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Vijandbeeld
In de eerste militaire opleiding totgeoe-
fend soldaat was de stormbaan een be-
langrijk onderdeel. De vele hindernis-
sen beschouwde je als een soort proef
voorje lichamelijke conditie zoals je nu
op middelbare leeftijd op de trimbaan
poogt te doen.
Het grote verschil met de trimbaan was
die pop van jute met stro gevuld. Die
pop was een Rus. In die tijd hadden we
nogdeP-14, een zwaar geweer, waarop
je een bajonet moest plaatsen als je die
pop naderde. Met een forse steek in de
stlObaa1vervolgde je dan de rest van de
stormbaan. Ons vijandbeeld stond
vast, daar waren we voor geconditio-
neerd in de vijftiger jaren dat het de
Russen moesten zijn. Bij oefeningen
was de oefenvijand altijd het rode ge-
vaar uit het oosten.

Eén van de sergeant-instructeurs tij.
dens die eerste opleiding, had op zijn
mouw een embleem met een indianen-
kop. Hij had deelgenomen aan de strijd
in Korea. Zijn verhalen werden door de
recruten ademloos beluisterd en de
conclusie was: wij zijn goed en die on.
deren zijn slecht. Vooreen 18-jarigewas
dat ook een lekker simpel beeld.
Jammer dat velen dat simpele beeld na
volwassen worden nooit meer zijn
kwijtgeraakt. Ook beroepsmilitairen,
die de NATO zien als een soort levens-
beschouwing, verkondigden nog enige
tijd geleden: liever een kruisraket in
mijn tuin, dan een Rus in mijn keuken.

Een geheel ander beeld van die vijand
wordt opgeroepen, soms gecreëerd
doorpolitici. Dat gebeurde in mei jJ. op
een CDA-eongres, waar naast Lubbers
ook de Westduitse premier Kohl als
gastspreker het woord voerde. Als top-
punt van simplisme, maar ook van 0110'

gantie stelde hij dat de tijd van Lenin en
Marx voorbij was in Rusland en dat de
mensen daar ook naar vrijheid verlan-
gen. De Nederlandse Christen-Demo-
craten app1audiseerden langdurig voor
deze uitspraak van een afstammeling
van een volk dat nog geen halve eeuw
geleden het Russische volk bijna uit-
moordde.

De vijand kwam nooit uit het oosten. In
de laatste eeuwen hebben wij uit het
westen, onder leiding van Napoleon en
HitJerde sneeuw in Rusland rood van
bloed gekleurd. Het simpele uitgangs-
punt dat communisme dictatoriaal zou

moeten zijn en het kapitalistische sys-
teem democratisch zou behoren te we-
zen, ligt aan dat vijandsdenken ten
grondslag. Vandaar dat heel wat chris-
telijke, als ook rechtse Nederlanders
nooit zo'n moeite hebben met niet-com-
munistischedictaturen. Niet op de laat-
ste plaats heeft dat te maken met het
niet.godsdienstige karakter van het
communisme.
Anderzijds slaat men wel eens door, zo-
als bij het bewierroken van de toename
van godsdienstvrijheid in de commu-
nistische landen. Het is alweer zo lang
geleden om te weten wat de kerkelijke
praktijken waren in die landen voor ze
communistisch werden. Als we van-
daag de dag de vrijheid zien ontstaan in
Polen, waar achter de vakbondsmen-
sen weer veel zwartrokken lopen, met
alle invloed van het Vaticaan, hou je je
hart soms vast.

Mogelijk gaan we het vijandbeeld ver-
leggen naar het fundamentalistisch
moslimgevaar. Het gevaar, waarbij de
leider aan zijn volgelingen opdracht
geeft een schrijver te vermoorden, om-
dat diens boek hem niet we1geva/lig is.
Maar dan wordt elke vorm van funda-
mentalisme, ongeacht welke gods-
dienst, een gevaar. De sergeant-in-
structeur, die in Korea deelnam aan de
strijd, is er inmiddels achter gekomen
dat die ander niet a/leen slecht is.
Nou die politicus nog met zijn uitspraak
over Marx en Lenin.

CorOut



wellicht ook is.

HoortUhet?

Op sommige dagen zie ik het overal ...

