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EGO IN HET GROEN.

Is het alleen uit aardigheid om met het nieuwe jaar ook EGO eens in
een ander jasje te steken? De nieuwe ()m~lag is eindelijk klaar. Het
traditionele "hemelsblauw" heeft het moeten afleggen tegen de meer
"natuurlijke" kleur groen. Vanzelf misstaat zo'n kleur in het le~er niet.
Sterker nog: het suggereert misschien een nadrukkelijke pogin~ wat
meer aan te sluiten bij de grootste lezers~roep van het blad.

De werkelijke rcden is een andere. Er is ~ekol.en voor een grotere
herkenbaarheid van het blad in het geheel van het humanistisch
denkgoed. Het li~t dan ook in het verlengde van de keuze van het
Humanistisch Verbond om de kleur groen te "promoten".
EGO in het groen dus. Dat prikkelt de fantasie.
Allereerst drukt "groen" iets uit van onze verbondenheid met de
natuur. Tegelijkertijd ademt die kleur wat van vrijheid.
J\-lidden in dat groene geheel van natuurlijke vrijheid is cr de spelende
mcns. En omdat het één noch het ander "vanzelfsprckcnd" is, doct die
mens van zich horen in vcrantwoordelijkhcid. Dat laatstc mag
de betekenis zijn van hct kunstzinnige mannetje op dc omslag, dat op
die manier wil verbeelden waar humanisme voor staat.

"EGO", de naam van het blad, is dezelfde gebleven. Ondanks de
kritiek, ook wel uit eigen kring, heeft EGO het temidden van allerlei
denkbare alternatieve namen opnieuw gered. Overigens
terecht! EGO verwijst naar het individu en vindt in het individu ook
zijn aanknopingspunten. EGO laat geen ruimte tot weglopen, maar
stelt, overcenkom~tig de groene betekenissen, de vraag centraal naar
\\-"atmenselijk is en wil zich daarvoor inzetten.
EGO is ook beweging. EGO staat in de wereld van (ook) Anderen.
De beweging van EGO gaat die Ander(en) aan en is per definitie op
hen gericln. EGO wil Samenzijn. Dat is wat anders dan alleen op de
wereld!

Er is ook een ander lettertype. Kortom: de hele lay-out van EGO is
veranderd. We denken dat daardoor de leesbaarheid is vergroot.
Nu de inhoud nog. Aan het begin van het nieuwe jaar mogen wc het
best nog eens beloven. We zullen ons echt inspannen om op een
concrete en volstrekt heldere wijze een bijdrage te leveren aan dat wat
mensen van elkaar nodig hebben in deze, zeker ook voor het militair
bedrijf, lang niet eenvoudige tijden.

De redactie wenst alle lezers een fantastisch groen jaar met EGO!

Reductie



WEMOETEN OVER DE GRENZEN HEEN
KIJKEN

Gcncraal.majoor A,P.P.M. van Baal (47) is plvBLS en tevens Directeur
Operatiën van de KL. Eenvoudiger gezegd de vervanger van generaal Couzy
en de baas over KL-uitzendingen. Van februari tot september 1994 was hij
chef-staf van het Bosnië-Hcrzcgovina-Command en de rechterhand van de
Engelse luitenant-generaal Rose.
Een hooggeplaatste militair die zelf aan den lijve heeft ondervonden wat
voor een hectische tijden de krijgsmacht momenteel doormaakt. "Zijn" bri.
gade (de 43e in Havelte) werd opgeheven en als klap op de vuurpijl werd hij
geconfronteerd met de nieuwe taakstelling van de krijgsmacht: uitgezonden
kunnen worden.
Voor het jaarboekje "DicIHbij mijn bed" van de dienst Humanistisch
Gcestelil-ke Verzorging had raadsman \Vim Hcij ccn lang vraaggcsprek met
generaa Van Baal. De opzel van dit boekje noopte dil in[crvieuw stevig in te
korten. In dit nummer van EGO de volledige Ickst.

Nog maar betrekkelijk kort geleden was
de andere kant van de wereld echt nog
vcr van ons hed. Inmiddels lijkt onze
wereld, door de geweldige rcchnologi-
sche omwikkelingen (o.a. communica-
tiemiddelen en transportmogelijkheden)
meer op een groOTdorp. Dagelijks wor-
den wij, via de media, geïnformeerd over
alle mogelijke geheurtenissen uit de ver-
sre uirhoeken van de wereld_ Ver van
mijn bed hesraar eenvoudigweg nier
meer.
in die zin is het alleszins logisch dat hij-
voorbeeld een instituur als de V1\', op te
vatten als een soort wereldregering, de
mening is toegedaan dar zaken, die waar
ook maar ter wereld gebeuren, ons allen
aangaan.
Althans in theorie. Wanneer evenwcl de
beslissingen van supra-nationale licha-
men als de VN direcr van invloed zijn op
ons bestaan dan wil ht'r wcleens wat las-
tiger worden daar nog zo warm voor te
lopt'n.

Heeft /I het idee dat beslissingen. geno-
men op het hierbol'en bedoelde politieke
wereldtoneel, direct uan imJ/oed z;;n op
/lW funktioneren als officier Fan de
Koninkli;ke Landmacht?
Ik denk dat dat heel duidelijk is. Ook [ot
nu toe is her zo geweest dar in supra-na-
tionaal ver hand, wals bijvoorbeeld bij
de Navo. de landen, weliswaar in over-
leg met elkaar, uiteindelijk komen tot
een bepaalde henadering_ Dat is dan ook
een bt'nadering die door iedereen wordt
geaccepteerd. \X'at ht'trcfr de VN ligr dat
niet anders. De wereld is, zeker ook op
het gebied van vrede en veiligheid, heel
groot geworden_ Het is absoluut niet
meer zo dat we ons kunnen veroorloven
alleen nog maar naar ht't kleine stukje
beschaving v;'tn West-Europa te kijken.
We moeten over de grem:en heen kijken,
daar hehben wc een bepaalde verant-
woordelijkheid \'oor. Dat betekenr dat
de wijze waarop de wereldpolitiek in de
sreigers wordr gezer mede bepalend is

voor de manier waarop hier polirieke
besluitvorming pb;'ttsvindr en dus ook
medebepalend voor het ;'tspiratieniveau
van een land om zich te willen bemoeien
met de vrede en veiligheid in de wereld.
En dat heeft direkt te maken mer het
functioneren van de krij~smachr. Dat
herekent dat iedere functIOnaris in die
krijgsmacht zich moet realiseren dat de
krijgsmacht een onderdeel is van de mo-
gelijkheden van een regering om invloed
uit te oefenen waar ook ter wereld. Dat
is een keuze die je allemaal moer maken:
"wil ik d.lar aan deelnemen ja of nee".
En als je praat over een betrouwbare
krijgsmacht dan moet je die keuze van
tevoren maken en nier halverwege de rit
of vlak voor een uitzending of een nieuw
commitment. lhr kan natuurlijk wel,
want iedereen heeft zijn eigen verant-
woordelijkheid maar als je dan beslist
"ik ben het er niet mee eens" dan moer
je de kOllsekwenties van die keuze aan-
vaardt'n en deze organisatie verbten.
Terug naar de vraag: die rebtie is er heel
concreer.

U lJeeft mi een functie in het zogenoem-
de "tweede echelon", althans op enige
afstand van het direkt lIiU'oerende werk.
Nog niet zo lang geleden was 11 direkt e1l
daadwerkeli;k betrokkCII bi; het Bosnië-
drama. Is dat van enige invloed op hoe 11
tegen het uitzendbeleid aankiikt?
Uiteraard is dat van eminent belang. Het
is ook een heel goede fase geweest tussen
het moment dat ik brigadecommandant
hen geweesr en de verantwoordelijkheid
die ik nu heb. Als pl\-BLS draag ik mede
verantwoordelijkheid voor de wijze waar-
op wij het uitzendbeleid gesralte geven.
Dat lx,tekent dat ik die ervaring, die ik
heh meegenomen uir Bosnie, iedere d;'tg
kan gebruiken. De Directeur Operatiën
heeft in zijn organisatie de sous-chef
Operatiën die is "baas" van de Crisisstaf
en ik wordt dus dagelijks geconfronteerd
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m{'t uitgezond"l1 militaiten, eenheden zo-
wel als individuele militairen, Ik ben er
dus niet alleen beleidsm,ltig mee bezig
maar ook in de dagelijkse uitvoering.

U beltt, tot 1/11 loe, één ",m de weinige
gC1Icraals die zelf uitgezonden zijn gc-
wt'est. Hoc bellmgrijk is het /'(lfJr de or-
glmis,llie dal ook deze categoric gcwoon
uitgczonden kan umrden?
Ik heb cr bij mijn uit/.ending veel aan-
dacht aan geschonken dat niet alleen de
korporaal aangewezen wordt maar ook
de generaal. Ik denk dat juist het mo-
mellt waarop ik werd uitgezonden {'en
heel belangrijk moment is geweest. Wc
stonden juist op h"t punt eenllieuw COlll-
mitJllent ,\an te g,lan. ef l.OUeen nieuw
bataljon gaan. Dutchbat-I. Ik denk dar
het ook goed is gevallen dat de BLS. toen
de mogelijkheid zidl voordeed, dcze di-
rekt heeft aangegrep{'Jl om een g{'neraal
uit te zenden. Ongetwijfeld mede met de
gedachte aan het n'rvolgtrajecr. De wijze
waarop ik aangewezen ben is op dezelfde
wijze gebeurd als ik daarmor heb ge-
daan mct mensen uit mijn brigade. En
dat vind ik heel erg goed, Er mag op dat
gebied geen onderscheid zijn russen Je
generaal en de korporaal.
Een tweede punt is dat je ook reed 1I10t't
djn. We heblwn niet zo H'rschrikkdil.k
vecimogcliikhed{>11 hooggeplaatste mi i-
tairen uit tt' n'nden. Bij de VN hanteert
men eeu soort puntensrsTeem. Aan d{,
hand van dt' hot'veelheid troepen op Je
grond mag je dus ook et'n ilJllt,1l behtng-
rijke pusitit's bekleden, Ik hen t'r een
groot voorstanJer 1,';111 d,u WIJ, daar
waar het mogelijk is. ook die mogelijk-
heden uitermate goed bt'nuttl~n. Dat he-
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tekent. in mijn visie, d.lt de mt'nsell dit'
O\'er een aantal jaren leiding moeTen
~aan gevcn aan de Kl., met voorrang
uitgezonden zullen gaan worden, Ik
denk dat het van huitt'n~ewooll grom
belang is aan die top mensen te hebbt'n
die die ervaring hebben, die precies we-
tt'n waar het over gaaT.

\I:',7SlII/' periode-Hosnii ccn tiidl'ak dllt
u zich steeds II<1drukkeliik hew/lst u'as
IJal/de idee/e dodstellillRclI I'illl de VN?
D••.ideële doelstelling moet je als militair
hed snel \'ertakn ll,l;H de daadwcrkelij-
kc uitvoering op het grondvlak. :\kn
moet zich voorstellen dat ik als chd-staf
van HH-Command op het tactische ni-
ve;JU bezig was. Als ic d,lH kijkt hoe
goed Je hulpverlening \'erlopen IS, met
n,lme J{, periode dat ik er gezeten heb,
dan kun je niet tevreden ilchteron'r leu-
nen maar je kUilt wel v,lststellen dat de
ideële (loeIstelling heel conCfet't vt'rta,lld
kon worden in die periode in Bosnië-
Iiefl.egovina, De geVt'chten vonden al-
ken maar pLlats op een hed hl,lg niVt'au,
in Sarajevo was. na het ultimatum, van
grootscheepse nt'sdtit'tingen absoluUT
geeu sprake lllèer, de voedselvoorzie-
ninp; was prima voor elkaar en het nor-
male leven kwam voor een belangrijk
deel wt'er op gang, \X'at ook heel erg be-
langrijk is, en dat vergeten we weleens.
dat er tussen {I<:Kroatcn en de ~1os1ims.
na ecn bloedige oorlog. t'ell wapenstil-
stand cfft'o:tid is gl'worden.
Er zijn cen aantal dillgt'11nit't gelukt. De
uitwisseling van doden. gewonJt'n en
(krijgs)gt.'vangèllt'n tussen Serven en
:\loslims is maar mondjesmaat op g,tng
gekomen.

.\laar cr is onmiskenbaar een begin ge-
maakt met {'t'll vredesproces. liet "chte
vredesproces IS heLlaS nog niet succesvol
van start gegaan. Dat is jammer. De
kansen die zich hebben voorgedaan l.ljn
benUT maar de partijen zelf ht'bbt'n bt'-
sloten nit't v{'rder over vrede te praten.
Terugkomend op de vraag, met die ideë-
le Joelstelling, verra,lld in concrete akti-
viteiten. hen je dagdijks bt'Zlg, We heb-
ben daar erg veel aan gedaan. ledt're
week hielden wc evahutiebijeenkomsten
om te kijken wat we hadden hereikt,
Dat vereiste heel Wilt werk maar het gaf
je wel een beeld van wa,lr sta ik hier ei-
gt'nliik voor, wat lukt nu w<:l en wat
niet. Dat succt'sverhaal komt nauwelijks
in de puhliciteit, ht't lijkt wel of dat niet
interessant is. Er is geen sprake mcer van
genocide ell er was geen sprake meer
van grootschalige gevechten. Afgelopen
zomer stierven er in Detroit per dag
mn'r mensen door gt'\veld dan in
Bosnië-Herzegovina. En dat is alleen
ma;lr gelukt d,lllkzij de aanwezigheid
van Unprofor en het voorrreffelijke
wt'rk van al die eenheden daar.

W'as u zich op e/lig }llIlmellt bewust l'an
het feil dat /I bt,trokkclI was Mi of zelfs
het middelpuIlt was I',m het Il'crddge-
beurclli'
Ja. Een pe,Ke-keeping operatie zoals Jie
nu in Bosnie plaatsvindt is zelfs tot op
her tactische niveau voortdurend t'en
wisselwerking russen de politiek t"ll Je
direkte aanwezigheid en inzet van mih-
tairen. De situatie in Je rijd van de
(;oral.Je-crisis, de situatie tijdens het
vredesproces tussen Je Kroaten en de
;\loslims. de problematiek met Jt' con .



tactgroep, de momenten waarop er ge-
weid werd gebruikt, dan voel je en dan
merk je dat de wereld mer je mee kijkt.
Een tweede punt is dat, zittend in
Sarajevo, en constaterend hoc uitzicht-
loos de siW;lrie is voor mensen, je ook
beseft dar de aandacht van de wereld
zich regelmatig afv.,'cndt van die SitU3tic.
Ik heb er ge7.eten toen de situatie În
Ruanda uit de hand liep en de spannin.
gen rond Korea hoog opliepen. Dan zie
je nier alleen dat de pers snel vertrekt
maar dat her item uit de gchele media
\'Crdwijnr. Een derde moment waarop ik
dat heel bewust heb meegemaakt was
met betrekking tot mijn bezoeken aan de
enclaves. In Gorazdc en Srebrenica zie je
niet meer en niet minder, anno 1994,
een kamp waar mensen geconcentreerd
zijn: uitzichtloos, geen enkel perspectief,
waarbij ik mij afvraag of de mensen die
erin zitten, het lot van die mensen, echt
meer is dan een politiek middel in de
handen van één partij, dat ook als zoda-
nig gemakkelijk opgeofferd zou kunnen
worden. Dan besef je ook weer dat wij
echt voorkomen dat die mensen op dat
momem iets overkomt, maar dat er ook
geen uitzicht voor die mensen is. Dat be-
seffend, met alle diende van oorlogsmis-
daden en gruwelijkheden die plaatsyon-
den, geven toch aan dat de mens tot een
laag niveau kan afzakken. Dat is dan
wel de zelfkanr van deze wereld.

