coorn-
herthuis (toen nog in Driehergen) en krreg
al spoedig her rayon Brabant-Oost toegt-
WC7.cn. Na vele jaren raadsman op de LI-
MOS in NijmCl~cn Tt' zijn grwccsr, verwis-
selde hij enige jaren geleden de KLu voor
de KM (Den Helder en Je S:\lD in
Drichuisl. Op zijn verzoek n;lm de diensl
HGV ;lfscheid tijdens een informde en h;lf-
telijke hijeenkomst hij hem thuis in Bergen.

Per 1-10.92 werd ;lan raadsm;ln Wim
Reinders eervol ontslag ver!('end. In augus-
tus t 98 I begon Wim als raadsman bij het
GOC in Vught (KL). Na ruim vijf jaar
Hoeg hij om een rarollwisseling en - na
eersl nog een half j;lar de vormingsstaf van
ht."t Coornherthuis in Zeist te hehbell ver-
sterkt - werd hij vervolgens raadsman in
Assen en Zuidlaren (KL). Zijn betrokken-
heid op het werken mer (wlOral 7.ockende)
mensen kwam in die elf jaren r;ladsman.
schap ook tot uiting in zijn vele en veel-

De vorige kl"crJin in deze rubriek medede-
lingen werden gedaan over pcrsollcclswis-
selingcn in Je diensT HCV was in het april-
nummer van dit jaar. Sindsdien hl;'hhen
zich hed waf wijzigingen voorgedaan die
hierna kort worden vermeld. in de volgor-
de van vertrek, rayunJstandplaatswisscling
en nieuw aangestelde raauslieucn.

PERSONALIA
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AANVAAI<t>BAAR

Maar nu, zo klagen de officieren, worden
we met onduidelijke opdrachten naar ge-
vaarlijke gebieden gestuurd, zonder dat
van duidelijke politieke doelstellingen
sprake is.
Indertijd bi; de Golfoorlog was het nog
even al/ders en dan was je op ZO'IIfregat in

de Perzische Golf ook nog veiliger dan als
voetgallger op het Keizer Karelplein ill

Ni;megen.
Maar 111/ is het andere koek; ill joegoslavië
l'liegen de kogels je echt om de oren en
sprl'ekwoordelijk is inmiddels al de uit-
spraak van de officier die zegt /liet gete-
kend te hebben om door een J 3-jarig kind
in Bosnië of Abchaûë aan flarden gescho-
ten te worden. Of overigens het doodge-
schoten worden door een volwassen intel-
lectueel veel meer te prefereren Zal/ zijn.
Maar hoe het ook zij, als het erop aankomt
sneuvelt niemand graag, ook de beroeps-
militairen niet. Zij het dat uit een onder-
zoek twee jaar geleden bleek dat 50 % van
de beroeps desnoods voor het vaderland
willert sm'uve/ell. Wel bleek dat de liefheb-
berij daarvoor het grootst was bij de zeer
hoge officieren met l.eel dienstjaren, dat
u/il zeggen bij hen die toch "iet 1-'oordat
offer i" aanmerking zouden komell ert bij
hert met lage opleidiltg 1.'11 weinig dienst ja-
reil, dat wil zeggen hij diegenen die mis-
schien zich nog "iet gerealiseerd konden
hebben wat er mogelijk in de toekomst met
helt aalt de hand ZOI/kumtert zi;lt.

Wat nog wel even moet is de eed vall de of.
ficier veranderen. Niet meer met de hand
aal/ het vaandel trouw aart de H.M.
Konil/gin Beatrix zweren, maar trol/waan
de secrct<tris-generaalvan de VN, BOldros
Galie, en met de hand ferm op ons aller
ll't'reldbol.

LeoJl \Vecke

Maar natl/urliJk; die officieren hebben wel
gelijk. Zij hebben ooit Ketekend voor het
verdedigert van het vaderland; evelltueel uit
te breiden tot hl'! NA VO'lierdragsgebied,
maar lIiet ars avonturier van verre expedi-
ties naar streken waarvan achter een bu-
reat/ ;,t Den Haag gezegd wordt dat de risi-
co's aanvaardbaar zijn.
Dat wil overigens niet zeggen dat
Nederland niet aan vredesacties in het ka-
der val/ de VN ZOII moeten doen. juist wel
en zeer veel: want ons land tegen aaItstor-
mende barbaren beschermet/, dat hoeft niet
meer. Maar het zal wel moeten gaan om
deels 'rlieuwe' soldaten, en om een nieuwe
daadwerkelijk o/} t'redeshalldhavillg ge-
richte opleiding, met veel talen en psycho-
logische vaardighederl en minder bajonet-
ten, handgranaten en katjes-kmipgang in
het stlldiepakket. Bij voorkeur dus niet al
te veel vechtso/d.tten om vrede af te dwin-
gen; dat la,ltste uzI immers minder aan de
intematiO/zale orde zijn dalI l'redeshandha-
vmg.

?.RIS ICO

van trouw aan H.M. de Koningin hebbell
afgelegd j" de zekere wetenschap dat het er
toch nooit van ZO/I komen; van dat l'erde-
digen vall het vaderland? Natuurlijk, de
Oost-Westtegellstcl/inK was wel eell echte
tegellstt'lling, maar diep in z'n hart geloof.
de toch niemand dat die RI/ssen indertijd
1.'1.'11 oorlog Zal/den beginnen om zo'n 240
miljoen Westeuropese dissid<'ntenaan hun
eigen collectie toe te voegen.

Het lijkt ook nooit goed. Nu krijgen met
l/()nI(' de beroepsmi/itairell de kans om we-

reldwijd in het kader van VN-operaties te
worden ingezet en /lil blijkt er een groeiend
verzet van de officieren. Zij zijn het UIt 01/1

mee te doen aan onduidelijke VN-opera-
ties.
Er ZOl/den zelfs nogal wat officierell, 1'01-
gens de voorzitter van {mil belangenvereni-
ging, overwegen om ontslag te nemen,
Wat kriigen we nu? Is er IIa zoveel jaren
~'redeeindelijk een mogelijkheid om de wa-
pens te gebruiken en dan haken ze af.
Beroepsmilitairen hebben toch ooit hun
haan aanvaard om als het ef'en kOll echt
soldaat te spelen of ZOIf dat 1/ooit de bedoe-
ling ziin geweest?
ZOl/den al die officieren blijmoedig de eed

OFFICIEREN

EGO I DECEMBER 1992 - 29



TIEN JAAR LUBBERS

Toen Ruud Lubbers in hel najaar van 1982 ministcr.prcsidcnt werd, kwam
dat eigenlijk als een verrassing. Het was sowieso onverwacht dat de toenma-
lige minister-president Dries van Agt er plotseling de brui aan gaf. maar dat
hij werd opgevolgd door de als progressief (Lubbers werd in het begin van
de jaren zeventig het kabinet Den Uyl binnengehaald als een 'linkse onderne-
mer') en weinig zakelijk (ministerraadsvergaderingen in het kabinet Den Uyl
verliet hij regelmatig met rood hoofd en slaand met de deuren) bekend be-
staande Luhbers was een grote verrassing.
Bovendien was zijn imago destijds weinig sterk: Lubbers stond bekend als
een politieke draaikont die hel de regeringen Van Agt moeilijk maakte hun
sociaal*economisch beleid uit te voeren.

