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Maandag is de laatste lichting van zo'n vijfhonderd dienstplichtigen op-
gekomen bij de Koninklijke Landmacht. Vanaf 1 februari zullen cr geen
lichtingen meer worden opgeroepen. De lichtingen van februari en
maart, in totaal zo'n 1250 man voor marine en landmacht, hoeven hun
dienstplicht niet meer te vervullen en zullen tot buitengewoon dienst-
plichtigen \vorden verklaard. Per 31 augustus zal een generaal pardon
ingaan voor de nog resterende dienstplichtigen. De belangrijkste reden
voor de vervroegde afschaffing van de op'komstplicht is het voorspoedi-
ge verloop van de herstructurering bij de Koninklijke Landmacht,
waardoor het aantal benodigde dienstplichtigen in snel tempo is ge-
daald. Daarnaast verloopt de werving van BBT-ers voorspoedig.

De Staatssecretaris helooft dat ook \'oor de laatste lichting. die nu is op-
geroepen, geldt dat de commandanten de bevoegdheid blijven behou-
den in individuele gevallen dienstplichtigen tot buitengewoon dienst-
plichtigcn te verklaren als Ct \'oor hen geen zinvolle taken meer zijn.
Ook blijft Defensie zich soepel opstellen ten aanzien van studie- en sol-
licitaticfaciliteiten en kunnen mensen, die twee maanden voor einde
diensttijd een baan aangeboden krijgen, de dienst verlaten.

Tot lOver lijkt alles rozegeur en maneschijn. Defensie heeft het belang
vall dienstplichtigen hoog in haar ",'aande! staan en een einde gemaakt
aan de onrechtvaardige verdeling van de (dienstplicht)last. Toch zijn er
wel enkele kanttekeningen te maken bij deze abrupte ommezwaai van
Je Defensieleiding.
D;1t de opkomstplicht zou worden afgeschaft was al veel eerder beslo-
ten. De enige vraag was nog slechts wanneer. De bewindslieden op
Defensie hebhen zich steeds op het standpunt gesteld: 1 januari 1997
en geen dag eerder! Keer op keer kreeg de Kamer, wanneer van daaruit
weer eens werd aangedrongen de finale datum naar voren te halen. te
horen dat yeT\'roegde afschaffing absoluut niet kon. Afgelopen novem-
ber nog weigerde de VVD in te stemmen met een motie van de PvdA-er
Zijlstra om dienstplichtigen die wcrk konden krijgen of een studie be-
gonnen, niet meer op te roepen.

Redactie

Hoewel iedereen zich realiseert dat altijd een lichting de laatste moet
zijn, is het toch buitengewoon triest om tot die laatste lichting te moe-
ten behoren. Voor een aantal van hen betekent dat, net als voor de ge-
neraties dienstplichtigen voor hen, een sociaal-economische achters-
tand. \Vaarom niet een generaal pardon voor hen die dat willen? Het
gaat dan misschien om een paar honderd man, want cr is ook een c;1te-
gorie die graag de dienstplichl wil vervullen.

\'\'aarom dan ineens die ommezwaai?
In /'anuari bezocht het VVD-Kamerlid Van der Doel enkele kazernes,
ste de Kamer\'Tagen, lichtte zijn vragen persoonlijk toe bij staatssecreta-
ris Gmelich Meijling en prompt kwam de bewindsman in allerijl terug
op zijn standpunt.
Op 29 januari, de Jag dat de lichting 96-2 opkomt, laat de staatssecre-
taris weten dat de opkomst van die morgen de laatste is gewcest. De be-
",\-'indsmanspeelt mooi weer doch de Kamer is ontzet (voelt zich op het
verkeerde been gel.et), de vakbonden van dienstplichtigen zijn hoos
(had al wel eerder gekund) en een groot deel van de laatste lichtingen
dienstplichtigen is onte\'feden (waarom zit je er nog in wanneer men
I,elf toegeeft je niet meer nodig te hebben). Op z'n zachtst gezegd een
merkwaardige manier om een voor betrokkenen zo belangrijke zaak op
te lossen.
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ALEXANDER
••

MUNNINGHOFFS
ROOTS
Het is VQor ingewijden geen geheim, dat Alexander Münninghoff (51), meer
dan gewone belangstelling koestert voor schaken en mensen die dat spelletje
hun spoet noemen, Vandaar zijn boeken O\-'cr het leven viln oud-wereldkam-
pioen Euwc cn dat van de legendarische Jan Hein Donner. Omdat Ego-re-
dacteur Jan 5ulman al bijna Ilet zo'n schaakfanaat is, was het ook geen toe-
val dat beiden elkaar ontmoetten tijdens het journalistcn.kampioenschap
van Nederland in Wijk aan Zee. Tussen de partijen door vonden ze echter
ook nog tijd om over andere zaken dan schaken te praten. Alexander, die re-
dacteur is van de Haagsche Canran[, vertelde dat hij in december vorig jaar
als waarnemer van de OVSE bij de Russische parlementsverkiezingen aan-
wezig was ge\\'cest. Een bijzonderheid overigens. Nog niet eerder werd een
journalist daarvoor uitgezonden. Bijzonder ook omdat hij in tot voor kort
verboden gebied terecht kwam.
Alexander r\lünninghoff, winnaar van de prijs van de dagbladpers in 1983
met een reportage over Turkije, ooggetuige van de oorlogen in EI Salvador,
Cambodja en Afghanistan, maar \'ooral bekend als Ruslandkenner.

Vall/vaar toch die belangste/llllg voor
Rusfdl/d?
Het is allemaal niet zo verwonderlijk.
Mijn "roots" zijn in Rusland te vinden.
Ik heb een Russische moeder en mijn
oma van vaders kam was eveneens
Russin. Mijn vader was een "papieren"
Nederlander. Zijn jeugd heefr hij echter
doorgebracht in Riga.
Daar woonde in het begin van de eeuw
her merendeel van de familie. Het
~tolotow-Ribbemrop Pact maakte Jaar
een eind aan.

.\lijn familie vluchtte terug naar
Nnk.r!and. maar Rusland is het land
waM ik steeds naar terug wil. Als juur-
nalist is het de laatste tijd eell beetje las-
tig voor me geworden. Zelf heh ik et
niet altijd geld voor en mijn krant heeft
dat uok niet.
~lijn krant ma.lkt inmiddels deel uit van
het \X'egenerconcern en die hadden al
een correspondent in ;\toskou.
Vandaar dat mijn laatste reis als
\vaarnemer een buitenkans vour me
was.

• Waarnemer en
correspondent
Hoe word je eigenlijk waarnemer?
Gewoon solliciteren hij Huitenlandse
Zaken. Vanzelf moet je wel wat referen-
ties opgeven. die hereid zijn aardige din-
gen over je te vertellen. nat laatste bleek
geen probleem. Natuurlijk is het niet he.
lemaal zo eenvoudig. Je moet redelijk
wat van het land met zijn cultuur en ge-
schiedenis weren. In mijn geval pleitte
ook, dat ik de raai spreek als een
Sovjetburger. Het blijfr echrer hij zonder
dat ik als journalist waarnemer kon zijn.
De afspraak werd dan ook heel specifiek
gemaakr. dar ik er niet over mocht
schTijven.
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Je hebt ook .lIs ,-urn'spol/dent 111

RUS/dnd XCIl'erkt.
Wat was het l'erschil?
Als journalist 11I:bje geen enkele st,\tus.
Als je binnenkomt, 1110etje jezelf overal
invet"hren. [n tbt opzicht was mijn laat-
sre reIs n<lat Rusbnd een nieuwe t'rva-
ring. :'Ju werd ik met alle egards ontvan-
gen, Je kOIl gaan en staan waar ie wilde
en met iedereen vrijuit praten.
Natuurliik mot'f ik d.ur direkt bij\-ertel-
len dat er natuurlijk de laatste jaren wel
wat veranderd is in RusLllld, maar toch!
Wist je overigens, dat in er in OVSE-ver-
band ook Russische waatlH.'lllt'ts l,ljn ge-
\vt'est bij de laarste parlementsn:rkie/.În-
gen in KederianJ?

Kan Ie wat meer l'ertl'l/,'1I ouer je reis?
Er waren in totaal 16 Nederlandse
waarnemers. Na in .\Ioskou uitvoerig te
zijn gehriefed ziin we in tweeTallen het
land iJl gegaan,
Wat rondom die verkiezingen opviel.
was hoe de Amerikanen zi('h al ingt'-
drongen hadden in de Russische wereld.
Je moet dan denkt'n ,1.\11 communicatie.
publit" rd.nions en meer van Jat soort
7.aken waM I_egoed in zijn. Een heet je
puliticus in Rusland leen van de
Amerikanen hoe hij zich her best kan
profileren hij een zo'n groot mogelijk
publiek. De komende presidentsverkie-
zingen gaan grootdeels op de Ame-
rikaanse m.lllier. Zelfs .Jeltsin zal zich
van Amerikaanse media technieken gaan
hedienen is de aigelllene verwaduing.
De plaats waar ik tere('ht kwam, was
Perm. Perm ligt ongeveer 1500 kilome-
ter teil oosten van . .\tnskllu. Het wordt
wel het laatste grensstation voor Azië
genoemd. Je moet dat wel ongeveer let-
terlijk nemen, want in de Oeral hehhcn
ze ook feitelijk een grenspaal neergezet!
De rcgio, waar Perm de hllofd~tad van
IS, heeft ongeveer 3,5 miljoen inwoners,
maar is wel 4". groter d,Ul :\ederland.
Over vcrhoudingen gcsprokcn!
Het bi)l-ondere van de re~iu is. dat het
v.maf Je Tweede \X'ereJdooriog verbo-
den gebied is geweest. Ik zal je mct een
voorbeeld duidelijk maken wat dat bete-
kt,nt. Wc kwamen in een dorp waar wij
de eerste westerlingen sinds menscnheu-
genis waren, Rusland kende onder de
communisten een binnenlands pasjessys-
teem, Op die manier hielden 7e de zaak
hermetisch op slot. Dt' mensen uit Perm
wisren dan ook nauwelijks lets V,lil war
huiten hun regio gebeurde. Een enkele
keer \verd er eens partijlid naar .\toskoll
onthoden, maar andere grensoverschrij-
dende aktiviteitl'n konden worden verge-
ten.

V<IlIIl'J.lrdi(' gesloten gebieden?
Daar was wel een reden vonr, Er geheur-
den 111 de regin namelijk zaken die het
westers daglicht niet helemaal konJen
verdragen. In Je jaren zestig bevond zi('h
daar ondermeer het gevrt'esde strafkamp
-no. 6T. Daar ht'bben heken de dissi-
denten zo,ll~ Boekovski hun tijd Joorge-
hracht, Ook Anttoli .\brtsjenko,Je au-
teur van "\Vat ik ze~en wilde", heeft
daar gevangen gezeten en is daar overle-
den. Verder haJdl'n de communisten in
dt' regio Pt'rm een uitgebreide wapen in-
du~trie.

• Schijnvertoning
Hoc kii/.:(,IIde mellsen daar II/f up Imll
cmlllJllmistisdu: l'cr/edc" terllg?
Toen we .lJnkwamen in Perm werden
we namens .leltsin door de gou\'erneur
welkom geheten op het stadhuis. liet
huidige stadhuis was tot '91 het kantoor
van het Centraal cOlllt1litee \"an de com-
munistische partij geweest. De partij-
mensen van tocn werken er nog alle-
maal. De enige verandering IS eigenlijk
dat l_e nu gemeenteamhtenaar worden
genoemd, Verder zijn de oude commu-
nistische srructuren redelijk in stand ge-
blevCI1. Op het eerste gezicht lijkt dar
misst"hien een heet je Heemd, maar biJ
een nadere kennismaking met de mensen
daar wordt het je ~nel duiddiik. liet
communisme was voor de meeste men-
sen niet méér dan een grote schijnverto-
ning. In (k jaren '30 was her ('ommunis-
me als leidinggevend ideaal al weg-
geëhd. Veel loyaliteit werd slechts voor-
gewend. Patriottisme is in Je Russische
cultuur altijd veel bc1angriiker geweest
dan het .:ommunisme. !'a de overwin-
nim~ van Stalin op het fascisme van
Hlt)er heeft voor de doursnt:e Rus het
communisme als idea'll nog één keer iets
hetekend, De bert:kenis van het commu-
nisme voor het dagdijks leven moet III
iets anders g('71Khrworden,

Kali je d.wr iets meer Ul'er zeggen?
liet communisme stond voor t:en
redelijk makkeliik leven. Een goede
commumst had al rijd wt'rk maar werd

daar zelden moe van. liet communisme
verschafte de façade Jat alles op z'n
pootjes teret"hr kwam. I-ioewd er wellllg
geld re verteren vid, was cr get:Jl werk-
loosheid en onderlinge rivaliteit. HMd
werken was niet nodig en er was veel
tijd om de dingen te doen die men graag
deed. De meeste mensen konden prima
leven met het feit dat de dingen voor je
werden geregekJ. Een beetje luiheid zir
de Rus misschien wel 111 her bloed,

\Va,lrom hebben ze da/l .lfgerekel1d met
het (omlllllllisme?
De reden daarvoor is tweeledig en maar
Hlor een heperkt dl'd in Rusland zelf re
vinden, Hl'[ is vooral "Star Wars". her
speeltje van Reagan, geweest dat het
communistisch systeem Dm zeep heeft
gebracht. De wapenwedloop vroeg l.ll-

veel van de hegroting. Jat defensie nage-
noeg onhetaalhaar werd. lharhij kwam
nog het militair deb;îC!e In Afghanistan
met een onwaarschijnlijk hoog kosten-
plaatje, De bekende Russiso.:he econoom
Abalkin heeft weleens in l'en geheime
rede een begrotingspercentagt: van 56
voor defensie genoemd, Hij'gevolg werd
Rusland een onwaarschijn ijk ,!fm lanJ.
Voor talloze Russen betekende dat een
levensstandaard nog lager dan die van
dl' hevolking in }'lozambique. Op het
moment leeft nog stenls 70% (Illder de
armoedegren~.

• \Vapcnindustrie
Je t'l.'rtefde ol'cr de commlfllistisdJ(' 11'<1-
pC'lIi"dlfstrie ill dl.' regio l'I.'Tl/l. \V,I,lr le-
l'en de mC'IISC'1I1/1/. 11<1a(lool) 1'<111de
km/de oor/ox. t'lm?
,\1iss('hicn eerst iers over IKt hoe en
waarom van de wapen-industrie mnd-
om Perm. In hl'r begin van de oorlog
werd het Russisch wapentuig vooral in
het westen van het land gemaakt. De
Duitse aanval richtte l.ieh naast de olie-
velden vooral or de verovering vall het
w,lpenputentiee, Dt, Russen hehhen
toen een fantastischt: logistieke prestatie
gdevt'td door de hele wapenindustrie
naar het Oosten te verplaatsen. Dt'ds
ging her zelfs O\'er Je Oeral heen. ma,lr



ook in de omgeving van Perm werd het
een en ander gevestigd. \'Ileet je wat in-
dertijd ook overgeplaatst wercl? Het ver-
maarde Kirovthcater van Leningracl. Als
je nu in Perm komt. vind je midden tus-
sen een verpauperde omgeving nog
steeds een indrukwekkend cultureel le~
ven. Om op je vraag terug te komen; in
het kader van de Startaccoorden moest
de wapenproduktie aanzienlijk in om-
vang terug. Veel industrie diende derhal-
ve in een civiele richting omgehouwd re
worden. Ik was nieuwsgierig naar hoc
dat conversieproces was verlopen.
Vandaar Jar ik van de gelegenheid ge-
bruik wilde maken een nieuw opgezette
fabriek voor kinderfietsen re bezoeken.
Ook na enig aandringen bleef de fa-
briekspouTt voor mij echter gesloten.
Eigenlijk maak ik me sterk, dat er nog
steeds meer wapens dan fietsen door de
arbeiders worden gemaakt. Als je trou-
wens in Perm komt, kan je daar een
soort binnenplaats vinden waar de be-
woners trots her door hen gemaakte wa-
pentuig hebben uitgestald. Laren we
zeggen, dar de middelen van bestaan er-
gens in een schemergebied moeten wor-
den gevonden. Het levensgevoel in Perm
laar zich wellicht het hest omschrijven
als: ons leven is hier, we maken wapens
en verder is de wereld rond.
Tegelijkertijd is er een memaliteit van
"slot op de mond", het is beter om niet
alles te zeggen.

/5 het Itl<ltstgowemde resu/tallte l'all ja-
ren/ang communistische iJ/doe,i?
Ongetwijfeld heeft dat er iers mee te ma-
ken. Het verstoken zijn van informarie,
sociaal isolcmem en gehrek aan mubili-
teit zijn daarbij niet onbelangrijk.
Inmiddels is daarin wel verandering ge-
komen . .\londjesmaat brengt de televisie
de westerse wereld in huis.