Op het moment dat It aangewezen werd
voor een functie in HOSllië bent u zich
toen grolldiK Kaan verdiepen in de rol

Fan de Nederlandse regerinK, wat willen
ti; precies en wat ga ik daar doen? Kon
11 zich t'indell in dat hesfuit?
In de periode dat ik bij de 43e brigade
zat had ik mij daar al heel veel mee bezig
gehouden. Mijn voorganger had bij het
onderdeel het uitzend beleid en de be-
trokkenheid van de krijgsmacht daarbij
op een heel duidelijke wijze aan de orde
gesteld. Zo in de geest van: mensen denk
erom, vanaf nu kunnen we allemaal uit-
gezonden worden, je moet je niet meer
afvragen of je uitgezonden wordt, maar
nog slechts wannèèr dat zal gebeuren.
Dan is het te laat om je er echt voor te
gaan interesseren. Dat wil zeggen: in het
dagelijks functioneren moet je nu al tijd
inruimen om na te denken over uitzen-
den, op je werk met je kollega's en thuis
met je relatie. Dat moet je ook doen op
een hoget niveau: "wat betekent dat nu
voor mij wanneer ik op een bepaalde
funClie zit, hoe moet ik mij dan opstellen
tegen de invloed van ... " Daar komt die

rolitieke invloed ook bij om de hoek kij-
en. Dan ga je je ook afvragen waarom

Nederland besloten heeft om deel te ne-
men aan Joegoslavië, wat willen we daar
bereiken, komt dit overeen met het man-
daat, hoe is de relatie met de andere lan-
den, enz.enl. Ik heb mij met dit soort 7.a-
ken, in die tijd, behoorlijk bezig gehou-
den, lUwel in gesprekken met mijn men-
sen als met literatuur over deze thema-
tiek. :\olet als centrale onderwerpen: wat
\villen we daar precies en wat niet. liet
is heel erg duidelijk dat wc daar niet in
een gevechtssituatie terecht willen ko-

men. We hebben ollle Nederlandse een-
heden daar niet naar toe gestuurd om
vrede af te dwingen. Wij zijn daar puur
voor een humanitaire missie. Dat we,
wanneer we daar zitten, wat meer willen
doen is iets anders. Wanneer de gelegen-
heid zich voordoet doen we ook wat
meer, proberen we ook meer te doen
dan alleen maar de ondersteuning van
die humanitaire aktiviteiten, maar het
mandaat is duidelijk en de positie van
onze regering daarin is ook hartstikke
helder.

KUilt 11 situaties en/of umstandigheden
noemen waarbij u bezig was lJIet de pu-
litieke consequenties t'an uw persoonli,k
hande/en?
Ja. Ik heb tijdens het overleg met Serven
en Moslims in een groot aantal situaties
gezeten waarbij de uitkomsten direkte
politieke consequenties hadden. In die
zin dat één van beide partijen het wel-
eens niet langer zou accepteren dat
Unprofor daar nog langer aanwezig zou
ziin, of Unprofor niet langer meer als
neutraal zou beschouwen. Dat zijn toch
momenten waarop ik geen angst voelde
maar wel besefte hoe belangrijk het was
waarmee ik hezig was. Dat zijn vaak
ook situaties geweest, zeker in de rich-
ting van de Serven, waarin besloten was
om geweld te gebruiken. Dan word je ei-
genlijk daarna ter verantwoording ge-
roepen door i-én of beide partijen. Ook
het niet gebruiken van geweld is mij
kwalijk genomen. Op 5 augustus heb ik
persoonlijk de Serven gewaarschuwd

-...., ..,- ,
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dat Je Xavo luchTaanvallen zou uitvoe-
Ten. Ik heb CTzorg \'oor gedragen, door-
dat ik geëist heb van de Serven dat ze me
terug zouden melden wanm."CT het perso-
neel van de wapcllsysTt'men af was, {hit
die order ook uitgevoerd werd. Iets
waarmee ik onmiddellijk op het politie-
ke niveau zat. Het was onze IwnaJc-
ringswijze en daar hen ik achter blijven
staan. H('t gehruik van geweld in I_o'n
crisisbeheersingsoperatie is geoorloofd
als het proportioneel IS, als het is nà
voorafgaande waarschuwing en als het
te maken heeft met heTmand,lat waar-
binnen 11,'llloet functioneren en waar-
binnen de srrijdcndl' partijen de spelre-
gels erkennen. In die siruatics is er voor
mij geen enkele rel!en waarom ik niet
zou doen wat van mij verwacht wordt.

Aûlf dit soort bcslissillgel/ zit een zwaar
moreel aspect.

ja dat is zeker zo. In d:H soort siruatics
)lijkt dat alles wat ik als mens èn als mi.
litair hcb meegekregen samenkomt. Het
gevoel &n je het moet en kunt gebrui-
ken. En als je met Je inzet van je gehele
persoonlijkheid zo'n bcsluitvonnings-
proces, dar heel zorgvuldig ('n heel snel
moet gebeuren, overziet en je vraagt je
af: is het een besluiT geweest op basis
van de juiste informatie, is het een eerlijk
besluit gcwecst en waren cr j';cenandere
mogelijkheden dan heT dreigen met of
eventueel gehruiken van geweld. en je
komt dan tot de conduslc dat het inder-
daad een goed besluit is ge\vccst, Jan
kun je ie ook rustig omdraaien t'll on:[-
gaan toTde orde van Je dag.

Bedoelt 11te zeggeIl dat het daarbij ['<lil
Krote betekellis is uf cr spr'lke is l'an har-
mrmi<- tussell ae aielJste ul'crtuigiug als
mens en dl' professiOllaliteit als milituir?
Die harmonie, ja, precies, daar gaat het
om. Op grond van een aantal criteria,
die wij intern heel goed hadden bespro-
ken, en waarvan wij hadden gezegd: dit
zijn de zorgvuldigheidscriteria waar-
langs wij her hesluitvormingtraject laten
lopen. Die criteria hadden dus te maken
met proportionaliteit, dwz. is er t'cht
sprake van een situaTie waarin die of die
beslissing wel genomen moet worden,
enz. Achteraf \verd da:l.Tover veralU-
woording afgelegd aan V:'>J-gezant
Akashi. Precies volgens het draaiboek
werd gewond wat er was gebeurd en op
basis V,lII welke elementen besluitvor-
ming had plaatsgevonden. \Vanneer je
dan kllnt zeggen dat het zorgvuldig is
geheurd, met de juiste afwegingen en
toepassing van de juiste criteria, dan
kun je zegg{'n d,lt ie in dat dilemm3 de
juiste weg hebt gekozen.

111 /Jot'l'crrc dced UUJ ge;:illl1lce ill het he-
lel'eli I'all de situatie daar? Maakte u
zich cr lJelema,lllos 1"1II tijdells het u'ak
uf speelde het erKells up de ,ulJfergrmld
toch steeds mee?
Ileel intells. Ik denk dat 31s het gaat om
psychische hclasting d,lIl wordt die van
het thUIsfront heel vaak sduomclijk Oll-
derschat. Ik heb tijdens mijn verhlijf in
Sarajevo een professionele houding aan
kUllnellnemen omdat ik H1tens met mijn
werk hezlg was, ik veel meer positieve
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dan negatieve dingen 7.agdie wij konden
Joen en voor slechts een klein deel ellen-
de. Dat was d,ln ook (:cht ellende die
diepe indruk m,takte en een heel helang-
rijke rol speelde. Maar het positieve
overheerste èn ik kon er iets mee doen,
ik kon iets voor die mensen hetekenen.
Iharentegen het thuisfront, dat zit op
afstand, ?iet met name de tv en krij~t
zeer gekleurde informatie. Heel vaak ou-
Je beelden met actuele informatie, com-
mentaar wat niet ter zake doende is en
vaak heel suggestief. Dat hetekent dat je
thuis soms tien keer op een dag hetzelfde
bericht kunt horen en daardoor het Idee
krijgt dat daar voortdurend trammelant
is. Een volkomen verkeerd beeld.
Ik wil datgene wat er tijdens de
Gorazde-crisis aan de hand is geweest
niet kleineren maar de sfeertekening
wordt heel vaak volkomen uit zijn ver-
band gerukt en daar staat voor her
thui~front niets tegenover. Dat betekem
dat je in IC telefoongesprekjes en in Je
hrieven die je schrijft en Je bt:7.0eken tij-
dens verlof proheert dat recht te trek-
ken. Dat is geweldig moeilijk. [k hen er
van overtuigd d;H wij het thuisfront
meer informatie moeten geven dan nu
via de media tot de mensen komt. De
KL-crisisstaf doet daar al heel /o;oed
werk in en het hoeft niet altijd veel geld
te kosten. De Denen hebben bijvoor-
beeld het srsreem Jat de comm,lIldant
van de eenheid iedere dag een hood-
schap op een bandje inspreekt dat je
kuilt beluisteren. Dat bandje spreekt hij
in TMdat hij, eveneens iedere J.lg, geïn-
formeerd is over de ,.aken die hij het
thuisfront h:ven. Hierhij gaat het niet
om de successtorv maar om een beeld te
geven van de \n:rkclijkheid. Zo zijn er
nog wel meer mogelijkheden waM we
eens naar zouden kunnen kijken.

Nederland dr.lagt eell hehoorlijk steell-
tje bi; aall de lopellde VN-missies.
Uitg,/1Igspllllt I'all de regering is, bij eell
1Il(lxim<la!te leveren ills/,am/ing, dat de
militair eell half iLl,lr Ifitgezollden kan
worden, eell ja.u "thuis" kali bliivell,
l'eTl'olgells weer eell half jaar wordt ill-
gezet, mz. 1101' kijkt u, bi; een dergeli,k
l'oortgezet beleid, tegell de draag-
kTLlc!Jtidraagl,lst I'all dl' krijgsmacht
uiwt
\'('ij proberell heel nauwkeurig In te
schatten wat reëel is. [n de ons omrin-
gende landen zijn er HlOrhec1den waar-
uit blijkt dat als je tot aan een verhou-
ding komt, 70als (10k bij Amerikaanse
mariniers die 55% van de tijd uitgezon-
den worden, dat dat na verloop van tijd
ahs~)lullt niet meer past. Groot verloop,
dlshlllctioTleren, verbroken relaties, enz.
Iht betekent dat er een goede halans
moet zijn russen het repeteren van de
uitzendingen. \'{Iij zullen ol17.eweg daar-
in nog moeten vinden waarbij \I\'ijer al-
les aan zullen moeten doen Jat e.e.a.
zich niet voltrekt bngs de weg van scha-
de en sch;lllde. Dat is ook één van {Ie re-
dellen waarom de BI.S heeft hesloten
niet het lil' Illaar het 42e uit te zenden
als vierde hataljon. Het is een heel kri-
tisch element met het rekking tot de uit-
zendingen, dat is zeker waar. Reëel is
natuurlijk wel Je termijn van zes ma311-

den uitzenden maar je hent 2 à 3 maan-
den aan het voorbereiden en je heht een
terugkeerverlnf, afwikkeling, enz. Dir
betekent dat je eigenlijk muet spreken
over {'en periode van negen maanden
waarmee je met de uitzending hezig
bent. Dan is cr een periode d,H je
"thuis" bem en binnen het jaar zou je
wederom uitgezonden kunnen worden.
Ik denk dat je daar héél erg goed op
moet letten wat dat voor effecten heeft.

Heeft 11 ecn beeld pan Je ideale wereld
op grom{ l'all IfIV lJitgililgsfJllllten elI le-
t 'cnSOI'ertu igillg?
Ik heb niet zo'n concreet heeld vaTl de
ideale wereld. Wat ik wd hoop is dat we
heseffen dat als er geen go{'de verdeling
van rijkdom komt van deze wereld dat
deze wereld nooit fundamenteel zal ver-
heteren. Zolang we niet hereid zijn de
rijkdom te delen, ècht te delen, dan
wordt het nooit wat. Om dat hij de kop
te pakken hoop ik dat de VN een be-
langrijke rol 7.al kunnen gaan spelen.
Veel van Je conflicten \vordeJl wel over-
goten met een saus van n;ltionalistische
idei:en, ge1oofzaken. enz. maar zijn toch
heel vaak terug te voeren tot e{'n ongelij-
ke, onre<.:htvaardige verdeling van de
rijkdom. Daarmee wordt de hasis gelegd
voor het schenden van de mensenrech-
ten. Ik ben er niet van overtuigd dat
mensen alleen maar doden omdat ze het
leuk vinden, daar zit een hele wl'reld
achter. De onrechtvaardige verdeling
van de rijk{loJll is de grootste oorzaak en
veroorzaker van alle ellende. Daar moet
fundamenteel iets aan geda3n worJen.
Deze visie is rechtstreeks verbonden met
mijn levensovertuiging waarmee mijn
kijk op de mensheid unlosmakelijk is
ver honden.

\'(1im Hei;

Dit interview staat in verkorte ver-
sie in het jaarboekje "Dicht hij mijn
bed, Nederlandse hetrokkenheid bij
internationak- politieke hesluiten:
ervaringen van militairen en hun ge-
zin". Dit hoekje krijgt i{.dere EGO-
abonnee gratis toegestuurd. U kunt
het hestellen bij:
EGO-redactie,
Oranje Nassaulaan 71,
3708 GC Zeist,
tel. 03404-20906.
lJ krijgt het dan kosteloos toege-
stuurd.



DE BLINDHEID VAN DE HELDERZIENDE

Vrijheid van godsdienst hoort bij V{'T-

draagzaamheid. Maar wat moet je met
fundamentalisten VJn de Islam die in
Algerije moorden uit Ilaam van de gods-
dienST?War moet je met fundamentalis-
ten van het Christendom, die in de VS
niet opzien regen het vermoorden V;lll
mensen die abortus verrichten?

Gelovigen zeggen, dat je godsdienst niet
moet verwarren met religieus fana-
tisme, want dar leidt tot mourd
en dat is dus misdadig. Zulke
gelovigen hebben daarin
volkomen gelijk, maaT ik
heh de laatste weken
ook om een andere re-
den nogal wat proble-
men me[ die vriiheid
van godsdienst.
Neem bijvoorbeeld
de mensen die gelo-
ven in reïncarnatie,
in de "geestenwe-
reld", in een "on-
stoffelijk voortbe-
staan" of andere,
New Age-achtige
modieuze bewegin-
gen. De boekwinkels
liggen cr vol mee. En
paranormale verschijn-
selen zijn al normaal in
amusementsprogramma 's
op rclevisie,

Ik moet daar niets van hebben.
maar tot nu roe kon me dat allemaal
niet z(wecl schelen - mensen moccen
voor;ll doen wat ze niet laten kunnen en
geloven wat ze willen. Ik heb wel altijd
;ll gezonde skepsis gehad over wat
je "kahoutergeloven" kan noemen:
"Kabouters bestaan echt!" zeggen gelo-
vigen, die van je eisen je ongeloof te he-
wijzen. \',7ie kan bewijzen, dat kabouters
niet hesta;ln? En dus concluderen wlke
gelovigen: "Zie je: wij hehben gelijk en
kabouters moeten serieus genomen wor-
den."

.\bar geloof in reïncarnatie e.d. begint
mij tegenwoordig te irriteren, Dat is ge-
komen sinds de dood van mijn jongste
dochrer in de zomer van 1993, toen
Marjolein bij een hrommer-ongeluk
ha;lr nek brak (EGO V;ln september
1993). De la;lrste tijd krijgen wij name-
lijk af en roe te maken mer uitlatingen
van mensen die zichzelf helderziendheId
toedichten. Zij komen ongevraagd aan-
dragen met "boodschappen" ~'an onze
overleden dochrer. Marjolein had "een
oude schuld" te vereffenen uit "een vo-

rig leven", maM dat heeft nu "afge-
daan". "Los van het stoffelijk lichaam"
bereidt ze zich voor op "het nieuwe le-
ven", Dit schreef ons iemand, die de te-
lepathische boodschap "de zUIvere
waarheid" noemt.
Een andere helderzÎt:nde laat ons meede-

len, dat wij "teveel met haar bezig zijn"
en haar "los moeren laren", want dan
kan zij naar haar "Oma toe, die op
h,lar wacht". liet dodelijke ongeluk was
.Marjolein's "eigen verkiezing" - zij was
immers op het moment van het ongeluk:
"uit haar lichaam getreden, maar ze
hesloot toen niet terug re gaan". Een
even belachelijke opmerking kwam van
een aanhanger van de Scientology:
.\1arjolein is nu al plezierig aan het
spelen in haar nieuwe leven en weer
niets meer van ons af! (de Scientology
noemt zich wegens financiële en belas-
ting~'oordelen ook een "kerk", maar is
in verschillende landen met succes voor
de rechter geda;lgd wegens van alles en
nog wat, wat niers te maken heeft met
bona fide religies.)

Ik wil niet heweren, dat helderziendheid
niet bestaat, maar de mensen die ons on-
gevraagd zulke "boodschappen" men/e-
len, zijn kennelijk blind voor oll7.eweer-

zin tegen zulke ongevraagde informatie.
Marjolein is dood door een stompzinnig
ongeluk en daar hebben we het al moei-
lijk genoeg mee. Kom ons niet aan
boord met mededelingen, die cr op
neerkomen, dat :-.tarjolein een "oude
ziel" had uit een vorig best;l;ln. D;lt ha,lr
ziel nog even "volmaakt" moest worden
en dat ze ,lUeen daarom in ons gezin
werd geboren. Toen ze (in dit leven bij

ons) vrij was V;ln "het kwade zaad"
kon ze volgens de reïncarneer-
ders uit vrije wil zelf (op 24
jarige leeftijd) de dood 7.Oe~
ken.

Ik wil niet heweren,
dat mensen in zoiets
niet mogen geloven.
Kabouters hestaan
immers ook niet,
maar ik zal nie-
mand het rechr
ontzeggen geluk-
kig te zijn met het
geloof in kabou-
ters. Ik wens alleen
nier lastiggevallen
re worden met in-
formatie, waar ik
niet om heb gevraagd
en die mij kwetst en

verdriet doet. En daarom
ben ik minder verdraag-

zaam geworden tegenover
een ongeremde vrijheid van

godsdienst.