Nu, tien jaar later, is dit alles anders.
Lubben staat nu bekend als een zeer zake-
lijke, conservatieve staatsman en hij heeft:
een ijzersterk imago upgebuuwd: vrijwel
ielkreen is het erover eens dat we hier te
maken ht,bben met een politicus die ont7,ag
afdwingt en waardering \'erdient. Ontzag
en waardering, omdat de naar hem ge-
noemde regeringen Nederland uit een diep
economisch moeras zouden hebben getrok-
ken en een herstel van de economie en de
werkgelegenheidssituatie zoudt.n hebben
bewerkstelligd.
De centrale gedachte van de regeringen
Lubbers was en is dat Hlor een herstel ['all
de werkgelegellheidssituatie je et."nherstel
van de ecollomie nodig hebt en Jat een ht."r-
stel \'an Je cçonomie vereiH dat de winsten
van ollderncmingell om/mog moeten en
dat de IonelI gematigd moeten worden en
de sociJle uitkeringen verlaagd, Laten we
eens de balans opmaken en kijken in hoe-
verre Lubbers na tien jaar zijn doehtellin-
gen heeft gehaald t."nin hOt."verreniet.

• Lonen, uitkeringen, winsten
Vrijwel nergens in de
Wt.sterse wereld was
de loonkostenont-
wikkeling in de jaren
tachtig gematigder
dan in Kederland.
HOt."wel de loonkos-
tenontwikkcling niet
door de minister-pre-
sident wordt gedic-
teerd, hebben de re-
germgen Lubbers
z.Îch veel moeite ge-
troost een gematigde
loonontwikkeling te
bewerkstelligen, met
name door het verla-
gen van de belasting-
en premit.druk.
Tegelijkertijd hebben
zij zich met groot
succes ingespannen
om de sociale uitke-
ringen te verlagen:
wannt'er je kijkt naar
de koopkrachtont-
wikkeling van Je mi-
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nimum-uitkeringen in de jaren tachtig, dan
is de7_eniet alleen ver achtergebleven hij
met name de hogere inkomens, maar dan
blijkt ze zelfs fors te zijn gedaald.
Conclusie: Lubbers is op dit PUnt dus ge-
slaagd en dit heeft dan ook vast tot veel
waardering en OI1tZ,lggeleid hij diegenen
die niet rond hoefden te komen van een
laag CAO-inkomen of een ,>ociale uitke-
ring.
Onder andere door het matigen van de
loonkostenontwikkeling en het verlagen
van de overige lasten voor ondernemers,
poogden de regeringen Lubbers de winsten
van ondernemingen te verhogen. Ook hier-
in is Lubhers geslaagd: vrijwel nergens in
de Westerse wereld zijn de onderneming'>-
winsten zo hoog als in Nederland. De
waardering en het ontzag van ondernemers
voor het sociaal-e(onomisch beleid van
Lubbers is dan ook niet voor niet'; zo
groot.

• Economisch herstel?
t let streven naar een economis(h herstel
was een van Je beLmgrijkste doelstellingen

van de regeringen Lubbers. In de optiek
van Lubbers behelsde dat vooral het verho-
gen van de ondernemingswinsten, teneinde
de investeringen en daarmee de economi-
'>che groei te stimuleren. Ondanks de to-
renhoge winsten van het bedrijfsleven bleef
een forse investerillgsgroei uit, onder ande-
re dankzij het door Lubbers gesteunde ho-
ge-rentebeleiJ. Het is daarom dat uok de
economische groei in de tachtiger jaren te-
genviel en daarmee de welvaartsontwikke-
ling in :"ederland. Wanneer je kijkt naar
het Bruto Nationaal Produkt per :"Jeder-
landse inwoner - hetgeen een goede maat is
\'oor de welvaart \'an alle inwoners van
:-JederlanJ - dan blijkt Jat deze sterk is
achtergebleven bij het BSi' per inwoner
van andere \'('estt."rse industrielanden. Was
een Nederlander in het midden van de ja-
ren z.eventig nog een van de meest weh'a-
rende personen van de wereld, momenteel
zijn inwoners van andere Westerse indus-
trielanden vrijwel wnder uitzondering wel-
\',uender. Er is in die optiek dus eerder
sprake geweesr van economische aftakeling
dan van economisch herstel, waarvoor ei-
genlijk nocb waardering, noch ontzag op
7ijn plaats zijn.

• Werkgelegenheid
Bij het aantreden van de eersre regerlllg
Lubbers bedroeg de werkloosheid ruim
600.000 personen en waren er ongeveer
700.000 mensen met een WAO-uitkering.
:\-tomeTlteel zijn er ongeveer 500.000 werk-
10len en ongeveer 900.000 personen met
een WAO-uitkering.
Daarbij moet wel worden aangetekend dat
de daling van de werkloosheid ten upzi>.:hte
van 1982 vooral een kwestie is van andere
dt.finities, wa'lrdoor nu ved minder men-
sen als werkloos worden geteld die in 1982
nog wel werden meegeteld. Per saldo is in
de afgelopen tien jaar de situatie du,; ver-
slechterd.
Ook wanneer je kijkt naar de omwikkeling
van het aamal hanen ten opzichte van de
hoeveelheid mensen die in principe in staat
zouden zijn llt:taald werk te verrichten (de
arbeidsparticipatie), dan blijken de regerin-

gen Lubllt:rs geen best
figuur te hebben gesla-
gen.
De participatie van
mannen is vrij drama-
tisch gedaald, terwijl
de participatie \'an
vrouwen sterk is geste-
gen, waarmee de ar-
beidsparticipatie per
saldo ongeveer gelijk
bleef. Maar omdat de
stijgende vrouwcnpar-
ticipatie eigenlijk ge-
fiatteerd is - in uren ge-
mden steeg de vrO\l-
wenparticipatie in het
geheel niet, doordat
vrouwen veel voltijd-
banen verloren en er
slechts deeltijdbanen
voor terugktegen - IS

het heeld ook hier in
feite erg droevig.
Dus ondanks de in-
drukwekkende loon-
matiging en de zonder ~



MARINIER IN CAMBODJA
'We komen niet aan onze opdracht toe'

In het septembernummer van EGO stond een vraaggesprek met René
Tuithof, 23 jaar cn marinier der eerste klasse uit Oudewater, kort voor zijn
venrek op 13 juni voor ccn half jaar naar Cambodja. Toen Rcné onlangs
met ccn tussentijds verlof van anderhalve weck in Nederland was, zocht
Saoder Kuypcrs hem opnieuw op. nu om zijn ervaringen te horen. Alvorens
die te vertellen moet de marinier eerst even zijn onbegrip kwijt over het feit,
dat hij net als zijn collega's geen vergoeding ontvangt voor dit verlof, het-
geen hem niet kon weerhouden om toch te gaan.

'Hel is ongelofelijk', zegt hij, 'mijn colle-
ga's die gaan stappen in Singapore krijgen
900 gulden. 1taar als ik tCTIIS naar mijn
vriendin wil. dan krijg ik geen cent. Die lo-
gica begrijp ik niet helemaal, maar laten we
ht;'tdaar verder maar nier over hebben.'