• T c1eurstelling
Hoe lJeeft de Rltssisc/Je bel10fkillg de
veranderingen van de taatste ;aren ge-
waardeerd enlJoe zien ze het \'(lesten?
Het zijn twee vragen die je me stelt.
Over beide valt nogal wat te zeggen. Ik

zal me daarom beperken. Als de Russen
het over Europa hebhen, wordt toch
vooral Duitsland bedoeld. Er is over het
algemeen een grote bewondering voor
de Duitsers. Ze hebben het voor elkaar.
Mercedes en de I.eupard zijn Duitse pro-
dukten en staan voor een superieure
economie gebaseerd op rationaliteit,
vernuft en dyn;lmiek. Het is daMom
geen toeval dat veel van de z.g.n.
"Wolgaduitsersn de kans om naar het
Westen re gaan met beide handen aan-
grepen. Duitsland leek wiets als het be-
loofde land. Zeker een half miljoen men-
sen is op die m,Ulier gegaan. Inmiddels
keren velen bijna net zo snel weer terug
als d.tt ze gekomen zijn. \X/ant wat
bleek? In het beloofde land werden ze
toiletjuffrouw in Nührenoerg of vuilnis-
lTIan in Berlijn. In ieder geval ontstond
het gevoel de allerlaatste te zijn.
Teleurstelling nam de plaats in van wat
eerder een uitdaging leek. Sterker nog:
Een economisch sterk Duitsland roept
ook argwaan op en daarmee het spook
van het verleden.
Overigens heeft ht.t Westen zich volledig
verkeken op de reaktie van de Russen na
de formele afbraak van communisme.
\'{'e hebben hier lang het idee g;ehad van
de ongelukkige Rus. Er werd dan ook
een hele uiuocht van paupers verwacht.
\'Veinig mensen weten het, maar een
aantal jaren terug zijn aan de grenzen
met Rusland in Finland en Noorwegen
cnkele vluchtelingenkampen gebouwd.
Voor het geval dat. Ik kan je echter ver-
zekeren, Jat er geen enkele Rus heeft ge-
woond. Bij heel wat Russen bestaat er
een gevod van gêne aangaande het eigen
verleden. Hun zelfheeld is in elkaar ge-
STOrt.In de eigen gemeenschap kan ie ht.t
in ruim 50 jaar zorgvuldig opgebouwde
heeld tot een grootmacht te behoren
makkelijker overeind houden of nieuw
leven inhlazen dan elders. Russen willen
niet met de nek worden aangekeken. Als
het \Xresten al lets verweten kan worden,
is het overwinnaarsgedrag. Her gedrag
dat zichtbaar wordt in de economische
eisen van het 1~1F en de Wereldbank
aan Rusland om voor kredieten in aan-
merking te komen. Je moet daar eens

kritisch naar kijken. Het is net ontwik-
kelingswerk uit de oude doos.
Vanzelf zijn er wel mensen vertrokken.
Nogal wat jongeren naar Israël en ook
naar Amerika. Sommigen zijn aan de
omwenteling schatrijk geworden en ver-
volgens aan de C6te d'Awr gaan wo-
nen. Van al die groepen zijn cr inmiddels
al velen terug inRushllld. Ze zijn expo-
nenten van een andere cultuur en het is
niet genoeg om iedere avond met 10.000
dollar aan de roulettetafel te kunnen
staan.

• Mallotig systeem
Wat is RItsland voor een land en hoe
moet het t'erder?
Rusland als éénoeid bestaat natuurlijk
niet. De gren7.en liggen hij Polen en
Japan. Het is derhalve een een onwaar-
schijnlijk groot arsenaal van volkeren en
culturen. Je heht er werkelijk geen benul
van wat dat precies hete kent. Gemeen-
schappelijk is echter een communistisch
verleden. liet had een commandostruc-
tuur waarbij de partijkaders alles beslis-
ten.
Denk daar overigens rustig in de meest
aosolute termen over.
Een hoer vertelde ter illustratie daarvan
een volkomen dwaas verhaal. Vanuit
:-'loskou werd hepaald met zaaien te be-
ginnen. Omdat cr een halve meter
sneeuw op het land lag, werd dat ge-
meld. Het antwoord was, dat de boer
zijn skies maar moest aantrekken bij het
zaait'n! Je 70U van het Partijkader kun-
nen zeggen, dat her om l'en nieU\ve god
ging.
Er was sprake van een ongelooflijk
-en naar is gebleken- geheel misplaatst
superieutiteitsgevoel. Zoals ik vertelde
had dat mallotige systeem wel een
relatief tevreden bevolking tot gevolg.
Het le\'en kabbelde vanzelf verder.
In ieder geval was er rijd en ruimte
om elkaar verhalen te vertellen en
gedichten voor te lezen. Het verhaal
en het gedicht hebhen altijd een
grote plaats in de geschiedenis van
Rusland gehad. !\.1ct het Rusland
\.an de verhalen en de gedichten
voel ik me verbonden. Van dat Rusland
ben ik gaan houden. De toekomst
zal er echter anders uÎt gaan zien.
En /.0 moet het ook, wil her land
in de vaart der volkeren mee
hlijven doen. Op dit moment verkeert
her land in een overgangsfase en is er
behoefte aan snelle jongens mer
computers, goed opgeleide managers,
die de markt van vraag en aanbod
hegrijpen.
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Kali W iets meer l'atelle1l ot'er de hllidi~
ge (Jl'('fgilllgsfase?
i\tisschien lukt dat het neste met een
paar voorbeelden uit de ecollomie.
Ergens in Siberiê staat een fahritk die
aluminium prodw.:cert. Omdat in '91 de
Sovjctunic ophield te besta.In kwam cr
vanuit Moskou ook geen aanwijzing
meer ;langaandc Je eindbestemming van
het spul. Ook kwamen cr geen orders
om de produktie te staken. Daarom ging
her werk gewoon dOOf en stapelden zich
dl' voorraden op. Daar kregen handige
westerse l.akenlui lucht van. Vja de ;lch-
t('rdeur boden ze zo'n directeur een wat
lagere prijs voor de grondstoffen, maaT
daarnaast zou er ook een flink bedrag in
dollars op ('en Zwitserse bankrekening
worden overgemaakt aan die directeur
pcrso(mlil'k. Je begrijpt, dar een dergdiik
bod aans oeg, Op die manier is cr naar
sch;ming zeker 200 miljard dollar zwart
geworden en kwamen de vrije jongens
aan de macht. De laatste ontwikkeling is
interessant. liet lijkr wel of de geldstro-
men weer terug vloeien. \X'aarschijnlijk
wordt op die manier formele macht ge-
kocht. De huidige president van de
Fidr (internationale schaakholld)
iljoelllzlinov IS president van Kal-
mukkië, een ongeveer twee miljoen in-
woners tellende staat met een opper-
vlakte van tweemaal Nederland. Om
zijn verkiezing \'eilig te stellen, heeft hij
alle inwoners een l,edrag van 100 dollar
gegeven, Als Je tot voor kort in .\Ioskou
kwam, zag ie de Tramrails een handhoog
boven het kapotte wegdek steken. De
tot'ganl;wegen tot de stad waren van een
l,edenkelijke keienkwaliteit. Als je nu de
stad naden, rij je over (Ic mooiste ring-
wegen met overal fantastische Verlich-
ting. Ook de tramrails in de stad blijken
vernieuwd. Op grote schaal worden hele
stads\vijken gerenoveerd en andere
"mooie" dingen gedaan. Ondanks dc
economische cham, heeft Je burgcmees-
ter cr blijk haar geld voor gevondcn.
Zwart geld! De deksel is echt van de
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doos. Onder- ('n
bovenwereld lijken
gewoon in elk.ur te
schUiven.
Ht'r land is vol van
proJukten uit hd
\Xlesten. Op grote
scha;tl worden
computers geim-
pom'erd. Vro~ger
was cr een eIgen
co Inpu teri nd ustrie.
Vanwege de kwali-
teit en minder dui-
delijke dingen heeft

men zich echter tot IBM en anderen ge-
wend. Eigenlijk zijn er nauwelijks meer
eigen produkten, Kortom: t'norme som-
men geld worden uitgegeven, zonder dat
daar arheid tegenover sta,lt. Vroeg uf
la:lt moet delt~ econ(Jmische ontwrich-
ting wel k'iden tol chaos. De tegenstel-
lingen in Russische samenleving worden
steeds groter, de werkloosheid is onge-
hoord en de roep naar vroeger wordt
steeds luider.

• Gefrustreerde
ex-communisten
Is hel d,m alleelll1la(id?
De werkelijkheid is vanzelf veel
complexer. Er wordt door ionge juristen
met veel aml,itie gewerkt aan een nieuw
Burgerlijk Wethoek. De universiteit vall
Leiden helpt de Russen daar een
tlinke hand mee. Er is eelJ grote behoefte
a:ln de ontwikkeling van een goed
funktioneren de rechtstaat. Je moet ie
voorstellen hoe dat vroeger hii de
communisten ging. Er was altijd eeIJ
rechter, die zich hijgestaan wist door een
tweet:lt vertegenwoordigers V:ln h(,t
volk . .\laar dat was :lllemaal f:lç:lde,
Een goed juridisch gebruik was te wach.
ten met het vonnis tot de Partij had
verteld hoe het moest luiden. Het is
geweldig belangrijk, d,lt de b:llans
tlIssen werkelijkheid en moraliteit wordt
hersreld.
Overigens hel, ik in 1991 met mijn boek
"Tropenjaren in ;\loskou", geprobeerd
een typologie te geven van de nieuwe
Sovjt"tmens, Ook schatte ik kansen VOOt
de toekomst in. Ik was nog,11 pessimis-
tisch. Helaas niet tt'll onrechte, zoals
hlijkt.

W,a moet ar /Jouding zi;lI 1'</11 het
W'esteil :::i;1ItexellOl'er Rl/sI,lIla?
\X'e moeten, om met BOl'fwinkel te spre-
ken, "inclusief" leren denken, Op Jit
moment vertoont Je \vesterse wereld een

soort overwinnaarsgedrag, I-kt lijkt wel
of cr een oorlog is gewonnen. Je kan ook
anders kijken. Het systeem is gewoon
a;ln zijn eigen last hezweken.
Gezil:n de glohalisering van de wereld
zal er een modus gevonden moeten wor.
den om ze volwaMdig mee te laten doen.
De frus-traties zijn groot. Als het 1.\1f en
de \X'ereldbank hun economische pro-
gramma's de Russen door de strot druk-
ken, wat Illogelijk wel 20 milioen werk-
lozen betekent, is dat een tijd hom.
Je moet eens zien hoe het Westen op de
Xavo-trom slaat. Geef eens één zinnig
atgument om het l,ondgenoorschap uit
te hreiden met Polt'n of welk anJer vroe-
ger Warschaup,lctland? Ik ken ze niet.
Er dreigen nog steeds geweldige geva-
ren. Vergeet niet dat er nog 40 miljoen
zwaJr gefrusteerde ex.communisten in
Rusland rondhangen, veteranen uit de
tweede wereldoorlog en Afghanistan.
Ze zijn voor een deel nog steeds l,ereid
het verloren gel,ied re heroveren.
Daarbij geldt, dat her wel het enig opge-
leide kader is met hesTUursetvaring.
Vanzelf IS het Russische leger
beschadigd lil Je batste oorlogen.
Tsjersjenië IS ('en grote schande.
Tegelijkertijd wordt het leger nog steeds
breed ervaren als drager van de nationa-
le waardigheid, Velen loeren op een
kans het milirair apparaat zijn geloof-
waardigheid terug te geven.

Hoe 1,IIIg moeten u'e wachten op het
niel/we Rus/,lndi'
Ik vergelijk het proces van vernieuwing
vaak Illet de ducht uit Egypte van het
volk Israël, Ze konden het beloofde land
pas intrekken op het moment dat iedere
veteraan, inclusief .\lozes, dood was ge-
gaan. I let was wachten op Jozua, expo-
nent van een nieuw lt'iderschap van een
latere generarit'. Voor de Russt'n duurt
het nog even voor dl,' laatste communist
naar het graf Îs ~ebracht.

Alexallder, hedmlkt voor de tiid die ie
tussen tll./l'e scha<1k-ronden t'oor me
hebt willen reservercn. Hoewel ik nooit
in ie kansen op een titel heb ge/oo/d, heb
;1' /lil een emdeliik eell geloofwaardig
I'erhaal bi; de ZOI'eefste misgelopen titel.
Je k,lII wi/tell op eell ernstige verstorinJ{
van ;t' t'oorbereiaillg. td,II ie echter
troosteli door de misschien wat schrale
gedachte, dat anderelI !Jet ddJrdoor he-
ter hl.'bbclI kUllnen dOell. Eli verder:
Alex,lIlder,ook <ie wat mindere spe/as
kl/nnen lIit het goede schaaklJOlltû;n ge-
slll'den!

Jan 5111man



ZELFDODERS ONDER]ONGEREN

In het voorjaar van 1995 bezocht ik ccn congres over 'zelfdoding onder
jongeren', Het was ccn boeiende en tevens ccn schokkende bijeenkomst.
Hieronder wil ik ccn schets ~evcn van 'de zelfdoding onder jongeren' en
naar de oorzaak zoeken, ccn visie geven over de aanpak van de problema-
tiek en de rol van de school in het algemeen en het Humanistisch Vormings
Onderwijs in het bijzonder bespreken. Tenslotte zal ik alles samenvatten.

Ik lal spreken over 'zelfdoding' en niet
het woord 'zelfmoord' gebruiken. Het
laatste verwijst immers naar 'moord' en
wekt zo de associatie met een misdaad
op: alsof de persoon zou kunnen WOT-

den gestraft.

• Een schets
Ik ben vooral verrast door de omvang
van de problematiek. Per jaar onderne-
men niet minder dan 15.000 jon~eren in
Nederland in de leeftijd van 15 tot en
met 25 jaar een poging. Dat betekent
dat hijna ieder elk half uur een jongere
op deze manier een kreet om hulp
slaakt. :-"1aardat is niet alles, het is ook
de op één na grootste doodsoorzaak on-
der jongeren; alleen het aantal doden als
gevolg van verkeersongelukken is hoger.
Verassend zijn ook de verschillen lil ge-
slacht. Mannen ondernemen vaker dan
vrouwen een poging. Het verschil is nog
groter als je kijkt naar her aantal ge-
shlagde pogingen: dat is onder mannen
veel hoger. Dit laatste heeft re maken
met de methoden die gehruikt worden .
.\lannen grijpen naar harde en snelle
middelen, vrouwen gehruiken daarente-
gen zachte en langzame methoden.
Schokkend vond ik ook de gevolgen
voor derden. Een poging tot zelfdoding
heeft het effen van een steen in een plas
water: partners, familideden, vrienden
en argeloze omstanders worden er bij
hetrokken.
Bij familieleden moet ik denken aan de
moeders uit de film 'Het verlies van de
toekomst', die j.lrenlang gekweld wor-
den door het verlies van een kind: "Ik
had het moeten weren"; "Ik had het an-
ders moeten doen". Bij argeloze omstan-
ders denk ik bijvoorbeeld aan een ma-
chinist van een trein. Die loopt jarenlang
rond met een (rauma en is vaak niet
meet in staat om zijn heroep uit te oefe-
nen.
Rene Diekstra schat dat het aantal men.
sen dat onder een poging lijdT in heT
Tienvoudige lOOpTvan het aantal daT een
poging Tot zelfdoding onderneemt. Dat
zijn dus zo'n 150.000 mensen per jaar.
Zelfdoding is complexer dan ik aanvan-
kelijk dacht.

• Oorzaken
Tijdens het congres hoorde ik ook over
de oorzaak van zelfdoding onder jonge-

reil. Die is te vinden in de samenloop
van twee omstandigheden: de leefrijdsfa-
se en een gebrek aan zclfrespecL
De leeftijdsfase van de jongeren is een
overgangsfase, die ZIch kenmerkr door
ontdekken, testen, verlies en winsr. De
jongere staat met één been in de wereld
van het kind en met de andere in de we-
reld van de volwassene. '\ler name doen
~eks en de (grote, boze) samenleving: hun
lIltrede. Gebotgen nalVlten moet wor-
den ingeruild voor veeleisende verant-
woordelijkheid.
Zoals de psychiater Alex Korzee stelt:
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"In de puberteir verandert de wereld.
Her lichaam gro('ir naar volwassenheid
"n dat gaar gepaard m"t heftig worden.
de, snel wisselende emotics." En:
"Naarm,ltc kinderen ouder worden krij-
gen zij ('chtcr meer informatie van hui-
tenaf.l-J Dit besef komt soms als een
schok. "
In deze fase is zelfrespect van essemieel
helang. Waardering is een sleutelwoord.
De jongere die voelt dat hij naar heho-
ren gewaardeerd wordt bouwt lelfre-
speet op en d<ltmaakt hem weerbaar te-
gen gevoclens van zinloosheid. Het ge-

vaar schuilt in de kloof russen de be-
hoefte aan waardt'ring en de voldot:ning
van die behoefte. Hoc groter de kloof,
ho" moeilijker het is.
Ik zou een poging tot lclfduding d,Ul
ook bestempelen als een exrreme gevolg-
trekking van het gevot:l 'niets' te zijn.
Tegelijkertijd is het ook een kreet om
hulp: help mij uit dit dilemm,l, want mij
lukt het niet meer.

• Aanpak
Tijdens her congres hoord" ik ook i"ts

over de aanpak van het probleem. Ik he-
greep dat het ophouwen van h"t lelfn'-
speet heel bdangrijk was. II"t gaat erom
om jongeren het gevo"l te geven dat zij
waardevol zijn en een zinvolle bijdrage
lever"n aan hun leven. Dit moet gebeu-
ren door de jonger" als persoon re waar-
deren. Maar dat is niet eenvoudig. Een
mens is al een complex individu en
wordt met het intreden van de puherteit
complexer. Daarhij is leder mens weer
anders: de één heeft meer zelfrespect dan
de ander; en de één heeft meer behoeften
dan de ander. Her is maarwnk.
Gelukkig kunnen we in Ned('rland veel
overlaten aan de ouders. Uit undt:rloe-
ken bleek dat ruim 80% \'an de Jonger('n
de eigen gezinssituatie als positief
ervaart. Dit is te verklaren uit het feit
dar gezinnen democr,ltiseher zijn gewor-
den en dat er nwer aandachr wordt
hesteed aan kinderen. Een fenomeen
dar ~eholpen wurdt doord,H de gezinnen
steeds kleiner zijn geworden. !..laar
ruim ~:W% is nog ste"d" geen 100°1.,.
Hond"rdduizend"n jongeren denken iets
anders.

Het prohleem kan in een breed kader
worden aangepakt. De hele samen-
leving. ouders, scholen, wetgevers. over-
heid, werens<:hap, van mi<:ro-niveau rot
ma<:ro-nin'all, moet daarbij worden
betrokken. De jon~ere moet niet alleen
worden ht:geleid naar de deelname aan
dt: samenleving. maar ook de samen-
leving moet bereid zijn om de halld te
reiken naar de jongere .

• De rol van de school
In die brede aanpak is een belangriike
rol weggelegd voor de school. Omtrent
de rol van de school is er veel verwar-
rlllg. Veel mensen lien dc s<:hoolals een
organisatie die leerlingen middels vak-
matigt: kennis opleidt om een onderdeel
\'an de samenleving te worden. De lccr-
Iing is een instrument. Let wd: veclleer-
krachten ..inden persoonlijke ontwikke-
ling in thwrie zeer bt:langrijk, maar in
d" praktijk blijkt daar binnen de school
weinig tijd voor te zijn, noch hlijken de
middelen \'our handen te njn. Aandacht
voor leerlingen is iets extra's.