Wij hehhen nu zelf ondervonden, hoe
afschuwelijk het is als mensen, uit naam
V<ln hun "geloof", "waarheid", hun
"helderziendheid" je daar deelgenoot
van willen maken en hun "boodschap-
pen" aan je opdringen. In mijn
Calvinisrische jeugd zou ik geroepen
hebben: "Ga weg van achter mij,
Satan!" t••1aar dar is de Duivel met
Beëlzebuh uitdrijven. Ik zeg nu alleen
nuar: "Blijf uit mijn buurt met Uw
\veerzinwekkende 'boodschappen'!"

Geloof war U wilt, maar laat andere
mensen met rust. In de naam van Uw ei.
gen "god" of "hemel", Want dar is de
taal die U toch moet aanspreken: "laar
ons met rust - in god's naam; in hemels-
naam!"
Want de vrijheid van godsdienst bete-
kent ook de vrijheid om NIET te gelo-
ven, Om niet te gdoven in een god. een
allah of een boeddha; om niet re geloven
in reïncarnarie, in onstoffelijk bestaan
of in kahouters.

Karel Roskam
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NIEUW TEKENWERK VANSTEFAN VERWEY

oe V£RDACHT£. HAD Ge£"
rn06'L~"f.- ::lE-lJGD, mAAR. WASOt.r

G£5TOPTm£T R,O~£"

:'\ovember vorig jaar
vers.:heen er eindelijk
weer een bundel teke-
ningen van misschien
wel Nederlands beste
cartoonist, Su'fan
Vcrwc}': "Had 11gere-
serveerd?" .
Om maar met de deur
in huis te vallen. een
schitterende bundel
humor (ond,wks alle
wr<lngbeid en cynis-
me) over een ver-
scheidenheid aan
onden\'erpen: mee,t,
milieu, mishandeling,
werkloosheid, roken,
euthanasie, geweld.
domme tv-spelletjes,
enz.
Op de titelprent zien
we een grote groep be-
lastinginspecteurs een
restallram binnenko-

IK VéORSiMD 1-lETOI(T!
GARn Wc.. nou l&TS fIlfLlTAI RS OF
I£T6 tWmtll1l1f\IR-5 UITVOERen?

De Belgische tekenaar van strips en ('.lT-
toom Luc Zee broek, beter bekend Oll-
der het pseudoniem Kamagurka, produ-
ceert all"arenlang, in een onn;lVolf;baM
tempo, let ent na het andere album.
Kort geleden verschellcn cr weer twee al-
bums van zijn hand t.w, "Vcr)' safe sex"
en (samen met Hert Seelej "Cowbov
Hcnk trakteert!". .
Kamagurka (in België Kama) is in
NtOdcrlanJ poputlirder dan in België: '.ln
Am'iterdam ben ik vel'! bekender dan in
een willekeurig dorp in Vla,mdeTen: ik
heb hier zelfs meer fans dan in Brussd".
;..Ju IS dat ook niet zo YCrb.lzingwekkcnd
want zijn strips en rekeningen verschij-
nen in ons land in tal van kranten en tijd-
schriften (o.a. NRC J Lllldelsbbd, Vrij
Nederland en het nmziektijdschrih Oor).
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Toch lopen niet ,llle It?ers \'an deze bla-
den even warm voor zijn werk. Doch
ook dit is niet zo \Tnvonderlijk aange-
zien dit ffi<larzelden het geval is met een
.:artoonist en hij Kamagurka is dit lelfs
vanzelfsprekend te noemen. Zijn absur-
distische onzin IS soms nauwelijks te vol-
gen, regelllutig grof of plat, lTlaar tegelij-
kertijd IJl'el vaak ook vreselijk geestig.
\X'ie er niet door wordt gegrepen z;11be-
slist gccn ,llbum kopen van deze kam-
pioen V;1l1 d", "geni31e (Jnzin~.
Kamagurka zal daar evenwel niet van
w'lkkt'r liggen, er blijven imnh:rs fans ge-
noeg over, zl'ker in :'\cderland.
Kamagurka: Vcry safe sex, en (samen
met Herr Secle) Cowboy Hcnk trak.
teert! De Harmonie, Am~terdam. 1994.
48 hlz. f 14,90 (WH).

men waarop locn tegemoettredcnde.
enigszHls verbouwereerde, ober ge-
dienstig vraagt "Had u gereser-
veerd?".
De grote kracht van zijn werk is de
herkenb,larheid. Er IS werkelijk geen
prent in deze bundel waar de kijker
zich niet in kan verplaatsen. Je hoeft
nimmer in een ziekenhuis te hebhen
gelegen en nooit locn kraslor te heh-
ben gekocht om toch het humoristi-
sche te kUllllen inzien van een mail
met totaal ingezwachtelde handen in
een ziekenhuisbed en een hezoekster
die hem zegt: "Kijk eells kras-
lotcn!~ .
Kortom een prachtige bundel voor
een breed publiek.
Slcfan Verwe\': ilad u gereserveerd?
De Harmonie: Am~lerJalll. 1994. 64
blz. f 14,90. (\'i/H).

KAMAGURKA



THE COMPLETE
SERGE CHALOFF
SESSIONS
De tragische levensloop
van een geniale saxofonist
op fraaie wijze
muzikaal samengevat.

In de geschiedenis van de jazzmuziek heeft de uitvinding
van de Belg Adolphe Sax, de saxofoon, altijd cen uiterst
prominente rol gespeeld. Weliswaar is in de Ncw
Orlcansperiodc de klarinet toonaangevend, wanneer wc
het tenminste over rict- instrumenten hebben, maar al
vrij snel verdween dit instrument naar de achtergrond
om plaats te maken voor de saxofoon.

Met Jimmy \1;'ejnereJl Dick Twardûk, vfJ(lr;<lar 1952

Nu had de heer Sax geen half werk ver-
richt, want hij had al heel gauw in de ga-
ten dat zijn uitvinding talloze nlOgciijk-
heden hood met hetrekking tut klank.
toonhoogte, stemming enz.
Afgeûcn van variëteiten als sopraninu.
manzdlu, snitch en hassaxofoon kun-
nen we de s3xofoonfamilic in vier
hoofdsoorten onderscheiden. We heb-
ben het dan over de sopraan-, alto, te-
nor- en barironsaxofoon en het zijn
vooral de alt en de tenor gl;'weest die in
de jazz zeer belangrijk ,_ijngeworden.
Weliswaar maakt dl;' sopraan tegen-
woordig veel opgang, omdat veel musici
dit instrument in navolging van john
Colrrane ter hand hebben genomen,
maar sk-chts een paar muzikanten zien
de sopraan als hun hoofdinstrument. Ik
denk hierbij aan mensen als Steve Lacy
en jane Ira BIoom. Ook de baritonsaxo-
foon hl;'eft nooit de populariteit ~"ande
aIr en tenor kunnen bereiken en daar
,.ijn wel een paar oorzaken voor aan te
wijzen. Ten eerste is ht,t insrrument
loodzwaar ( zo'n t 3 kilo! ) en ten twee-
de maakt de grote hoeveelheid lucht die
nodig is om deze gigant rot klinken te
brengen hem wat trager in vergelijking
met zijn kleinere broertjes. Pas in de ja-
ren '30, wanneer dl;'grote swingorkesten
furore maken, komen de eerste baricon-
solisten naar voren. jack Washingron bij
Count Basie en vooral Harry Carney bij
Duke Ellington laten horen dat de big
horn wel degelijk een belangrijke solorol
kan spelen.

Dan doer echter omstreeks 1945 de

Bebop zijn intrede en deze razendsnelle
muziek lijkt bij uitstek ongeschikt voor
de bariton. l\vee muzikanten trekken
zich van dit vooroordeel echter niets aan
nl. Lw Parker (geen familie van Charlie)
en Serge Chaloff. Over deze laatste, vol-
strekt onterecht tamelijk onbekend ge-
bleven, musicus wil ik in dit artikel eens
wat meer vertellen, temeer daar er on-
langs een schirrerend album met zijn be-
langrijksre opnamen is verschenen op
het het selecte hlbel .\losaic.

• Serge eh.loff
Serge Chaloff werd op 24 novemher
1923 te Boston uit zeer muzikale ouders
geboren. Vader julius, die van Russische
afkomst was, speelde piano en wel zo
goed dat hij o.a. optrad met het Boston
Symfonie Orkest. Later zou hij een eigen
muziekschool leiden. ,"loeder Margaret
Stedman was eveneens pianisre en ging
later les geven aan de fameuze Berklee
School Of .'vlusic, waar l.îj onder haar
leerlingen mensen als L.eonard
Bernstein, Herhie Hancock, Chick
Corea en Keith jarrett telde!
Her zal de geachte lezer dan ook niet
verh:l1.en dat de jonge Serge tussen ziin
zesde en twaalfde jaar uirslui{('l}d piano
studeerde. :\'Ïaar ziin hart ging echter
meer uir naar de rierinstrumenten en
reeds op z'n rwaalfde begon hij op bari.
ton. Er was echter niemand die hem op
dit instrument les kon geven en dus leer-
de hij het zichzelf maar. Later zei hij
daarover: ik kon moeilijk Harry Carnex
door het hele land achterna rdun. Hli

kreeg in Boston echter wel klarinetles
van .\lanucl Valerio, lid van de Boston
Symfonie en dat heeft hem ongerwijfciJ
een prima muzikale basis gegeven. Veel
grote saxofonisten zijn immers op klari-
net hegonnen. Nog voor hil' 20 was,
speelde Serge al in bands a s die van
Boyd Raehurn en Jimmy Dorsey, maar
solowerk was t'r niet bij. Zijn eerste
plaaropname maakte Serge Chaloff op
21 scptemher 1946 re Los Angeles en we
horen dan een muzikant met een hele
lichte roon en een onvoorstelbare instru-
mentbeheersing. Als je niet berer weet,
denk je een tenorsax te horen.

• Rijzende ster
In 1947 ging Serge deel uitmaken van de
groep van renorisr Georgie Auld en be-
gon zijn ster snel te rijzen. Om te hegin-
nen was er een opname met een sextet
o.b". trompettisr Red Rodney en in
maart 1947 speelde Serge Chaloff voor
het eerst in New York. Zijn spel was
voor de toch behoorlijk verwende en
ook wel arrogante New Yorkers een re-
gelrechte sensatie. Dat dit op een bari-
ton mogelijk was!
Later in datJ'aar voegde Serge zich hij de
Second lier van Woody Herman en het
was daar dat de naam van Chaloff de-
finitief in de jazz-annalen zou worden
opgenomen. \X'oody Herman vormde nl.
een saxsectie, hestaande uit drie tenoren
en een bariton. De sound sloeg in als een
bom en Herbie Steward, Zoot Sims, Sran
Getz en Serge Chaloff zouden als de Four
Rrorhcrs de iazzgeschiedenis ingaan. Zij
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werden zo genoemd naar aanleidinl-: van
her sruk met dezelfde naam dat Jimmy
Giuffre voor de band schreef.

• Verslaafd
Imussen was Serge hela.1S l\vaar aan de
heroïne verslaafd geraakt en er doen
zelfs verhalen de ronde dar hij de de.lh:r
voor de band was die immers talloze
junkies relde. I Ier moer voor de arme
\'\.'oody lierman een ramp zijn gnwesr
om met dergelijke toch altijd onbereken-
bare musici om re gaan. De eerliikheid
gebiedt me dan ook re zeAAendat Serge
Chaloff in die tijd een buitengewoon
slechte naam kreeg. Zijn verslaving
maakte hem tot een totaal verknipte per-
soonlijkheid en hij kon heel vaak uiterst
agressief zijn. Zijn spel bleef echter on-
navolgbaar en enige j.lren achtereen
won hij de polls in vooraanstaande bla-
den als Down Berlt en .\lctronome. In
1949 werd de band van \'('ood}" Ilcrman
ontbonden, maar toch maakte Sergl' in
dat jaM nog enkele plaatopnamen mer
mensen als Red Rodney, AI Cohn, Terry
Gibhs en Ralph Hums. Het zou l'vellwd
tot 1954 duren voor er weer een ptut
onder eigen naam zou worden gemaakt.
Vele janlidhebblTs denken daardoor
Jat Serge in die lange periode geheel van
de scene verdwenen was en als love Ie
andere muzikanten l.en ander haantje
haJ aangellomen.
Niets was echter minder waar.

• Nieuwe leerperiode
Hij besloot eenvoudigweg terug te keren
naar zijn geboorteplaars Boston, omdat
hij lU rien iaar reizen door de States met
talloze orkesten gewoon doodop was. In
een imerview dat hij in 1951 met de he-
kmde jaascrihent Nat llentoff had, zei
hij een a.lntal interessante dingen. Zo
vertelde hij dat hij 600 dol1;u van ,.ijn ei-
gm geld in een paar muzikale experi-
memen hdd gestoken, waarvoor bij na-
der inzien geen enkele belangstelling
bleek te zijn. Verder had hij ontdekt dat
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hij eigenlijk maar bar weinig ~tukhn
kon spelen. In alle grote bands had hij
weli~waar de b<lfitonpartijen voor 1:n
rekening genomen, maar aan de eigenlij-
ke melodieën was hij nooit toegekomen.
~;\.tl1l, tegenwoordig leer ik bij m'n
eigen kwintet ~oms 5 tot 6 nummers per
dag", vertrouwde hij Hemoff toe. Ook
zeer curieus was zijn opmerking dat hij
zonder de verworvenhed •.•n van de
Ikbop uit hn oog te verliezen weer wat
meer naar de Swing was teruggekeerd.
"Vroeger speelde ik alken nMar snelle
noten reeksen, maar momenteel ziin me-
lodie en swing voor mij de uiq~angspun-
ten om echte jazz te spelen".
In 1952 tr.td Serge in het huwelijk mer
het fotomodel Linda Hlack. Uit deze ver-
bintenis werd een dodHertje, I.inda
Jean, geboren. Het huwelijk hield echter
geen stand, mede ol1ltbt Serge niet van
zijn verslaving kon loskomen. Zijn sa-
menwerking met pianist Dick Twardl.ik
zal hier ook geen goed aan hebben ge-
daan. (Twardzik zou in 1955 in Parijs
aan een overdosis overlijden ). Toch
bleef Scrgl' in die jaren regelmatig optn'-
dt.n .. \laM hij maakte zelf desrijds Je op-
merking, dat je klaarblijkelijk als muzi-
kant allel'lJ in rel was, wanneer je in
New York speelde. \let T\vardzik nam
hij overigens in 1954 de plaat Thl' Fable
Of ."Iabel op.

• Herboren
Eind 1954 nam Chaloff een drastisch
besluit. Hij wilde absoluut van de drugs
af en liet zich in een ziekenhuis opne-
men. Ilij zou d.ur vier maandt'lJ verblij-
ven en gedurende die tijd schreef hij een
auwbiografil., met de titel DA 693 (zijn
kamernummer?), waarin hil. vooral dl'
jeugd op de rampzalige ge\'o gen van het
drugsgebruik wilde wijzen. Het hoek
werd echter nimmer uitgegeven en ook
het manuscript is spoorloos n'rdwenen.
Hoe het ook zij, Serge kwam als herbo-
ren uir het ziekenhuis en wilde er nog
eens fors tegena;lll. Er verscheen een
nieuw album Boston Blow-Up, geprodu-

ceerd door Stan
Kenron, maar toch wa-
ren er een ;lantal dingen
die de come back van
Serge hemoeilijkten.
Ten eerste was er een
nieuwe haritonster aan
het firmament versche-
nen nl. Geer}' .\lulligan
die tevens alle polls in
de di\.erse jazztijd-
schriften won en ten
tweede hleken veel mu.
zikanten niet bereid om
met Serge samen Tl'
werken. ;\'1en kon zich
hlijkbaar nit,t nlOrsrei-
len dat de vroeger zo
onuitstaanbare Serge

Fdmwri J ')57,
hJltr IJrothers remtic,
SerKe CliJloff WilS Ic zick
om "'Cf."1 dmz ee" (la.1r
solo's te stlelCII. Hij ~il
hier in CCII rolslod.

Chaloff l'en ander mens was geworden.
Gelukkig ondervond Serge in Boston dat
niet iedereen tegen hem was en kon hij
vaak werken mer Boots \lussulli en
Herb Pomeroy .
In 1956 gaan de zaken weer wat beter
en treedt hij op in steden als Clcvcland,
Chicago en Los Angcles. In LA. duikt
Serge de s[Odio weer in met pianist
Sonny Clark, hassist Leroy Vinm'gar en
drummer PhilI)" Joe Jonl's. De LP wordt
door Capirol uitgebracht onder de Ilaam
Blue Serge en wordt heden ten dage be-
schouwd als één van de beste jazzplaten
die er ooit gemaakt zijn. Serge Chaloff
speelt met de rijpheid van ecn man die
alles heeft met'gemaakt. Zijn techniek is
ongeëvenaard en 1.ijn sound ronduit
prachtig. Een sprookje van een plaat,
maar helaas kennen niet alle sprookjes
een happy end.