Renr vertelt, dat bt;'them nog niel duidelijk
is waarvoor ze in Cambodja geplaatst zijn:
'Dat we op het ogenblik goed werk doen
voor de plaatselijke bevolking in
Cambodja smal buiten kijf, maar aan onze
daadwerkelijke opdracht zijn we nog niet
toegekomen. Sterker nog, we zitten met de
Delta-compagnie nog niet eens in de juiste
sector. De oorspronkelijke opdracht om
wapens in te nemen en vluchtelingen naar
hun nieuwe bestemming te begeleiden is
volledig in het water gevallen. We hebben
één keer tweehonderd wapens van de Rode

•••. meer florissante winstontwikkeling bleef
een herstel van de werkgelegenheidssituatie
geheel uit. Daarvoor waardt;'ring en omzag
opbrengen is erg moeilijk.

• Trieste balans
Ruud Lubbers heeft inmiddels tien jaar de
lijd gekregen voor een sociaal-economisch
beleid dat de geU7:ennaam 'no-nonsense'
heeft meegekregen. In een aantal opzichtt"n
heeft hij succes gt"boekt: de matiging van de
loonontwikkeling kende lijn weerga niet
en ook de stijging van de ondernemings-
winsten was zonder precedent, precies die
zaken die je van et"nondernemer in de poli-
tiek mag verwachten ..Maar van een econo-
misch herstel en een herstel van de werkge-
legenheidssituatie is geen sprake geweest.
Integendeel, we kampten len tijde van
Lubbers als minister-president eerder met
een aftakeling van de economie en de situ-
atie op de arbeidsmarkt blijft onvetlnin-
derd dramatisch. In dat opzicht is het grote
ontzag en de bijna massale waardering die
de man ten deel valt onhegrijpelijk of op
z'n minst curieus te noemen.

\Vessel Visser

Renê Tuithof ('l'en terug met kort I'er/of

Khmer ingenomen. Twee weken later kwa-
men de striiders hun wapens al weer opha-
len. Dat is redelijk frustrerend. Ook onze
commandant krijgt geen hoogte van de si-
tuatie. De ene dag willen de verschillende
leiders van al die groepjes samenwerken en
gaan samen een hiertje drinken. :'.laar de
volgende dag schieten 7.eelkaar kapot. Hier
heb ik het begrip KbefT(kkelijkheid~ pas
echt leren hegrijpen.'

• Bevolking helpen
Het is even stil, wam her is goed te zien dat
de situatie in Cambodja veel indruk op
René heeft gemaakt. Dan vervolgt hij: 'Her
lit ook in de mentaliteit van de bevolking.
Het lijkt wel of het ze allemaal niks kan
schelen, of 7.ein een soort shock-situatie le-
ven. 'X'am wat er ook gebeurt, en dan be-
doel ik dat in dl' ruimste zin van het woord,
le blijven altijd lachen. Ze hebben altijd die
hepaalde, afwe7.igegrijns.'

Zoals René de vorige keer al lei, zijn de
Nederlandse mariniers vooral bezig met
het helpen van de plaatselijke bevolking:
''X'e leren die mensen betet met hun per-
soonlijke hygiëne om te gaan, we bouwen
bruggen en verheteren de wegen. Maat je
weet gewoon dat wanneer wij weg zijn, dat
alles weer tetug naar af gaat.
Toch is onze aanwezigheid voor de bevol-
king zeker goed. Er 7.iinniet zoveel schiet-
partijen meer ondaling. Iedereen houdt
zich tedelijk rustig.
Ook probercn we van het plaatselijk zie-
kenhuis wat meer te maken dan dat het nu
is. \Vanl dat is niet meer dan een operatie-
tafel waar iedereen op wordt hehandeld,
iedeteen kan binnenlopen. Wij proberen in
ieder geval een eenvoudige regcnpijp aan te
brengen en het dak waterdichr te maken.
En dat zijn dingen waar de mensen wel iets
aan hehben.Onze dokter is ook van on-
schatbare waarde voor het ziekenhuis.
Want hij hceft iedete dag spreekuur. En dat
is nodig ook, want in een klimaat waar de
hygiëne slecht is en de miJdagtempetatu-
ren boven de zestig graden komen, heb ie
in een mum van tijd epidemieën.'

• Gevechtsstress
Over de gevechtsstress in Cambodja is al
heel wat geschreven. Maar René heeft een
heel andere mening over die verhalen: 'Al
die artikelen ovet die enorme spanningen
in Cambodja vind ik overdreven. Kijk het
is geen snoepreisje, maar dat wist iedereen.
TOl nu toe hebben we nog maar weinig in-
cidenten gehad. In dit soort situaties merk
je gewoon, dat je eigen mensen de gtootste
vijand zijn. Ik heb ook l'en keer onder vuur
gelegen en dat is geen pretje. Maar die lui
schieren dan gewoon naast de [fuck om Ie
laten zien dat ze er toch nog zijn. Ze willen
ons gewoon opnaaien. En dat lukt bij som-
mige personen.
Het is dan ook helangrijk, dar je veel met

x de collega's ptaat over alles wat je mee-
~ maakt. Dat helpt uitstekend. En eigenliik
! moet je gewoon niet stilstaan met wat er in
~ een uitzonderlijk geval kan gebeuren. Ik
~ denk ~als hij komt dan komt hij". Dat is
$' niet makkelijk, maar je krijgt daardoor wel
:;:meer rust. \X'ant om zes maanden op de
toppen van je zenuwen te leven, dat kan
niet goed gaan.'

• Steun van thuis
Een goede steun van thuis draagt volgens
de marinier uit Oudewater voor een be-
langrijk deel bij aan de tust. 'Mijn vriendin
Angela zorgt daarvoor, hoe moeilijk ze het
er soms ook mee heeft.
En dal is heel belangrijk voor haar en mij.
Ik neem echr miin petie 'lOOthaar af, want
VOOthaar duren de dagen veel langer. Ik
heb een paar collega's, die door de uitzen-
ding naar Cambodja setieuze telatie-pto-
blemen gekregen hebben. En die benijd ik
niet.
Wel heb ik besloten dat dir mijn laatste
grote reis is geweest. Ik heb nu genoeg ge-
7.Îenen gedaan.
Er lijn nu andere dingen die ik belangrijk
vind. Elke dag gewoon om les uur thuis,
dat liikt me heerlijk.'