G'" '5' ,,"VAT

Ik meen dat het doel van het onderwijs
de b("von!l-ring van de waardigheid van
de ]"erling is. Leerlingen hest(.den een
groot deel vall hun tijd op school en
doen daar veel ervaringen op. Ik zie de
school dan ook als een \"Cihgt:plek om te
leren om te gaan met de sam"nleving en
dat betekent dat de I><:hoolmeer doet
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Goodbye, cruel world,

lam leaving )'011 today

Goodbye ...

Goodbye ...

Goodbye ...

Goodbye all YOtlpeople

There 's llothillg )'011 call sa}'

To lIlake me change 111)' lIlind

Goodbye.

• Tenslotte
Tenslotte, en misschien wel het helang-
rijkste. gt'eft de HVO-docent door zijn
beLlIlgstelling de jongere een steuntje in
de rug. Om .\1artin :-.Jiehoer, een spreker
op het congres. aan te halen: "Het gaat
erom hun te laten merken dat je hed
open naar hen wilt luisteren, dat je zo'n
daad heel erg zou vinden, dat het je wat
kan schelcn. dat j(' bereid bent je in te
zetten en samen met hen een nieuw le-
\'ensperspe.:tief te zoeken."
Ik denk dat vooral de school en h{'t

HVO een rol kunnen spelen in de aan-
pak van de zelfdodingsproblematiek.
Door het zelfrespect van een [{'erling te
versterken, kan men hem helpen zelf
vorm te geven aan zijn bestaan. Iets wat
HVO eigenlijk al vanzelfsprekend doet.
maar her kan best nog wel eens een keer
gezegd wordeIl. liet BVO kan zo de we-
reld cen stukje minder wreed te maken.

A.tlltter, voorzitter jonge HumanistelI

Vit <lrtik"II'<'rsch,,<'n <,<,rd,'rin S"i,,,,, kd""nb/<ld
1'<l1/d" JOIl~" HWIl,lIli5l,'II.

dan ze te overspoelen met kennis om ze
op te leiden tor een instrument .

• Humanistisch Vormings
Onderwijs
Bij het opbuuwen van zelfrespecr speelt
het levensbeschuuwelijke onderwijs een
rol. Want de prohlemariek draait ook
om zingeving. Zelfrespect heeft mer
waardering te maken, en waardering
heeft op haar beurt met zingeving te ma-
ken. De jongere die ~.clfduding uver-
weegt, vraagt zich af wat zijn leven voor
zin heeft. In het briefje dat soms achtn-
gelaten wordt staat vaak dat hij uf ZIj
nier meer kan, dat het leven geen zin
meer heeft. \'{'ie zich niet gewaardeerd
wet't kent ook geen zin meer.

Het Humanistisch Vormings Onderwijs
kan een hd;mgrijke bijdrage leveren aan
de aanp.lk van de problematiek. Ook al
lijkt het juist een levensbeschouwing die
daartoe her meest ongeschikt is. Een kri-
tisch persoon zou kunnen opmerken dat
Humanistisch Vortnings Onderwijs er
vanuit gaat dat de mens zelf zin moet ge-
ven aan het leven, maar juist dat is voor
iemand met weinig zelfrespoxr een pro-
bleem: wie weinig zelfrespect heeft zal
ook niet gdovcn in zijn eigen mogelijk-
heden urn zin te geven aan zijn bestaan.
Die observatie zou kloppen als een
HVO-doccnr alleen van de bovenstaan-
de gedachte zou uitgaan. Waar het bij
het HVO ouk om draait is 1.clfwaarde-
ring: Jij bent de persuun die zin kan ge-
ven aan jouw bestaan .
•\iaar cr is meer: HVO reikt niet alleen
oplossingen aan, maar bespreekt de pro-
blematiek zelf en het stimuleert zo tut
zoeken naar altern,uieven. \'('aannll
denk jij dat je bestaan geen zin heeft? Is
dat omdat je ,l?;eenHienden hebt? Zo ja,
waarom denk jij dat je geen vtlenden
hebt? En wat is vriendschap Jan \'ol~ens
jou?
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OVER EEN MUZIKANT,
DIE OOIT EENS
PRINCE
HEETTE

Zelfs supersterren schijnen mensen te zijn, en ook bij PriJKe heeft
het lot toegeslagen. Zo heeft hij zijn oogje laten vallen op een van
zijn verleidelijke achtergrondzangeressen en is hij van plan om met
haar te trouwen. Eén moeilijkheid zal dat wel opleveren, want hoc
moet hij nou zijn trouwpapieren invullen? Hij heeft immers nog
niet zo lang geleden zijn naam afgezworen en die vervangen door
een symbool, \\'aarvan niemand echt goed '''Tet hoc dat uit te spre-
ken valt, Of kontt cr soms Tafk,lp te staan: The Artist Fnrmerly
Known as rrince:

l'rincc werd ge\lon'l1 IJl de sTad
.\lil1ne'lpoli~(l~' ï luni 19':;8 in dl'
Amerikaanse \[;l<l! .\IIl1T1C\ota. Je 7-11U
het [lier lq~gl'l1. IlLl;lr dl' ,ud dil' trn van
(h: groot~t(. pOjl\\<;'rrel1 IOU H)ortbrcTl-
geil, was in dE" j:\fCIl zestig ('n l('ventig
maM ",erl saaie hod. \luziLul wa~ er
1l11;'tsIc hele\TI1. fk L'lllge muziek die de
S[,IJ rijk wa,. lag l1ldl' l'"khllin'll, wam
.\linncapolls was ("cngrote doorvoerha-
ven HHlf pLitl'n . .\llIHK\II'0lis Jistribu-
l'cHk bll113(Til derde V:lll alk piatcil dil'
lil ,.\nll'rik;1 lerkocht werden, maar Illeer
had J", sr,Llt .\Iillllcsnta Illl'( te bil'(lcl!.
I kt muzieknukcll zat Je Jonge Prinü" al
vroeg in dl' vlllgcrs. Zijn vader, John
l'\clson. had jarmlang in een ial.ztrio gc-
spedel die Thc 1'rino.;cRogers Band hcet-
te. Op Je piano van 7jjn vader speelde
hil met het grootste gemak deuntjes hln
televisieseries zoals Batm:lll, The
;\lunsters en The :\Ian from US,eL.F.
na. Een gelukkige jeugd had de superster
in de dop niet bepaald, Zijn vader
scheidde van zijn mot'der toen hij zeven
,vas r:n in 1970 liep hij voor het etrst
van huis weg, In 1972 verhuisde hij per-
manent van gezin. Op school was hil {'en
gesloten jongen, die door lijn kbsge-
nootjes als eell eenling werd gezi{'n.

BEGIN
,\kt een schoolvriend richtte hij zijn eer-
ste b,md op, Prinee ontpopte 7.iehal snd
als degene die de fl'st leerde hoe een lil'cl
in elkaar zat en hoe het gespeeld moest
worden, [n 1976 ontmoetten Prinee en
ójn schoolvriend een bekende figuur in
het pbatselijke nlllZlekwercldje vail
:\!inneapolis: Chris ]\100il. fvloon was
op zoek naar ccn band om te managen,
m;ur zag uiteindelijk niks in Prince, I-lij
stuurde Prinee door naar een bcvriende

eollq;,l uit het wereldje, cne Owen
HU~IJcy, Dil' I_agPrince wel zitten, wanl
hiJ W,lS net IIbck S,I!)r.ath misgelopen!
Sal1len met een hevnende :ldvoea;lt
richtte hij een bedrijfje (lP om Prince
eens goed te gaan promoten.
Terwijl Prince {'CTlnieuwe demo opnam
in de studio en vorm gaf :lan wat Ieuer
bekend werd als de ,\Iinneapolis soulld,
begonnen de twee promotors een durc
publil-iteltsC,llllp'lgne. UiteindeliJk {(IUIl-
den CBS en \'(lamer wel hl'1angstdlll1g
voor Prillee. Hij was de~tiJds nog l1l,lar
negcntien en Prinee zou Prillee niet zijn
,lIs hij een rn'ks eisen had. Zo wilde hij
e{'n contract voor dric pLlten en wilde
hij lt' zelf producercn. llij kreeg niteltl-
delijk zijn zin en kreeg een dik contract
met zes nullen aangeboden door
\'('arner.
Het debullt,llbllm 'ror Yon' werd ten-
slotre in 19ï8 uitgebracht, I'rinee be-
speekle 23 vcrschilkmk IllstrumeT1ten
op dl' lp en het was dwdehjk dat hij het
belangrijk voml dat h(,t puhliek zijn ITlU-
zib1c \l'l'I!l)digheid kon bewollderen.
Pnnee werd al snel bekcnd en hij Illocst
dus op !oek naar een goede band die
hem kon begeleidcn. Ook w;lt dat be-
treft ZOll ['r(nce Prinee niet liJn als hij
ook daarin l1Iet een std ongl'\vone wen-
sen h'ld. Ik h,md moest l1lultir;lCia,ll
zijn cn er 1l1lWstellook vroll\\'elijke mu-
,ikanten in liuen. Oe band leden moes-
ten uit verschillende mUZIkale richtingen
komen net loals Prim:c zelf. (he zijn in-
doedcn omkel1lk V:ln 1,1111esHrown tol
Jlmmy Hl'I1driks eli (:arlos Sanl<lI1a.
OndlTTllsscTl was ûjn start nier zonder
problemen; lijn dehuut lp liep niet zo
goed ,lIs lJij h,ld gedacht en hij brak ll1l't
manager (h\'en I hlsne)' omdat hij vond
tbt dil' zidl niet gcnoeg met lijn zakl:1l
heT1loeh.1ecn dl' band raakte hun oden-
runnte kWijt. I:lJn tweede lp 'Prince' uit
197'J mOl'\t d,lMOlll ook een succes
worden. OI1dl'rlLl\~en probeerdt' hij aan-
sluiting te krijgen hij het blanke publiek.
Hn hdaamdc ;..JCWYorksc puhlieiteits-
duo Howard BIoom \'atte hn 1,0samen:
het g.I." er ()/Il hel zU'ûrte /JI/bliek te h,'-
houdelI ell het rllck- 1'11 IIeW lI'al'eplI~
bI,ck dgrcssic/ te hCll'erkcn. Dankzij de
roàinl"iol'llen lf1 lijn mUI.lek lukte dil
ook.
,\let zlln dcftle ['!.lat 'Dirty l\1ind', nam
hij I10g meer alst,llld \'an het gepriegel
en gepruts in dl' studio. Ik lp was bijna
helellLl;ll (lpgenorncn (lP een 16-sporell
recurdt'r in dl' keldcr \-an zijn huis in
\111lne,lpolis. De lp kwam uit in 1980 en
lijn platennuatsehappij \'\'arner vond
hL't l1l,ur niks, Dl: radio draaide de
pint, di{' meer W{'ghad van ecn \'erZ;1-

meting knullige dC1l1o\ dan l'en echt
gOl'd uitgt"\Trkte lp, n.l\l\\'dl]ks, rIl,LH
J, Iwr\ gaf Prlllce wl'l dc' nodige ,LII1-
d,Je U.

DOORBRAAK
[n il'hnl;lri 19t; I kwam de doorhraak
nHlr !'rinee in Amerika tol't1 het tiJd-
~,:hrdt 'Rolling Stom" het eerste grote
<lftikel ,1,111hem wijdde. Daarna !orgden
f,lIlS \'oor hysterisch{' taferelen op liJn
tOllr t'tl recellsL'ntl'n hnl()ivell 11l'JTIonder
&1\'erendc kritiekcn, PfII1,.:('IV,I\ {'rl ster.
In dat par kwam ook dl' lp
'Conrroversy' uit en hij tOllrde net
lll.l,lnden om de lp te pnJll1otell. 1111'Jt;2
werkte Prinee ook aan etll ziJpro]l'n: ,Ie
\'fOuwell,l',roel' Vanity 6' ell lil' wl'rl'ld-
wijdt' doorbraak bvam ook dat J,lar met
lijn duhbd lp '1999'. Tegen het eind
van 1')82 werden er vage pi<lmll'n ge-
smeed voor l'en film rond Prinee.
Zonder dat de llll'n\en her W1Stl'lI, h,lJ
hij 111een kkin paars a;1IlTt~kellhoekjeal-
krle. Ideecn opgeschreven dil' de klSis
werdcn \"an het filmscript. Ondertusscn
was ,\1TV zijn videoclips ~,1.11luitll'l1dcn
en I.agen andere beroe!11,k pop\tnren
zoals Bruce Springsteell en Stn'll'
"'onder wel wat in Prinee, Prinee sloot
lijn tournee 1111983 ,lf ,11\ ét'n \,111de
Sll~'l"l's\'{)1ste\'<111dat j,LIr. (Jndertllssell
h,ld her filmproject vastere \()rlllen aan-
genomen en het schieten begon in I')H4,
het jaar waarin ''X'hen dOH's en' als
single werd nirgebraeht en zijn l.'l'r\tl'
nummer I hit in Amerika wetd.
Vijf weken voor de gclijknar11lgc film
uitkwam, verscheen de lp 'Purpk Rain'.
Oe plaat knald{' Ilar de hoo"s(e noterin-
gen l'n Prinee was inmidde~ een super-
stl'r geworden. Ook dl' film scoorde
enorm. Prinee werd daardoor, samen
met de IkarJes, de enige muzikant die te-
gelijk een nummer I hi[<;ingle en -film
had. Ook zijn \'olgl'llde platen 'Around
the worid in a d.l)" uit 19.':5, 'PJ.f;lde' uit
19X6, 'Sign of the times' uit 1987,
'Lo\'esexy' uit 1988, 'Batman' uit 1989,
'Graffiti Bridge' uit 1990 en 'Dia1l1onds
& ['ca ris' die in 1991 uirkw:llll, vcr-
sterkten zijn roem nog vcrder.

ROEM EN RUZIE
Ondertussen kre~en lIJn handleden
~tel'ds mcn genoeg van hem. Prinec was
paranoïde geworden, dllrfde niet meer
alleen op de straat l'1lhii gcdroeg zich te-
gecwer de andere mm.ikalllen steeds
meer als een dictator. Hij kwam binnen
,'n begon te {o,,/eren, aldus een bandlid,
die spoeJi~ daarop vertrok. Prillce was



VLAK BIJ HUIS,
TERUG IN DE TIJD

Oekraine is Illinder dan drie uur vliegen
ver. Dir Europese lanJ lag vroeger ach-
ter het Ijzeren Gordijn. Ik was nct aan-
gekomen, of ik vodde me in de tijd terug
gezet in de eeuw van de Britse schrijver
Charles Dickens.
Op het station in de hoofdstad Kiev op
een besneeuwde avond wemelde het van
de mensen. die bewogen als mieren in
her vale licht van een paar gele gloeilam-
pen in grote kroonluchters in de hoge
hal. Het duurde even voordat ik begreep
wat er mis was: de mensen liepen zwij-
gend door die enorme stationshal; cr
werd m'rgens gelachen.

Veel mensen zagen er armoedig en slcdu
gekleed uit - sommigen hadden hun jas
dichtgeknoopt meT een touw, want dt,
knopen omhraken. Op lange banken za-
ten mensen, met veel hagage in enorme
plunjezakken en kartonnen dozen. ge-
duldig te wachten op hun trein.
Daartussen scharrelden verpauperde ty-
pes. op zoek naar wat eethaars. In deze
O\'ervu][e. zwak verlichte holle ruimtes,
klonk nergens gelach of gezellige con-
versatie. De open hare toiletten waren
stinkend smerig, om te kotsen van mis.
selijkhcid.

Ik had daar helem.lal niet willen zijn. op

gedesillusioneerd ger,ukt in het rock 'n'
rolt wereldje en hij had het gevoel dat hij
vervreemd raakte van zichzelf.
:\1isschien is dat wel de reJen waarom
hij een tijd geleden aankondigde dat
Prince niet meer bestond en hij voortaan
onder een svmbool bekend wenste te
zijn. Er was 'alleen één klein prohleem.
pje: niemand wist hoc je Jat teken nou
moest uitspreken! Uit pure <1rnlOede
doopte iedereen hem maar TAFKAP. of-
te\vel. de artiest ,-oorheen bekend als
Princr.
!\.lisschien moeten we Prillce zelf aan het
woord laten. :-":iet dat hij veel loslaat
over zichzelf. Hij ui: Er zijn eell hele-
hoel dingen ot'er mij gezegd ('11 lied
daawall :::ijnonllJt:wr. Veel dillgenll'aren
tegemtrijdig. Kritiek kan me niet sche-
le'n, 1II,l<lrik !Jol/d I/iet ~'an leugens. Ik
heb het gemet dat ik heel eerlijk heli ge-
weest in mijn werk en m/jJl Iepen; /'11het
is moei/ijk te L'erdragell dL/t ZOl'eel mell-
sen !t'ugens l'ertellen.
Alles goed en wel. ma,lr een antwoorJ
op hoe je nou dat symhool waaronder
hij tegenwoordig door het le"en gaat
over de lippen moet krijgen, heefr hij
nog stenls niet gegeven.

1'11(.'ol'aymmts

dat station in Kiev. wanr ik moest naar
lxiv. 533 kilometer terug. vuur een cur-
sus radio. Het vliegveld van Lvi\' was
onbereikhaar geworden door ijsaftct-
ting op de stanhaan, zo meldde de pi-
loot vall de Oekrainse luchtvaarmaat-
schappij onderweg.
Vandaar dat wc op het station in Kiev
stolHlcn te \vachten op een trein. D,H
bleek een honkige boemel die over de
500 km maar liefSf 12 uur deed. Er was
geen eten. geen drinken aan hoord.
maar wel weer stinkende wc's. die vaak
tot de rand vollagcn met menselijke uit-
wt'rpsdcn.

LVlv is {,l'llmooie oude stad - eeTlheet je
zoals \'Venen. Er reden oude hussen en
trams, op elk uur van de dag boordevol
opeengepakte mensen achter vuile, on.
doorzichtil}:c ramen. Bij Je haltes ston.
den de hele dag door lange rijen zwij-
gend wachu'nde mensen, W;l;lT alweer
geen lachje afkon. Later werd het mij
duidelijk dat cr waarachtig ook weinig
reden tot lachen is in Oekraine.
In Lvi•... hadden de oude Lada's het
mueilijk met dl' sneeuw: de stad be-
schikt nauwelijks over gemotorisccrde
sneeuwploq!;en. Hier en Jaar maakten
oude mannen en vrouwen mer schoppen
de stoepen voor winkels schoon. De
dooi zorgde overdag vuor een smerige
zwarte brei op de ijslaag. waar voetgan-
gers al glijdend en spattend duorheen
glibherden.