• Geen happy end
~og tijdens zijn verhlijf aan de West
Coast wmdt Serge overvallen door hevi-
ge pijnen in de rug en her onderlich.um.
Ilij raakt zelfs verlamd en wordt terug-
~evlogen naar Boston wdar hij tweemaal
wordt geopereerd. Men ontdekt el'n [0-
mor in een ver gevorderd stadium en
Serge Chaloff weet dan dat zijn tijd nog
maar heperkt is. Hij blijft echter actief,
maakt opnamen mer de ;"letronome All
Srars en speelt in de hand van Herb
l'omerov.
Hij kan' alleen nog maar spelen, zint'nd
in een rolstoel of gebnllk makend van
krukken ( jaren later IOU tenmist Arnen
Cohb hetzelfde doen). De laatste keer
dat hij in cen studio zou verschijnen,
was voor het opnemen \'an de pla;\[
~ollr Brothers Together Again in febru-
Mi 1957. Hij was toen al in een dermate
slechte cOllditie dat hij uitsluitend een
paar solo.s voor z'n rekening kon ne-
men. Het ensemblewerk moest hij over-
laten aan Charlie O'Kane. In mei treedt
hij nog twee weken op met zijn eigen
groep The Sta bles, maar dan gaat het
nil'r langer. Op 15 juli 1957 wordt hij
opnieuw opgenomen in het
;"hssachusetts General Ilospital en
reeds een dag later komt het eindl'. Nu
nog, hij het schrijven van doe regels,
\'ind ik het buitengewoon tragisch dat
Ser~e zo kort na het m.erwinnen van zijn
verslaving mOl"st sterven. Hii wetd
slechts 33 jaar oud, maar zal, net als zijn
grote idool Charlie Parker, in zijn mu-
1.Îekvoortleven.

11J(!OCnree

Discografie :~The Complete Serge
Chal()ff Sessions"
f\losaic Records MD4 - 147 prijs f l40!
(De set hesraar uit 4 CD's + boek met
vecl informatie cu diverse unieke foto's)

~The Fable Of :\hbel"
Black 1.aHl BLCn 760923 (Engels)

" Blue Setgt. ~
Capirnl CP3l -5185 (JapJ.m)
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SINT MAARTEN 1994

In oktober 1994 bezocht Jaap Geuze, eerste humanistisch raadsman bij de
Koninklijke Marechaussee, de KMAR-hrigadc op Sint Maarten. Hij sr,"k
met de mensen die daar werken en bezocht de meeste gezinnen. Vana au-
gustus 1995 zal permanent een humanislisch geestelijk verzorger in de West
gestationeerd zijn. Deze zal ook aandacht hebben voor de KMAR-hrigadc
op Sint Maarten. Hieronder vertelt Jaap Geuze van zijn ervaringen.

Sint ~taartcn, ccn eiland vol tegcnstel~
lingcn. Je ziet cr zwart en bruin, blank
en wit in allerlei timen. Van zwart ebbe-
hout tot rood vcrbran(lc wcsrcrlingcn.
Een eiland. in al zijn ••..urmen, van uit-
zonderlijke schounheid tot grof lelijk.
Van diep groen, een kleurenpracht. tot
een diep rode kastanjeachtige bruinheid
die ik nooit eerder zag.
Hier, in de ooit uirgestore vulkanische
rotsen, zijn tekeningen en voorwerpen
gevonden die getuigen van de aanwezig-
heid, lang geleden, van indianen. Een
eiland met een lange culturele geschiede-
nis.Je komt hier nog forten tegen van
Engelse, Hollandse en Franse origine,
wat iets zegt over de koloniale belangen
en uitbuiting van het verleden.
Er zijn nog oude zourpmten en maaI-
machines te vinden en een enkel uud
plantagehuis dat de moderne tijd heeft
overleefd.
Je komt namen tegen als Ehen-Haëzer,
Israël, Bcthlehem en andere bijbelse
namen die nog geruige zijn van de slaven-
periode; de afschaffing van de slavernij is
nog zichtbaar in hutjes of een enkel
stenen huis op een vierkant stukje grond
dat slavenfamilies toebedeeld kregen na
de afsÇhaffing. Is er echt iets veranJerd?

• Decadentie naast armoede
De verschillen tussen rijk, arm, \velge-
steld en gewoon rond-kunnen-komen
zijn nog dagelijks waar te nemen. Je ziet
het aan de decadente rijke villa's en aan
de armzalige kronen, woningen, hmjes
die de naam hut niet echt verdienen. Is
dit nu de beschaving, de ontwikkeling
die we ooit gehracht hehhen! Een eiland
dat leeft van de ongeveer 1 miljoen TOe-
risten per jaar. Een eiland volgebouwd
met hotels. Baaien vol met jachten van
de rijken. Amerikanen, Hollanders,
Fransen, ga zo maar door.

Wat heeft de locale bevolking daar aan?
Veel werk, ~.eel gekwerste trots en cul-
tu utvernederingen.
;\1en lacht en is vrolijk aan de van buiten
waarneembare kant, maar van binnen?
Hoe ziet het er daar uit? Het lijkt zo
vreedzaam, vredig en rustig.

• Frankrijk in hel klein
De Franse kant lijkt op Zuid-Frankrijk,
de wegen hoog en laag. overal de Franse
benamingen, er is zelfs een route natio-
nale nummer 7.
In het stadje Marigor waan je jezelf aan
de Cóte d'Awr. Vlak daarachter verrijst
de Pic Para dis met een hoogte van 424
meter. lIet is niet raadzaam OlJl deze met
een auto zonder voorwielaandrijving te
gaan hestijgen. \'I/el zijn er een paar
schitterende loop-klimroutes, dat kost je
wel wat zweetdruppels en je moet vroeg
uit de veren: overdag bij 30 graden is het
niet lang uit te huuden. Het Franse ge-
deelte is echt in alles Frans, van geld tot
de croissant hij de koffie in de morgen.
Je zou niet denken, als je hier op een ter-
rasJe zir te schrijven, dat je 10.000 km
van Europa vandaan hent.

• Geloof en bijgeloof
Er is hier een hotel waar men 30 jaar
aan gehouwd heeft. Steeds liepen de
locale arbeiders weg en \vilden ze nit.'t
terugkeren. Ze zagen er de geestverschij-
ningen van leprozen. Lang geleden was
er bij die plaats vuor de kust een k'pro-
zen-kolonie; op de plek waar het hotel
moest komen was ooit hun begraaf-
plaats. Het hotel is inmiddels afge-
bouwd maar de autochtone hevolking,
als ze het al konden heralen, komt er
niet.

Geloof, hijgeloof, Voodo, hanengevech-
ten, en rituelen zijn hier overal aan-
wezig, meegebracht door slaven en hun
nageslacht. Op zondagmorgen, lopend
door Frontstreer of Backstreet van
Philipsburg hoor I.e veel gezang van
meeslepende gospe songs en tot op ht.'t
hysterisch af sprekende vooq~angers.
Kerken genoeg, van de Old Englisch
Church tot Methodist, Hallelujah roe.
pende groeperingen en de Rooms
Katholieke kerk aan TOe. Een andere
plaats die door de lucale bevolking
wordt gemeden is een voormalig slaven-
kerkhof, want daar hoort men nog
steeds slaven die als geesten verschijnen
roepen om hulp.

Wij Hnllanders
Hoc gingen wij Hollanders ooit met
onze medemensen om? liet geeft te
denken.
Naast de Nederlanders vind je hier
Haïtianen, mensen uir de Dominicaanse
repuhliek, creolen. chinesen, hindoes .
De taal varieert van Engels of Frans,
Papimento of Spaans {Ot Limburgs,
Zeeuws of Rotterdams aan toe. Een gro-
te wereld op een klein eiland.

• Verkeer
Eens ging alles hier per ezel, rustig maar
doeltreffend. Nu zijn er zo veel auto's,
dat men regelmatig in de file sraaL Dit
kan soms extra lang duren als er een
blikschade-hotsing is. Veel mensen
rijden onverzekerd rond: ze hehben geen
geld ervoor of ze vinden het niet nodig.
~tisschien een alternatieve vorm van
protest?

• KMAR Op Sint Maarten
Als je op het eiland rond rijdt, en je ziet
de schitterende stranden en de diep-
blauwe heldere oceaan, dan krijg je af en
toe het .Zwitserleven gevoel'. Er is
zoveel om n,lar te kijken t'n om kennis
van te nemen, maar zou je cr willen
wonen, leven? Om te werken een
bepaalde periode of voor een vakantie
lijkt het ideaal, en dat is het ook voor
sommigen. Je moet dan wel een strand-
en zonliefhehher zijn.
De Nederlandse marechaussees wonen
en werken in deze omgeving, een om-
geving waar veel geweld voorkomt en de
tegenstellingen voor de in Nederland
opgegroeide mens schrijnend en lang
nier altijd te begrijpen zijn. De samen-
werking met de plaatselijke politie is niet
eenvoudig en vraagt veel energie. Met
zo'n z\vare werkbebsting voor de
marechaussees is het begrijpelijk dat de
gezinnen daar wel eens onder te lijden
hebhen.
Als zwervend raadsman voor de KMAR
mensen op Sint Maarten was mijn
hezoek een bijzondere ervaring, die ik
niet gauw zal vergeten.
Met dank aan alle KMAR-mensen en
andere 1101landers overzee die ik heb
Olumoet op Sint ;\itaarten.

Jaap Geuze
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CHESSCHAMPIONSHIP

1994
oco BREDA 28 NOV - 3 DEC

SCHAKENDE MILITAIREN
ZIJN DAT OOK SPORTERSt

Wie op 30 november vorig jaaT toevallig langs de Secligkazerne in Breda
reed, kon daar dc vlaggen van een negental Nato-landen zien hangen. Een
groot bord hij de poort gaf te kennen dat daar het "NATO Chcss
Championship" werden gehouden. Voor het vijfde jaar alweer \'laren
schakers uit Denemarken. Noorwegen, Frankrijk, Duitsland, België,
Engeland, de Verenigde Staten, Italië en vanzelf Nederland bijeen om op de
64 velden duidelijkheid tc verschaffen omtrent de vTaag waaT de militairen
met de meest vooruitziende blikken te vinden zijn.

• Zwitsers
Gespeeld wordt met teams v:lO elk 7.even
man. Het gaat om 7 ronden ~Zwiht'rs".
lht IS een systeem waarbij de s«>rksten
J1;1iedere ronde elkaar in Je volgende
partij ontmoeten. Van elk ream
doen de eerSTe vIer mee voor de
landen prijs. Ih;lrnaast mag de
toernlloiwinnaar zich !'\aro-
kampioen noemen.
Voor het mdividueel kampioen-
schap lijkt de Franslllan
lR.Koch de "torellhoge~ favo-
rier. Hij is intern;ltionaal
schaakmet'ster met een Elo-ra-
ting van l1U;lt liefst 2475! Voor
de niet kenners:
Het ratinggeral gn'ft de relatieve
speelsterkte van de schaker
weer. :s.:iet onhelangrijke outsi-
ders zijn de Noor Grotnes
(2325), de Belg Delern (2320)
en niet op de laatste pLl<lts ook
de !'ederlandse sok-Jaat Richard
Duijn met cen rating van 2300.

• Kanshehbers
Ongenvijfeld verrassend was daT na de
vJerde ronde niet één van de papieren
kanshebhers a;lIl kop ging, maar eell re-
btief onbekende Kederlandse sergeant.
\'l;'ie had nou ooir van de 24 jarige Lucas
van der Lindt'n gehoord? Schakers uit de
buurt van :S:îjmegen kenden hem echter
allang. Ook speelde hij al eens mee met
het JeugdkalllpioellSchap van :S:eder-
land. Echt slecht kan hij dan ook niet
t.ijn. Ook als team presteerden de
S'ederlanders fantastisch. i\'a van tier
Linden stond Duijn samen met o.m.
twee andere bndgenoren luitenant
Frank Smeek' en overste Gert-Jan
'-udden op de gedeelde 5e pl<l<lts. ,\let
elkaar voerden ze op dat moment onhe-
tWIst het landenkhlsse1l1t'IH a,m, Er vol-
gen (op het moment van schrijven) ech-
ter nog 3 spannende ronden,

• Geschiedenis
De Nederlandse schaak-equipe neemt
sll1ds 19S9 deel aan de NaHI-M:h,I,lk-
kampioenschappen. Iht was ook het
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('erste ia<lTwaarin het toernooi werd ge-
houden. DuitsLJnd trad in dat jaar als
gastland op. De toenmalige secretaris-
generaal van ue Navo, ur. .\lanfred
\'riJmer reikte de ptlJ7en uit en stelde
d,larni) dat de continuïteit van het toer-

Een verslag van het
Se "NATO
military chess
championship"

nooi gewaarborgd diende te worden.
Met een onderhreking van IJ'aar (l993)
is het kampio~llsch;IP sinds ien gehou-
den.
Ovcr de geschiedenis van het wernooi
en de toekomst daarvan wilde de "'team-
l);l,IS" van de Kederlandse schakers, de
brigade generaal b.d. 11. Scheffers wel
het een en ander kwijt.
"Eigenlijk is het alkmaal al wel eerder
negonnen. In 1978 org,miseenle
Denemarken een militair schaaktoer-
nooi. Voor Is:ederlalld deed daar een
ream aan mee dat bestond uit in
Duitsbnd gelegerde militairen. Het was
echter allemaal nogal informeel in die
tijd. O\'erigens in de jaren viifrig hielden
we al nationale kampioenschappen. Het
duurde inderdaad tot 19,1)9voordat we
\'an ('('n ('chr erkend kampioenschap
mochten spreken. Dat had ook wcl een
oorzaak, Het blijkt -jammer genoeg-
steeds weer erg moeilijk Je milit<lire top
ervan te ovcrtuigen, dat schaken toch
een echte sport is. In de milit,tire wereld
denkt men nog veel te vaak in typisch
spart,I,lns-m;lnneiijke modellen waarbij
het fysit'kc element het meest op de
voorgrond trecut. In de beoordeling van
wat spon is, wordt het lichamelijke dan

ook vaak als heslissend criterium ge-
hruikt. Dat is jammer, want er valt over
schaken in rebtie tot het militair bedtllf
nog wel wat anders te zeggen. Op (e
eerste plaats is hcr zo, dat je alle('n m,ur
goed kan schaken wanneer 1e ook con-
ditioneel goed in db,lr steekt. liet
zijn echter de ook voor de militair zo
we/enlijke zaken als strategisch en
tactisch inzicht die de goeJe schaker
kenmerken.
De oefening van de ratio, gep,uni met
de nodige intuïtie, waarbii cr bii voon-
during beslist moet worden in soms
mistige situaties, dat ziin toch allemaal
zaken die voor het militaire vak net zo

heLmgrijk zijn als hard achter
een bal aan holkn ~.

• Magda
"liet maar monJjesmaat erken-
nen van de schaakspofT heeft
ook voor dit jaar de nodige pro-
blemen opgeleverd, Op de be-
groting kwamen we f.1O,OOO.-
tekort. Dankzij het bedrijfsle-
ven, de Bredaase hierhrouwer
Oranjehoom en relaties van mij
bij "'goede Raad en partners~
alsmede "hl1<lgo 3000~ heeft
het toernooi doorgang kunnen
vindt'll. Het is bijzonder spijtig,
dat ct zo weinig middelen zijn
vanuit defensie, Fen probleem

echter dat ook andere landen kennen.
Vorig ]<lar nog kon het toernooi
niet doorg,lan omd,lt de Amerikaanse
toezegging "wegbe/ulnigd~ werd, Ook
Italië moest het in 1992 om organisa-
torische redenen af laten weten. liet
gaat bepaald anders dan met de meeste
anJere sporten, Soms lijkt het cr op, dat
het vooral "relaties"' met de militaire top
zijn die het doorgaan van het kampioen-
schap mogelijk moeten maken. Enge-
land is lo'n HlOrbeeld. Over 2 jaar IllOt't
het toernooi daar gehouden worden.
Het zal nog spannend worden als de
overste, die nu een en ander coöruineert
met pensioen g,l<lt. Ovengens zijn her
juist de individUele militairen die ht,t
allemaal tot iets moois maken. Een
voorheeld J.un',m is dt, commandant
van het OCO, de kolonel Ben de .\-I;lTs.
Ongelooflijk wat die man en zijn staf
voor ons mogelijk hebhen gemaakt. De
accommodatie, het eten (alle buitenlan-
ders wanen "ich in een vier sterren
hotell, faciliteiten. Het is teveel om op te
noemen. Fr lijkt werkelijk geen moeite
teveel. :\'eem nou zo'n sergeant Magda
van den A,lrsen, kdcre morgen komt ze
vrijwillig om 5 uur uit bed om het dage-
lijkse bulletin te maken. Or dergelijke



Richard Duiin: 'Op papier de beste en daar
bleer het bij!'

toegekend vanwege de mooiste aanvals-
parrij! Nederland werd wen overigens
rweede in de eindrangschikking achter
Duitsland, De Nederlanders namen
wraak door in de finale van het afslui-
tende zaalvoetbaltoernooi van dezelfde
Duitsers te winnen! In 1991 werd ook
het internationaal schaakcomité opge-
richt. Steffers werd voorzitter daarvan,
terwijl overste Ludden het secretariaat
mocht besturen.
De organisatie werd in 1992 door
Duitsland overgenomen van Italië. Het
was een geluk dat de Duitsers het toer-
nooi toen konden redden toen Italië af
moest haken. De Nederlandse soldaat
Krudde haalde toen de derde plaats.
Echt een geweldige prestatie. In 1993
ging het toernooi niet door omdat de
Verenigde Staten op het laatste moment
niet in staat bleken de organisatie rond
te krijgen. Er werd vorÎg jaar toen een
altern<ttief 5-landen- toernooi gehouden
opde K.M.A.
Met de prestaties achter de 64 velden
van I.ucas V.d. l.inden tOl nu toe bn het
lopende toernooÎ in Breda nog leuk wor-
den voor de Nederlander.