Salder KII)'pers
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VREDE OPAARDE
lil Den Haag dronk ik, ,Jall het begin I'all
de advent, epelI eell glaas;e lussen middaJ{-
werk 1'1/ avondwerk toel/ een man met ('eli
iJsmIlts dat café bil/nenkwam /'n mlder het
roepen van 'Kijk I'oor je met je geile flik-
kerkop' 1'('11mml met kruk ('/I al omgooide.
'llàd jij (laar wat over?' zei hij I'avo/gens
tegen 1'1'11 huurman VJIl de omgegooide
perSOOII. Deze schlldde van nee, glimlachte
/'11 hief zijn handen op. De 1110./1/ met de ijs-
IIl11lsgromde en ging bij de tap staal! waar
hij eell glaasje bestelde.
lil het etahlissement waar dit gebt'//Tde is
ha/verwegt' de cafémimte een verhoging
met één lallge tafel en ddllr zat ik. Dus ik
kOIl alfes heel goed zien. De omgegooide
111.11/ kwam overeind. Hi, was lallg /'11 had
prachtig goh-end bmill hadr, Bi; zijn hals
en bi; zi,n hel/pen lVlln'n diz'erse siaals om
hem heen gedrapeerd.
'Dil is allemaal staal,' •.ei de man met de
ijsmllis op zij/l eigen lichaam wijzelld.
'Twee jaar heb ik in Schel'e/lingen gezeten
en ik heb niks anders gedaan dali dit li-
chaam I'an staal maken.' De lange man
kt'ek voorzichtig glimlachend vuor ;:ich,
'DIIS het is van slaal, ';:ei de ijSlIluts.

Naast mi, op hel podiumpje ;:at een ,,'rou-
welijke cul/ega vall mij en toen er op de
laatsle w()orde" Viln ijS/lmts lIiets //leer
volgde, hervatte u het gesprek dat wij aan
het voeren warelI. Maar ik kon niet 'lliste-
reil. Er kwam een nieuwe cliënt binnen,
een man met een pijp. Hij nam een kmk en
ging ûtten tussen de eeuler umgegooide
1I/<lII/'1/ de ijSllIlltS, De ijsmuts :;ei; 'Zal ik
jou 'es eell stamp poor Ie treiter geven?' De
m,1IImet de pijp schlldde beleefd ;,;jnhoofd
en daar bleef het bij.

'Dit gaat 1l't'/wr,' ui ik. Mijll col/ega klIik-
te. 'Het hele cafi let allee/IIIVI{up die mali,'
;:el ze.

Dt' ijsmuts stond op, pakte eell kmk in bei"
de /hmden en zwaaide de;:e /JOI'eIIzijn
hoofd. Hij keek rund C1Ivroegof er iemand
was die moeilijkheden 11'01/ .• 1\,'iemandre-
ageerde. Twee jOlIgemaImen UI/eligebogen
oVer een schaakbord. Twee il/ldere JOIlKe-
mamlen zatelI, zwijgend ell I'rijmel onhe-
lI.!eeglijk, op barkmkken, De melleer //Iet
de pi,p deed ontoerstoorbaar tegell zijn
kopje koffie,
Als hij met een vinKer naar me wijst,' zei ik,
, sla ik hem dood.' A1ijllcol/eg<lkeek voor
;:jd) op het tafelblad. 'Alsjeblieft niet zeg,'
zei :;ezacht, Dat W<lSbij nader ill;;ienonge-
I'eer wat ik t'l'm'<lcl1thad dat u ZOII zeg-
Ken,

0pllieuU! ging de deur open el/ mi kWl/1ner
eell jOllgell/all bill1lel/dIe o/ldanks het gllre
weer ot'er zijn borstkas <ll/eellet'n t-shirt
droeg. Hij h<ldeell sleutelhos <ldlf het lusje
l'an zijn broek en hij zag er enerzijds uit
<llsofhij opgetmmmeld was om II/et de ;;s-
muts te l'ecl1ten, fftaar anderzijds leek het
me dat hij dJllr erg u/eil/ig puf ilJ had. Hij
ging met zijl/ mmen OI'erelkaar eelJeilldje
achter de ijsmuts staall en Nant ,ia,uh;; eell
Wdt suffixe gelaatsuitdrukkillg aal/, zodat
hij er ulldanks zijll t-shirt uit wg als ie-
malld aall wie voor eell /'echtersha,/S geell
eer I,iel te betel'en.

Het was ollgeveer half us, dus er kwamen
af ell toe me/ISI!IIbillllen. Soms hadden die
ZIJ Sllel in de gaten wat die legt' ruimte
rondom die ijs/llllts betekende, dat ze 011-

middelijk weer het café t'er/ieten, Blel'en ze
iets te lang bill//el/, dan kondelI ze er lIiet
meer lIit, IedereelI leek de melling tOl'ge-
da<lndm de ijslIluts niet ZOIl goedvinden
d,lt men <lfrekende en lIertrok. Af en toe
keek hij een van de a<lnwezigenaan ell dan
sprak hij eell belediging uit. Iedereen liet
dit aall zich I'oorbij gaal/. \X/at mijzelf be-
treft, ik had lIl/tl/urlijk in I!/'er/eg met mijn
col/ega kll/IIJCI/besluitt'n om weg te gaan,
dus aan de bar ÎI/ de Opell plek lId<lStde ijs-
II/uts rustig af te gaan rekellen, maar dat
deed ik niet. Ik wachtte ook. Het café
scheen "el erol'er eel/s te zi;n dat deze
kwestie Îlldien eniKSÛI/Smogelijk vredelie-
lielld geregeld moest worden, en dat ,Iit
el'elltueel kOIl gaan lukken door gewoon
//laar af te wachten.
En dat was ook zo. Opeens stapte de ijs-
IIlI/tSup. De jongelI lJIethet t-shirt liet zijl/
adem voorûchtig ontsl/appell uit ûjl/
borstkas, die hij blijkbaar een beetje opge-
M<lzenhad gehouden, 1.'11de omgegooide
lange 1114111zei lIIet een ol'erslam/de stem:
'Nou wordt het toch 1I0ggeullig jonge1l5,
weet je wat, laten we de polonaise doell.'
Inderdaad, "et café was onmiskenbaar op-
gell/cht.
En ik:;elf, ik villd lIatuuriijk ook dm dillgell
die minnelijk geschikt bl/llleIIWordell, /liet
il/ een gevecht horen te eÎl/digell. Ik hvor
ook tot de mel/sel/ die onwelge/'a/lige
praatjes vaak onweersproken lateII, ell als
er iemand op een motorfiets I'oor me rijdt
met 1"('1/ss-teken op ûjn rug. dan zal ik zo
iem,md lIooit met mijll voorbumper in ge-
vaar breI/gen el/ daar heb ik ook een /litste-
kmd verlMal bij. Alaar echt bevredigel/d
viml ik het IlOoit. Ik dellk wel eells dat het
ma<lrgoed uitkomt dat vrei/elieve/lliheid
een del/gd is. Zou Ilat 1/iet zo ûjn, dan
stonde// velell Vall 0115toch w<larschijlllijk
op beschamende wijze als bangbroeken te
kijk.