Ockraine. zo groot als Frankrijk. heeft
52 miljoen inwoners. Hun gemiddelde
inkomen is nier meer dom US $ 50 per
maand. Her eIgen gelJ is nauwelijks nog
iets waard: het kleinste bankbiljet van
100.000 kupons is ongeveer f 1.50.
;"'1untcn zijn cr niet meer: telefoons op
stra.1t I.ijn dlls gratis want ze ZIjn niet ge-
schikt voor hankbiljetten. Een gewone
lunch kost al gauw ecn half miljoell ku-
pons.

In de tijd van de Sovjerunie werd de
mensen vt'rreld. dat het \Vesren Je.:aJeIU
was en dat de Sovjerunie cr veel heter
aan tol' was. l':u zien ze via de televisie
o.a. dat ze belogen zijn. De mensen in
Oekraine voelen zi.:h heschaamd Joor
het bedrog.
Onze tolk Anna woont bij haar ouders
met man en dochter op een ]-kamerflat.
Zij slaapt lllt't man in de kleine zitka-
mer, waar verder de hele dag geleefd
wordt en de klerenkasten staan. Haar
man werkt op de universiteit wa,lt hij S
35 per maand verdient. Anna verdient
men als tolk en op de duur wllen 7ij

misschien wel een eigen kleine flat kun-
nen kopen. ,\taar zolang slaapt hUil
do.:hterrje van 8 jaar hij oma. Anna's
vader, professor aan de universiteit,
heeft de derde kamer.
Anna's moeder moet voor een nierope-
ratie naar het ziekenhuis. De patiënt
moet zelf heddegoed meenemen en de
f.lmilie moet zelf voor de verzorging van
hun zieke familielid zorgen, met eren en
drinken, zelfs tot en met her geven van
injecties.
De overheersing van 72 jaar Sovjerunie
wordt gehaat. ma,lr de tegenwoordige
politici worden evenmin verrrouwd. Wij
vroegen bijvoorheeld aan de cursistcn
om een persbericht over de kerneentt<tle
Tsiernohyl te 'vertalen' voor gebruik
voor de radio. In dat persbericht. dat
verspreid werd door het OekraÎnse pers-
buro Union, stond dat meer energie ge-
levnd werd dan vorig jaar; dat er min-
der storingt'n waren hij de productie: dit
positieve bericht werd ervaren als pro-
paganda en de cursisten wilden dat niet
hewerken. Want de kerncentrale wordt
door her Oekrai'nse punliek niet meer
geloofd.
Op onze suggestle om weerwoord te
vt<tgen aan tegensranders van
Tsjernobyl of van kernenergIe. uit de
politiek, de milieubeweging of de uni-
versiteit e.d., werd smalend gelachen.
want geen deskundige durft in Oekraine
tegen een staatsinstelling in te gaan, uit
vrees minstens voor de eigen haan.
De cursisten konden eerst nier geloven.
dat in Nederland de medi,l vrijelijk kri-
tiek kunnen leveren op ongeacht welke
autoriteit. Maar tOl;'Il beseften zij, hoe
vcr Oekraine nog achter loopt op het ge-
bied van democratie en vrijheid van me-
ningsuiting. En ik besefte toen pas goed,
dat dc mensen in Oekrainc in het open-
baar weinig reden hebben tor lachen.

Na twee uur vliegen waren wij terug in
Nederland, met problemen als filevor-
ming op de Wt'g en verrt<tgingen bij het
spoor.

Karel Roskam
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Misschien voor het laatst:

INTERVIEW MET DIENSTPLICHTIGE
Edwin Steenbergen kwam samen met negen andere dicnstplichti~en op. op
het Genie Oplcidings Centrum in Vught. In tegenstelling tot eerdere plannen
bleek deze no\'cmbcrlichting het einde van de opkomstplicht in Vught te
markeren. De lichting van december 1995, vijf dienstplichtigen in tOla;)l,
zou worden uitbesteed aan Utrecht. De meeste jongens vall de november-
lichting komen na hun functicoplciding in "'ezer; Edwin is de enige die op
het COC zelf geplaatst is. Hij is straks op het COC dan echt de allerlaatste
dienstplichtige. Raadsvrouw José Vcrhcycn ging met hem in gesprek.

Edwin, ZO/I je heel kurt iets ol'er {ezel!
wil/eli uertcllc1/; Vl'cr /Val je hier/'oor
heht geliaml?
Ik hch hiervoor twee jaar als installatic-
momeur in de houw gewerkt en clit g('-
combineerd met het leerlingwezen, dus
een dag in dl.' week naar school. Ik heb
een vaste baan en zit aan t"en comr.Kt
vast omdat mijn baas de opleiding ver-
goed hceft. Dus nil mijn diensnijcl, na
negen maanden, kan ik daar weer terug-
komen, Toen ik bericht krceg van d(,
keUring heb ik daarmee ingestcmd als
vrijWIllig dienstplichtige. Het trok nlt'
wel aan.

Je was dus hekend met het diellstrecht?
Ja.
Wat trok ie ZO<lallin het leger?
Ik was nieuwsgierig. Je hoort zoveel ver-
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halen: rositieve ell negatieve, Ik wilde
h(,t zei wel ems meemaken. Vooral het
avontuur leek me wel interessant.

En daarlJlï In'iJ ie bewust gekozen voor
Je Gellie?
In elk geval voor ccn vakrichting: het
moest aansluiten bij mijn achtergrond
cn dat is hier wel het geval.

En d,1! ie op het COC gelJI'latst hellt, is
d<lto/lldat ie hier ill d(, lJl/urt u'oma?
Ik woon in Halsteren, dat is een uur en
drie kwartier met de trein dus daar hed[
het niets mee te maken. Ze hebben hier
alle moeite gedaan om ons zo goed mo-
gelijk te plaatsen. De luitenant deed echt
7jjn uiterste best. Ik ben gep1.1atst op de
Pioniersschool en wordt daar ingezet als
hulpinsrrucreur, Dat IS omdat ik zoveel
weet van inst.lllatiet("chniek en de jon"

gellS hier in opleiding moeten dat nog le-
ren. Ik vind het weluitd.lgend.

Heb Je ooit ol'erU'ogell om heroeps re
worden?
Ja. daar heb ik wel over gedacht. Dat
was omclcn ik uitgezonden wilde worden
in het kader van de \,,;\1 .• ik heb .lilt bij
de keuring ook genoemd, :-'Iaar de fami-
lie was er crg op tegen. dus heb ik af-
stand gedaan van di(" plannen,

Ol'erweeg ie 1/l( nog wel eells 0111 te teke-
nen dIs beroeps?
!':ee, ik wil niet meer uitgezond("n WOf-
den. En als je tekent zit je twee en een
half jaM vast aan een contract. Je bent
dan veel van huis. Dat wil ik toch niet.
dan is twee en een half jaar t(' lang. Ik
heh hovendil'n e('11vaste h.liln. [);lt biedt
toch ]ll('ef perspenief.

ZOII ie ie ook gemeld he/JII('IIals de op-
komstplicht niet meer bestaan Ihld?
Als het voor negen maanden was ge-
weest, zo,lIs nu. wel . .Ie stt'ekt hier hest
veel op, Twee en een half jaar vind ik te
lang.

• Een beetje vereerd
Hoc l'ind ie het om tot de /,Mtste lichting
diensrl,lichtigen te horen?
Ergens wel een beetje vereerd. 7.0 met
tien m.Hl de laatsten te zijn. Van de an-
dere kant hen ik toch ook gewoon
diensrplichtige. net als alle anderen,

jii hel/t straks. als dl.' anderen ziin Ol'er-
gelJlaatsl echt de l,lalste liie1/stplichtige;
hoc l/i1/d ie dat?
Ja. ik voel het ni("t l.o... ik hen samen met
dl' anderen de laiusten, Ik denk dat het
VOOf het vaste personeel hier specialer is
als voor mij, 1':a de A.\10 is een bijzon-
dere afsluiting geweest met toespraken
en zo.

Hoc beleefil.' ie tiid als dienstplichtig sol-
"aolt tot nog loe?
In de A:-'10 was het ouderwets terug in
de schoolbanken .• \-laar ik had dat ver-
wacht en gehoorcl. Het is mij niet tegen-
gevallen. Er werd goed le*egeven; het
was alti/'cl interessant. Ik vond het tot
nog toe euk hier. Ic muet t"rzelf ook iets
van maken. Ik heh goed contact met de
andere jongens van mijn lichting.
En hier op hel GOC duen ze erg hun
hest het ons naar de zin te maken. Ze let-
ten goed op onze \"{loropleiding.
Volgens mij is iedereen lev reden.
""at l'ind ie eruall dat mw zo'n één (eli
hier zelfs nog ueel minder) op Je tien



jongens wordt opgeroepen zonder dat
dJJr een finilnciële vergo('dillg of bijzon-
dere urijhedell tegenover staan?
Ik vind wel dat de wedde aangt'past
rnocc worden aan wat iemand hiervoor
verdiende. Er zijn cr hij die wel Juiz.cnJ
gulden teruggaan. Dat is teveel. Voor
mijzelf is cr niefs aan de hand.

Hoe kijk ie ,11111 tegen de actie l'all Je
VVDM om de opkomstplicht eerder af
te schaffen omdat het t-'uor ZOI'Ce! jon-
gens een zo zinloze tijd ZUil zijn?
Niet mee eens. Je kunt het druk hebhen
in je dilmsnijd. het is wat je er zelf van
maakt. Je moet je eigen tijd zio\'()1 invul-
len. Niet iedereen denkt er zo over. In
onze lichting is een groot leeftijdsver-
schil en de oudste is zesentwintig. Dan
ligt het wch anders. Ilij heeft wel mueite
gedaan om eruit te blijven. Is niet ~elukt.

Hoe kiik ie aall tegen de afschaffing /'an
de opkomstplicht?
Het goede van de dienstplicht was dat
het een verlcn~ing van de opvoeding
was: je wordt cr zelfstandiger, leert in

een team te werken zoals samen corvee
doen. ;\Ia<lr de wereldsituatie is veran-
derd en het is niet meer veramwoord om
dienstplichtigen op te roepen. Er is geen
grote vijand meer. Dienstplichtigen zijn
niet meer nodig. De V.N. taak is voor
beroeps_

Denk je dat /Jet floor het leger positief of
negatief is: de afschtl{fing /'<11/ de dienst-
plicht?
Ik denk dat het ten ~(lede komt aan het
leger. Van HUT-cts kun Je zeggen: ze
gaan ervoor. Ik zelf vind negen maanden
genoeg_ rmT-ers zijn meer gemotiveerd,
doen meer aan sport. Bij dienstplJchti-
gen zit het merendeel tegen zijn ûn, de
verschillen onderling zijn te groot. Bij
BBT-ers is het meer van hetzelfde. Het
beroepsleger is een goeJe zaak.

Merk je iets I'an de /'eranderde sfeer op
het GOC?
Ik merk dat cr weinig mensen zijn op de
kazerne. Ik kan me niet voorstellen dat
hier ooit lichtin~en waren van m-eehon-
Jerdvijftig m,lIl. Nu zijn het er nog tien.

.Ic ziet dat het hier toegroeit naar werken
met BBT-ets.

Ga je nog iets bijzonders doen als je af-
;;:wa,lit?
Ja, ik doe wel iets leuks maar dan ge-
woon als afscheid_ Niet omdat ik de
laatste dienstplichtige hen. Dat moeten
ze hier maar doen als ze Jat belangrijk
vinden.

Krijg je mt als laatste dienst/Jlichtige een
bijzondere hehandeling?
Nee, de behandeling is gewoon.

Wat ZOlIje /log als afsluiting /'1/11 het 01/-

lierwerp l'all lie dienst/,Ii,ht wil/en zeg-
gen?
Dienst is wat je er zelf van maakt. Je
kunt cr ecn goedc tijd van maken en je
moet her samen gezellig maken.
Belangrijk is de gocde begeleiding en die
is hier wel.

Hcliankt /luur dit gcs/nek.

RaadwrolllU jose Verheyen
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SPIJTOPTANTEN

Ooit, in de ~ocde oude tijd ~.an de
Koude Oorlog, was het militaire beroep
in Nederland een rdatief wrgclozc ma-
nier om het aardse bestaan inhoud te ~e-
ven. Een niet al te moeilijke, hdaalde
opleiding leidde tot een functie met au-
tomatische promotie, met als enige pro-
bleem eetl verplkhtc vakantie ergens in
Duitsland, tezamen met het gezin en on-
der het genot van een aantal belasting-
vrije faciliteiten.

En toen kwam Cf de klad In. De Russen
hielden up vijand te zijn en onze krijgs-
macht ontdeed zich van de dienstplichti-
gen. En of dat allemaal niet erg gCllOeg
was: de feitelijke primaire taakstelling
werd niet het verdedigen van het vader-
land tegen vijandige heerscharen. mau
het uirgezon(len worden naar verre stre-
ken met de blauwe baret op het hoofd.
Ook toen al vonden \.e1en dat ze voor
een dergelijke klus nooit getekend had-
den. Niet zo zeer het levensgevaar als
wel ht.t periodiek een half jaar van huis
en haard verwijderd zijn bleek een, be-
grijpelijke, onprettige hijkomstigheid.
Uit die tijd stamt al de uitroep \'an de
Nederlandse officier dat hij niet gete-
kend heeft om ergens in Achtcrahchalië
door een dertienjarige blaag te worden
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neergeschoten, alsof het geëxecuteerd
worden door een volwassen intellectueel
zoveclmeer te verkiezen zou zijn.

Maar goed, uiteindelijk, al dan niet en-
thousiast, werd men uitgezonden, maar
met die hlauwe haret van de Verenigde
Naties op het huofd als symhool vall
neutraliteit, onpartijdigheid en vredelie-
vendheid. Niet het gevecht, maar het be-
w;uen van de vrede door louter aanwe-
zigheid, was het parool. Dat dat in de

rraktijk niet altijd lukte is o\Trigl'ns be-
'end.

~1aar nu, althans voor hen die naar
Bosnië wordt'n gewnden, geldt Jat Je
hlauwe haret door Je groene gevechts-
helm vervangen is. \X'e1iswaar gaat her
nog steeds om echte peace keeping - vre-
de hew,lren or hasis van instemming
vall alle betto ken partijen - maar de
hijhehorende instructie is groen, d,tt wil
zeggen: van daadwerkelijk robuuste
aard. HOlltlen de partijen zich niet aan
de afspraak, dan mag of moet Tllen ze
door middel van wapengeweld ,un die
afspraak herinneren.

En d,lr blijkt voor een aantal beroepsmi-
litairen een zodanig vooruitzicht dat zij

door middel van voorgewende rug-,
hoofd- en andere pijnen getracht hebben
aan die uitzending te untkomen. liet
zou om enkele tientallen gaan en dat is
op de vele duizenden beroepsmilitairen
natuurlijk niet een geweldig hoog pt't-
cemagt', maar tó.:h een teken aan dl'
wand. \'>;/amwaar enkele tientalleJl zich
aan uitzending door middt'l van valse
voorwendselen omtrekken, geldt J<lt ve-
Ie honderden dat vooruitzicht van een
evenweelecht militair optreden ook niet
zien litten.

Nu kun je zeggen dar soldatt'n, die van
alles willen en kunnen behalve vechten.
toch maar beter iers anders kunnen gaan
doen. Eerlijk gezegd \veet ik dat nog w
Ilt't nier. En misschien is het wel zo dat,
als overal ter wereld, maar Jan ook
overal, de soldaten liever thuis blijven
dan vechten, het er zowel voor hen als
voor ons nog zo slecht niet uitziet. Maar
zulang dat niet zo is, moeten ze maar
met eell oorvijg van de bevelhebber de
dienst uit: er zijn nog beiaardenhuizen
genoeg, waar men snakt naar assisten-
ten voor de als minder gevaarlijk bekend
staande afdeling "kleedjes knopen".

LérHl \Veeke

ft (



POPSCENE CONCENTREERT ZICH
EVEN IN GRONINGEN
De stad Groningen was her eerste week-
end van dit jaar een waaf pretpark voor
iedereen die houdt van :--;cdcrlandsc
popmuziek. De tiende atlevering van
Noorderslag was al weken van te voren
uirverkociu en de belangstelling voor
ht,t hijhellOrende Europcan Showcase
Festival was ev('neens groter dan ooit.
Er werd niet alleen naar muziek geluis-
terd. er werden ook prijzen uitgereikt
(hil'voorheeld de rop Pers Prijs aan
Te cgraaf-journalist jip Golsteijn) en
er werd tevens immens veel gepraat.
Op het vierde Nederlands Seminar
Popmulick om precies tc zijn.
Het hele cultuurccmrum De
Oosterpoort stond hol van dl' work-
shops, paneldiscussies en leZingen. Die
gingen vooral over ondcrwnpcn \vaar-
van de gemiddelde Nederlandse popmu-
zikant een meer dan gezonde afkeer
hedt. Van de vraag of Radio 3 al d,m
niet trendsettend genoemd kan worden
nu Veronica het publieke bestel beeft
verlaten, zullen namelijk weinig muzi-
kanten wakker liggen, Die vraag is feite-
lijk alleen van belang \'oor de program-
mamakers en de adverteerders, En uiter-
aard voor de platenmaatschappijen, die
zich afvragen wat de gevolgen zullen
lijn van de gewijzigde stru(;[uur.