Jan Su/man

Nagekomen bericht: Lucas van der
Linden heeft inderdaad het NATO bm-
pioenschap gewonnen.

mensen draait zo'n wemoni. In één
woord: Fantastisch!
Wat de toekomst betreft: in ieder geval
gaan wc volgend jaar naar Noorwegen.
InmiJdcls heb ik ook begrepen, d:1t
België wellicht ook nog eens als gastland
op wil treden. En misschien is het vroeg
of laat ook nog eens mugdijk 005t-
Europese landen erhij te betrekken. Dan
wordt het echt heel sterk bezet!"

.KNSB
Overigens is het toernooi wel officieel
erkend dour de K.N.S.H .. De bcrekenis
daarvan is dat de uitslagen doorwerken
op de (imer)narÎoIlalc ratinglijsten.
Vamelf geeft dat een behoorlijke status
aan het geheel. Er zijn daarom ook een
tweeral internationale arbiters hier aan-
wezig. Daaraan toegevoegd is een natio-
nale wedstrijdleider, Rob Aurich. Van
professie is hij belastingconsulent.
(D<t<trna<tr gevr<tagd,verrelde Rob, d<tt
het leiden van schaakwedstrijden H)Or
hem een soorr vakantie betekent).

Na het eerste kampioenschap ll1

Duitsland volgde een tweede in 1990.
Het organiserende bnd w<ts toen
Noorwegen. Het was tegelijkerrijd het
eerste jaar dat gen. Steffers chef de mis-
sion werd en als verdienstelijk schaker
ook 7.elfachter het bord p13<ttsnam. Een
jaar later was het dezelfde Steffers die in
Engebnd een schoonheidsprijs kreeg

tl/cas V.d. Liml,'n 'Et'l1 (om/mOK!) KeuaUen
hminK. de kampiOl'JI'.
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Is het zo dat l'e/en /'all O//s I',W burger
tot bestuurder, vall jong tot olld, het ge-
lJOelzijn ktt'l'it geraakt wat /Jet betekent
om ,lrlIl te zijn, om te moeten sûf'f,elen
0111 rond te komen, 0111 ie kinderen niet
dûtgenl' te kunnen gel 'en wat ze nodig
hebben: aan etell, medische zorg, kle-
ding ('11 opleiding?
Is het zo dat velen /'4n OIIS zich niet de
lasten kunnen voorstellen Fal/:
uitzichtloosheid, al/gst,
machteloosheid Cll afhankelijkheid;
lasten die bi; armoeàe horen?

o

Het merendee! l'aIl de Nederlanders
stamt lIit (ami/ies waar dat leed nog ('11-

kelefenerüties geleden helaas maar a/ te
go(', 'Jekelld /llilS. AfissclJiell is het uit
famifiewrhalen bekend.

Toch lijkt het dat we of! dit moment
(Juerlla,lSt ell onverbiddeli,k knahbelen
,/<11/ datgene wat we ooit ()1)IJO/lwdcn
allll soCÎaall'angnet.

Dl' argulIlenten zijn duidelijk: niet be-
taalbaar, intemationale concurrentie-
positie, loonlasten, premielasten, staats-
schuld etc. Zeer reële, ingewikkelde,
moeilijke problcmen.

Blijlt: wij kil'un.
Kiezen we l'oor cell samelllel'ing waar
diegcnc die het rooit, opleiding, werk en
geld kanl'erwen'en, !Jet Foor het uggen
krijgt? Een s,lmenICl'ing die misschien
economisch zells I'olle.lig gezond is?
Maar die tegelijkertijd eell tweedeling
oplellert: diegenell die hl't maken en die-
genen (fie wl'gzinkell in armoede?

Kiezen we I'oor een sLllnenlet'ing waar
de sterke bereid Mijlt zq;genSc1J,lp,
I1IMht, werk en geld tl' deleli met dh'ge-
/Ie die dat niet heelt?
En gaan we l'all/lit dic I'isie op zoek lIa,lr
een sociaal l'allWlet waar dc staats-
a(1h1/1kelijk!Jeiddie Heelt a,Jn OIIShuidi-
ge stelsel, wordt doorbroken, waar cre-
atit'iteit, illitiatie( en t'erantwoorde/ijk.
!Jeid l'an het indil'idu, aangeweun op de
sociale l'oorzienillgclI, wet'r kal/sen
kti;gt?

Ik kies, jij kiest.

BetaalhaLlrlJeid, COIlCII rrell tiepos itie;
mochten wij kieU'1I I/oor delen, dali heb
ik er I'ertrouwen in dat we met zijn /ll/ell
zo l'indi/lgrijk zijn 011/ uorm te g"l'en
aan eell stelsel, Illtlarin de vele /Iade/eli
d!e klf'llen aan het !midlge te /)er1llijdell
Zll'l.

Wat denk jij?

StCl'cn

vov
Kibboets
El'n tiJdje werken en wonen in Je
Kibboets; hoewel niet meer liJ in de he-
langstelling als vroeger, is het nog altijd
ralend populair onder jongeren.
:\1aanJelijks vertrekken cr tientallen
jongeren tussen de 18 en 25 naar een
Kibboets in israël, minimaal voor drie
maanden, maximaal voor een jaar, om
er te werken als vrijwilliger, in de keu-
ken of op de bananenplantage.
Ooit opgezet uit idealisme lijn dl' kib-
buetsen inmiddels uitgegroeid tot om-
vangrijke leef- en werkgemeeIlS.:happen
voor zo'n vijfhunderd mensen elk, voor-
zien ~.an fahrieken, landbouwgronden,
grote gemeenschapsruimten en zwemba-
den.
Dl' zogenaamde volunteers, afkomstig
uit de hele wereld, vormen daarbinnen
een kleine groep.
:\lcike, Ronaid en Willemijn vertrokken
in april 1992 naar Israël. Yoy filmde hen
op Schiphol en vroeg ze naar hun ver-
wachtingen, hun idealisme en de Tt,den
van hun keu!:e voor een kibboets. Een
p,lar maanden later vertrok (lok Yoy
1l,1<lT Israël en zocht de drie op. Ze wa-
ren toen enkele maanden ervaring rijker,
maar waren ze nog steeds even gned te
spreken over het avontuur in Israël?

Dinsdag; 10 januari 1995 om 18.55" uur
op Ned.1
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Herbie
lierbie is vijftien, geboren in Suriname
en getogl'n in Amsterdam, en speelt in
Ondrofeni, een hand uit de
Amsterdamse Bijlmer die de mateloos
populaire Kawina-rnuziek speelt. De
muziek vereist van hem de discipline en
regelmaat die nudig njn om in lijn leven
goed te kunnen functioneren en dat is,
gezien de grote problemen waarmee
lierbie te kampen heeft gehad in zijn le-
ven, gel'll geringe prestatie. In Yoy
neemt lierbie ons mee in zijn wereld van
Kawina-muzit'k.

Dinsdag 17 januari 1995" om 18.55 uur
op Ned.1

De oplossing van de pu7.1cl in
decemhernummer luidt als volgt:
I-wasteil;
2-stcllen;
3-e1lende;
4-Jangere.

het



Zo lang mogelijk in de lucht blijven: dat is het doel van de wedstrijd 'Zie je
ze vliegen', die dit jaar voor de tweede keer is georganiseerd in het kader van
de Wetenschap & TechniekWeek. Duizenden brugklassers hebben in deze
week tijdens de lessen Techniek een eigen papieren vliegtuig ontworpen, ge-
bouwd, getrimd èn geworpen. Het is eenvoudig om cen simpel pijlvliegtuigje
te maken, maar daarmee haalt cen gemiddelde brugklasser nog geen twee se-
conden vlicgtijd. De uitdaging zit in de techniek. De tweehonderd beste
brugklassers gaan op 4 februari 1995 uitmaken welk vliegtuig het langst in
de lucht blijft. Deze landelijke finale wordt gehouden op marinevliegkamp
Valkenburg in de gemeente Katwijk (ZH). het meest bekend als basis van de
Nederlandse luchtverkenningsvliegtuigen.

• Een lesuur
Het vak Techniek is sinds vorig jaar
'verplichte kost' voor alle brugklassers.
Om echt te leren van het vak moet het
ook simpelweg in de/raktijk geoefend
worden. De wedstrijl is daarom voor
ruim driehonderd scholen een welkome
aanvulling op het verplichte lesprogram-
ma. De docenten worden voorzien van
wedstrijdkranten en een instructievideo
voor de leerlingen. Voor zichzelf kunnen
ze een leswijzer bestellen, om in ieder ge-
val één lesuur te kunnen besteden aan de
papieren vlieç,erij. Een aantal scholen
laat het daarbij. De meeste docenten zijn
echter zelf ook razendenthousiast ge-
worden van de principes van aërodyna-
mica en zwaartekracht die bij de wed-
strijd gebruikt moeten worden. Ze be-
schouwen het als een uitdaging om het

'Zie je ze vliegen'-record
te verbeteren. Dat staat nu
op 9,2 seconden. Bij de finale
in februari 1995 zal dit record
w~l gaan sneuvele.':I' omdat i~-
middels veel bijgeleerd IS •.
Prof.dr.ir.Tennekes, directeur
bij het KNMI en van oor-
sprong vliegtuigbouw-
kundige, is één van de
medewerkers aan de
wedstrijd. Hij zegt:
"Voor een vlieg-
tuig dat van 290
grams papier
moet zijn ge-
maakt, staat onge-
veer vast hoe snel
het in een stabiele
glijvlucht zal gaan. In een

seconde of tien is het de hele hangar wel
door. De ontwerpers zullen dus, om fa-
mie botsingen te voorkomen, hun
bouwsel zorgvul-
dig moeten af-
trimmen op
een bocht die
precies kra.p
genoeg IS
om in de .-;:\
wedstrijd-
ruimte
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rond te kunnen ~aan~. In de wedstrijd-
krant staar een aamal stappen beschre-
ven die je kunt volgen na,\[ hcr papieren
succes. Trial ,md error is een belangrijke
eigenschap hij het ontwerpen van goede
vliegtuigen. en dar maakt het ook w
spannend in een vak als Techniek. Hij
dat vak leren leerlingen met name pro-
bleemoplossend te handelt'Il."

.Orian
Het overhekende pijlvliegtuig wordt dan
een prehiSTorisch gevalletje, omdat je al-
leen Illaat door zoveel mogelijk kracht
te gebruiken kunt probert°n om her zo
lang rnofeliik iJl de lucht te houden.
Alhocwe de final" wordt gehouden in
een hangar van 35 x 35 meter, wordt de
vlucht van zo'n pijlvliegtuigje snel beëin-
digd tegen een muur of de romp van een
in een nabijgelegen hangar opgesteldl'
Orion. Bo{;htjes vliegen dus. Dat is een
kwestie van aftrimmen: het zwaartepunt
op de juiste plek en de achterkanr van de
vleugels en het staartvlak, al naar gelang
de vorm van de bocht, een il'tsiepietsie
vouwen. Is het zwaartepunt teveel naar
voren, dan duikt bet toestel direct naar
dl' grond. Is het teveel naar achteren,
dan 'nvertrekt' het toestel, om het in pi-
lotentaal uit te drukken. De neus wordt
dan stet'ds zover opgetild, dat de vleu-
gels re steil komen te staan ten opzichte
van de langsstromemk lucht, en dan
valt alle draagkracht weg.
Het is een misvatting te denken d;lt hol'
lichter het vliegtuig is, het des te beter
vliegt. Een zekere stijfheid van het toe-
stel is zelfs ;l;ln te hevelen, W(\;l{ het niet
vervormt onder de invloed van de
krachten die er op staan. Bovendien kun
je een steviger vliegtuig harder weggooi-
en. In de wedstrijd 'Zie je 7.e vliegen'
moct p.lpier gebruikt worden van mini-
maal 200 gram per vierkante meter, en
mag geen door opgewonden elastiek

;langedreven
propeller
gebruikt
worden.
Veel
school-
wed-
strij-d,"

kenden ren winnaar die het vlîegtlllg
eerst zo hard mogelijk in de lucht gooi-
de, waarna het TOestelletje in cirkels in
een glijvlucht naar heneden vloog.

• Finale
Tijdens de l;lndelijke finale op 4 februari
zullen ruim nVt'ehonderd brugklassers
in voorronden g;lan hepalen welke 15
allerheste vliegtuigen het bngst in d('
lucht hlijven. Bovendien wordt het cre-
atieve t.n invemieve omwerp van het
vliegtuig met honusseconden beloond.
Het programma vermeldt ook een de-
monstratie van indoor modclvliegers,
die een geluidloze maar indrukwekken-
de demonstratie zullen geven van vak-
manschap, Een vederlicht toestel, ge-
maakt van vliegerpapier (v;ln soms maar
8 gram per vierkame meter!) en wat bal-
sahout, kan aangedreven door een rub-
heren motor, minutenlang rondvliegen.
In de jury zit o.a. Hcnk Tennekes. Hij
heeft vorig jaar het hoek 'De Wetten van
de Vliegkunst' geschreven, waarin de
acrodvmlmische cigenschappen van de
fruitvfit'!;, het visdiefje, een Boeing 747
en van een papieren vliegtuig naast
elbar worden gezet. Voorzitter van de
jury is de gastheer van de landelijke
finale en commandant \.an vliegkamp
Valkenburg, Kapitein ter Zee
j.(;oemans.
De hoofdprijs voor de hrugklasser die
het vliegtuig werpt dat het langst in de
lucht hliift is toepasselijk gekozen: {'en
cursus 7.weeh.liegen. Ook een ballon-
vaart, een helikoptervlucht en een rond-
vlucht in de Dakota van de Dutch
Dakora :\ssociation maken deel uit \'an
het prijzen pakket.

Stifll Talingen

mlO .••
TU" J'OURT'.-un

,,,,IVARI'U

~
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Iedereen die zichzelf vragen stelt
over de wereld Olll ons heen, is in
feite bezig met het hedrijven van
wetenschap rn u'chniek.
Wetenschap en techniek zijn ook
essentiële voorwaarden voor wel-
vaart en welzijn. Twee in het oog
springende voorbeelden in dit
verband zijn medische tt.'t:hnologie
en tropische landhollwkunde.
Volgens sommigen zijn er grenzen
aan wetenschap en techniek.
t\lilieu-aspe<:ren, ethische kwesties
rond voortplanting, en genetische
modificatie staan \"0101' in de be-
langs{clling.
TijJens dc jaarlijkse Wcrenschap
& TechniekWeek, die altijd in dc
tWt't'de week van oktober wordt
gehoudcn, kan heel Nederland op
een interactieve wijze kennismaken
met het werk van wetenschappers
en technici. Ruim 160 instellingen,
zoals universiu'iten, hogescholen,
musea, sterrenwachten, bibliothe-
ken, researchlahoratoria en bedrij-
ven hehben zich inmiddels bij de
Wetcllschap & TechniekWeek
aangt..sloren. Het resultaat: een
veelkleurige waaier van activitei-
ten, die samen jaarlijks zo'n
350.000 geïnteresseerden trekken.

• Activiteiten
De \Xletenschap & Teclmi('kWeek
is er voor drie doelgroepen: Irerlin-
geil basisonderwijs, leerlingen
voortgezet onderwijs en het alge-
meen publiek ('iedereen'). Voor
het basisonderwijs zijn cr jeugd la-
bora toria, thea terldoe-acti \.iteiten,
ontwerpwedstriiden, een te{;hniek-
spel en de \X"etenschapsweek
Junior. Voor het voortgezet onder-
wijs zijn cr scholierenmanifestaties
aan universiteiten en hogescholen,
rescarchlaboratoria en de wed-
strijd 'Zie je ze vliegen'. Voor het
brede publiek is er de
\Vetenschapsdag, het Wetenschap
& TechniekWeek bock en een aan-
tal lezingenserÎes in bibliotheken
en op universiteiten .