Tom Pal/ka
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aan zich welen te binden. Enkele
maanden geleden verscheen van
haar een nieuwe roman; 'Er is
maar één zon'. Her centrale the-
ma in dil boek is de kloof lussen
Chinezen en huitenlanders, in
het biizonder westerlingen,
Zhangjie steh dit thema aan de
orde via de reis die een weTen-
schappelijke dele~arie maakT
naar een congres In Europa. Na
de cultuurschok enigszins ver-
werkt te hebbeo trachten de
Chinezen als het ware een slaafje
te slaan uit hun verblijf in heT
westen. In dat opzicht verschil-
len Chinezen die her buitenland
bezoeken nieTvan de westerlin-
gen die communistisch China
aaodoen. Hoe gtoot de culturele
en politieke verschillen ook mo-
gen zijn en hoe vreemd men de
maaTschappii\'orm van het ande-
re land ook vindt, als hetl'r op
aankomt gedragen mensen :r.ich
allemaal heTzelfde. In Zhangjie
haar bewoordingen: ''X'i; waren
allemaal niet meer dan pot$CIl-
makers in êêll h'u.elfde toneel-
stuk in hctulfde theater ... '
Door het in elkaar schuiven van
gebeurtenissen UiTandere Tijden
en zich afspelend op andere
plaatsen laat deze roman zich
beduidend minder gemakkelijk
lezen dan haar voorgaande boe-
ken. Wie echter (Ie moeile neemT
dele lijvige roman door te 'wor-
STelen' zal, na de laatste bladzij-
de, zeker het ge\'uel hebben el'n

houding door de gemeentl'raad'
greep men in. De gemeenteraad
werd naar huis gestuurd eo de
burgemeester werd benoemd tot
regeringscommissaris.
Ter compensaTie van geleden
oorlogsschade mochT Nederland
in 1949 een STUkjeDuitsland an-
nexeren waaronder hel dorpje
Elten, vlak over de grens bij
Nijmegen. Een kort na de 'ope-
raTie PIk-in' in dit E1ten geSTatio-
neerde wachtmeester van de ma-
rechaussee vertelt o.a. zijn erva-
ringen om dl' misdaad te bestrij-
den, ~iets op1.ienbarends, maar
soms is het gewone bijzonder ge-
noeg. Elten werd overigens in
1963 weer Duits,
Hans Olink (red.): Wat was de
Vrede mooi toen het nog Oorlog
was, BZZT6H, Den Haa~ 1992.
128 bil .. Geil!' f 25,-. (WH)

China
De Chinese schrijfster Zhang jie
(geh. 1937) hehoort zonder rwij-
rel tot de belangrijkste auteurs
van China.ltlJr werk is in vele
landen \'crlaald. Ook in ons land
heeft de auteur in korte tijd met
haar boeken (o.a. 'Zware vleit.
gels', .De ark' en 'Smaragd') een
grote kring \'an bewonderaarsWederopbouw

In '\Vat was dl' Vrede mooi toen
het nog Oorlog was.
Gesprekken o\'er de wederop-
bouw' wordt een beeld geschetst
van de eerste viifJ'aar na de be-
vrijding. HeTaar ige van dit
boek zijn de persoonlijke in-
drukken en waarnemingen van
veelal 'gewone' mensen.
Uiteraard artikelen over de wo-
nin~nood, de :\-1arshall-hulp, de
polltionele akties in Indonesië,
de DUW (Dienst Uitvoering
Werken) en de havenSlakingen.
Persoonlijk vond ik de bijdragen
over Finstenvolde en Elten de
meest interessante,
Finstenvolde lieTin een notedop
zien hoe de Koude Oorlog zich
in Nederland manifesteerde. In
dit Groniogse dorp hadden de
communisten de absolute meer-
derheid. Op een gegeven mo-
menT meende Den Haag zich
met 'het Kremlin van
:\ederland' te moeten bemoeien,
Onder hel mom van 'verwaarlo-
1jng van de gemeentelijke huis-

De eerste na-oorlogse jaren wor-
den veelal aangeduid meT 'de pe-
riode van de wederopbouw', de
periode van de 'handen-uit-de-
mouwen'. Nederland had im.
mers danig geleden ooder de
Tweede Wereldoorlog; wonin-
gen waren vernield, fabrieken la-
gen plat, wegen, spoorlijnen en
bruggen beschadigd of vernield,
havens ontmanteld, enz,
WH WA' ," Vmk
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hoeveelheid dromen wordt iede-
re weck 'de meesterdroom' aan
de sultan aangeboden. 10 een to-
talitair systeem zijn zelfs de ge-
dachten van de mensen niet
meer veilig. Op een even geraffi-
neerde als meeslepende wijze be-
schrijft Kadare deze gecon-
strueerde hel, die UiTsluiTendaan
elkaar hangt van verdachtma-
kingen.
Hel hoeft geen verbazing fe wek-
ken daT diT boek direkt na vet-
schijnen (1981) in Albanië on-
middellijk verboden werd.
Helaas voor I-Ioxa en gelukkig
voor de fans van Kadare waren
de dertigdui1-cnd exemplaren
toen al over de Toonhank gegaan
in Albanië. Kadare was op dat
moment al 1.0beroemd dat het
bewind hem nieTdurfde te ver-
volgen.
Ik hoop van harte dar de uitge-
ver al1es in het werk zal stellen
ook de laaTSTe,nog niet in ver-
taling verschenen, romans slld
op de markt te brengen. Kadare
verdienT dat dubbel en dwars!
Ismail Kadare: Her
Dromenpaleis. Van Gennep,
Amsterdam 1992. 183 blz.
138,$0: (\lH)

nog fraaier dan het andere, zoals
het deze zomer verschenen 'lieT
Dromcopaleis'.
Iedere nacht brengen koeriers
zakken vol dromen, vanuit de
verste uithoeken van heTgrote
Osmaanse rijk, naar
Consrantinopel. In het
Droompaleis passeren de1-cdro-
men diverse afdelingen alwaar
ze geselekteerd eo geïnterpre-
teerd wordl'n. UiTdeze enorme

Een list mag, maar bedrog (bij-
voorbeeld opereren in het uni-
form van de tegenstander) is niet
toegestaan. In de twel'de helft
van de vorige eeuw heeft men
geprobeerd deze regels nader te
omschrijven en vast te le~gen in
de verschillende CIJfiventies van
Genève en hel Haags

Landoorlogreglement (1907).
Toch vraagt ook de auteur zich
af waar het één (Ibl) eindigt en
heTander (bedrog) begint.
Zonder meer interessant is de vi-
sie van Schuiten over de, door de
media, breed uitgemeten mislei .
ding van Schwarzkopf tijdens de
Golfoorlog (hij plaatst daar een
groot vraakteken bij). In dat op-
zicht heeft hij meer respekt mor
de \'ondsten van Saddam met
zijn nep-Scuds waaraan de
Amerikanen heel wat tijd, aan-
dacht en hommen hehhen he-
steed. Om uiteindelijk fijntjes te
konkluderen: 'Ondertussen is
generaal Schwarzkop( allang
met pellsioen en houdt Saddam
HIISSeill in Bagdad de touwtfes
nug stevig ill handen.'
De auteur beëindigt zijn boek
meTeeo aanlal smeuige voor-
beelden uit het bedrijfsleven: de
handelsoorlog tussen Coca Cola
en Pepsi Cola en de guerrilla-
oorlog tusseo de mannen bladen
Playboy en Penthnuse.
Jan Schuhen: List of bedrog. De
liaan, Homen 1992. 160 blz.
124,90. (Wil)

Eén van de laatste besprekingen
(in deze rubriek) van een boek
van de Albanese aUTeur Ismail
Kadare (ik meen 'De lIis der
schmlde') eindigde ik met een
pleidooi om hem de Nobelprijs
nu eindclil'k eens toe te kl'nnen.
Iielaas ge 'lCurde dat dit iaar op-
nieuw niet. Toch is het ene hoek,.,