EENOOG
~1ct name door de inhreng van Radio
538~direeteur Erik de Zwart (noeger
zelf discjockey bij het nu door hem ver-
guisde Radio 3) onstond et"n aardigt" dis-
cussie over dit thema, De Zwart be-
schouwt Radio 3 inmiddds als zijn
grootste COllCUTTelHen lin geen moge-
lijkheid onbenut om zijn voormalige
werkgever af te kraken. "[n het land der
hlinden is eenoog koning. en Radio 3 is
jarenlang die eenoog gewt"est", zt"i hij
ten oversmande van een volle zaal jour-
nalisten, discjockeys, artiesten en bobo's
van platenmaatschappijen, "Sledus
(loor de ongelijke verdeling van de zend-
middelen scoort de publieke zender nog
steeds het hoogste marktaandeel.
Vroeger was dat tachtig procent, nu is
het nog maar 17,8 procent," Radio 538
heeft - ter vergelijking - t"CIlmarktaan-
deel van 6,5 procent en is daarmee iets
slechter heluisterd dan Radio Noordzee
Nationaal.
Volgens de vroegere Veronica-dj lOu
Radio 3 de huidige, progressieve avund-

programmering ook overdag moetC'n
aanbieden. "Dat is namelijk de mak van
het publieke best('l", aldus De Zwart.
"Het behoort voor Radio 3 niet interes-
sant te zijn om zich bezig te houden met
hit- en tiplijstjcs. Op die zender hoor ik
het liefst continu de VPRO, Zij signale-
ren wèl nieuwe trends en durven radio
te maken voor een klt"iner publiek."
Produktiemanager Jan Stecman van de
samenwerkende omroepen Avro. KRO
en i'CR V voelde z,lch op dat punt ken-
nelijk persoonlijk aangevallen, Hij be-
riep zich er herhaaldelijk op dat Radio 3
per uur gemiddeld vier nieuwe releases
draait. Aanmerkelijk meer dan concur-
rent De Zwart. "Als we alléén onbekend
werk zouden draaien hielden we geen
luisteraar meer over", luidt Steemans
stelling. ~Radio is een massamedium.
Het heeft niet de functie om trends te
zetten, maar om del(' re signaleren en te
vol!;('n, ,.

MONOPOLIE VOORBIJ
De Zwart en Steeman zaten elkaar niet
voortdurend in de haren. Over sommige
dingen waren ze het zelfs eens, Beide
verwachten bijvoorbeeld dat het radio-
landschap de komende jaren nog \'erder
zal segmenteren. Steeman gaat er zelfs
vanuit dat Radio 3 op termijn eenzelfde
marktaandeel zal scoren als eerder ge-
noemde commerciële zenders, Daarmee
zou het absolute leidersehap van
Nederlands bekendste popzcnder na ja-
r~.,n van Iwpt"rkte monopolie voorbij
1.l)n.
;..1et name uit de hoek van de platen-
lllaatsch,lppijen kwam tijdens het
Nederlands Popmuz.iek Seminar het ge-
luid dat de radio in het algemeen minder
belangrijk wordt voor de promo-
tie en n:rkoop van
(Neder-
landse
pop)mu-
z,lek. Het
wereldwij-
de COlllpU-
ternerwerk
Internet l.O\!
een gedeelte
van deze
functie kun-
nen overne-
men,
TheoH.tisch
gezien is het
namelijk nu al
voor iedereen
mogelijk een
single of demo via Internet onder de
aandacht van het publiek te brengen. In
de praktijk zitten daar echter nog allerlei
haken en ugen aan: de hoge kosten bij-
voorbeeld en de vraag hoe de auteurs-
en naburige rechten zijn geregeld in het
digitale tijdperk. Ook over dat thcma

Hal/u Vellray was éélll'all de weini~w beken-
de acts uf-' het f/'stil'ill N()ordl'fslaR.
5treektaahallJ.:er (;é Rl'illders W<1SFerder één
1'<111de l}(Jsitil'Fe lIitschieters, terwijl iemand
als M,lrcd de Groot ;al/ll/ll'flijk miste op het
f"ograllllllil,

werd overigens nog gediscussieerd gedu-
rende het seminar.

UVE-MUZIEK
Tussen al het gepraat leek de muziek dit
jaar bijna van secundair belang. En eer-
lijk gezegd: het peil was dit jaar nou ook
niet direct om van wakker te liggen,
Noorderslag is verworden tut een festi.
val dat het vooral moet hebhen van de
bekende naam. De oorspronkelijke
doelstelling - een overzicht geven van
nieuwe trends in dt" Nederr.0p - wordt
bij lange na niet meer gehaa d.
\'('am mct het inrichten van een
'!':ederhupkelder' (een podium met al-
leen rap- en dance-artiesten) ben je er
natuurlijk nog niet: ècht populaire
;'\'ederlandse artiesten worden gene-
geerd door de organisatie. Iemand als
'\-brw Borsato zul je er bijvoorbeeld
nooit tegenkomen. En die man verkoopt
inmiddels toch zo'n 300.000 cd's. En
ook iemand als ;..1arccl de Groot, vorig
jaar doorgebroken met zIjn cd 'l\lanen
kweken' en de single ';...lag ik naar je kij-
ken', ontbrak jammerlijk.
Een populaire band die wel op het pro-
gramma stond was Van Dik Hout.
Andere hekende namen waren Hallo
Venray, Osdorp (losse (winnaars van de
popprijs) en Extince ('Spraakwarer').
Leuk was verder vooral de Taverne die
was ingericht voor streektaalzangers en
groepen, Hier speelden onder anderen
de Limburgse bard Gé Reinders, het
plotsklaps bt"roemde duo Höllenboer
('Busje komt zo') en de Drentsralige
rockband Skik. Een Yemdeming tussen
al het gebiphop.

Martin Groellewold
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DEAD MAN WALKING:

DOODSTRAF EVENWICHTIG BELICHT
De nu 36-jarige Tim Robbins werd aanvankelijk alleen als acteur hekend, en
dan nog. als gevolg van z'n mclkhekje, in komische of H1l1igcrollen. Pas en-
kele jaren geleden maakte het grote publiek kennis met de andere kanten
van deze bega.lCde Amerikaan. In Boh Roben", een s:.llire die hij ook zelf
schreef en regisseerde, speelde Rabbin ..•(die ook, zoals in deze film te :I.ien
\••..35. zingt en gitaar speelt) een abjecte presidentskandidaat. In de ironische
thriller Thc Playcr van Robert Ahman was hij te zien als een zeer doortrapte
scenarioschrijver in een genadeloos geschetst Hollvwood. ,\te( Dcad Man
Walking manifesteert Robbins zich voor hel eerst afs een 'serieuze' scenarist
en regisseur. Dead Man Walking, gebaseerd op een autobiografische bestsel-
ler, gaat O'ier de relatie tussen een ter dood 'ieroordeelde jongen en de non
die hem in zijn laatste dagen geestelijk bijstaat.

"U hent zeker nog nooit een moorde-
naar van zo diehrnij gezil"ll?~, vraagt
.\bnhew Poncelet aan zuster Helen
Pn:jean. De scene, gesitueerd in de
Angola gevangenis in Kew Orieans,
speelt zich af aan her begin van de ne-
klemmende film Dead Man \Valkin~, en
is de opmaat voor een even curieuze als
aangrijpende relatie tussen een man en
een vrouw. 1leIen Prejean is een non. Ze
draagt burgerkleren, maar daar is ze niet
minder gelovig om. Ze is tc hulp geroe-
pen door del'onge l'oncelet, die ter dood
is veroordee d omdat hij, samen met een
vriend, onder invloed van drank en
drugs een jong stel heeft verkracht en
daarna vermoord. Zijn lllaat kon zich
een betere :tdvocaat vt:roorloven (!) en
heeft levenslang gekrt:gt:n.
Zuster Prejean, de eerste VTOUW die een
dergelijke taak op ziçh neemt, weet niet
wat ze kan verwachten. Ze ziet bij de
kenmsmaking een gesoigneerde knul,
die allet:1l ~'an haar ges.:heiden wordt
door een plaat plexigbs, met gaatjes om
door te spreken. De convers;ltie verloopt
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stroef: beide partijen 7.1)nollwenlllg, en
op hun hoede . .\laar naarmate de non
vaker up nezoek gaat, nCj.:;intde stoere
jongen aan de andere kant van het glas
vertrouwen in h,ur te kri/"gen.V,maf J.u
moment la;lThij stukje lij beerje meer
van zichzelf zien. Aanvankelijk houdt
hij vol dat hij bij de afgrijselijke misdaad
waan'oor hij \Troordeeld is, hl.rtt toege-
keken hoe zijn vriend het vuile werk op-
knapte. ',X.'ezien dan voor het eerst een
korte scene van wat zich heeft afge-
speeld: twee tieners, in hun auto een
smkje het bos ingereden, worden door
de twee haldadige kerels uit hun auto
getrokken. Korte tijd later lIl' Je de lij-
ken liggen, maar vooralsnog blijft in het
midden hoe de zaak zich preciö heeft
Toegedragen.
Zuster Helen hoopt te nereiken dat haar
pupil rot inkeer komt, wdat hij zich op
zijn dood kan voorhereiden in her besef
dat God hem heeft verlost van zijn ZOII-
de. Daan'(){)r moet hij dan wel vt:rtellen
wat hij precies heeit gedaan.
Tl'!;l'lijkertijd LOekt Helen contact met

de moeder van de gevangl'ne, maar ook
met de ouders van de vermoorde jongen
en het vermoorde meisjl'. Beide ouderpa-
ren zijn blij dat POlKc!e{ter dood is ver-
oordeeld, en putren daar nog enige
troost uit. Zuster Hden is het vanuit
haar geloof niet <'<'IlSmet het fellollll'Cn
doodstraf, maar wil de ouders van de
slachtoffers toch spreken. De vader en
moeder van het meisje ontvangen haar,
en lijn aanvankelijk dankbaar voor haar
nezoek. Ze gaan ervan uit, dat zij einde-
lijk ook tut het besef is gekomen dat de
moordenaar zijn gem:hr<' staf krijgt. Als
zuster Helen dan uitlegt tbt ll' hegrip
heeft voor hun verdriet, lllaar dat ze de
veroordeelde wil blijven begeleiden tut
lijn laatste ademtocht, wijzen de ge-
kv.'etste ouders haar de deur.

Het kn,lppe van de film is, dat Je m,l-
kers consequent gel'll p.lrtij kiezen, Wie
\'oor de doodstraf is, krijgt net W\TeI
gelijk als wie daartegen is. De moord op
de heide onschuldige, weerloze tieners
wordt, naarmate de film vordert, in
steeds meer details gl'toond en is zo gru-
welijk dat je de wraakzucht van de ou-
ders in elk geval kunt hegrijpen, Tegelijk
weet de non met zoveel overtuiging op
de veroordeelde in te praten, dar hij uit-
eindelijk, in het aangezicht van zijn te-
rechtstelling, nekcnt dat hij wel degelijk
een net zo groot aandeel in de misdaad
heeft gehad als zIjn vm'nd, De laatste
ontmoeting tussen I'oncelet, lijn moeder
en zijn hroertjes is bijna niet met droge
ogen aan te zien, en zijn uiteindelijke te-
rechtstelling (via dodelijke injecties) die
in alle details wordt getoond, ondeq:;a je
als kijker bijna lijfelijk,
De film woelt op allerlei gebit'd van alles
los. Ook wie absoluut niet gdong is, zal
onder de indruk raken van de humane
o\'Crtuiging van de non die niets kwezel-
achtigs heeft. Wie lllordicus tegen de
doodstraf IS, zal toch meeleven met het
ondraaglijke verlies van dl' mensen die
hun kinderen op zo'n onaanvaardbare
manier hehben verloren. En wie wel
voor de doodstraf is, zal toch worden
aangegrepen door de angst en het uitein-
delijke schuldnesef van de jonge lIloor-
denaar,
Een dergelijke film staat of valt met de
vertolkers, en meI de regie. .\Ielodrama
ligt voortdurend op de loer, en er is een
strakke hand nodig om dat te voorko-
men. Tim Rohbins koos vanz.e1fspre-
kend z.ijn eigen vrouw Susan Sarandon
voor de rol van de nuchtere en tegelijk

511511/1Sar,lIIdml ell SCull PC'III in
fJe,ld M,III W',llkiIlX



NIXON
De familieleden van Richard .\tilhouse
Nixoll. en met name zijn heide dochters,
waren verontwaardigd over de manier
waarop OJjycr Stolle hun vader had ge-
portretteerd in de 'biopic' Nixon. Ze
schijnen zelfs pogingen in het werk te
hebben gesteld om vertoning van de film
te verbieJen. En dat terwijl critici over
het algemeen, zowel in Amerika als in
Europa, van mening zijn dat Olivcr
Swnc dit keer nu juist een genuanct'l'rdc,
zelfs milde film heeft gemaakt over een
man van wie hij lOch geen al te hoge pet
op kan hehhen. Tenslotte was Nixon de
lTlall die schande over zichzelf en over
Amerib afriep toen hij, als gcvolg van
spionage-praktijken in het hoofdkwar-
tier van zijn politieke opponenten, een
opt'Tatie die geschiedenis maakte als het
'Watetgate-schandaal', gedwongen was
af te treden. "Ik herken veel van mezelf
in Nixon", zei Swne zelfs in een inter-
view. In de film schetst hij de 37-ste pre-
sident van de VS zoals hij hem gaande-
weg is gaan zien: een man uit een arm,

AlIlhulIY Hopkil/s dis Nixoll

diep religieuze non. Door Scan Penn
('mijn eerste en enige keus') te vtagen
voor de rol van de veroordeelde
Poncc!et (een karakter dat Tim Robbins
samenstelde uit de twee \verkelijk ter
dood veroordeelden die zuster Helen in
haar hoek beschrijft), schiep hij een kop-
pel dat elkaar optimaal partij geeft.
Binnen de beperkte ruimte van de loka-
tie en de benauwende gebeurtelllsst.'n
worden ze allebei mensen van vlees en
bloed, zodat je uiteindelijk vergeet dat
ze het drama alleen maar naspelen.
Sarandon ontmoette de echte zuster

streng religieus gezin dIe heel wat nega-
tie\'e hagage als gevolg van die jeugdja-
ren heeft meegesleept. Doordat twee van
zijn hroers overleden, was er geld om
hem te laten studeren, iets waar hij een
levenslang schuldgevoel aan overhield.
Hij was een briljant jurist, maar werd
verteerd door amhities op politiek ge-
bied. Op zijn weg naar de top stuine hij
op Kennedy die alles cadeau kreeg waar
Nixon vruchtc!oos voor bleef vechten:
geld, aanzIen en charisma. In een van de
mooiste scenes uit de film zegt Nixon te-
gen een portret van Kennedy, dat in het
\X'ine Huis hangt: "Als de memen naar
jou kijken, zIen ze waf ze willen zijn. Als
ze naar mij kijken. zien ze wat l.e zijn,"
Dankzij de hoofdrol van de Engelsman
Amhony Hopkins kreeg de figuur van
Nixon toch nog een dosis warmte en ge-
v'oel mee die de echte Nixon volgens en-
kele van zijn voormalige medewerkers.
zelf niet had, Al met al werd :\'ixon een
monumentale film met, naast Hopkins
in een prachtige titelrol, een keur aan
anJere acteurs die stuk voor stuk zo
schitterend gecast zijn dat de wat oudere
kijker zich het hele Watergate-circus
weer voor de geest zal kunnen halen.
Joan Allen verdient een aparte vermel-
ding voot haar vertolking van Pat
Nixon, die door het publiek altijd 'plas-
tic Pat', werd genoemd, maar die hin-
nenskamers heel w:lt vaJl ZIchzelf heeft
opgeofferd voor h,lar maniakale Dick.

FLIRT
Een van de aarJigste films die tijdens het
festival van Rotterdam zijn aangekocht
voor roulement in ons land, is Flirt van
de Amerikaan Hal HartJey. Hartley won
,11 snd een groot publiek van echte fans
met produkties als Simple :\len en
Amateur. In Flirt situeert hij een kort
verhaal over een mislukte relatie in drie

Helen i'rejean, en was verrukt over het
feit dat het zo'n 'gewoon mt.'ns', met al-
lerlei heel normale fouten en tekortko-
mingen was. Helen i'rejean van haar
kant was meer dan gelukkig met Tirn
Robbins en Susan Sarandon. "Iedereen
had tegen me gezegJ: als ze je hoek wil-
len verfilmen, ga dan alleen in zee met
integere mensen die je kunt vertrouwen,
en die op dezelfde manier tegen het leven
aankijken als jij," Regisseur Robhins
lag het boek ;lls een geschenk uit de he-
mel. "Dit is een toegankelijk, heden-
daags Vt.'rhaal over moed en geloof. Ik

verschillende steden: New Yotk, Berlijn
en Tokio. In grote lijnen is de tekst ge-
lijk, maar in de details, met name in de
bijrollen, verwerkt hij verschil1en. Eerst
heb je die structuur niet door, later blijkt
de vondst heel geestig te werken.
IlartleJ is een originele, onafhankelijke
geest ie 7.Îch ondanks z'n succes niet
wenst te confotmeren aan eisen die het
'grote geld' vaak meebrengen.

SHANGHAI TRlAD
De Chinese regisseur Zhang Yimou, die
zijn naam vestigde met visueel indruk-
wekkende produkties als Judou en Het
Rode Korenveld, maar die ook de satire
The Story of Qiu Yu, en het politieke
document To Live, over de Culturele
Revolutie, op zijn naam heeft staan, le-
verde met Shanghai Triad weer een to-
taal ander soort film af, die tegelijkertijd
ontegenzeggelijk zijn handtekening
draagt. Hij vertelt in deze film, die op-
nieuw ademhenemend mooi is om naar
te kijken, het verhaal van een misdaad-

GOllg ti in ShilJlghili Triatl

syndicaat dat in de jaren dertig in
Shanghai opereerde. !\1a.lr in feite fun-
geren de geheurtenissen rond dat syndi-
caat als decor VOOthet echte verhaal; de
relatie tussen de maîtresse van Je oude
gangsterhaas en haar veertienjarige he-
diende. Aan het begin van de film lijkt
de vrouw een keiharde, herekenende
tante. Aan het slot weet je dat ze als wil-
loos slachtoffer in een afschuwelijk le-
ven is terechtgekomen, en dat ze in de
jongen een lotgenoot herkent. De ro-
mantische verhouding tIlssen regisseur
Yimou en hoofdrolspeelster Gong 1.i is
inmiddels ten einde, maar voor hun mil-
joenen bewonderaats over de hele we-
reld valt te hopen, dat 7.eop artistiek ge-
hied wel LUllen hlijven samenwerken.