• Thema
leder jaar wordt ('en centraal the-
ma gekozen, dat ;lIs een rode draad
door de verschillende activiteiten
loopt. In 1995 is her thema 'Water
en vuur',

"teer weren? Hel of schrijf naar de
Wetenschap & TechniekWeek,
Postbus 19140,3501 De Utrecht,
telefoon 030-340028.
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NAAR EEN PREVENTIEVE VREDESOPBOUW

Een veranderende wereld

Onlangs heeft het HVB de discussie-no-
ta 'Structureel Gewdd en Duurz,lme
Ontwikkeling' uitgegeven. .\-len wil
daarmee de discussie binnen en buiten
de humanistische bt'weging bevorderen.
In deze nota wordt een opsomming ge-
geven van vereiste veranderingen over
een breed maatschappelijk gebied. hn
deel daarvan is gericht op fundamentele
veranderingen van het vredes- en veilig-
heidsheleid.
liet fysieke geweld dient teruggedron-
gen te worden. Oorlogen, wapenpro-
ductie, wapenhandel en proliferatie heb-
ben des.1Streuze gevolgen voor een duur-
zalTle en delllocratische ontwikkeling.
Interventies vinden meestal plaats wan-
neer conflict-simaties al uit de hand zijn
gelopen en dan amper beheersb.lar en
oplosbaar z.ijn.
Internationak, conflicthantering in de
huidige tijd vereist veel meer een antici-
perende, preventieve en geweldlol.e he-
nadering. Daarop dienen beleid en orga-
nisatie te worden afgestemd. Een derge-
lijke benadering kOlTlt in wezen neer op
een verdere uitwerking van 'prevemivc
diplomacy' en 'peace building', zoals be-
schreven lil 'An Agenda for Pcace' \'an
Secretaris ~eIleraal Boutros Gh;lli. Oie
uitwerking zal uiteindelijk uit moeten
monden in een alomvattend concept val1
'Preventieve Vredesopbouw' . De vredes-
organisaties verenigd in het LBVO span-
nen zich momenteel in om een dergelijk
concept concreet vorm en inhoud tI,.'ge-
ven.

Rein J Jeijne

gangspuIlt van de 'geweldloze conflict-
hantering' als voorwaarde voor een ge-
humaniseerde samenle\-Îng.

Armoede, conflicr cn geweld
:. ::: vormen de verbindcnde schakels
: :: in een n.ee~\~'aartse spiraal, die
:. _ tot vermetlgmg vall mellS, na-
". - tuur en milieu kan leiden.

"":. 1;; Vanuit deze samenhang en de
:. overtuiging d.tt hum.misten

waardevolle biiJragell kUIlTll,.'tl
leveren ;Jan een menswaardige
en duurzame omwikkeling, wil
het HVB actief zijn. In dit licht
bezien heeft men d,lIl ook de sa-
menwerking met lIlVOS en
HOr-.t geïntensiveerd en wordt
zii nauw s.ll1lengewerkt met .111-
dere vredesgroepen, bijvoor-
beeld in het l.andelijk geraad
van Vredesorganisaties (LgVO).

• Radicale
fOTOR.A.FXIlJIOOR veranderingen gewenst

l~

' -~IIL-;-"=' ~, ~=- """- ~ •.. '- -'aöir- •••••••••••••••- _ ..:a.
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• Een nieuwe uitdaging
Het Ilumanistisch Vredesheraad (I-lVg)
is inmiddels de nieuwe uitdaging van
een andere aanpak aangegaan. In 1992
werd een eerste vuurl.et gegeven in de
HVH-bcleidsnota 'Nieuwe 0PZt't, nieu-
\ve itll.et'. Centraal daarin staat het uit-

andere bl,.'nadl,.'rin~en aanpak v.m de
vredes- en veiligheidsprobll,.'matiek. Ook
door vrcdesgnH:pen.

ZiJ SCH~NDEN

HET BESTAN b,'

Gedurende de 'ijstijd' van de Koude
Oorlol; was bij weinigen oog voor de
nadelige gevolgen van de hewapenings-
wedloop, Je profilatic van en
overkill aan de hewapening, de
uirgcbrt'ide w3penhandd en
vooral (Jok van ht,'t geweIdsJen-
ken. dat zich daarbij omwik~
kdJc.
Na de val van Je :\llIur, als het
svmbool voor de val vall de
C(lllllllunistischc systemen,
wordt na de aanvankelijke eu-
forie de mensheid nu gecon-
frontcrrJ met de 'hete' erfenis
van de Koude Oorlog.
Conflicten woeden als een
veenhrand over Je wereld. De
diverse interventies hieden geen
duurzame oplossing. Grote
grocprn mensen lijn op drift
gcraakt en de sociale spannin-
ge.tl lopen op. H:T rccl,lts-extrt ..
mlsmc steekt. In ZIJn meest
kwa;ld3:udige vormen, de kop
wel,.'rop.

Inmiddels is steeds duideliiker gewor-
den, dat veiligheid van een andere urde
is geworden. -"Iet meer dimensies dan al-
leen Illaar militaire veiligheid. Ook so-
ciale, economische en ecologische vcilig-
heid zijn \'an belang. De huidige situatie
in de wereld vraagt dan ook een geheel

20 - EGO I JA ••••UARI 1995



Zelfs i" de situatie van otwri;heid, bin-
nNI de muren van de gel'angenis, is er
zo'n structuur bi; gedetineerden.
Afhankelijk van de zaak waarvoor men
ût hebben ze elkJar een bepaalde status
gegeven.

te maken met de materiële status van een
persoon.

Als Youp van 't Hek in zij" voorstelling
dat soort mensen aan de kaak stelt hul-
dert de zaal van het lachen. Maar mijn
buurman die daar ook zo om moest la-
chen zegt enige dagen later terloops in
gezelschap, dat hij mij //lorgen wel evm
zal temgbellell vantlit de auto tIlssen
Nijmegen en Maastricht.

Cor Out

J" de praktijk van het dagelijks leven
gaat het dlls doorgaalis geniepiger. Voor
kippm is de pikorde noodzake/ilk 0111 te
ol'erleven. Voor ons mensen blijft het
toch een 'laar trekje.

,

LEGER
MOET

INKRIMPEN

"

Doorgaans weet men
het wat subtieler te
brengen. De manier is
om indirect in een ge-
sprek te laten overko-
men welke functie
wordt hek leed en de
daaraall l'erbonden
faciliteiten. De pikor-
de heeft dan ook vaak

Die ol/geschreven t'erhouding die af-
komstig is uit het kippenhok, waar de
hiërarchie door de snavel wordt l'astge-
steld, loopt dus van de wieg tot het graf.
Op school is het nog vaak het stoere ge-
drag, en het lichameli;k sterkste kind dat
de leider wordt. Later in de werksituatie
heeft men doorgaans de verhoudingen
vastgelegd door middel van rangen en
staltden. In de krijgsmacht heeft mell
dat zelfs aangegeven door ol/{Jerschei-
dingstekem. Dan is het zichtbaar waar
je staat il/ de pikorde.

Het is a/weer heel lang geleden dat een
minister op het l1iwII:"hof -dlts vlak
l'oor û;n werkplek- ruzie kreeg met een
bouwvakker over een parkeerpla'lts. De
gevleugelde woorden f'an de hewinds-
mali waren toelt: 'weet u eigen-
Ii;k wel wie ik hen'. De man
werd door die woorden in
dt' media verguisd, niet
op de laatste plaats
omdat hij socialist
was. Hi; had "te Sf)()ll-
taJn ~ zijn status geëta-
leerd.

Op bezoek in het l'erzorgingshuis bij
mijn oude moeder, merk je dat tot het
einde der dagen de pikorde in stand
blijft tussen mensen E('n begin van
dementie is voor 'Jaar een terugt'al in
status. Je hoort wel eens dat kinderen
hard l'oor elkaar kUllnen zijn. Helaas is
dat btï ved ouderen onderling niet
anders.

EGO I JAc'\UARI 1995 - 21



THE RIVER WILD:

De nieuwe film van Meryl Streep hangt van waagstukken
aan elkaar. en vormt zelf ook, commercieel gezien, ccn
geweldig waag~tuk. Wam The River \Vild is ontegenzeg-
gelijk ccn actio" thriller. En een action thriller vraagt in
de eerste plaats een held. Liefst een niet al te snuggere
jongen van russen de 25 en de 28, die echter wel over
enorme viriele eigenschappen dient te beschikken en be-
dreven is in nobele vechtsporten. ,\\aar de held in The
RiveT \Vild is een vrouw. Een vrouw van over de veertig
nog \'lCI. Een vrouw die heroemd is geworden met tragi-
sche rollen, ook dal nog. Toch blijkt MeTyl Streep met
deze gigantische omslag in haar carrière en haar image
een uitstekende keuze te hehhen gedaan. In Amerika is ze
al bejubeld om haar geloofwaardige spel; cast en crew
plus technici en wildwater-specialisten prezen haar tij-
dens de opnamen om haar moed, haar uithoudingsver4
mogen en haar pO\ .••.er.

'n ruig waagstuk

Stn'l'p SPl'elt in The I{ivcr \\lild em
vrouw die in haar jonge jaren l'l'n l,eer
hedreven gids was hij \vildw,lter-toch-
ten. Ht't huwelijk met een gesloten, wat
schuwe architect die zi<.:h door lIJn
voortvan'nde l'<.:h[gl~notevaak een beetje
ondergt'sneeuwd voelt. staat tlink onder
druk. Dat wordt nog l'rger als dt' man
zegt dat hil niet mee kan met de wildv.'a-
tl.rtocht die zijn vrouw ter gelegenheid
V;1nd•• tiende \Trjaanlag van hUil zuon
heeft gepland. Ilij heeft het te druk, is
zijn argument.
Ilij realiseert zi<.:h,als hij haar reauil'
zi••t, dat hij tt'\'t'd op het spel heeft gezet.
Uiteindelijk stapt hij dus ook in de enor-
me ruhherhoot, de wilde rivier op. De
vrouw is dUidelijk in haM element. geniet
van de sport waar ze altijd in excelleerlil'.
en vindt het heerlijk om haar zoontje van
alles en Ilug wat te vertellen. \X'anneer ze
onderweg eell boot met drie jonge knul-
len tegenkomcn. is hn contact snel
gelegd, TijdeJh dt' overn;lChting op de
oever van de rivier zien z•• elkaar op-
nieuw. De vronw vindt het leuk om wloer
eens met jonge, sportien' jongens om te
gaan. De echtgenoot heeft vanaf het he-
gin zijn twijfels, lllaar wil gel'n spl'lhre-
ker zijn. NaMm,1te de tocht vordert, ge-
heuren er echrer merkwaardige ding••n.
0 ••drie mannen uit de hoot lijn opeens
nog maar meI I.'n tweeën; zij geven een
\vat rammelende verklarmg voor de mys-
terieuzt' verdwijnlllg V,1nhun mergezel.
Lall~zaam maar zeker krijgt de l'<.:htge-
noot steeds meer argwaan. Als de moe-
der ••indelijk ook ontdekt dar het overge-
bleven tweetal een IMnk heeft ovcrv,ll!en
en er mer de huit varHloor prohtert tt
gaan. is hl,t re bat. liet gezin wordt ge-
gijzeld, want alleen dl' vrouw is in staar
om de t\\Te criminelen voorbij teil aantal
zeer gevaarlijke stroomversnellingen te
manoevrerell. De l'<.:htgenuutwordt on-
derweg vermllllrd ...
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~ee, niet echt n,l-
ruurhjk. want h•..t
hlijft een puur
Amerikaanse film.
liet ge~.in is heilig, het huwelijk moet
dus worden gered cn de hoeH'1l mol'ten
ofwel dood ofwel achter slut en grendel.
,\laar ondanks de wat voorspelbare af-
loop, waarbij vooral de vader wel ng
vaak door hn oog van de naald kruipt,
werd The River \Vild een huitengewoon
onderhoudend •..en spannende film. I let
aardige is daarhij. lbt er nu eens p;een
gebruik is gçmaakr vall special cHeers,
maar dat het publiek allem,ul puur na-
ruur re 1.ll'nkrijgt, De rivier hcstaat ec1n
(opnamen werden gemaakt in Oregon
en in :.••.lolHana. waar ook "A RivTr
Runs Thro\lgh Jt.. van Robert Redford
werd gedraaid). de stroomversnellingen
hesta;111ook l'cht, en de filmploeg is wer-
kelijk dat woeste waH'r op gewl'est om
de oprUrTlen 1.0 ollt'rtuigend mogelijk te
kunnen m'lken. Regelmatig voel je j••als
kijker meq;czogen in dat kolkende wa-
ter (d.lt voortdurend suggestief O\'t'r de
lens kolkt!). Ook de spanning is 7.0 knap
opgehouwd, dat dl' aam1.lcht glTIl S('-
conde verslapt.

Hoofdrolspeelsrl'r .\kryl Streep. die lw-
((wmd werd met o.:l. Sophie\ Choice en
Kramer Versus Kramer, zag met deze
uitdaging haar kans om het rOl'r letter-
lijk en figuurlijk om re gooien, en ze
stortte li<.:hgretig in hn avontuur. Het
kostte maanden om het manoeuvreren
mn de ruhberhoot onder de knie te krij-
gen. I'atuurlijk stond ze, perfectioniste
in hare en ninen, erop om vrijwel alle
gevaarlijke scènes zelf te spelen. Voor al
re riskante operaries moest ze vertrou-
wen op haar body double, omd,lt de ver-
zckering bij dit ~oort dure sttrren llli
eenmaal een stevige vinger in de p:lp
houdt. "laM wie .\Ieryl Streep in doe

film zid, g••spil'nl, bnnnvt'rhrand, ge-
klenl in een strak I.wart pak en met een
kek petje op haar blonde, wappercnde
haren, keilt haar bijna niet terug.
Voor de rol \"an de criminl"e\ zocht regis-
seur Curtis llanson een acteur die een
genuan<.:cnd karakttr kon Ill'erZl"tten,
en hij koos Kevin l)acon. 'Voor mij is
een crimineel niet alleen maar de slcchte-
rik', legt Ba<.:onuit. 'De Illall lil deze film
kan h('el goed formuleren waarom hij
doet wat hij doet. liet feit dar de VTOUW

tijdelijk Zl"l'fvan hem gccharllll"crd is. en
dat h'l<lrzoontje hcm aanvankelijk zelfs
cnorm hcwondert, geeft aan dar hij een
innemende, intelligcnte man is. Zo'n fi-
guur Illl't ml'er kanten ISveel inrt'ressan-
ter om te spelen dan iemand die al1çen
maar slechr is'. De film is al mer al mee-
slepl'nd cn verfrissend, cn werkt zeer in-
spirerend op mensen met el"n lichtelijk
avontuurlijke ziel.

\lcr)"l Streep. milieu-activiste van het
eerste uur, zag met de rol een mogelijk-
heid om haar publiek Ilog lTns tc wijzen
op de noodl.aak van schoTle rivieren en
mcren. 'Als je weken achrer elkaar zo'n
\"l'Crtienuur Pl'f dag op en hij hl'r watcr
bt'l\t, dan raak je Wl'l'r loens diep door-
drongen van de schoonheid van de na-
mUf, en hesef]e hoe belangnjk w.lterwe-
gen zijn. Ze vormen de aderen van de
wereld. Ik hoop dat dl' I1ll'llsendat ge-
voel ook meep'lkken als ze van dl" film
genieren:

Ik voorspl'1 in elk geval nominaties voor
een 3antal technische aspt'cu'n \'an de
film, ••n een nominatie voor Streep lijkt
me ook heel waars<.:hijnlijk.

/.eollore /';1/1 Opzeda!l(J



JUNIOR

LEZEBRE

Thierr)' l./Jermitte f'/I Carolille Cellil'T ill Le
zdlf('

Eell eigeiltijdsc. Franse relatie-komedie
is 1.e Zèbre, die heel speels begint. maat
gaandeweg toch steeds meer op twee ge-
dao.:hten begint te hinken. Een knappe,
nog ]eugdige ilotatis vindt dat zijn hu-
welijk met een beeldige lerares na vijf-
tien jaar een impuls nodig heeft. Hij ver-
zint allerlei listen en lagen om het vuur
weer wat op te rakelen. Hij begint met
zijn vrouw stiekem anonieme lie£tles-
brieven te sturen. Als die truc zijn uit-
werking mist, besluit hij uit een ander
vaatje te tappen. Uiteindelijk realiseert
hij zich dat hij alleen maar op de juiste
manier kan voortleven als hij er niet
meer is... Vooral het slot doet t'en tikje
gezoo.:htaan, alsof de makers cr geen ein-
de aan wisten te maken. "laar zo tussen-
door is 7.O'n Frans paardehloempluisje
to.:h altiid wel te genieten. al was het al-
leen maar vuor het broodnodige tegen-
wicht tegen de overkill uit Amerika.

L.v.a.