Freek Pol

Steven

Menselijk verkeer, moet dat effekt
hebben?
Moet ik daar elke keer beter van
worden?
Bent U besmet met het nuttigheids-
virus?

"Wat levert dat me op?"
"Word ik daar beter van?"
"Ikmoet die man/vrouw te vriend hou-
den: het kan me nog voordeel ople.
veren...
"Ik geef alleen iets weg (b.v. voor ont-
wikkelingswerk) als ik zeker weet dat
het op de juiste plek terecht komt en bet
juiste effekt heeft. "
"Ik wil je nu wel helpen, als je in het
vervolg niet meer zulke domme dingen
doet."
''ie kunt praten met hem wat je wilt, het
levert toch niets op..•

niel zonder slag of sloot, maar hellukle
hem wel. En zo kon hij toch kiezen, niet
voor een avontuurlijk spannend leven
in de dienst en ook niet om een man te
worden, volgens de opvattingen waar
een man in de dienst aan moet voldoen,
maar wel om mei veel pijn en moeite
een beetje mens proberen te blijven.

vragen
staat

""VriJ•
Het is een bepaalde manier van den-
ken, van met elkaar omgaan.
Het lijkt dan in alle vezels van de wes.
terse mens te zitten:
bet nuttigheidsvirus.

Maar dat neemt niet weg dat in de ver-
veling aanleidingen liggen voor ge-
weld. Uileindelijk zag hij nog Iwee mo-
gelijkheden: zich aanpassen, ook aan
de verveling, wat hij als eenonmogelij-
ke opgave zag, ol zich aan de dienst
proberen te onttrekken en zorgen er zo
snel mogelijk uit Ie komen. Voor dat
laatste koos hij. Dat ging overigens ook

Want waarom moest hij zich zo verve-
len? Waarom waren er niet voldoende
maatregelen genomen om dit soort toe-
standen te voorkomen? Ze hadden toch
van allerlei zinnige dingen kunnen be-
denken om iets aan die ontzettende ver-
veling te doen? Ja, ik denk dat hij gelijk
heel!. ze hadden er iels aan kunnen
doen, maar dal hebben ze niel gedaan.
En dáár ligt hun schuld. Door maar te
blijvenzeggen, dat wat in hel leger ge-
beurt een afspiegeling is van wat er in
de maatschappij plaatsvindt en daar-
ommaatregelen niet nodig zijn. Hetzijn
immers maar incidenten. Hiermee is
niet gezegd dat de daden die voortko-
menuit verveling goed te keuren zijn of
dat er verzachtende omstandigheden
zijn, Mensen blijven verantwoordelijk
voorhun daden, hoe beroerd de situatie

Met een paar malen, tijdens een dolle
avond, de halve kantine afgebroken
zonder een ruil heel te laten en tien da-
gen zwaar arrest. Maar daar was het
niet bij gebleven. Als eenmaal iets in
gang is gezet is er vaak geen ophouden
meer aan en ga je net zo lang door tot je
niet verder kunt. Vervolgens had hijeen
paar maanden later een sergeant op z'n
bek geslagen en van een aantal jeeps
de oonden lek gestoken. Hij stond z'n
mannetje dus wel. Maar de krijgstuchl
slaat z'nmannelje ook, er werd dus flink
en zwaar gestraft. Niet dat dat nu wat
oploste. Het veroorzaakte alleen nog
maar meer agressies.
Tot hij zich realiseerde wat er nu alle.
maal gebeurd was en daar dagen lang
over na ging denken, En dan moet er al
gauw gepraat worden, wil het niel hele-
maal uit de hand lopen. Wanl het besef
dat je iets hebt gedaan wat je niet had
moeten doen en daar ook verantwoor-
delijk voor bent, drong pijnlijk tol hem
door. Maar hij beselte ook terdege dat
de schuld van dil alles niel bij hem al.
leen lag. En hij niet alleen verantwoor-
delijk gesteld kon worden voor het ge-
beurde.

Hij verveelde zich letterlijk en figuurlijk
ongelukkig. Wal moel je mei al die lijd
die op geen enkele zinnige wijze valt in
te vullen. Het advertentie-spotje voor
een leven vol spanning. avontuur en
sensatie van de krijgsmacht was zo uit.
nodigend geweest dal hij die boeiende
wereld was ingestapt. Na negen maan-
den kon hij de balans van dat avontuur-
lijke leven opmaken. Eén en al verve-
ling, er was niets van dat grote avon-
tuur terecht gekomen. Tazeker. een man
was hij wel geworden en wat voor een.