LvO

wilde het dolgraag verfilmen, en dan
vooral zonder de dader te romantiseten,
en ook zonder de ouders van de beide
slachtofft'rs te veroordelen omdat ze de
dader dood willen zien."
Een groot publiek zal Dead Man
\'\/alking waarschijnlijk niet bereiken,
want een avondje entertainment is het
bepaald niet . .\laat wie een film zoekt
die stof tot nadenken geeft, met als bo-
nus twee magistrale rollen, die zal geen
st'conde spijt hehben van zijn/haar keus.

Le(Jnore l'all Opzeefalld
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WAT LEVERT HET OP?

I'ast Jcze I'r.wg bi;:
"I/.:. hOIf i1ltCIIS Fil/I mijn l'ri/'1/(ill'riclld-
lil.

"D.1t is mijll /lriend",
"Mijn ol/ders zi!n me lief"

Past (hu vraag (Jij:
../k heb de bejaarde buren Kl'ho/t)eII ...
..Bij d,lt ongelIIk heb ik eerste Imfp I'cr-
[eemi. ,-
"D,lt kindje fiep de weg op; ik kOIl het
/log OIJhet /,wtste moment grilt,cn. "

Past deze !'raag hil:
"Ik !Jou van duiken"
.. \Y/andefcn ill de nûll/llr, Jat is I'oor mi;
het einde. "
.. f k hm een dierenliefhebber. "

I'ast deze vraag bii:
"Ook <11kost !Je!geld: die il/I'alide 111<1/1
moet ge/JO/peil worden",
'Je kimt mijll gehandicapte zus toch lIiet
aan haar lot overlaten ...
"Die reis wil/eli we onze ziek familielid
1I0g Juten maken ...

\V,I! lel'ert het op?
Hoe komt het d,lt deze I'raag wel ges!t'ld
wordt hij
het gel 'en 1'1lI1 (mtwikkelillgs/JIf/p?

\Val Icvert hel op? Welk t'oordeel helJ-
ben we er<lan?
J loc komt het dat deze llTaag wel gesteld
wordt bij
het hulp /Jiedcn ilall 14udJleiingel1?

\Vat lel'ert het op?
I10e komt het dat deze !'raaK wel gesteld
wordt ,lIs mi/it./iren proberen in een uit-
zichtsloze situatie nuud tc /Cltigell ell
I'erder //loordell tc l'oor/:.Olllclt i/1 ex-
joegos!,wië?

Wat t'iml jij?
l'ast die ('raag bi; dae laMste drie ,,(fi/'i-
tt'iten:
ja of IICC?
Waarom "ind je d"t?

Sh'I'CII
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Humanistisch Verbond

Nederland 1, donderdag 7 ma<lrt 1996
22.25 - 23.05 uur

Zorgvlied
Een begraafplaats aan de Am_tel

Film over de pradnige Amsterdamse be-
graafplaats Zorgviini, gem;l;lkt ter gele-
genheid \'an het 125 j;lrig bötaan.
Op een begraafplaah heerst serene rust.
Tegelijkertijd is bet een plaats die door
vele mensen bezocht wordt en waar vele
mensen werken. Naast de stilte van de
eeuwigheid heerst de drukte van een hij-
nol vol-continu hedrijf. Een HOUW komt
er haar toekomstigt. rustplaats uit/.oe-
kt'n, terwijl elders een graf gereed wordt
gemaah om pl,lats te bieden aan een do-
de voor wie in de aula een uitvaartdienst
wordt gehoudèn. Een vrouw bezoeh op
Zorgvlied nog dagelijks het graf van
haar dierhare: "Ik zit hij het graf, ik I'{"r-
zorg her, ik lees wat. Het gaat om het ge-
voel dat ik nog dicht bij h,lM ben. Het
atbouwen vallzurg. Ik heb haar een jaar
verzorgd; ze is aan kanker oVèrlèden, nu
een half jaM geleden. Sindsdit'n kom ik
dke d.lg."
Het werk op de begraafplaats is als heT
werk elders: soms prettig ("in de buiten-
ludu, iedere dag waT anders"), soms
zwaar (als de gf<lveJlmoeten worden op-
geruimd en dè botten weggeh,lald), soms
ona,lllgen;I;lrll ("als ik een meisje van elf
moet begraven, gaat er bij mij ook wel
een traantje"), maar wordT gedaan ml't
groTe wC\vijding en voldoming. AI ont-
breken de clichéht'elden van kl<Htende
drp.gers en wachtende chauffeurs even-
m1ll.

Hieronder een puzzel waarbij de vier
juiste woorden van elk zeven letters zo-
wel horizontaal als vertikaal dienen re
worden ingevuld.

De omschrijvingen luiden ,lis volgt:
"I 1 + I-berustend;

2-het'rlijk-
heden;

3-meer;

4-g:ezeur
achteraf.

De oplossing van het februari-nummer:
I - eenzaam; 2 - namaken; J - afkijker;
4 - mandril.

Nederland I, Donderdag 7 maart 1996
22.00 - 22.25 uur

yoy
Zesdt' van tien splinternieuwe Yo)'s, in
de tweede serie V;Ul het lesde seizoen
vanavond: Dichter op straat.
Ze bestaan nog: jongeren die zich onle-
dig houden met de dichtkunst. Erwin,
Tjitse en Kasper vormen heT levende be-
\vijs Tegen de stelling dat heTmeTde inte-
resse voor de literatuur ged.lan is van-
daag de dag. Erwin (23) begon op zijn
vijftiende op de .\IAVO Tllet schrijven,
"eerst voor;d op \vc's". Het werd pas
echt toen zijn klas een opstel moest
schrijven over 'in- en omgeving' t'n hij
vroeg een gedidu te mogen schrij\'Cn,
"wam ik kan niet goed lang schrijven".
Ikt resuluaT beviel Illt't alkm zijn lera-
res goed; Erwin hleef schrijven. Toen
een leraar hem bij een rapporruitreiking
eens toesiste "als jij ooit een diploma
haalt, vret't ik die van mij op", geloofde
hij het verder \vcl op school en stapte hij
heT eChTt. InTn in. Hij rolde sindsdit'Jl
van de ene ba.Hl in dt' an(iere en - bovcn-
;11• hij hleef schrijven.
Tjitse (21) en Kasper (22) kennen elkaar
\'an de sociale academie. Tjitse is daar al
vanaf - ~ik wil nu eenm;ul geen hulpver-
I('ner worden; ik h,ld behoefte om ande-
re dingen te doen"-, Kasper zit er nog op
- "het lijkt mij wel leuk om hulpverlener
te zijn; ik doe dat werk nu eigenlijk ook
al, voor straatprostirueés". Tjitse en
Kasper maken deel uit van een poezië-
pertorm;lIlce gel.c1schap en declamt'ren
minstens even gued als l.e scbrijven.
Yoy maakt een enerverend portret van
de drie dichters, waarin ze op talloze na-
tuurlijke loo.:atiesTezien en te horen zijn
als performt'nde di<:hTer. Tussendoor
vertellen ze on'f hun drn'e, over tie
schoonheid van onkruid, over ondèf- en
hovenstromen, over de tien euforische
seconden na het schrijven van een
prachtig gedicht, waarop je weer een
m;l;1lld kunt leven, over de verwording
van de mensheid ("De mens is bezig
lanj.:zaalll een robOT tt. worden van ken-
nis en informatie; ze kennen alleen nog
maar een gevoel, voor het ervaren ervan
is geen tijd, dan zijn l.e al weer verder ge-
zapr."), en over dromen en idealen
("Lekker in het zar.:hte mos liggen in de
zon en dromen, wat is er nou mooier?").
TOTSlOTvan de aflevcring zijn neelden te
zien van een heerlijke poëzie-avond in
een - zoals ht't hOOr{-rokerig café.



EEN ALLERAARDIGST MENS

Niet om het een of ander maar soms ontmoet je mensen die, om wie ze zijn,
opvallen in positieve zin. Fouad Fcnoutc is zo'n mens. \Vc leren elkaar ken-
nen op het humanistisch vormingscentrum voor militairen. Hij is deelnemer
in een groep die bestaat uit mariniers. Hij is dienstplichtig.
Op drie jarige leeftijd is hij met zijn moeder en twee hroers vanuit Marokko
naar Nederland gekomen. Kind van een gastarbeider. Kind van twee cultu-
ren. Maar die hegrippen kende hij tocn nog niet. Hij wist eigenlijk ook niet
wie zijn \'ader was. Ja, die vreemde meneer die eens in de zoveel tijd op be-
lOek kwam in het grote huis in Meknes, waar hij woonde, bij grootvader en
oom in huis, \'an vaderszijde. Die vreemde meneer van wie gezegd \\'crd dat
dat 'vader' was, \Vat betekent dat, '\-'adcr'?

• Een vader is de baas
Het valt niet mee in Nederland te wonen
ell te levcn. Niet omdat Nederland niet
goed en mooi is. :'vleer omd.lt zijn vader
het vermugen niet hezit om gewoon met
anderen te communiçcren, Hij spreekt
met zijn handen. Doe je iets dan is het
meestal onvoldoende en moet het heter.
En dan krijg je kl,lppen. Of er vliegt eell
pantoffel dour Je ruimte. Zo gaat dat en
eigenlijk \\'eet hij niet berer. Totdat hij
bij vriend les ziet en verneemt dat opvoe.
den anders kan. Natuurlijk houdt hij
zich thuis stil over deu andere aanpak,
Vader is de haas, dat blijft nog even zo.

Fouad praat gemakkelijk ell veel. Praat
hij uver de dingen heen, vraag ik mij-
zelf? Hoe vaak werd hij eigenlijk gesla.
gen?
"Dagelijks'"', hoor ik voorzichtig, "met
de riem'"'. Het voelt een heet je als ver-
raad. Tenslorte gaat het over je vader.
Die is zelf in zijn jeugd ook geslagen.
"Wc keken naar de manier waarop hij
de riem vastpakte. Als hij hem in het
midden greep dan wisten wij het al en
hegonnen we al te huilen nog voor er ge-
slagen was,"
Afschuwelijk, denk ik. \X'il ik dit weten?
Waarom wil hij dit kwijt in een inter.
view? Besef je dat dit mogelijk door je
collega's zal worden gelezen?
Hij weet het maar vindt dat met open-
heid anderen misschien gediend zijn .
.•Andere jongens hehhen misschien ook
zoieb meegemaakt, .\lijn verhaal helpt
hen om cr over te praten. Praten helpt."

• De onderwijzeres
Bij hem zelf heeft het lang geduurd voor
hij cr met anderen een woord over
sprak. Pratc~~ is oP. een .hepaald~ wijze
ook gevaarlijk. HIJ hermnert zKh het
Z\vemmen op school. De juffrouw ver-
pIkht hem ook te gaan z\vemmen.
Fouad is echter de avond daarvoor ge.
slagen, wil dit niet weten voor de klas en
zegt tegen de juf dat hij niet van zwem-
men houdt. Het moet. Hij zegt dan dat
hij ziek is. Juf zet door. Eerst wil hij de
striemen nog ycrhergen met een hand.
Joek. Als dat niet lukt en ieJereen de
striemen ziet roept hij hoos naar de juf
dat ze nu haat zin heeft. Moet je boos
zijn of verdrietig, in zo'n ge\'al, hij weet
het niet.
Een paar dagen later ziet hij haar thuis
in gesprek met zijn ouders. Hij schrikt
en weet gelijk wat hem te w.lchten staat.
's Avonds wordt hij opnit.uw geslagen.
Die juf ZOl! roçh heter hehhen moeten
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weten. Nu begrijpt hij heter, dat het
voor veel Nederlanders zo onvoorstel-
haar is. hoewel we niet moeren denken
dat Nederlanders nier slaan.
Ik moet begrijpen, zegt hij cvcnlater, dat
zo'n opvoeding niet tot goede schooln:-
sultaten leidt. ~Als vader niet thuis was,
\vas het gezellig. Zijn moeder was een
schar die 'varmte cn aandacht voor hen
had, allc('Il zij was niet sterk genoeg om
weerstand te bieden." Ze wordt zelt ook
mishandeld. Als lijn vader thuis is zit ie-
dereen in de zenuwen. "Kijk, zo zaten
wc dan!" Hij doet alsof hij een studie-
boek in zijn handen heeft, de handen en
het hoofd trillen .

• 'Blijf van mijn lijf' huizen
Ik hoef bijna niet te vragen wat zich ver-
volgens heeft afgespl.'e1d. Zijn moeder
neemt hen mee naar een 'Blijf van mijn
lijf huis. Duurt twee maanden. Zijn va-
der belooft veel, maar na zes mdanden is
alles weer bij het oude. Er is drank in hct
spel. Er zijn drugs en andere vrouwen.
Na verloop van tijd zelfs een Hollandse
vrouw die hij hen over de vloer komt (en
bij wie hij twee kinderen krijgt!). ".\-lijn
vader was gcen Iîeverdrje", 7.egt rouad
eufemistisch.
Als hij acht is vertrekt moeder voor de
tweede keer, weer met alle kinderen. Dit
maal duurt het vier en een halve maand.
Een leuke tijd, want hij ontmoet er
vriendjes. Tot zijn vader hen opnieuw
vindt en weet re overreden.
IJl 1983 wordt Otman geboren. Otnl,ln
hrengt verandering in het leven van
:\lohammed, zijn vader. Het geloof
wordt belangrijker. Hij leert bidden en
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stopt met drinken en andere sk'chte ge-
woontes.
De veranderingen zijn echter niet specta-
culair. "Hij bleef doorzeiken over van
alles en nog wat, kleinigheden en op al-
les werd plotseling hezuinigd." Dat leidt
tot nieuwe ruzies en weer tot scheiden,
maar nu worden de drie broers achter
gelaten. Oei, dat wordt slecht bq.\repen
door de jongens. Laat ze hen achter hij
deze man? I.aat z.ehen in de steek?
Ze keert terug. Waar kan ze trouwcns

heen? Opnieuw wordt het OUdeJatroon
langzaam in ere hersteld. roua vertelt
hoe hij er afstand van hegint te nemen.
Hij is dan twaalf en raakt verdiept in de
vraag hoe het komt dat z.ijn vader zo is.
Hij wil niet wachten op die ander om
het voor hemzelf leuk te gaan maken.
Zijn vader, wat er ook met hem aan de
hand is, zal het voor hem niet realiseren.
Nee, hij zal het zelf doen .

• De weg naar zclfsrandigheid
"Hoe heb je dat gedaan?" Hij glimlacht
slim. Enthousiasme bloeit op. Uit alles
wordt duidelijk dat hij geslaagd is in zijn
poging zichzelf uit de ellende omhoog te
helpen.
"AlIen:erst heb ik mijn haar ldten groei-
en. En ik heb hard gewerkt. ~Iet het geld
dat ik verdiende zorgde ik dat ik er goed
uirza!.\. ~ooit zakgeld gehad!"
In een discotheek [eert hiJ het dansen
kennen. Hij oefent stiekem thuis, Hip
Hop . .\let hard werken kun je ver ko-
men. Het is heerlijk om zoveel succes te
heni1('t1. En het geeft hem zelfvertrou-
wen.
In die discotheek leert hij zijn rerste
vriendinn{'n kennen. ".\lersral voor één
avond", grdt hiJ tor. Rehalvr Desirec.
HiJ neemt haar in vetttouwen, voelt zich
minder eenzaam. Het duurt een jaar. Hij
studeert af aan de LEAO en leert Saskia
kennen. Als hij zich opoffert voor zijn



moeder, die ~(,Cll vertrouwen heeft in
een goede afloop van de vakantie, en
meegaat naar !vlarokko, gaat Saskia
vreemd, "smerig is dar". Einde relatie.
}'-let Desiree gaar hij naar de :\lEAO. Ze
blijkt een goede vriendin rc zijn gewor-
den, Ze begrijpt hem. En haar vriendin-
nenzijn "gek op mij".

• De scheiding
November 1990 lopen de ruzies thuis
weer zo hoog op dat opnieuw zijn moe-
der besluit rc vertrekken. Dit keer is ie-
dereen voorbereid. D,1f wil zeggen:
Fouad weet goed wat zijn vader voor
man is en alle steun gaat uit naar zijn
moeder.
'X'e kwamen terug vall onze krantenwijk
(Jaouad en hij) en moeder lei Jat wc niet
naaf school mo<:hten. Ze wilde voor.
goed weg, scheiden, en omdat wij nier
mee mochten naaT het 'Blijf van mijn lijf'
huis, moest voor ons een n:geling wor-
den getroffen." Een fijne tijd breekt aan
bij mevrouw Letterman. jaouad logeert
hij mevrouw Elsing, van de krant. Hun
moeder zien ze op afgesproken plaatsen
en tijden in de stad. \XTantdit keer weten
ze het goed, dat hun vader niet te ver-
trouwen is. Ze l.ien hem rt'gelmatig
gaan. "Dat is niet gelll<lkkelijk, want hij
blijft je vader."

Hun vader is nu een eenzame man. Zijn
jongste broer bezoekt hem één keer in de
weck. Otman begrijpt niet goed waarom
alles zo gelopen is. Fouad probeert het
hem dan uit te leggen. FOllad wil een
soort van vader ,'oor hem lijn, met
woordell, niet met handen, zoals zijn \"a-

der. En hij neemt hem mee naM de film
of soms voor een Big ,\lac.

• Rennen
Via zijn broertje hoon Fouad dat zijn
vader trots is. Nooit direct. Zijn vader
weet uit de krant dat FOllad prijzen wint
hij her hardlopen. "Dat is erbij geko-
men. Vroeger \vas ik dol op voetbal,
maar nu is het hardlopen." Said Aouita
is zijn grootste idool. Er is een riJd ge-
weest dat hij twintig uur per wt'ek bij
Alben Heyn werkte, terwijl hij nog op
schooll.at en een kranrenwiik liep. In de
zomervakantie kwamen daar n.lchtdien-
sten bij, in een ander bedrijf. Werken en
nog eens werken en oH'rdag naar
school, maar ook daar zat hij te denken
hoc het H)Or zijn moeder en broers beter
Wil kunnen. ~bakt boodschappenlijst-
jes. In de weekeinden traint hij.
Zondags, alsof het nog niet genoeg is, is
hij suppoost bij FeY{'Iloord, om de ge-
moederen kalm te houden. Ze respecte-
ren hem. hij krijgt nooit klappen. Zijn
mOt,der is trots op hem en blii mer hem
omdat hij voor haar de scheiding regelt
en haar meeneemt in ht,t doolhof van de
sociale wetgeving.