De knok films van
Arnold Schwauenegger
kunnen me gestolen
worden. maar als ko-
miek vind ik hem heel
verrassend. Na het suc-
ces van "Twins" werd
er gelukkig onmiddellijk
een nieuwe komedie op
papier gezet, die nu on-
der de titel Junior, weer
met Ivan Reitman als re.
gisseur, in de bioscoop
te zien is. Arnold en
Danny DeVito zijn dit
keer wetenschappers.
die zoeken naar een
middel om onvrucht-
baarheid te verhelpen.
lier project wordt ech-
ter van overheidswege
stopgezet. Dan besluit
Arnie om zelf als proef-
konijn te fungeren, en
voor hij het weet is hij

zwanger! Eén en al lachen natuurlijk,
wallt niets bli\'ft hem besp.urd. Hoe de
baby uiteinde ijk ter wereld wordt ge-
hracht moet u zelf maar gaan bekijken.
Arnold heeft voor mij opnieuw bewezen
dat hij gelukkig iets lTleer is dan alleen
maar een bundel rollende spiert'n.
Danny DeVito was altijd al leuk.

"Dr,Kub" afleverde. In Intefview With
the Vampire, naar het beroemde boek
van Anne Rice, mag Tom Cruise de rol
van vampier spelen. Rice was woedend.
toen ze hoorde dat Cruise voor de ritel-
fol was gevraagd: zelf had ze bij het
schrijvcn van het script naar haar eigen
hoek steeds aan Rurger Hauer gedacht.
Bij nader inzien had die het ongetwijfeld
heter gedaan (al heeft Rice Ilil hct uitko-
men van de film haar kritiek hetroef'"'
waardoor het geheel verdacht vee op
een publiótcitsstunt begint te lijken);
Cruise is te jongensao.:htig cn vooral te
vriendelijk voor de tamelijk gruwelijke
figuur die hij muet uitbeelden, waardoor
je weer met weemoed terugdenkt aan de
schitterende, melancholieke manier
waMop Gary OldmJn zich van die taak
b •...eet in Coppola's film.
Voorthordurend op hct fenomeen vam-
pier. et'n onsterfelijk schepsel dat zich
vuedt met blued en dat geen daglicht
kan verdragen. schreef Anne Rice een in-
trigerend verhaal over de jonge Louis
die, rouwend om de dood van zijn
vrouwen baby, twee eeu\ven geleden
door een vampier letterlijk het rijk der
duisternis werd binncngezogen. De film
begint met een scene waarin hij zijn hart
uitstort bij een journalist in 5an
Frano.:is('(}in 1994. We zien dan in flash
backs hoc hij in I\ew Orleans voor het
eerst kennismaakt met dc elegante vam-
pit'r Lestar. Later komt daar nog l'en
klein meisje bij. zodat Lestat, 1.ouis en
het kind als hct ware een gezÎnnetje \'or-
men. Maar de schitterende lokaties,
(o.a. ook in Parijs en in de Engelse
l'inew()od Studio's), de adembenemende
aankleding en de genuanceerde special
eHt'cts kunnen toch nier verhullen Jat
Interview with the Vampire ondanks het
onderwerp een enigszll1s bloedeloze af-
faire is geworden. meer curieus dan echt
meeslepend. Terwijl er over het intrige-
rende en vooral sensuele verschijnsel
van de vampier, dat werd bed,\Cht in de
verstikkende, victoriaanse tijd. talloze
boeiende. psychologische verhandelin-
genl.ijn geschreven.

fo:mma Tfmm/'-'oll, Amatd Sc1J11'<TrZI'III'KRerelf Dmlll)' De Vito
illjm/ioT

LEON

INfERVIEW WITH mE VAMPlRE
Dok vampiers staan opeens weer hevig
in de belangstelling. sedert hancis
Coppola enige tijd geleden Bram Stokers

Tom Cruise in lltterl'il'w Will) thl' Vam(,ire

In frankrijk heet de nieuwe film V;ln Luc
Bes~oll eennmdigweg Lcon, IlaaT Je
hoofdpersoon in het verhaal. In
Amerika rouleert de film onder de titel
"Thc profcssiol1<lI", Inhakend op het
~cnrc vall de 'ncw viO!t:TKC' die dankzij
de geniale schrijver/acteur/regisseur
Quentin Tarantillo opeens trend is,
maakte Besson, Frans troetelkind die hrr
ook elders steeds heter dON, zijn eerste
Engelstalige produktie. l.eun is een niet
al te snu,I;gcrc bcrocpsmoordcTlaJ.T met
enkele zwakke plekken. Zo is hij een fer-
vent mclkdrinker en koestert hij zijn ka-
mtTplam. Andere soft spots komen aan
het licht als zijn hulp wordt ingewrpl'll
door ('en twaalfjarig huurmeisje, nadat
haar hele familit, is uitgemoord door een
kennis van haar \.ader uit het drugs-cir-
cuit. Er omstaat een rehltie tussen de kil-
ler en zijn protegéetje. die het midden
houdt tussen vader/dochter, leraar/leer-
ling en minnares/minnaar. Voor hem
loopt het allemaal sb:ht af. ZIj belandt
uiteindelijk weer binnen de veilige mu-
ren van haar voormalige school. Je moet
het geheel met een flinke dosis relative-
ringsvermogen hek ijken. dan valt cr hest
te genieten van de ongewone ben.ldermg
van het al even onorthodoxe verha31.
Jean Reno, vaste acteur van BeSSOlIuit
o.a. "I.e Grand meun en "La Femme
;-':ikita" speelt de titelrol.



Do.lplme

VERKRACHT

~tiss..:hien is (lat Joegoslavië-Tribunaal
wel een eerste st('en voor een noodz.lke-
lijk permanent Triounaal ter hen'chting
van oorlogsmisdaden, waar ook ter we-
reld gepleegd, ~1aar dan zullen we wel
Îets verder in d(, tijd moeH'n zijn. Bij het
kleiner v..orden vall de wereld en h(,t af-
kalven \'an de nationale sOllvereiniteit
wl1en er uiteindelijk ook meer mogelijk-
hed('n komen om het internationaal
recht effectief op te k'ggen. Een dergelijk
permanent tribun.lal lijkt te verkiezen
bm'cn steeds weer een nieuw Tribunaal.
één \'oor elke burgeroorlog. waarÎn van
oorlogsmisdaden sprake is. En mis-
schien dat een dergelijk permanent we-
reldtrihunaal ook in Den Haag geves-
tigd kan worden. In dat geval zijn dit,
oorlogsmisdadigers ten minste ook nog
ergens goed voor en kunnen zij op hun
wijze een hijdrage leveren om Nederland
eindelijk aan een helangrijke imcrnatio-
n.de instelling te helpen, daar waar we
tot op heden steeds veelal naast zowel
het mondiale als het Europese net gevist
h('bben.

Leoll Wecke

Mao.lrdat het zo ZOIIgaan knagen;
l'rlJllwen. kinderen, waarom deze ho.lilt?
l'en mensenlel'ell dat niet telt,
als eCIIbO{l/Jlpje d<1twordt gCllcld.

Ze hadden lIa/llllrlijk wel verteld,
wat l'oor Krtlwelijks ik Z01lzien;
hOllger, armoe, aIlKst, de dood,
alles wat je lel'Cf/Sen'ari,,!: l'ergroot.

Wat lecr ik /JU mijll kinderen?
lvIij/Jnormen el/ waarileII,
door mijll ouders zorf{l'llidig bijgebracht,
Il'erdcn ill Coma I'olledif{ l'erkracht.

In feite zullen hooguit enkele tientallen
van de vele honderden misdadigers uit
het lager en mi(tdenkader herecht wor-
den. En daarbi] zal het blijven. De
hoofdschuldigen zulten hun straf ontlo-
pen, Dat indertijd hij het proces van
Neurenberg het re..:htsgevod van de vol-
ken vall (tc overwinnaars bevredigd
werd. had te maken lJlet het feit dat de
hoofd\'etamwoordelijken konden wor-
den aangepakt. :\Iet betrekking tot
Tokyo lag dat al war anJers. waar zijne
heiligheid de keizer de dans ontsprong,
\vaardoor slechts ten dele van een hevre-
digend verloop van het proces gespro-
ken kon worden, \X'at betreft h(,t huidi-
ge ex-Joegoslavië-Tribunaal geldt. dat
dit het rechtsgevoel onvoldoende zal be-
vredigen, ondanks het feit dat het zinvol
is zovee!mogelijk kampheulen en derge-
lijke te berechten.

Je schrijft "Coma"
Je ;;cgt "[(oma"
Voor mij is het "komma"
een l'erfJaal Z(JIllierpuilt;
Wilar je met je I'erstalld /liet IJijkl/llt,

RECHTSGEVOEL
vers van oorlogsmisdaden dient bezig te
houden en niet primair lTlet de politieke
verantwoordelijkheid van de eigenlijke
aanstichters \.,ln d(, diverse misdaden.

De vraag die men zich I1U stelt, maar ook
I;Her lal stellen, is of het Trihunaal in-
derJaad heeft bijgedragen tot het bevre-
digen van het rechtsgevoel van de hur~
gers, zowel ginds als hier. Die Haag lijkt
eerder ontkennend dan bevestigend be-
antwoord te zullen worden. reit is Îm-
mers dat de hoofdverantwoordelijken in
het JoegoslaVische drama niet terecht
zullen staan en dus ook niet hun straf
zullen krijgen voor het aanstichten tut
en het bevorderen van oorlogsmisdrij-
ven. etnische zuh'eringen. moordpartij-
en en grootschalige verkr.\Chting.

Zowel juridische als praktische redenen
maken het onmogelijk t:rvan uit te gaan,
dar heren als Karadzcis, ~1ilosowizc en
~lladic. wier namen op dt: spandoeken
van de demonstranten op Je eerste 7-ir-
tingsdag van Tribunaal prijkten, ooit
daadwerkelijk in Den Haag voor het
hekje zullen verschijnen. Voorlopig zul-
len we le nog nodig h(,bben om straks -
want eens komt die dag - de vredesrege-
ling te ondertekenen. En het is dan tuch
onwailTschijnlijk dat we tijdens Iwt han-
ket of, gepaster. slet:hts bij het heffen
van het champagneglas, dt: heer
:\Idosowizc moeten aanstoten met het
verzuek wat snel zijn glas uit te drinken
ten einde vervolgens op trilnsport naar
Den Haag gesteld te worden.
Hoc vervelend het voor de grote vissen
ook is. als l.e door een eventueel interna-
tionaal aanhoudingsbevel hinncn de
grenzen Viln eigen of hevriend land moe-
ten blijven. een onmogelijke opgilve is
het zeker niet. Er zullen cr maar weinig
liin die de aandrang nier kunnen weer-
staan om een keer nailr de Keukenhof af
te reizen om dan en passilnt door de
Nederlandse marechaussee ingerekend
te worden. :-.Jee,de grote heren zullen de
dans ontspringen, ook al omdat het
Tribunaal zich lTlet de feitelijke bedrij-

!lee Internationaal Tribunaal voor
Oorlogsmisdaden in het voormalig
JoegnsLwië is vorige weck van start ge-
gaan. Een Servische commandant V;lll
t'ell gt'vangcncnkamp is aangeklaagd en
een bevelschrift tot aanhouding van de
man is uitgevaardigd. Her prnhk'cm is
wel dat de verdachte zich in het Joor de
Serven beheerste deel van Bosnië of in
Klein-Joegoslavië hevindt en het is Je
\'r;l;lg of de regering in Bclwadu en al
helemaal die in Pall' bereid zijn de he~
treffende pnsoon op te sporen en over
te dragen. En dan gaat het nog maar om
een in verhouding kleine vis, hoe uiter-
mate kwalijk zijn gedrag als kampcom-
manJ.mt ook geweest moge zijn.
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Thriller

[n 19116bt'gon :\fartin Koomeo
t't'n st'rie historische thrillt'rs ml't
in de hoofdrollen geheim agent
Robert Portland en zijn onaf~
scheidelijke "hulpje~ luitenant
Eddie Fokkema. Eind vorig jaar
verscheen het nl'gl'nde deel in
deze reeks, Een volmacht voor
Portbnd.
Een Nederlandse diplomaat
wordt (in 1937) door koningin
Wilhelmina met een geheime
missie naar Engeland gezonden.
Wanneer er een telegram arri-
veert, mer de mededeling dat de-
ze gezant op "onvooniene COlU-
plicaties ~ stuit en dat de over-
komst van een nieuwl' gevol-
machtigde dringend is gewenst,

komen Port[and en Fokkema in
bt-eld. Van de koningin ontvan-
gen ze op paleis liet Loo de op-
dracht zich direkt llJar
Schotland te begeven, Hii aan-
korn~t op het vliegveld vernemen
ze dat de hewuste diplomaat op
een merkwaardigl' wilze aan zijn
eind is gl'komen (van een trap
gevallen). Wanneer hij her door-
l.ocken van de hagage van hl't
slachtoffer hl ijkt. dat er helang-
rijke doculllelltl'n zijn verdwe-
nen, hegint het verhaal pas gut'd
op gang te komen.
Evenals in de voorgaande "Port-
lands ~ \wet Koomen (Juk in dit
dl.el de spanning tOt het einlle
roe uitstekend \'ast te houden
(ondanks de enigszins voorspel-
hare ontknoping).
De I'ortland-reeks hehoort tot
de ah~olute top van wat cr op
thriller-gehied in ::'kderland op
de markt verschijnt,
Manin Koomen: Een volmacht
voor I'onland. Van Gennep,
Amsterdam. 1994. 159hlz.
f 29,.m.(WH).

Vreemde woorden

Een modale krantelezer kan ei-
gt'nlijk niet zonder een vret'mdt'~
woorden hoek. Dat is althans
mijn mening. Al meer dan dertig
ja,u gehruik ik het Prisma.
vreemde-woordenboek.
i'atuurlijk is het nil,t zo dat ik
nog slechts de krant kan lezen
met dit woordenhoek hinnen
handhereik. Maar {(Kh ... Mrt
een zekere regelmaat ,tuit je in
het dagelijks verkeer op woor-
den en lx:grippen waarv,lIl je
denkt "dat zoeken we op~.
De ncwustl' Prisma.pocket van
A.Kolsteren, waar ik zoëven op
doelde, beleefde vanaf 1956 tal-
loze herdrukken. Gl'en wonder,
daar het boàje alom werd ge-
prezen om eneT7.ijds zijn he-
knoptheid en anderzijds ,jjn bij.
londer inform,uieve hehande-
ling van de trefwoorden.
Daarnaast natuurlijk ook omdat
cr steeds nieuwe woorden ons
taalgehruik hinnendringen.
De journalist en lexicograaf
(volgens het vreemdt"-woorden.
boek, een schrijver V.Hlel'n
woordenhoek) Ewoud Sanders
I.orgd •.•on lang, voor l'en grondi.
ge hl'rziening en uithreiding van
"Vreemde Woordenft. Ruim
tweeduiz-cnd trefwoorden wer.
den toegevoegd, elk trefwoord
,raat op l'en nil'uwe regel, terwijl
de pagina 's een nieuwe, over-
ziduelijke typografie kregl'n.
Daar moet \"Olledigheidsha[ve
nog aan worden toegevoegd dat
de uitgever dele uitgave VJn
"Vreemde \\'oordcn~ in een ge.
hondt"n editie liet verschijnen.
Uiteraard mOl't daar dan wel
aanzienlijk meer voor worden
neergeteld dan VOOfdl' eenvou-
dige put:let van weleer. Het
hOl.k gaat dan ook aanzienlijk
langer mee, zullen wc m,lar den.
ken. Hoewel ... hoe lang ge-
hruikte ik ook al Wl'er mijll
Prisma.vreemde-woorden hoek?
A,Knlsteren en Ewoud Sanders:
Vreemdt" Woorden, Het
Spectrum, Utrecht, 1994.640
hlz. f 59,90. (\'(/H).

Arnhem 1944

Van de hand van de in de
Verl'nigde Staten woonachtige
Nederlandse auteur Mal(
Dendermonde (1919) ver5(heen
in september vorig iaar 228
Sekonden van stilte llIt't als on-
dertitel "een Arnhems \'Crhaal~.
Het boek, dat tegelijkertijd in
het Engds I'erscheen, werd tij-
dens de officiële herdl'nking \'an
de Slag om Arnhem overhandigd
aan wwel prins Willem-
Alexandl'r als aan de Hritse ge-
nnaal Sir john lücken.
"228 Sekonden van slilte" ver~
telt de geschiedenis van de fami.
lil' Halsman, de hewoners van
het mooie witte huis aan de voet
van de Arnhemse brug over de
Rijn. Vanuit het perspectief van
deze familie krijgt de lezer een
beeld van datgene wat zich af-
speelde tussen Dolle Dinsdag (5
,eptembl'r 1944: de dag waarop
het gerucht werd versprl'id dat
dl' capitulatie aanstaande zou
zijn) en dl' Slag om Arnhem. De
climax van het bock wordt ge-
vormd door de 228 sekolldl'l1
stilte. de tijdsspanne waarin de
familie Habman de gelegenheid
krijgt om het in dl' vuurlinie lig-
gende witte huis te ontvluchten.
Een vlot geschreven roman die
een goed beeld geeft van de/.e
dramatische oorlogsmaand.