Albaniê

Twee jaar geleden konden lief-
hebhers van een goede komische
roman kennis maken met het
werk van de jonge Amerikaanse
schrijver loe Keenan ('Daar
komt de bruidï. Zijn dit voor-
iaar verschenen tweede roman
'Piekfijn', is nauwelijks minder
hilarisch, meTopnieuw hoofd~
rollen voor Philip Cavanaugh en
zijn vriendje Gilbert Selwyn.
Gilbert beeft zicb ingelaten met
een plan om een konkurrent van

•••• •••••••

Humor

In 'Ust of bedrog' heeft de mili-
tair-historikus Jan Schuiten een
mooie verzameling bekl'ndl' en
minder bekende voorvallen en
verhalen met een krijgskundige
strekking samengebracht. Van
het overbekende Paard van
Troje uit de Griekse oudheid,
het Turfschip van Breda uiTde
SO-jarige oorlog, de in Spanie
(Huelva) aangespoelde schijn-
majoor uit de Tweede
Wereldoorlog (met een plan op
zak voor een aanval op Sardinië
dat Sicilië zou worden) tul en
met de Golf-oorlog Toe.
liet 'of' in de Titel duidt er op
wat wèl of niet is toegestaan.

Krijgskunde

•••••• n

tijdschrifTen magnaat Tommr
Parker aan de schandpaal te na-
gelen. Om aan voldoende belas-
tend materiaal te komen moet er
geïnfiltreerd worden in de direk-
Teomgeving van dell' 'grootste
griezel' van New York. Gilbert
meent dat zijn vriendje Pbilip bij
uitstek de kwaliteiten heeft om
diT karwei Teklaren. Philip, die
de klap van ziln geflopte musical
nog nauwelijks verwerkt heeft,
lal dl' vrouw van dele milionair
aan de benodigde goede liedjes
helpen, zodat zij haar debuut als
zangeres kan maken.
Ondertussen hoopr hij, \'ia dell'
weg, zowd mogelijk gewaar te
worden van de handel en wandel
van haar man. Met dit gegeven
als vertrekpunt laat Keenan de
le1.er één lange slapstick bde\'en
met als decor de wereld van de
tijdschriftenmagnaten, de rod-
delpers en tv-presentatoren.
Joe Keenan: Pil'kfijn. Dl'
Harmonie, Amsterdam 1992.
368 blz. f 37,50. (WH)
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der te slaall'. Geen wonder dat
het daarna tussen Taaw en zijn
vader helemaal niet meer wil bo-
teren. De positie van zijn moeder
Yaye Dabo wordl cr daardoor
nog laSTiger op. Uiteindelijk
kiest ze partij voor haar zoon en
dus tegen haar echtgenoot, van
wie zij 7.ich losmaakt. Een onle-
kul." toekomst wacht haar, maar
'u haft I'ree",d ge'lOeg het gr~
vnd dat :;eeen I,iel/we II'rrrld m
"eweging ut".
Een mooie roman van een ras-
verteller.
Scmbène Ousmane: T aaw. Een
jeugd in Dakar. In de
Knipscheer • Amsterdam 1992.
128 blz./2 .••.m. (WH)

Vrede en veiligheid
In het jaarboek Vrede ,'n
Veiligheid' (uat sinds 1983
wurdt nitgege\"Cn) leveren keer
op keer weTenschappers verbon-
den aan diverse univer,iTeiTen en
uok medewerkers van het lninis-
terie van I\llitenland~e Zaken
een, veelal kritische, beschrijving
van het ~edl."rlands buitenlands-
en veiligheidsbeleid. alsmede \'an
het kader waarbinnen dITzich
afspeelt. Niet alleen hel over,
hcidsbeleid wordt geanalyseerd

(defensiepolitiek, wapenexporr),
traditioneel is er ook ~'ecl aan-
dacht voor de rol van de vredes-
bewl'ging en de publieke opinie,
Daarnaast wordt uitgebreid stil
gestaan bij de imernationale
kontekst waarin het
NednlanJse beleid gestalTe
krijgt. Zo komen in het
'laarhoek 1992' onder meer aan
Je orde: het volkenrecht en de
aktuele problematiek van de hu.
manitaire interventie. wapenbe-
heersing hinnen de Verenigde
:\'atic" het einde van de Sovjet-
Unie. het CVSE-proces. de toe-
komst van de dienstplicht.
Tevens is een biblingrafie npge.
nomen van recente Nederlandse
literatuur met betrekking tor
vraagstukken ~'an oorlog en \"fe-
de.
Zonder m'erdrilving kan worden
geSTelddaT het 'Jaarboek voor
Vrede en Veiligheid 1992' weer
veel te bi""den heeft vnor eenie-
der die geïnteresseerd is in vre-
des. en veilighcidsvraagstukken.
Bert Bomert en Herman de
Lant:e (red.): Jaarboek Vrede en
Veiligheid 1992. Studiecentrum
\'our Vredesvraagstukken.
Postbus 9108. 6500 HK
Nijmegen 1992.201 blz.
f 29,50. (\'nl)

Gefascineerd in deze tegengeSTel-
de ty:r.en probeert Jeremy de
lang urige wrijvingen van zijn
schoonouders te hegrij~n en
trachr hij te bemiddelen tussen
heden en verleden.
Het onvoorstelhaar knappe van
;\IcEwan is dat je na 25 bladzij-
den al in grote lijnen w•..et wat er
gaat gebeuren en dar daT de he-

Amka
De Senegalese schri1.vcr $embène
Ousmane is in ons and allang
geen onb,'kende meer. Diverse
titels verschenen in de loop der
jaren in vertaling: 'Xala' {ro-
man). 'De Postwissd' en 'De
17lKht ,',m dt' Sdhll,de' (novel-
len) en 'Krassen valll"rijl:eid'
{verhalen}. Kort geleden ver-
scheen de (korte) ronlan 'Taaw.
Een jeugd in Dakar'.
Taaw is de won \'an de gepen-
~ioneerde Baye Tine en diens
eerste vrouw Yaye Ihbo. Via
deze Taaw verwoordt Ousmane

lang<;telling voor de deTails al-
leen nog maar doet tocnemen.
Steeds weeT de schrijver nieuwe
informatie in te brengen en de
spanning te vergroten, waardoor
je ademloos III deze roman ver-
der hlijft lezen.
Zoals dat ook in zijn vorige ro-
mans het geval was. decht
:\kEwan onk in 'Zwarte hon-
den' weer allerlei morele vraag-
stukken (onderdrukking, ge-
weld, enz.) dnnr zijn verhaal.
.\-lis<;chieni<;dat nog wel het al-
lerknapst •..van deze weergaloze
ronwn.
lan MeEwan: ZwarlC honden.
De Harmonie. Amsterdam
1992. 189 bil. / 32,50. (WH)

zijn kritiek op de in S•..negal zich
manifesterende polygamie en de
ondergeschikte. atbankelijke po-
sine van de VTOUW. Wanneer de-
ze Taaw een h•..etje postuur heeft
gekregen neemt hij het nadruk.
kelijk op vuor zijn mo.•..der, wan.
neer Jeze door zijn vader met
een riem wordt afgetuigd. Taaw
wordt door ziln vader aange-
klaagd wegens mishandeling. ge,
arresteud en veroordeeld tot zes
maanden gevangenisstraf. Een
verklaring van zijn moeder over
het gebeurde wordt door de
rechter van tafel geveegd: 'Niets
geeft een ZOOIi het recht zijll va"