HiJ moet ook inleveren. Op de
.\Iiddelhare Detailhandel School blijft
hij een keer linen. ;\1aar mag het een
keer. Daarbij. die school is nou niet be-
paald de plaats waar voor hem het suc-
ces ligt. Dat heeft hij bij het hardrennell.
".\har ik hcb die school wel afgemaakt
hoor". roept hij na. Ik mocht eens gaan
denken dat hij geen volhouder lOU zijn.
".\1et spon als specialisatie!"

• De mariniers
op zeker moment maak ik hem er op a(-
tent dat het eigenlijk een heel gek Înter-
view is. Ik heb hem gevraagd vanwege
zIJn functioneren bij de mariniers. lllaar
daar hebben wc nog niet of nauwelijks
over gesproken. Hij vindt dat niet gek.
Zijn ~'oorgeschiedenis is belangrijker.
Bij de mariniers gaat het wel goed. Ze
respecteren hem. zegt hij. l\laar dat kan
ook niet anders. Zijn conditie is goed,
heel goed lelfs. "Bijna niemand van de
jongens gaat in het weekend een rondje
hardlopen. Die zijn blij dat ze een paar
dagen rust hebbcn. Ik heb ncrgcns last
van en vind hc( juist fijn om te trainen.
Ze zeggen wel tegen mii dat ik de eerste
Marokkaan hen die ze mogen." Dat
vindt hij jammer, dat zijn 1<lndgenoten
het een beetje laten afweten.
Hier schuilt ook mijn motivatie om hem
voor dit interview uit te nodigen. Ik wil-
de eens een ander bericht laten horen.
Of eigenlijk wil ik af van dat etiketteren.
Niet alle 1':ederlanders zijn Dus ook
niet alle Marokkanen lijn We ont.
moeten mensen en iedereen is verschil-
lend en allemaal moeten wc cr iets van
maken.
Fouad heeft zelf het initiatief genomen
om het leuk te maken voor lichzelf en
anderen. Dat verdient aandacht en re-
spect. Bovenstaand verhaal geeft die
boodschap weer, hoe slecht het ook met
je kan gaan, je hebt middelen in handen
om iets aan je situ,Hie te doen. Doe het
nu en hier.

Veel succes, Fouad en bedankt!

Raadsman Joost At ualJ tangen
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Balkan
Van de Alo,lnc,e schrijver hmail
KaJan' verscheen l••••n -ingrij-
pend herschreven- herdruk van
lijn rr.Khlige hi<;lOris<:h•.•rolllan
De rcgcntrommcn. Ewnals "De
~is da Schande" en Mllet
Dromenpaleis " speelt dele w-
Ill:ln ]-ich af tijdens de Osmaanse
uverheersing van de Iblkan, in
hCThijIOnder van Alhanië.
KaJarc beschrijft in De regen-
Irommen hethdq~van eell

Ismail Kadare
De regenlrommen-

Albanese stad dour Je Turkse'
sulran in de vijftiende ecuw.
Vl'fdcJigl'rs, OIlJl'f leiding van
de jonge generja! Skandcrbcrg,
en belegeraars houden clkJ;]T in
('\'cnwkhl waardoor er geen l'in.
de lijkt tc"komen aan de elll."nJc
voor heide partijen. \'\'annoo!,
en gnlw(.lijkc ontreddering in de
vesting, gweicndc rivaliteit en
grote angst bij Je belegeraars
omdat men cr maar steeds niet
slaagt de missie sun-n\'ol te
hcëindigen. Als de regentijd l,ich
tt'n langen leste aankondigt l.ien
de Turken zich gedwongen het
beleg "I' te hrcken en hun troe-
pen terug te trekken.
Wie nauwelijks geïnteresseerd is
in de \Toege geschiedenis van de
Balkan m"et zich vooral niet la-
ten ;1fschrikken door hOl'en-
staande heknoptt. samenvatting.
De regentrommen is namelijk
et'n ongemeen boeiende rom,lll
die, wnder overdrijving. kan
",edij\'t'ren met de meest span.
nendt. thriller. D.l1 "ad'lre t"t'n
groot sçhrijver is weet men, ook
in Nederland C'de mooiste
schrijVl,r van Europa" volgens
Adriaan van Ois), ;11lang" liet,
opnieuw te wrkrijgen, De regen-
trommcn hn'estip dit alleen n"g
maM eens.
Ismail Kadare: De regemrom-
mcn. Van Gennep, Amsterdalll,
1995.299 hlz. f 42,90.{WH)
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Ma 'e en literatuur
'\ügie is zo oud als de mensheid.
Toverij, hekserij, "ccuite krach-
ten. ze maakten vanaf hef begin
Jeeluir van de mensclijke werke-
lijkhcid in alle culturen waar ook
ter weteld. Dot is gt"noegzoam
aangetoond door "mtropol0F:ell,
historici en taalkundigen. Uit dic
1,latste rak van wetenschap lever-

Bezweren
en Betoveren

d•..n 11)Joc •..nren, woan'on 16 hij
de Leidse Letterenfaculteit .•..en
hijdrage a,ln de imeressantc <Hti-
kelt'nbundel Bczwuen en
Betoveren - '\1agie en literaluur
wereldwijd, onder redoçtie van
de hoogleraren .\Iineke Schipper
en Piet Sehrij,'crs.ln de inlO'iding
wordt t:esleld: Een u/gemene de-
tini/ie tWI lII..Jgirzou kumu.'n
ziJn; spreuh'lI of hunddingf'll dic
mo('/ell /eide'l lot lIIuC"/ of C01/-
/rolt' l'u'l de mens (wa krach/eli
die hiJ of zij /11 de waeld leKt'/!.
Vl'a zich dl/dl. Dat d,larhij de
~rens tussen rdi~it" en Illogie. tus-
sen 'geloof en 'hijgeloof'. moei-
lijk is tt' trekkt'n 1<11nog weinig
lezets verbazen. '\!inder mis-
schien ook Jan dat magie niet al-
ken içts is van lang gdeden of
van "verre volken'.
De met'Sle bijdragt'n in de bundel
latt'n tbt go(,d zien, beter dan je
soms, enkel afgaand op hun ti-
lel" zou \'erwachten. \'I/am het
bnek raakt een enorm terrein, in
tijd en ruimte: van dt' alkroud,te
Babylonische bezwerint:t'n (2600
v. Chr.) tot dc Lnijns-AlIleri-
kaan>.: magisch-realistische
schrijvers van dele eeuw (Borgcs.
Carpentier, Conámr. Ru]fo).
van de Arabische Dui7,end-en-
ét;n-:\"achl-\"Crhalen rot Thumas
'\Ianns De Tovcrhcr~ en De hlik-
ken tromrnd van Günther Grass.
Ook oude en nieuwe fll:lt:ische li-
teralUur in Afrika, ,'laleisië,
"ort"a en India, mitldO'IITu\\'se en
moderne magische teksten uit
Engeland (de hcksen in
ShakespO'are's .\lad"lCth, dc dich-
tcr/m;lgiër \'I;'.B. Yt"atsl. frankrijk
en Italië. Jammer dat ht,t artikel
o\"Crmagie in de modcrne
Nederlandse letterkunde niet
veel verder reikt dan de Vlaamse
schrijvers Johan ibisne en
Hubert lampo en dc diehtn

Cerrit Açhterherg. ,\ laar welliçht
komt daar nog et'ns ,IP,lrt een
hoek over.
,\1inekc SchipperIPiel Schrijvers
(rcd.): Bezweren cn be1O\'Cren.
Ambo, BOl.lm 1995.227 blz.
Gem. f 49,50,(1'5)

Humor!?
liet zal maar gehl"uren dat je
wokkcr wordt uit een ncltCOSe
l"n dl" operatie is iets anders uit-
gl"POkldM1 je had verwacht. In
I'er ont:c1uk een \'touw dacht
Rradley Ratret een routine-ope-
ratie te ondergaan: even ver-
standskiezen verwiidl"rl"n.
Helaas wordt hij Hfwis,;eld
met een ondere paticnr die een
sO'ksl"-opcratie 7,OUondergaan.
Bradle;- Barret ontwaakt als
HOU"': uit de narçose met aan
I,ijn bed een huilende troH'stiet
die zijn verstondskiezen mi,t.
Deze opmerkelijkl" gebeurtcnis
is smullen voor de pers. Het
wordt nog pijnlijker \'oor
Bradk~ wanneer hil zich reali-
seert dat cr voor hem geen weg
meer terug is en hij zolllloetcn
leren levl"n 111l"tzijn nieuwe li-
ch.lalll.
Om verwarring te voorkomen
noemt hij zkh J.Kqueiine en
lan~zaom ondekl hij wot het hc-
tekent om een \'touw re zijn -
Illt't ,111cgO'vulgen van dien .... De
vrouw met wie hij een intieme

rt'hltie h,ld wordt zijn
vriendin/adviseu<;e en zijn
vrielld1 kamergO'noO! heeft op-
eens aamrekkelijkc "ormen en is
l'en sloddl'rvos!
I'.:r ongduk een vrouw is el"11
hUlllOrhtiseh, hilarisch maar bij.
na realistisch verhaal over een
tragische gebelmenis. PrKh1ig
geschreven woarhij dt' ,;ehrij\'CT
koste n014mneite gespaard heeft
om zich in te leven in het "rouw-
zlln.
Da\'id Thomas: Per on~c1l1k een
vrouw. BZZT6H, Den Ha'l!:!
1995,272 bIL.I 34,50.(EK)

Lichtheid en zwaarte
De Tsjechische journalistc Eda
Krisenvá krl"O'gna de Russische
ill\'al een puhlicoticvetbod upge-
legd. Werkl"n "oor de media was
niet bnt:er lT1t'ermugelijk. Ze
werd schrijf'Her. .\let h,lM clan-
dcsticne uitgaven wist ze in klei-
ne kring de nodige hekendheid
te verWt'rVt'n. Na de omwO'nte-

ling ma'lkte ze enkele jaren deel
uit "an H,n'e1s adviesr,wd en
was z.ehoofd I'an zijn klachten-
hurau. Sinds 1992 wijdt zij ziçh
Wt"ergeheel aan dt' literatuur.
Haar IOjuist l1it~ek(lmen korte
roman De gebroede~ gaat uver
twee hoerenzoons. Kohusla" en
Pral'osi;J" Kadleç. die samen op-
~roeien maar elkaar,; wgcnpuo!
lijken. Buhusb" is l"t'n !l""l"nsge-
nieter, vrouwem'ersit,tder ('n
dromer over een beter leven in
Amerika. De !-waarmoedige kas-
telein I'r,lvosla\' da,lTente~en is
in ht"t geheel niet bij ru.KhtO' I'an
het len-n tl"~enieten ondanks
zijn huwelijk met. de door hem
,tanbeden, Itlllieb. AI in het be-
gin vao de roman worden de ka-
rokteTs neergelt"l el1 verzucht de
wrtdler: WJ..Jrombm zii'l /iroa
m. de ene 'IJ de "lil/ere l'rO/lU'

.1,/11de lh/uk s/u<l'le'l i, lJii ,1,/11
et'1lel/ deulfdr Kt'klollken?
\\:'<I<lrOIll h,'tof/ Onu UrN.' l1err
ill llo/Jlls/..JI'/o/lfer lichtheid Kr-
{egd t'1/ ill de kastelein slahts
ZII'J,lrte?
W'annl"er I'ravosla" door zijn
vrouw wordt verloten (H<lT1ieka
is nict langer opgewassen tegen
dl" aehtenl"eht 0'11j'llouz.ie van
haar man) lijkt hij ieda eontad
met de wakelijkht'id helemaal te
verliezen.
De uitgl"Vl'r promoot deze 10-
m;1I1met ~een verhaal in de tra-
ditie van de heste T <;jeçhische
"ertellingt'n". Tt'rt'eht!
Eda Kriseo\';i: De gebroeders.
Dc I'rom, Ihlarn, 1995, 134 hlz.
127,50,(WH)



Oorlogsgebieden
Werd in de vorige F.GO het hoek
besproken dat Tim Krahhé
schreef op verzoek VJn Artsen
wnder Grenlen, dit h.u komt
met dczclfdc achtergrond her
hoek VJn Anja .\leulenhelr
Dagen in Gaza aan de beurt.
Oorspronkdi,k was dr bedoe-
ling alken \'crslag te doen van de
bevindingen hij hel Artsen zon-
Ju Grenzen projeCT VJn keuze.
Ket als Krahbé heeft .\lculcnnclt
er ccn boek van gt'maakt, niet
alleen VJnWl'gc de hoeveelheid
aan ervaringen dit' ,.ij op hedt
gl.'daan hij haar ontmoetingen in
de Gazastrook, Ook de invals-
hoek, een verhaal van de ml'oscn
zelf met hijzondrc aandacht
voor vrouwen, [t'chrvaardigr ('l'n

grotere omvang en een bredere
vcrspeiding.
Nederlandse militJirl."n komen
veel vaker dan vroega in OOt-
logsgchiedt:ll, of in streken, die
dat tot \lour zeer kort waren. \'>"e
kennen allemaal de lx'clden van
de weglopende mensen met hun
weinige bezittingen, de kapotte
huizen en de kinderen met hun
uitgestoken handjes. Overal
waar verschillende hevolkings-
groepen dicht op elkaar wonen
wnder dezelfde rechten te heh.
hen en dezelfde Ievensst<lndaard
komen vroeger of later de gewei.
dadige hotsingen. Het hoek van
Anja :\kulenhelt \'ertelt de ver-
halen bij de plaatjl."s; gevolgen
voor het dagelijks levcn van
manelprak!ijkl."n, verlil."svan
man of Vtouw, verdwijnen en
martl."lcn van kinderen. Waar
haalt il."mand de moed vandaan
dt' draad weer op te p'lkken en
na alles een vak te gaan leren of
een eigen zaakje te he#nnen?
Alleen al de moed om met l'en
groep iets te gaan doen, om in
therapie te gaan, allemaal pogin-
gen er weer hoven uit ICkomen.

Anja Meulenbelt

waarbij n,ldrukkeiijk aangete-
kend moet worden dat de om-
st,lndighedcn in Gaza nog steeds
niet goed zijn. Kolonisten wonen
er nog steeds, stevig afgeschei.
den van Je Palestijnen, de grens
gaat nog steeds regclm;ltig dicht
en de economie is nog nauwe-
Iilks aan de hl"!erende hand.

Meulenhelt schrijft als altijd
makkelijk Il."eshaar en schaamr
zich niet voor haar uiterst sub-
je<.."tieveverhaal. Die subjeCfivi-
teit is tevens de kracht van het
huek: memen gaan leven voor je
en de sehuldHaag verdwijnt wat
naar de at'htergrond. Je hesdt
dat 'Hede' heel wat anden hete-
kent dan 'gl."zond' of 'wclva-
remi'. :-.'a de vrede, dan hegint
hl"! pas .....
Anja .\1eulenhelt: Dagen in
Gala. Van Gennep, Amsterd,ml,
1995. 176 blz. f 29,90.(J,\1)

Voor Nederland bewaard
De 1ge eeuw Slaat nil."thl."pa,lld
hekend om haar grotl." lidde en
zorg voor 'oudlwden'. Veel

wa,udl."vols uit vroeger eeuwen
werd verwaarloosd en 'opge-
ruimd'. Er hcstonden weliswaar
particuliere \"t'rzamelingen van
kunst en curiosa, maar welen-
schappelijk verantwoorde en pu-
hliek toeg:mkelijke musea waren
er nog luuwelijks. Toch was er
wel een zekere tegenstroom. Als
naillend gevolg van de
Vl."r1ichtingwaren gclel."rde en
kunstlievende genootschap~n
opgerichl, en in dil" intllssm bij.
na el."nel."IlWoude traditie om-
~toJ1d in 1858 het Koninklijk
Oudheidkundig Genootschap
(KOG). Om de Verantwoording
van dit hoek aan te halen; 111eell
liid waarin vul waardezmlle ob.
;nten WIS lalld ver/ielell, I'ru-
barde bel KOG Ilid al/een l!l:-
/allgstelling Ie wekkellz'oor de
ktmst ell dl' histurie t'<11/
,\leder/mul. maar ook N'1l mIlSC'
11111te lalen l'l'rrijzell wa<lrartis-
lieke hOOgll'l'lIl1ll.'ll. /'oorll'erpell
vau kZlllstllijz'rrheid ell saillante
objectelI lIit ollze Fader/am/se
geschiedenis met dblar z'erelliKd
konden u/ordell. Het
Genootschap was nauw I>etrok-
ken hij de ,tichting van het
Rijksmuseum. Zo i, te verklaren
d,lt het KOG sinds 18115aldaar
gevestigd is en dat een grnot deel
van de in de loop der tijd duur
aankoop l."nschenking verwor-
ven collecties in dat mu,eumzijn
ondergt'bracht.