J
Verveling
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Popster actief voor bos en indianen

Sling en hel regenwoud

Het is geen nieuws meer wanneer popsterren zich inzetten voor de een of
andere zaak. Er is bijna geen goed doel meer te bedenken of er zijn wel een
aantal artiesten die zich ervoor hebben beijverd. Sommige mensen bewe.
ren dat de motieven van veel artiesten om hun gezicht en geluid aan een
actie te lenen. niet oprecht zijn. Zij zouden slechts meedoen om hun eigen
muziek te promoten. De integriteit van één man wordt echter zelden in
twijfel getrokken: Sting. Momenteel beijvert Sting zich. samen met een
groep anderen. om het regenwoud in het Braziliaanse Amazonegebied te
redden.

Onlangs was Sting met enkele andere
oprichters en sympathisanten van The
Rainforesl Foundation in Amsterdam
om een persconferentie te geven over
een reddingsplan voorhet Tropische re-
genwoud.
Sting werd tijdens de persconferentie
onder meer vergezeld door de Belgische
cineast en fotograaf Jean Piene Dutil-
leux en door Raoni, leider van de Kaya-
po-indianen die leven in het bedreigde
regenwoud. Dutilleux en Raoni zijnme-
de-oprichters van de Rainforest Foun-
dation. Daarnaast voerde ook 'Red
Crow', leider van de Lakota-Sioux-indi-
anen in de Verenigde Staten, het_
woord.

Amazone
In 1987bracht een wereldtoernee Sting
en zijn band naar Brazilië. Daar kwam
hij in contact met Jean Pierre Dutilleux,
die hem meenam naar het Amazone.
gebied. Hij was daar getuige van een
zich langzaam maar zeker voltrekkende
tragedie: de vernietiging van het regen-
woud.
Het bos wordt voornamelijk gekapt of
platgebrand om de vrijgekomen grond
te gebruiken voor het houden van vee
voor de vleesindustrie. Dit vlees wordt
onder meer verwerkt in de hamburgers
die wij eten in fast-food restaurants van
Burgerking en McDonalds.
Omdat de grond arm is en snel uitge-
put, trekt men na korte tijd weer verder
en worden meer stukken bos ver.
nietigd. Ook wordt tropisch hardhout
afkomstig uit het Braziliaanse regen-
woud, gebruikt in de bouw voor ko-
zijnen.

Dutilleux gaf aan dat de omvang van
het bos snel afneemt. Zestien jaar gele-
den, toen hij voo!"het eerst de indianen-
leider Raoni bezocht, moest hij vier uur
vliegen omdiens verblijfplaats te berei.
ken. Een jaar geleden was die plaats in
vijfminuten bereikt.
Het is niet precies te zeggen wanneer
het woud helemaal verdwenen zal zijn.
De schattingen lopen uiteen van twin.
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tig tot vijftig jaar. De oppervlakte van
het regenwoud is momenteel gelijk aan
de oppervlakte van België, Nederland.
Zwitserland en Ierland bij elkaar opge-
teld.
De gevolgen van een verdere of zelfs
totale vernietiging van het bos zijn
tweeërlei.

Broeikas-effect
Allereerst staat er een ecologische
ramp voor de deur. Het regenwoud in
het Braziliaanse Amazone-gebied func-
tioneert als groene long voorde planeet
aarde. Debomen fabriceren zuurstof en
breken de koolstof af. Wanneer het bos
verdwijnt zal het broeikas-effect toene-
men en dreigt de aarde haar natuurlijke
balans meer en meer te gaan verliezen.
In die zin heeft vernietiging. van het
woud ernstige gevolgen voorde gehele
wereldbevolking.
Sting gaf te kennen dat hij de strijd voor
behoud van het bos ookmeer en meer is
gaan zien als een strijd voor zijn eigen
kinderen en kleinkinderen.