Weergaloze roman
De vijfde roman van bn
.\-kEwan 'Zwarte honden', mis-
Ie hegin oktober op een haar na
de belanl-:rijkste literaire prijs
van GrO<Jt-Brittannië. de Booker
Prile. Winnaar nf geen winnaar,
'Zwarte honden' is werkelijk een
kanjer van een bo..-k.
Hoofdpl'rsnnn is de verteller
Jeremy die tracht de familieme-
moires te schrijwn ~'an zijn
s.'hoonouders. June en Bernard
Tremainl.'. June en Bern;lTd heb-
ben elkaar tijdens de oorlog le-
ren kenm'n, b•..iden jonge,
idealistische cnmmunisten.
Tijdens hun huwdilksreis in
Zuid-Frankrijk (in 1946) heeft
Jllne 'het kwaad ontmoet ill de
~estalte vall twee zwarte hUIl-
dell '. Vanaf dat moment zijn
hun levenswegen uiTeen gaan lo-
pen. Bernard bleef aktief III de
politiek (aanvankelijk nog als
communist, later voor Labour).
terwijlJune als mystika een klui-
zenaarsbestaan op een boerderil
in Frankrijk verkoos.

'De Balkan. Van burenruzie lOt
burgeroorlog' van dr. Raymond
Delrez.
De7.e hnogIeraar geschiedenis
(van de Balkan aan de
Katholieke Universiteit te
Leuven) is niet alleen een kellJwr
bij uitstek, maar is bovendien in
staat zijn kennis op een heldere
wijze uiteen te zetten. Na een
drielal inleidingen (over het na-
tionalisme. de volkeren van de
I\alkan en het ontst,lan V,Ulde
Balkaost<1ten) mlgen elf hoofd-
stukken over de afzonderlijke
minderheden op de Balkan.
Detrez sluit zijn boà ,lf met een
b""schouwing over de houding
van het Westen Tenaanzien van
het prohleem van de nationali.
tC'iten in het algenwen .'n de cri-
sis in Joegoslavië in het bijzon-
der. In del.e heschouwing stelT
hij dat het de hoogsle tijd wordt
dat hl,t \"hsten naast aandacht
\'l.or de individuele rel:hTen van
burgers. ook eens goed gaat na-
denken over de l:ol!ectieve rech-

teil van de minderheden .. \-liJn
enige punt van kritiek betreft het
onthreken van een hoofdstuk
uver de zigeuners. \X'ellicht bn
Detrel. dit hij een herdruk alsnog
aan dit verder helangwekkende
boek toevoegen.
Zeker ook \'nor militairen die,
direkt of indirekt, met
Joegoslavië te maken
hebhen/krijgen een aanrader.
Dr. Ra}'mond Detrez: ~e
Halkan. Van burencuzle tot bur-
geroorlog. Hadewych, Raarn
1992.2-'5 blz. gcm. (kaarten)
/4.';.,. (\"('H)

Na de val van het communisme
(1989) hebhen op de I\alkan zo
ongeveer alle natinnale minder-
heden van zich doen spreken. De
strijd or de Balkan heeft dete
minderhedenproblemaTi('k. via
de media. ineens onder de volle
aandacht gebracht. Wie de za-
ken nog een beetje meent te kun-
nen volgen wordt regelmatig ge-
confronteerd met nieuwe situ-
aties. lIIet 'nieuwe' nationalitei-
ten en met achtergronden die
SOllISeeuwen Teruggaan. \X'ie in
dat I>osvan minderheden het
spoor bijster dreigt te g""rak""n
kan uitstekend terecht bil het
onlangs verschenen boekwerk

relatie tussen wat mensen willen
en wat de regering doet.
flroezeer in de lO<Jpvan de jaren
opvattingen over vrede en veilig-
h•..id en het buitenlands beleid
kunnen veranderen, blijkT uit de
studie van ur. Ph. Ewrts: 'Wat
denken de mensen in het land~'
Dae publikatie geeft een over-
zicht van dl."omwikkelingen in
de :-.Jederlandse puhli •..ke opinie
vanaf 1911J.
De auteur put uit tal van opinie-
onderzoeken, zoals die door on-
derzoeksbuTo's en wetenschap-
pelijke instellingen ondernumen
zijn. Aan de orde komen onder
meer de omwikkelingen met be-
trekking tot het Nederlands
vriend- en vijandbeeld, op~'artin-
gen over de kans op oorlog, over
de noodzaak van defensie en
krijgsmacht. de NAVO, de kern-
wapen>. vredesbeweging. ont-
wapening •..n wap •..nbeheersing.
Ook de meningen van de
:\ederlanders inzake de Golf-
oorlog en met betrekking tot de
burgeroorlog in Joegoslavië
worden in hun ontwikkeling be-
schre~'en. Een prima naslagwerk.
Philip Evcrls: Wat denken de
mensen in het land?
Studiecemrum voor
Vredewraalolstukken. Postbus
9108.6500 HK Nijlll~en 1992.
176 hlz. / 27 •.,0. (WH)

De publieke opinie is weliswaar
nieT uitsluitend maatgevend VOOT
wat een overheid in een demo-
cratisch land behoort te doen.
m:lJr zeker wel van groot he-
lang. Het volgen van de omwik-
kelingen in de puhlieke opinie is
dan ook niet alken een imeres-
same bezi.gheid. maar is van we-
zenlijk belang als het gaaT om de

IJl'

Publieke opinie

Balkan

hoek Tehebben gelezen.
ZhanlolJie: Er is maar één zon.
De Geus, Breda 1992. 30" bil.
/ .19•.';0. (WH)

wat denken

)
'de mensen

in het land'?.~-----
P/,;hp £"",t>
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Broodje Aap
Ondl."r dl."zl."titl."lvers(-heen 14
jaar geleden hij Dl."Harmunie
een bunJel 'verhaaltjes' van
Ethel Portnoy. In september jl.
kwam cr een vervolg uit'll'titeid
'Broodje Aap :\let', met ilustra-
ties VJn Scot Nl."arr. Het betreft
hier l'en uniek soort leccuur,
waarvan de veelzi)diJ;e ameur
I'ortnoy nil."talleen verzamelaar-
ster is, maar ook dl."'uin'indl."r'

"'----
mag worden genoemd. Of, 7-Oals
ze zelf in de inleiding z.egt, ze is
'Je Gebroeders Grimm van het
BwoJjl." Aap' geweest. Hl."tis een
mengeling ,'an voor waar duor-
verteiJl." anekdotes, moppen en
geheurtenissen. In elk geval wor-
Jen in l."l."nhijn'l 30 pagina's tel-
lende nutenveranrwoording
ve."e."1.1Illive."rsemedia als vind-
plaatsen vermeld. Dit keer zijn
hl."t110 'verhaaltjes', afkomstig
uit dl."hele wereld, in lengte va-
riërend van slechts één of twee
tot hooguit vil.ftien zinnen. Om
te proeven Hl gl."nhier enkde
van de kortere.":

120 wee!
Een HOUWkocht een mooie gro-
te ruhberplant bij de bloemist.
:\Iaar eenmaal thuisgekomen,
leek het of de plant kreunl."nde
"duiden ma;lktl.".
Zl."underzocht hem nauwkeurig,
En daar, onder een van de blade-
n:n, ontdekte ze een harenJe ta-
rantula.