Max Dendermonde: 22S
Sekonden van stille, een
Arnhems ,'erhaal. Dl' Prom,
Haam. 1994. 180 hlz. f 24,90.
(WH).

Spion bil de KGB

De afgelopen jaren hehbl'n, het
is al zo vaak gezegd, een enorme
verandering op het internationa-
le politieke toneel te zien gege.
ven. Iedere militair ondervindt

daar dagelijk> de gevolgen van,
maar alle Nederlanders worden
hit'r in meer of mindere mate
ml'e geconfromeerd. Datzelfde
geldt natuurlijk voor de hurgers
van andere landen, en z,eer zeker
voor de, inmiddels voormalige
medewerkers van dl' KGB, de
Russische geheime dienst.
Zij maakten van dicht bij de ver-
anderingen in de politiek van de
Soviet-Unie mee. je zou ver-
wachten dat dl' "spionnen" al
snel een verandering in hun da.
gelijkse praktijken zouden mer.
ken na het optreden van
Gorhatsjov. Uit het hoek Mijn
jaren als spion bij de KGB in

Washington van Yuri Shvets
blijkt dat de KGH, al van lang
voor de Perestroika. een star en
stijf eigl'n bureaucratisch ko-
ninkrijk was en dat men daar
lang de officiële regeringspoli.
tiek kon tegenwerh'n en op de
oude voet (loorgaan. De 5(hrij-
ver van het bock is in het begin
t'en rijzende ster, omdat het hem
lukt een Amerikaanse agent te
recruteren, Lang niet iedereen in
de KGB is echter hl ij met de in-
formatie die dez,e agent,
Soerates, doorgeeft, omdat dit
op den duur het voortbestaan
van de KGB door de verderga.lIl-
dl' ontspanning kan ht:dreigen.
Uit eigen informatie uit de media
over de ontmaskering van KGB.
spionnen in de VS kan men een
deel van he[ hoek op waarhl'id
controleren. Of de informatie
van de Russische kant ook klopt
kunnen wij ni('[ nagaan; toch is
ht't buitl'ngewoon interessant te
lezen hoc een orga,lIl als t't:n gl'-
heime dienst ongl'Contro!eerd
een eigen weg kan gaan, met alle
gt'VOlgt'1lvoor ~trokken men.
sen. Voor wie de afgelopen tien
jaar eens \'an een andl're, ook
spannende. kant wil bekijken is
dit bock bepaald de moeite
waard.
Yuri B. Sh\,t:I\: Mijn jaren als
spion bij de KGB in \Vashing-
ton. BZZTöH, Den Haag 1994,
256 blz. f 34.50 UM)
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De Flat

De flat is de derde roman ,"an
Kees van der Pijl. De hoofdper-
soon is een werk lOlt' soçiol()()~,
misschien wd hét symhool van
de maatsch,lppt'lijkt' minkukd
van de iaren nege[\(i~, dit' intel-
lectuele mislukkin~en koppelt
aan catastrofes in de liefde en in
de roman uitgroeit tut een soort
hdd. Natuurlijk zijn de 'echte
hcldl'n' van de jaTl'1lne~entig
succt'svollc YUPlwn, die hun hd-
dl'ndom nrwerven tloor zich
over de ruggen van ,ll1deren te
verrilken .. \Iaar niet voor Van
dl'r Piil dus,

KEESVAN DER PIJL

DE FLAT

Van der Pijl is een van tie weini-
I{eschrijvt'rs die het engagl'mem
van dl' jaren I.estip;gel'" vaarwd
heeft gezq,d. Hii nt'ellll het in
del.e roman op voor de schlemie.
ligt' soçioloog, die l.;ch te weer
,tdt tegl'n een ni"'tsonuil.ndl' co-
alitie van ondernemers en amb.
tl'n,lTl'n van h",r '\iiniqerit' van
wvc die illegale Afrikanen
dwangarhcid laten verrichten.
De Hal is een lellk 1~lt'k om te
lezen, I{eW(~1llumdat het mooi
gt"ichrevt'n is. hij tijd en wiile
verras,end en misschien ook wd
omdat de ,chrij,"er aardig is voor
mensen die meest,ll mitllaam
worden lwkeken. En daarnaast
is het boek ook ,",oed om te lezen
omdat het tu,sen de regels door
een ontluisten'nd ~cld schl'lsl
van de huidige nwatsch;Jppij:
nog niet zo lang geleden achtens-
waardige normcn als solidaritl"it,
rt'chtvaardigheid t'n intellel:tucle
nieuwsgierigheid lijken tl'gl'n-
wuurdig munsters zonder waar-
de en alleen nOl{verdedigd tt'
wordl'n door kr,lcillclOl.t' schle-
mil'1l'n als de huofdpnsoon van
dit hoek, De politicoloog Van
der Pijl heeft beslist geen p;t"TUSf-
stdlendl' ,"isil' op de toekomst
van onze maatschappij.
Kees van der Piil. De Flat.
Uilge\"l'rij De H'lTlllonie,
Am,terdam 199-1, 198 blz.
f:n,m (\VV)

26-EGO/JANUARI1995

Over het schrijven

"/"lI'illtig;aJr Ile/l ik er I'oor 110-
.lig gehad om dit te schri;l'l''I
/l'Jt ik 1111 ug.
Als ik niet had KesciJret'ell zou ik
eell ollgel/ees/i;/:.<',1lcoiJo/iste Û;1l
geworden.
Een p<l<1ruitspr'lken uit een hun-
dd nieuwl' teksWII van .\1argue-
rite Dura~ (1914~, die -vertaald
door .\Llrianne Kaas- bii van
Gennip uitkwam ondl'r de titd
Schrijven. In de eer~te en langste
van viif teksten. waarvan som-
mige omspronkelijk filmscripts
waren, geeft Duras in de heken-
ue korte zinnen weer wat s.;hrij-
ven voor haar hetekent, en voor-
al Ul' eenzaamhl'id w;larrnee dit
procc, gepailTd j.(aat: 111de C/"n-

zaamheid l!<llleell sciJri;I'er
,c!milt zelfmoord. J,' hent ,1l/eell
tot i/I je eigen eenzaamheid. Dat
is altiid OIll'l>orstelh,l<Ir,A/tiid
gl'l.'<I./rli;k.Ja. EI'n /lTi;s die moet
worden bet,),)ld omdat je bet
h"')t gi.waagd 1/II.lrblliten te tre-
dell en te sc!neemvell,
lIet hleek al in één van h,ur
\'Toq;e romans, 'De vice-consul'.
uie ze zdf 10 omterfelijk ver-
filmde in 'India Song'. Over in-
ten, bc1eeful' emotiollc1l' gl'heur.
tenissen, of de herinnering d;Jar-
a,ln, kan een mens vaak niet of
nauwelijks spreh'lI. Dat l'r toch
een verhaal kan ontstaan, laat
Dura~ ook nu weer g(lt'd z.;en en
meevoelen in d", tekst 'De dood
van de jonge Engelse vliej.(er'.
Het gaat over l'en twintigjarige
piloot -\y".J.Cliffe staat op ,iin
grafsteen- die in de la;Jt~te oor.
lug,dagen van mei 1944 neer-
stortte in Vauville. :'\ormandië,
door nienl.lnd gekend, maar
dour het hele dorp betreurd.
Aangrijpend en met superieure
el'nnllld weet Dur,ls dit particu-
liere drama eeuwigheidswaarde
te \"erlenen door het [Ot een hlij-
vl'ndl' herilllll'ring tl' lll,lkl'n ,wn
het graf san liet Kind vall dke
Oorlog. Opnieuw toom de
gruotstl' Fransl' schrijfstl'r 1'11

Marguerile Duras
Schrijven

filmmaakstl'r indrukwekk",nd
aan hoc J_ede diepste gevoelens
van een mens \"(JOreen ieder her-
kenhaar \"an onder de oppl'r-
vlaktl' ,"antie werkelijkheid weet
bloot te kggen.
Marguerite Duras: Sehrij\"l'n.
Van Gl'nnip, Amsterdam
1994.101 bb. f24 ..;:O.(FS)

Dierenleed

Het bock ~Animal Libnation ~
van de hoogleraar moraalfiloso-
fie Peter Singer is l'en al bijna
klassiek hoek over de tirannie
\-an n1l'nscn over dieren. Vorig
jaar vaS<..heen een gl'1lCd nieuwe
editie ,"an DierenbC\.riiding. El'n
bo",k w,laro\"Cr .\lida, Dekkers
in Vrij Nederland upmerkte:
"Ileh je I)eter Sin~er eenmaal ge-
leI_en.dan hlijft er de rest van ie
leven altijd iets knagen: hetzij ie
geweten, heuij je lekkere trt,k".
In dit omvangrijke bOl'k bl'-
schrijft Sinf'CTdl' afschuwelijke
gang van (aken in wetenschap-
pdiikc, commaci!.,le en miliuirc
lahoratoria waar op grote schaal
me! prllt'fdil'rcTl wordt geëxperi-
mel1leerd. Ook Je modernl' biu-

industrie, waar kippen, varkens
en fundt'rl'll niet als dieren maar
sll'chts als vlces worden opgevat,
komt uitgl'hreid aan hod. Zl'er
gefundl'erd lOom Singer aan dat
de gemiddelde houdin~ van men-
,en tegenover dieren even immo-
red is als die van de racist die <ln~
tlere rassen discrimineer!.
Dierenhenijding is mensenl",-
\"Tijding, aid lISSinger, die tevellS
(haast ,lIs vanzelisprekenè) een
pleiduui houd! voor vegl'wrisl1le,
Lucas Rci)nders ,telt, in een in-
leidend voorwoord, dat met
Sillgers sc/n'rpzhmigl' reden<'Till-
1.1'11 Ol'er de reciJtt'lIl'ull or}{.mis-
me1/ dil' /wlwT/'nIOl andere 1/01-
tuurlijke s/)ortl'1/ di' modale 11<1-
IlIlIrhescherm(st)er zijn ol/I,),)r
I'oordeel k,1Il doell.
Peter Sin~l'r: DierenbC\rijding.
De Gl'U', Breda en Stichting
Namur en .\1ilieu, Amqerdam,
199-4. 38 I blz. f -19,50.
(\\lH).

Rode Kruis

In zijn wetellschappclijh, studie
Dl' zwa,lTgewonden eerst? Het
Neder1<lndsche Rootle Kruis en
het HaagSluk van oorlog en HC-
ue 1867-19-15, an<1lyseert L",o
van Ikrgen de Rode Kruis-hulp
in hd algemeen en die van het
Nederlandse Rudl' kruis ill het
hij zonder. Dit alles in de periode
van dl' tweede hdft van de ,"ori-
ge eeuw tot en met de Tweede
\X'ereldoorlog.
Een smdil' van ruim vijf]lOndl'rd
hladz"ijden in lO'n kort bestek
S,llllenV;Jtll'n is onhegollnen
werk. Vandaar dat ik hier volst<l
1lI1'tenkele conclusies. lkhalve
de gl'volgtrekking dat het Rod",
Kruis in de hestudeerde periode

Uf IWURGIWO\lJL\ EERST!...._0--. ....
N ••• _.~_ ••••••••••• '••••

meer militair dan humanitair fl'
noemen is, zijn enkell' andere
meer tlan opmerkelijke punten:
de oprichting niet zozeer duur
koning Willem 111als wcl door
de lOenmaligl' mitli,tt'r V,1ll
Oorlog; het minimale wcrk ten
h.:hoc\.c van de lIc!gi"ht, vl\lch-
!dingen gedurende \'1;'0 I en het
niet-lenden \.an amhulances in
dil'z.elfde oorlog; de medewer-
king aan dl' ami-juoJse blol'd-
transfusiemaatregel (1941); de
medewerking aan de oostfront-
<lmbulance, n'n daad die het
Nederlandse Rode Kruis ook
nog mct trots vervulde.
Lco van Ikr).(en, die enkele jaren
geleden in het nieuws kwam met
zijn studies over de militair.ge.
neeskundige dienst (~\l;'aarde ge-
ner;Jal: voelt u zich wel gllt't1?~f
en OH'r de rul van het ;.;reder-
landsch-lndische Roode Kruis tij-
dens de koloniale strijd tl'g",n de
inlandse vijand ("Voor \lnze lon-
gens l'Cnsigaar"). is er opnieuw in
geslaagd l'en intl'fes,,"ulle bijdr'tge
te kveren over hel ~opcrercn"
\',1lInwdisch institUll'n in relatie
tot her oorlogsbedrijf. Bij uitS1l,k
"ko'it~ voor "genClerikken"!
I.l'O nlll Ikrgl'n: De zW<1argl'-
wunuen eerst? Het :'\ederland-
sehe Roode Kruis en hel \'Taag-
smk van oorlog en \'redl' 1867-
19-15. Era,mu~ I'ublishin!:, ROI-
terdam. I'N4. 544 blz. f 79,5U.
(\\'H).

\Vim Hei;
{nall Alerens

Fr(illk Spoelstra
W/essel Visser



TOEKOMST MAAK JE NIET
ALLEEN
Met terugkerende regelmaat denken wij
allemaal, zo stel ik me voor, na over Je
toekomst. We denken graag VOOTuit,
over hoc je er over een aantal jaren hij
wit zitten, in blakende welstand of
overgeleverd aan de sociale vuorûcnin-
gen. Ie hoort misschien op een langduri-
ge re aric () je hoopt cr dan emdelijk vall
verlost tc zijn. Je hoopt op een groeiend
aantal sori.tle contacten of ie hoopt in
de gelegenheid tc komen je terug te trek-
ken, meer stilte TC vinden. Je hoopt op
her wonder van die tlng verwachte baan
die maar niet komen wil of je hoopt er
vanaf re kunnen komen. Toekomst-
plannen en nog eens toekomstplannen.
:\1aar hoe bereik je dat eigenlijk?
Hebben wc die toekomst eigenlijk wel in
de hand? Halen wc volgende week don-
derdag wel? Kunnen wc iets zeker zeg-
gen over komende donderdag?
Onzinnige vragen misschien, maar wie
om zich heen kijkt en de wereld dichtbij
en ver weg in brand ziet staan, kan op-
merken dat het stellen van onzinnige

vragen zinvol kan zijn. Wie had die
branden in t 989, toen de Uerlijme muur
viel, verwacht? Brand kan gemakkelijk
overslaan en al je toekomstplannen in de
as leggen. Het is dus nog maar zeer de
vraag of het werken aan je individuele
toekomst wel zo'n verstandige bezigheid
is en of de aandacht misschien niet meer
verlegd zou moeten worden naar het
vandaag van jezelf en het morgen met
anderen. Eell tuekumst makel! klln ie a/-
leen met anderen, ttiet alleen!

Toekomst met elkaar maken is niet een
kwestie van meer welstand en luxe,
maar vooral doorgroeien in geestelijke
zin. Samen maken we voor de toekomst
grote plannen. \Vanneer ouderen, maar
ook jongeren, zich in geestelijke zin niet
geborgen weten, ze zich niet meer be-
schermd voelen en in levensbeschouwe-
lijke zin dakloos zijn, beginnen scheuren
te ontstaan in de samenleving: dan ont-
staat geestelijk verval, omdat we ons
niet meer bezinnen op de vraag in welk

Raadslieden - waar en wie

geestelijk klimaat wij met elkaar willen
leven en hoe wc daarin met elkaar willen
omgaan. Het is in dergelijke situaties
dan voor de hand liggend dat er geroe-
pen wordt om terugkeer van christelijke
waarden en normen. Maar wat voor de
hand ligt is vaak ook maar een gebrek
aan beter. Niet bepaald een uitdaging!
Want met alleen de terugkeer van be-
paalde waarden en normen maak je nog
geen geestelijk gezonde samenleving.

Een beschaafde en geestelijk gezonde,
ontwikkelde samenleving kan alleen dan
ontstaan wanneer alle mensen elkaar ge-
borgenheid en veiligheid kunnen bieden,
een gezonde ontwikkeling krijgen door
een goed onderwijssysteem en kwalita-
tief goede zorg aangeboden krijgen,
wanneer het niet goed met iemand gaat.
Dát is toekomst maken.
De kern van het toekomst maken is wer-
kelijk begrijpen waar het in het le\"en om
gaat. Want in een toekomst waarin te
weinig aandacht is voor geestelijke ge-
steldheid en spiritualiteit, zal veel barm-
hartigheid verdwijnen, zullen bezin-
ningscolumns in kranten verdwijnen en
zullen geestelijk verzorgers verdwijnen.
Wie dan vraagt om een geestelijk verzor.
ger zal een niet begrijpend hoofdschud-
den aantreffen. Met dit vooruitzicht
wordt u misschien somber, in dit op-
zicht ben ik het al.
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