Indianen
'Chief Raoni', leider van de Kayapo-in-
dianen, kwam uitleggen wat de toene-
mende vernietiging van het regenwoud
voor hem en zijn volk betekent: "Ik ben
bezorgd over mijn land, het woud. De
goudzoekers, de houthakkers en de
boeren vernielen het bos. Ik vraag me
af, zal de blanke man het hele bos ver-
nietigen? Zal de blanke man ons hele
volk vernietigen? Ik ben de lange weg
gekomen om mijn problemen uit te leg-
gen. Heel vaak heb ik de Braziliaanse
regering gevraagd om het land van de
indianen te beschermen. De regering
vertelde me dot ze daar het geld niet
voor heeft. Toen dacht ik aan mijn
vrienden, Sting en Jean Pierre, en vroeg
hen mij te helpen. Daarom ben ik hier
met hen. Laten we het land behouden,
laten we het bos behouden. Lang gele-
den waren er niet zoveel problemen als
vandaag. Mijn voorvaders waren vrij,
er was vrede. Toen kwam de blanke

man en bracht ziektes mee, het was ver-
schrikkelijk. Wanneer nu het bos ver-
nield wordt, is er geen schaduw meer.
Uiteindelijk kunnen we niet meer
ademen. We zullen allemaal sterven.
Niet alleen de indianen zullen sterven,
ook de blanken. Ik ben die hele weg
gekomen om jullie dit te vertellen. Zo-
dat jullie je kunnen bedenken en dit
kleine stuk oerwoud met rust laten, zo-
dat de dieren kunnen leven en zodat wij
kunnen leven. Ik kom uw hulp vragen.
Geef geld aan de Rainforest founda-
tion. Zodatwe het land kunnen bescher-
men en er geen problemen meer zullen
zijn."

Als het aan Sting ligt moet Kayapo-Iei-
der Raoni de vermenselijking worden
van de strijd voorbehoud van het regen-
woud. Op dezellde manier als Nelson
Mandela het symbool is voor de strijd
tegen apartheid, moet Raoni het gezicht
worden van de strijd voor het behoud
van het regenwoud. Sting vertelde dat
hij gefascineerd was door de manier
waarop Raoni zich manifesteerde in de
metropolen van de Westerse wereld.
'Het is fascinerend om deze man in onze
steden te zien rondlopen, trots, totaal
onaangedaan door moderne technolo.
gie, door de verwarring. Hij heeft een
heldere geest. Een helder idee van wat
hij hier doet."

RedCrow, Sioux-opperhoo£duit de Ver-
enigde Staten, gaf aan dat de strijd die
Raoni en zijn volk nu moeten voeren, te
vergelijken is met de strijd die de india-
nen honderd jaar geleden in Amerika
moesten voeren. Hij onderstreepte dat
in de religie en levensstijl van de india-
nen, leven in harmonie met de natuur
een heilig principe is. De blanken heb-
ben dat principe uit het oog verloren.

Eigen boezem
Bijbepaling van wie schuldig is aan de
vernietiging van het woud, wordt vrij-
wel altijd in de richting van de Brazilia-
nen gewezen. Dat is volgens Sting niet
terecht. Hetwesten moet ookde hand in
eigen boezem steken.
Sting legt de schuld eerder bij de wes-
terse banken, regeringen en multinati-
onals die de Braziliaanse economie als
het ware gegijzeld houden. In feite, al-
dus Sting, is de Braziliaanse economie
gezond, men voert meer uit dan dat men
invoert. Echter, Brazilië heelt een enor-
me schuldenlast en moet ieder jaar 17
miljard dollar aan buitenlandse schul.
den aliassen. Het grootste deel van dat
bedrag is rente.
Omdat de regering de mensen in de sle-
den geen middelen van bestaan kan
verschaffen trekken de armen weg uit
de steden en zoeken hun heil op het
plaIIeland. Hen rest vaak geen andere
keus.
Sling: "Als ik een arme Braziliaan zou
zijn en ik zou geen werk hebben, geen
loon, geen land, geen manier om kinde-
ren te voeden, dan zou ik ook het bos
platbranden. Net als iedereen zou ik
geen alternatief hebben. Het wordt tijd
dat wijin het westen gaan inziendat wij
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Sting en Kayapo-cnief Raoni tijdens de persconferentie in Amsterdam

ook deel hebben aan het probleem"
Sting vroeg zich ai wie nu eigenlijk hij
wie in het krijl staat. Hij zou eerder de
zaak willen omdraaien: "Brazilië heeft
een regenwoud. Wij hebben onze bos-
sen gekapt. Dil bos verschaft een groot
goed, namelijk zuurstol, aan alle men-
sen op deze wereld. Het zuivert onze
lucht, het absorbeert de koolstof die
vooral dOOIde westerse industrieen
wordt uitgestoten."