49 Vlammenwerpers
Een Illl."isjl."was lak op haar haar
aan het spuiten tnl."nze lJt,sloot
een sigaretje op te steken,
De nevel veranderde in vuur.
Haar haar vatte vlam en tegelij-
kertijd explodeerde de spuitbus.
Van haar hoofd bll."efalleen een
knapperig korstje over,

53 Duur recept
Een vrouw uit een Newrorkse
buitenwijk had in het \X'aldorf-
Astoria Hotel gedineerd en zo
genoten van de 'red ,.elvet cho-
colate cake' die ze als de."ssen
had genomen, dat ze om het re-
cept vroeg. Dat kreeg 7~ • en l."en
paar weken lat('r een rekeninJ;
van duizend dollar.

Fen 'lekker' hoekje, nlOr lief-
hehhers.
Ethel Portnoy: Broodje Aap Mer.
De Ilarmonie, Anmerdam 1992.
181 blz. Gem. f 26,:;0. (FS)

LeHn!!
Wie in de afgelopen tien jaar de
films van de Duitse regisseur
Rosa van Praunheim heeft ge-
zien, kent ook Loni Huber.
Van oorsprong dansl."rl."Sen per-
formn begint ze als 70-jarige
nog aan een filmcarriére. En nu

heeft deze 80 jaM jonge, aans.
komische actrice (ook vall tragi~
sche glansrollen) haar roetige 11."-
\'ensloop op schrift gl"steld.
f let is niet een nauwgezettl." hio-
grafie, maM het vlotvendde Ie.
vensverhaal van lle in 1912 in
Kiel uit POOIs-loodse ouders ge-
horen l.otte Goldmann. 'Ik laat
me nOHlang niet ki~tenr is een
pMelkening I'an kleurrijke her-
inneringen, hoeiende I'erhalen en
pikante anekdotes over mooie
mannl."n en zwoele nachten, hu-
welijken en homo's, humor en
tragiek, hartstocht en erotiek,
liefde en ijdelheid, dromen en
Jriften.
Na haM/'eugd in Kiel J;aat Lotti
n,l;Ir lier ijn, wa,lr ze ondanks
het Naziverhod samenlel."ft lIlet
de Kielse burgemeesterszoon
Hillen LUl."ken.Ze worden gear-
resteerd, hij wordt in de J;evan-
genis vcrmoord en zij overge-
bracht naar een concentralle-
kamp. Ka een jaar (eind '38)
wordt J.e "uitgekocht" en moet
binnen 10 dagen Duitsland uit
zijn. Ze heeft het "e1uk als dan-

~ """~.IXIAATMEN()(;
lANGN1F.rKlSTEM

seres een studiehl."urs te krijgen
voor het conservatorium in
Jeruzalem. In Palestina trouwt
ze met de Britse majoor Al•..c
Kingahy, met wie ze jaren in
Egypte, Londen en op Cyprus
verblijft. Samen runnen ze vanaf
1948 een horel in Nicosia. Ze
s..:heiden, ma:tr hlijven goede
vriellden en Alec helpt haar aan
een eigen har/restaurant, de be-
roemd geworden Octopus, in
Kyrenia. DaM leerde Lutti de
provost marshall van (hl"t Bribe)
Cyprus kennen, kolonel
Norman Hllher, die later haar
tweede echtgenoot werd.
Politiek is dit Je perioJe - twee-
Je helft jaren'50 - van de
Suezcrisis en de Griekse EOKA-
terrl."ur van gl."neraal Grivas en
aartsbisschop :\lacarios. In deze
woelige tijd •..n houdt de romanti-
sche barhuudster zich stevig
st;lande tusSI"n Engelse, hanse
en AustrJlische miliuiren,
GriekelI en Turken, In de jaren
'60 drijft ze w"'l."reen restaurant
in Lond •..n, in de jaren '70 een
dans- en thc,Herschool in Berlijn
en i~.de jaren 'SO dus di •..film-
carnere.
Een veelbewogen leven, d,1! zich
als een film voor de le7.eront-
rolt. Het hoek is vertaald uit het
Duits (Dieser Zitmlle IJ,)t I/(JfIJ

l'iel s..J[t!) door Gerda .\-leijerink
en is verlucht met 20 foto's.
Loni Huber: Ik laat me nog lang
niet ki~ten! BZZTöH, Dcn
Haag 1992. 17(, blz. Geill.
129.50. (FS)

VOUR BOO~S OR VOUR l-IFE., '.

1492-1992
In her vorige nllmm..-r van EGO
werd ter gl'legenheid van het
Columbllsjaar op diverse manie-
ren a,mdacht geschonken aan de
oorspronkehjke bewoners van
hl."tAmerikaanse continent, o.a.
in dc hoekenruhriek met bespre-
kingen van fraai geïllustreerde
historische studie~ ol'er Je
Azteken en de Maya's in

m" '~-'.-
!JJ..l_~~---,,-,
tilu_~
~A-k•~.;-"_" ',_.i

, ,- ,
- ''''_.' -=
!vlidden-Amerika en over de
~oord-Amerikaanse indianen.
~ct bij het ter perse gaMI van
dat lllllllll1l'r kwam ook in de bl."-
kende AO-reeks (wekelijks ver-
schijnende gci'llustreerde hoekjl."s
van ca 20 hk OVl'radude on-
dl'rwerpen) een llecltje uit onder
de tilel 'Vijf eeuwcn Latijns
Amerika'.
Het werd boeiend geschreven
door Peler I{inrzen, die zelf
sinds 196.5 elk jaar geruime tijd
in dit werelddeel doorbrengt ell
de ontwikkeling ervan op Je
voet volgt vanuit zijn grote hl."-
trokkenheid hij land en volk,
Uiteraard veel heknopter dan in
dl' vorige keer besproken hoeken
komt hier de geschiedenis ,'an
Noord- en :\1idden Amerika aan
de orde, maar ook die \'an Zuid-
Amcrika en Pizarro\ ,'crovering

"an het Inca-rijk, alsmede de di-
"etse Europese achtergronden
\'an de ontdekkingsreizen/roof-
tochten.
Tot slot noemt Binnen 'Spaans-
Amerika: onhekend, onhemind
cn onbegrepen" hetgeen te\'l."ns
de titd is van zijn ongeveer ge.
li]ktijdlg Hr<;<:henen bock (146
hlz" bi) Kok in Kampen,
121,50).
Het AO-boekje is Ie bestellen
door 1 3,50 (incl. porlO) te gire-
ren op nr, 287934 van Stichting
IVIO/AO te Lc1y~tad o.v.v. nr.
2437. (FS)

\'('im I/dj
frdl/k Spuclstra
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