Veel \'an het verzamelde is
slechts in kleine kring bekend.
Daarom werd een tentoonstel-
ling ingericht, waar ook minder
bekende smkkt:'n uit Je collecties
van het KOG!c zi,'n zouden
zijn. Tegelijkertijd wuden in een
boek alle collecties van het
Genootschap behandl."ld wor-
den.
Voor Nederland hewaard is een
indrukwekkend boek gl."worden.
~kt is fraai uitgt:'voerd l."nrijke-
lijk, deel, in kleur, ge'tllustreerd.
Een historische inleiding ordent
de hunJei tot een geheel. Dt' ar.
tikden zijn gerangsehikt naar de
(ondt:'Tdell."nvan de} KOG-col.
leCfies waarop l,ij hetrekking
hebben. Achtereenvulgens zijn
dat: dl."hihliotheek, de Atlas
Amstl."rdam (~atlas" betekl."nt
hier niet 'hoek met lanJkaartl."n',
maar '\'erzarneling prentl."n'), de
Atlas Zeden & Gewool1tl."n, het
~lunt- en Penningbbinet, de Zl."-
gel. en oorkondenverzameling,
de gevelstenencollectie en de
Historische Verzamding der
Schutterij. Het is duiddijk d,Jt
nwt 7.uzeer uiteenlopt:'ndl." onder-
werpen het ,"'erzicht wd eens
lOek makt, Dl" kwalitl."it van de
afzonderlijke hijdragen vergoedt
echter veel. Samenvattingen in
het Engels, een persoonsnamen-
register en biografische gl'gevens
over de auteurs completeren het
geheel.
Voor Nederland bewaard - de
verzamelingen van het
Koninklijk Oudheidkundig
GenOOIschap in het
Rijksmuseum. I.ciJ,
KutlSrhisrorisch Jaarhoek,
.led X, Onder redactie van
J.f.Hcijbroek en R.Meijer,
De Promo Baarn. 1995.480 hll.,
159,50(CS)

"Poncke" Princen
Jan ~Poncke" Princen, de enige
0:ederlandse militair die zich als
Rl."puhlikeins soldaat gewapen-
dt"rhand inzettl." voor de
Indonesische onafhankdijkheid,
vl."rtcldl."aan Jorce van Fenema
zijn levensHrhaal: Een kwestie
van kiezen.
"rineen word! in [946 opg~roe.
pen om naar Indië te gaan maar
besluit tt: deserteren. Hij zwerft
door het zuiden van Frankrijk en
ontmoet daar op een gegeven
moment l."neRohert, een over-
tuigd existentialist, die hem de
keer7,ijde van zijn vlu~hr voor.
houdt: Je kl/Ilt /liet :uggt'JI: Illdië
is mi;/1 zaak lIit't; állt's is ;OIfW

zaak. ,\1et 1'11I("l1lell"ereik je
Jliets. Ca lemg el1 bekijk l/'at ,e
eTaall kl/ut dOt'lI, ill,liz'idlieel of
ill ge(Jrg<llliseerd l'erbaJld. Het
einde van h~t liedje is dat hij te-
rugkeert naar Nedl."r1and, op.
nieuw wordt ingelijfd en alsnog

in Indië hdalldt, Als dienstplich.
tigl."neemt hij nog deel aan dl."
~~rstl."politionele acties in
Nl."dl."rlands.lnJië ma:u hl."luit
dan over te lopen (september
1948). Vl.1k \'oor het ingaan van
de wapenslilsl;\nd (10 augu~tus
I 949) doel het :'\'ederlandse Il.'"
ger (KNHjJ<L) nog een uiterstl."
poging desertClIr Pril/een bl/itelz
gel/aht te stellen. Tevergeefs.
Na de souvereiniteitso\'erdracht
hlijft hij in Indollesië en neemt
dt:' Ind()n~sische nationaliteit
aan, Hij Zl."!zich in als mensen-
rechtenactivist l."nkomt door
lijn kritische uitlatingen regel-
lIJMig in conflict 111l."tde
Indonesi~che aUlOritl."iten.
Een kwestie \'an kiezen is een
vlut geschreven {aulO)hiografie
en is 7.ondl."rmeer, hol."men ook
legen Princcns daden aankijkt,
een belangrijk historisch docu-
men!,

Poncke ('rineen: Een kwestie van
kiezen. BZZT6H, Den Haag
1995,208 blz. f 29.,~0.(WH)

S encerville
Keith IA111drv,ex-militair l."nl."X'
functionaris 'van de Amerikaanse
geheiml." dienst, zoekt rust in lijn
geh""rte-stadjl' Spencervil1c.
Ht.t stadje is ogenschijnlijk wl."i-
nig \'erandl."rd .. \Iaar al binnen
een week wordt Keith duidelijk
d,u de plaatselijke vreedzaam.
ht:'id sehiln is. Spcncerville wordt
geterrorist"l."rd door Cliff Baxter,
hoofd van de plaatselijke politie,
die door intimidatie, afpersing
en met lx'hulp van een corrupt
politiekurps dl."he\'Olking onder
de duim weel te houden.
Ongdukkiger wijs is Cliff Baxter
getrouwd met Annie l'rentis, de
enige vrouw waar Kl."ithooit van
gehouden heeft. Baxll"r laat niets
ongemoeid om Kl."irhLandry de
SlUipen op het lijf te jagen en zijn
HOUW door hedreiging, vernede-
ring en seksueel geweld tot uiter-
stl."wanhoup te drijven. Er ont.
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~laat een stroom van ~elxurte.
ni~~en, waarbij Baxter l.ich \'an
zijn mt'est ~evaarli)ke kam bat
zien, maar Kcirh Lmdry i~, ~c-
tien l.ijn arhl'idsVl'rleden, ook
niet direkt een dodje,
Spcnccrvillc i, l'cn verll;\al over
hartstol.:ht en verraad, lidJe en
ha:lt, duurweven met emoties,
romantiek en geweld. un ro-
man die boeit v:ln begin tor eind,
Nelson DcA1illc: Spcneerville,
Het Spectrum, Ulrechl1995,
452 blz, ~eb, f 52,SO(EK)

Melancholie positief
Ik scbriif dit hot'k /llIllIlIrH;k
I'uor IJrollll'ell. A1IIJr minstells
el'ellzeer I'oor III,U/>I<"I,
Mdll'lcl1olisrhe /IIJI/Itell ('oae"
f::eelloorlogen. Zij sc/nijl'ell ;'1
hllll I'Jlllldelll'e1 de ~ill 1'</11

MlJntJigne 'FilosofereIl is leren
5!erl'e'/', maJr lIiet Ih' d(Jod,
Ale!,U/chulici OIuierll'érpell zich
11.111 het levelI, Zl' wi!fI'1Ibet niet
bdl('ersell, Dllarom heli ik ook
zo op !Jell gestcld. Eli d,IJrom is
<litboek ook een (,leidooi d<lt
niet a/feell I'TOllwen mJJr ook
mll'me/! me1JIlc/wtisc!Jl'r moet"11
Il'ordell,
Zo hegint Dörthe BinkCrI (1949)
haar boà Mel:lncholic-
Herontdekking van l.•..n vrouwe-
lijk gevoel. d:lt eind '95 H'r-
scheen. Binkert b;u lien dat hel
begrip meLmchohe in de loup
van de eeuwen in de medische
wetenschap, de thl'olngie en de
a,trologie (Saturnu, is de god ",n
de planeet \'an ,Ie meLmcholie)
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steeds neA.1tievere rn..kken heelt
~ekregen. En dat dit op fra{'thw-
tc wi;ze Ol.'ereellkolllt /liet de I/C.
KiJtiel'e mdlli", waarop er in Ol/-

U 1'11 ill de meeste and",c ndtll-
r/"I 1/'KI'llbet I'rouwe/ijkt' wordt
ailllf::ekekt'II, Zij doet dat heel
boeiend aan de hand van LOWe!
eigen ondnzoek IRinkert Slll-
deerde germanistiek, poJiticolo-
~ie en kunslgc,chiedenis) als van
persoonlijke ervaringen l'IJ elllO-
ties, Ze geeft verrassende an.lly-
SI'S van gedichten en van schilde-
rijen (in het boek afgebeeld) van
o,a, Hodler, Dürer, Cr,ul;lch en
.\tuneh, Ook biedl 7e een ver-
kenning van het oorspronkelijke
hegril" 'ma'lgdeJilkheid', hetgeen
vervolgens een interessante \.isie
oplevert op Jeanne d' Arc 1.'nup
de diepere lX'lekenis v:ln zwan-
gerschap en moeder~o..:hapvoor
vrouwen in dhe tijd (en dus ook
voor mannen).
Het ,lorhoofdstuk Aaar over het
wezenlijke vef>ehil tussen me-
LHlcholie jhel vrouwelilkl': leven
èn dood) en depressie (het man-
nelijke: leven ilf dood), Binkert
pleit voor l'en lerugk",,'r van de
mel:lncholie naar wal die oor-
spronkelijk was: een creatie\'! ..
vorm van omgaan met het leven,
zoals l.e eerder heeft uiteenguet.
Wam, stelt Zl', wie mel,1IIcho.
IiscIJ kal/ zi;II, zal eCIIdC!If('ssit,
ill/'I'('/ gel'al/cn 1,,'spJllrd b1iil'/'n,
En wie zou d:l:lrmee niet gediend
zlln,
J)örthc ninkert: Mel.mchulie,
(Vert. Gerrit Uussink) Van
Gennep, Amslerdam 1995, I.'iS
blz. Gem,! 34,90,("'S)

Kolooiaal verledeo
Ter gelegenheid v:ln de vijftigste
verjaardag van dl' Indonesische
ouafh:lnkelijkheid \'crschecn
Opstand in het p:ltadijs v,H1
Ketoet Tantri voor het eerst in
een Ncderland>e vertaling. Dat
is enigszins opmerkelijk d,Jar hl't
hoek red, in 1960 Uilkw,l111en
nll'teen een be<;t,eller werd, Wie
evenwel keunis neemt van de in-
houd v:ln dit buek k01ll1er weld-
ra 'Khler wat de reden van dele
late vertaling is: stC'vige kritiek
op her NederLind<;e vooroorlog-
se bestuur in het voormalige
Nederbnds-Indii: (in het hijwn-
der op Bali), de houding van de
Nederlander, tijdens de Japan<;e
hezening en het !':ederland,e "1'-
treden na de oorlog. En dJar Lal
men in ;"';edcrland, alth'l1l<;toen.
niet direct op re wao..:hten:de
oren te worden gewa<;<;enover
ecu w gevoelige zaak en nog wel
door een huitenlandse,
KelOl'l Tanlri is de n:l:lm die dl'
Balinezen g,lVen ,lan de Brits-
Amerikaan<;e sçhilderes .\turiel
l'earsou nadat del_ezich in 1933
op het eiland had gevestigd. De

kennismaking met het eiLlnd en
zijn b<:\voners hevalt haar LU
leer dat ze hesluit er te blijwn.
Ondanks het feit dat ze d(J{)[het
:'\ederland, hl'stuur alleen maar
wordt tegengewerkt en ~'oortdu-
rend wordt bedreigd meI een uit-

wi)zingsben'l omdat lt ... , te
criendsçhappelijk orngaat met
de inland,e bev(llkin~, Ook mer
h~r :'\~derlands verzet te~en de
]<\p'lnners is de schrijfsTt'r slecht
ICspreken: Ik herinnerde de
NederimldefS JJn hllll j,esc1M-
me"d gedrag ten ti;de I'all de
fllJldll5e im,ask: lul(' ze in feite
mct de fJp<lllllers h"dden Sd-
mellgl'U'",kt. !Joe officieren tmt-
SIMpt warel! lIit fm'" door
A,.slr,t1isch,' l'iiQ:ttligcn te ste/c'l
(.. ,). AI tijden<; de oorlog kiest
Kctoet Tantri, met gevaar voor
eiAen leven, bewust Je zijde van
het Indonesisch verzet tl'~en de
Japanse hezettl'r, Logischetwij7,e
H.t zij haar bijdrag~ aan de rot-
stanJkoming val1 een vrij
Indonesië nJ de oorlog voort, nu
tegen :'\ederland (het
:S:ederland,e gezag loofde vijftig-
duizend gulden uit \'onr wie
haar in 1\edcrlandsl' handenl,OU
brengen), (;een gocd woord had
zil ovcr \'OlJThl.t nlOrnemen van
de Nederlandse overheiJ om na
de oorlog hl'l koloniale gezal'
weer te herstellen: Hu/' kunde'l
de Ned",l,md",s l'erontu'J<lr-
digd schreeuw/'n tuen dl' 1l,1~;'S
!m" /alld /,imICllI'il'!e'll'lI het
{,hUlderd"II. tcrtl'ijl u Il<l de he-
I'riidi,,!: hetzelfde pro!J",e" h'
doen inlmilmesië?
Ond:lnks de ze1fg~lluegza,\mheid
van Je s~hrijfster (mii"lIIedi<l-
mieke KJI'/'II, mii" iizerst",k ge-
l1ellgl'/1eU7.,)toch heslist een
aanrader \'oor iedere geïnteres-
seerde in hel koloniale verleden,
K~lOet T antri: Opstand in het
p,u:ldijs, De G~u" Breda, 199,~.
42R hIJ..Geb, f 49,90,{\\'H)

Vrijheid
De "hrijvl'T Kcn Folkn hrak in-
ternati"na,ll door mer Lijn
bloedsrolll'nde thriller 'Door het
(Hlg van dl' ~aald', Daarn,\ volg-
de er nog een aantal wereld'uç-
cessen zO:ll<;'Cnde Rebecc:l', 'De

man van St. l'etershurg' enl.,
Zijn e('{<;tehi,Totische rOlll;ln
'De kathedraJl' werd evenel'ns
een hesheller. Ouk De \lalll van
de \'rijheid hehoorr Tol de laatste
C:ltegnri~, Her i, een indrinAend
verha:ll m'er liefde, haar en de
dran~ naar nijheid, gCP!.l:ltst te-
gen Je aChterAronJ van de roeri-
ge lijd~Ils aan het eind van de
achrriende eeuw in Engeland en
AmetiLl.
De jonge .\1ack .\IcAsh is opge-
groeid in Schotland wa:lr hij on-
der onmenselijke omstandighe-
den te werk Aesteld is in de mij-
nen, .\-lct behulp vau de 'ldellijke
Linie llallim weet hij te ont-
snappen naar LOl1don, .\hck
vindt werk in de haven als ku-
Icnsjouwer ,'n kOlllt er Jl snd
achter d:lt de omstandigheden
niet Vl:d heter zijn dan in de mij-
ncn, Vastheslot~n hier iets aan te
vl'TanJeren l,oekt hij contact met
een advocaal, raakt verwikkeld
in politieke twisten en wordt su.
kingsleidcr. Bij lon'al ontllloet

hij wederom Li71.iedie wel in-
middels i, g~trouwd met de man
die .\1ack her liefst liet hangeu
i,v,m. zijn aktivireiten als st,\-
kingsleiJer. Li71.iez.iet kan<;de
Wlor .\-lack gl'ëiste doodstraf om
Ie zeilen in deportatie naar
Amerika, Na l":tl \'Tesdijke onr-
lUcht, waarbij velc gevangenen
omkomen, wordt .\lack in
Amerika verkocht :I!, slavenar-
beider, Hij wordt te werk gesteld
op dl' plJma~e van Liaie en
haar olll[(>uwe echtgenoot Jay,
Dat LiniC' en .\Iaá, twee diep
ongelukkig mensen, elkaar vin-
den in de liefde is een bijna lo-
gisch gevolg, maar hun vhlCht
naar dl' vrijheid is nOAlang niet
voltooid. I let is een prachtig
ltweslepend ,'erhaal dat hoeit
van de eerSTetOl d~ balste pagi-
na,
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vrede Hel is pas mdc als \Touwen witte was ophangen
zonder angst voor sluipschutters,
als uouwen hun mannen kunnen omhelzen, wetend
dat ze terugkeren zonder bloed aan hun handen.

Het is pas vrede als oude mensen În de zon
zitten op hun eigen bank voor hun eigen huisje.
Als ze schuifelend over de markt gaan
zonder angst voor duipcndc granaten.

Hel is pas vrede als kinderen niet meer
onophoudelijk huilen,
als kinderen weef naar school gaan,
als kinderen op straat spelen en lachen zonder angst.

Als mensen over maat kunnen gaan,
journalisten kunnen schrijven,
artsen kunnen genezen,
schrijvers kunnen publiceren,
ondenrijzers lesgeven,
timmerlieden huizen bouwen,

..,en alles om hen heen blijft staan.
Ja" Natlts

Raadslieden - waar en wie
Bureau
We7_cpl't I LitJd
Vlb. Twcmhc
Oir",hm
Sccdorf
Rntterdaml
Doorn
Arnhem
Curaçao
Den Helder
Sleenwijk
Den Ildd.'r
Den Helder
Ulrl"t:hl (Kmar)
A"en
Weert
Driehui,-
Den Helder
Ede
De Peel
Seedorf
Utrecht
Rhcind'lhlen
Ermelo
Oirschol
Amersfoort
Volkd
Schaar>hergen
Schaarshergen
Seedorf
Vughll\l:'e<crt
Leeuwardcn
Rntterdam

Hoofdraadsman
Slafraadsvrouw
Conmherlhuis
(raadsman)
(raadsman)

Naam
LJ.H. (Lex) Ikeker'

J.L. (Immv) Ikijer
J. Uaçquc~) van den Blink
K. (Klazien) van Brandwijk-Willjer

E.Y. (Ellen) Bremer
M.J. (Maria,) van Dorp
e.e. (Tineke) Dekker-Hundling
A.B. (Adri) van D.'ur1.cn
J. (joop) FloksIra
R. P. (Roh) Geenc
J.J. (Jaap) Geuze
W.A. (Barl) HClcbrij
e.H. (Kees) van der I liJst

e. (C,.arine)van Ilinle
A.H.T. (Ad) Horni,
F.G. (Frirs) van de Kolk
B.J,T. (Ben) van .la Linden
B.M. (Beernoud) :\lonien
J.G.J. (Jan) Nauts
I.P. (Irma) Jacohs
V.].B.:\I. (Vincent) Peelers
K.S. (K•...es) Rm.a
r. (Peter) Samwel
G. (Gerard} Snels
M. (.\Iarijke) van der Stigchel-Wijngaard
].W.F. (Jan) Sulman
J.E.M. (jo,é) V('rheyen
G.J. tGerril) VlielSlra
M.e. (Mart) Vngels

W.I-I. (Wimllleij
J.J. tJ0anl :\1erens

J. (jan) den Boer
j.M. (joo,q van Langen

Telefoon bureau
0525-658109

040-2627909f2627913
00-4942817510, hl. 2285
01O-4539341f281

00-5999637136
0223-652089
0521-348754
0223-6561120
0223-652089
030-2J65234
0592-358574
076-5273341

0255-561222
0838-681826
00-493598R72
04942817510, tst. 2285f2286
030-n652.H
00-4924344572
0341-477R09/477810
vervallen
033-4607051/4607698

026-3533377 of 3532774
026-35.12752 of 3532774
00-4942817510, ISI 2285
073.6881564 of 0495-582702
058-2346826
010.45393411281

030-6914436
030-6914436 of 6920906

030-6914060
030-6914060

MDTh

'06-514-6093
• 06 - 549 -7913
• 06 - 594 - 2285
• 06.213- 34lf281
• 06 - 202 - 617
'06-517-335

• 06 - 209 - 52089
• 06-532-2643
• 06 - 209 - 561120
• 06 - 209 - 52089
• 06 - 557 - 5234
'06.541-8574
'06-578-702

'06-219-204
.06-67R-1826
'06-443-259
• 06 - 594 - 2285
.06 - 557 - 5234

.06-533-7810

.06-500-7051
• 06 - 510. 6306f8305
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