Gewone mensen
Sting vermeldde tenslotte dat hij het erg
belangrijk vindt dat de 'gewone men-
sen' doordrongen worden van de pro-
blemen die in feite de hele aarde be-
dreigen. "We zullen met staatshoofden
praten, maar we moeten vooral mei ge.
wone mensen praten, hen overtuigen.
Het is geen kwestie van een privéclub
van ecologen, politici en rocksterren.

Ze hadden het netjes geregeld toen ze
paraat werden. Met z'n zessen op een
kamer.
Tijdens de opleiding was ze dat niet
gelukt, maar hier hadden ze het prima
voorelkaar.
's Maandagmorgens ontmoetten ze el-
kaar al in de trein en vrijdags vertrok-
ken ze, als ze geen wacht hadden, met
de trein van tien over vijf naar huis.
Daar hadden ze hun eigen leven,

Het is iets voor iedereen." Amsterdam
was slechts een van de steden die het
gezelschap aandeed. Persconferenties
hebben verder nog plaats gevonden in
verschillende Europese hoofdsteden, in
de Verenigde Staten, Tapan en Austra-
lië. Wanneer deze actie niet zouslagen,
heeft hel in ieder geval niet aan de over-
tuigingskracht van de activisten ge-
legen.

Sting en Jean Pierre Dutilleux schreven
een boek over de strijd voor het behoud
van het regenwoud: "Jungle Stoties,
The fight forthe Amazon'. Het werd uit-
gegeven door Barrie en Jenkins in Lon-
don (ISBNnummer 0099715406)en kost
f 34,35. Het wordt in Nederland geïm-
porteerd door Nilsson & Lamm in
Weesp. De royalties van het boek ko-
men geheel ten goede aan de Rainfo-
rest Foundation.

Poul Rutten

meestal werd daar niet over gepraat.
Dat was iets van henzeIl.
Op de kamer hadden ze een t.v. gere-
geld.
Samen hadden ze een abonnement op
een fatsoenlijke krant.
En op dinsdag en donderdag was het
vaste prik: stappen.
Nooit bleef er iemand achter, dat hoor-
de niet.
Samen uit, samen thuis.
Als een van de zes wat te veel aandacht
aan een meisje besteedde grepen ze in
en behoedden hem voor het GEVAAR.
Vrouwen pasten niet in hun leven, zij
bleven eeuwig vrijgezel. Want ... vrou-
wen waren er genoeg in de wereld, als
ze zo nodig moesten dan lukte dat later
ook nog wel.
Natuurlijk de pamolat hing vol. Voor
het merendeel vrouwen, bloot natuur-
lijk. Maar ook een poster van het Neder-
lands elftal en twee foto's vaneen body-
builder. Gaaf zoals die vent eruit zag,

Rainforest Foundation
Het doel van de HClÎnforestFoundation is
geld In Ie zomelen om een afgrenzing von
hel regenwoud mogelijk te moken. woor-
door het boa kon worden ofgeschermd en
verdere vernietiging wordt voorkomen.
De BI'(IZUioonseregering heelt hoor toe-
stemming verleend aon de plannen. Men
heeft drie en een hall miljoen dollar no-
dig (ongeveer zeven en een balf miljoen
gulden) om de plannen te rvoliaeren. Het
geld is nodig om een vliegtuig te kopen
om te surveilleren, om uitkijkposten op te
richten, bufferzones aan te planlen en
ondere voorkomende zoken te financie-
ren die helpen het bos te behouden.
De Halnlorest Foundation heelt ook een
Nederlandse vestiging, Het adres is:
Rainlolest Foundation, Postbus 50558,
1007DBAmsterdam. (Bank NMBAmstel.
veen nr. 655401591).

vonden ze.
Echte vrienden waren ze, alles deden ze
samen.
En daarom had hij tijdens een gesprek
over 'de vrouwen thuis' besloten ze te
vertellen dat hij niet op vrouwen viel.
dat hij al twee jaar een vaste vriend
had.
Ze hadden wat gegrinnikt en nog een
pils genomen.
Maar nu, toen hij net op hun kamer was
om iets te halen zag hij dat ze boven z'n
bed een zellgemaakte pamflet hadden
gehangen: pas op, hier slaapt een flik-
ker: AlDSGEVAAR.
Echte vrienden waren ze, alles deden ze
samen ...

WIKLA
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Werkloosheid:
onmacht en onwil

Analyse van het werkloosheidsprobleem en het werkgelegenheidsbeleid
van de Nederlandse regering leidt tot de ontdekking van de 'wet vaD
Lubbers'; de beleidsinspanning is omgekeerd evenredig aan de zwaarte
van het probleem. Naarmate de werkloosheid in omvang en moeilijkheids-
graad toenam, nam de aandacht voor het herstel van de werkgelegenheid
af. Dit tekortschietend beleid heb ik zelf in verscheidene voordrachten en
geschriften aan de orde gesteld. Het is nu ook beschreven in een indruk.
wekkend boek van Wessel Visser en Rien Wijnhoven: Baan brekende
politiek.

heid en Democratie), onderbroken door
een korte regeerperiode van de christe-
lijke partijen met de PvdA.
Met moeite kwam in 1973een kabinet
van sociaal-democraten, christen-de-
mocraten en radicalen (Politieke Partij
Radicalen) tot stand mei Den Uyl als
minister-president. Na het verdwijnen
van dit kabinet kwam een kabinet van
het uit KVP, ARP en CHU gevormde
Christen-Democratisch Appel en de
VVD,dat een andere koers insloeg.
In 1981ontstond een kabinet van CDA,
PvdAen Democraten '66,maar de PvdA
werd reeds acht maanden later uit dit
kabinet gezet. Sindsdien houden kabi-
netten van CDAen VVOonder leiding
van Van Agten vervolgens Lubbers ste-
vig vast aan een beleidslijn van afne-
mende overheidsbemoeiing en toene-
mende vrijheid voor ondernemers.

Groeiende werkloosheid

Overheidsbeleid

Intussen is de situatie van volledige
werkgelegenheid en zelfs personeels-
krapte vervangen door werkloosheid.
Na 1972is de werkloosheid gaan groei-
en, eerst langzaam, daarna sneller. In
het midden van de jaren tachtig bereik-
te deze een hoogte van 830.000personen
(ingeschrevenen bij de arbeidsbu-
reaus). Dit aantal is iets gezakt, maar
lijkt zich te stabiliseren bij een getal
van 770.000.
In het werklozenbestand is het aantal
langdurig-werklozen meer dan evenre-
dig gestegen: ongeveer de helft van de
werklozen is reeds meer dan een jaar
werkloos, een derde meer dan twee ja-
ren en een kwart meer dan drie jaren.
Velen zijn in een uitzichtloze situatie
terecht gekomen, onder wie jongeren
zonder ervaring, mensen zonder (vol-
tooide) opleiding, vrouwen met een
achterstand in opleiding en ervaring,
mensen met een gebrek, mensen met
een verouderde opleiding of eenzijdige
ervaring en buitenlanders.

Voordeze sterk gewijzigde situatie zijn
verschillende economische oorzaken
aan Ie wijzen, zoals de internationale
concurrentie, de technologische ont-
wikkeling, de stijgende rentelast, de
stijgende kosten van energie en grond.

Andere koers

doen.
Die ontwikkeling werd ondersteund
door een beleid van industriële ver-
nieuwing, produktiviteitsbevordering,
vakopleiding, loonbeheersing en ex-
portbevordering . De regeringen van so-
ciaal-democraten (Partij van de Arbeid)
en christen-democraten (Katholieke
Volkspartij, Anti-revolutionaire Partij
en Christelijk-Historische Unie), de
'rooms-rode' coalities garandeerden
een marktbeinvloedend optreden van
deoverheid, zulks op basis van compro-
missen tussen het ordeningsstreven
van de Partij van de Arbeid en de corpo-
ratistische voorkeur van de Katholieke
Volkspartij.Tijdens de recessies bestre-
den zij de werkloosheid door de over-
heidsuitgaven te verhogen, onder meer
voor openbare werken.

Naarmate de economische problemen
afnamen en de welvaart groeide, nam
de afkeer van rechtse politieke partijen
en ondernemers tegen het beleid van de
rooms-rode kabinetten toe. Men bracht
het laatste kabinet van die kleurencom.
binatie in de reeks in 1958ten val. Daar.
na regeerden tot 1965en van 1967tot
1973kabinetten van christen-democra-
ten en liberalen (Volkspartij voor Vrij-

Van 19451011972 hebben wij in ons land
nauwelijks werkloosheid van betekenis
gekend. Na een korte periode van her-
stel van de verwoestingen van de Twee-
de Wereldoorlog begon een perîodevan
opleving en vernieuwing. Produktie en
produktiviteit namen toe, evenals
werkgelegenheid, inkomens en beste-
dingen. Ook onderwijs, huisvesting en
gezondheidszorg verbeterden. Het stel-
sel van sociale zekerheid breidde zich
uit.
Nederland werd in korte tijd een vol-
wassen welvaarts- of verzorgingsstaa.t.
Ondanks de groeiende bevolking was
er voldoende werkgelegenheid voor al-
len. Erontstond zelfs een tekort aan per-
soneeL dat werd verminderd doorwerk-
nemers uit andere landen aan te trek.
ken. Enkele keren bracht een recessie of
een beleid van overbesteding de werk-
loosheid voor korte tijd op een hoogte
van 3%.

Inhaalperiode
Deze gunstige ontwikkeling was voor-
namelijk te danken aan de economi-
sche bedrijvigheid. die na het beëindi.
gen van de oorlog in de industriële lan-
den noodzakelijkerwijze ontstond om
aan de grote inhaalvraag naar investe-
rings- en consumptiegoederen te vol-

~,
Tijd.ms de persconferentie t.g. v. de presentatie van hel boek 'Baan brekende politiek' v.l.n.r. de auteurs Wessel Vis5eren Rien Wijnhoven,
FNV-voorzitter Johan Srekelenburg en de schrijver van dit artikel Arie den Broeder.

6 EGO. juli-aug. 1989



I •• , •• -, ,.,

\'01+ JWl ",ot.
Ç(l"U ""'"1 0 -rut î. 12. ."of

I/~~£10 tilt 11'

stoffen, afnemende binnenlandse be-
stedingen, stijgende lonen en collec-
tieve lasten en de groei van de beroeps-
bevolking. Voor een deel ligt de groei
van de werkloosheid echter ookaan het
ontbreken van een passend overheids-
beleid.
InNederland is nooit een actief arbeids-
marktbeleid ontwikkeld, zoals in ver-
schillende andere industrielanden van
West- en Noord-Europa. Met name de
kabinetten van CDAen VVDhebben ge.
kozen voor een beleid, dat de nadruk
legde op herstel van het marktmecha.
nisme, verlaging van de collectieve las-
ten en vergroting van de rendementen
van de ondernemingen. Onder leiding
van minister-president Lubbers is con.
sequent in die richting gewerkt. Daar.
door is de invloed van de overheid op
het gedrag van ondernemers in ons
land uiterst gering geworden en ontbre-
ken ook instrumenten aan de vraagzij-
de van de arbeidsmarkt.
Het behouden, scheppen en spreiden
van werkgelegenheid (arbeidsplaat-
sen) wordt dus geheel aan de beslissin-
gen van de ondernemers overgelaten.
De overheid opereert slechts aan de
aanbodzijde van de arbeidsmarkt. met
name door scholingsmogelijkheden
aan werklozen aan te bieden en subsi-
dies te verstrekken aan ondernemers
die langdurig-werklozen willen plaat-
sen. Het effect van dil beleid op de op-
helling van de werkloosheid is uiterst
bescheiden in verhouding tot het grote
aantal moeilijk plaatsbare werkzoe-
kenden.

Blijvend negatief beeld
Uit het voorgaande blijkt dat de Neder-
landse regering niet werkelijk ernst
maakt met het werkloosheidsprobleem.
maar de oplossing ervan afhankelijk
stelt van het algemene economische
herstel in de nabije en verdere toe-
komst. Daardoor zal de werkloosheid
nog lang op een hoog peil blijven, want
de werkgelegenheid groeit langzaam,
terwijl de beroepsbevolking nog vele
jaren flink blijft groeien.

Het hier geschetste negatieve beeld
van het Nederlandse werkgelegen-
heidsbeleid vindt een duidelijke beves-
tiging in de studie van de politicologen
Wessel Visser en Rien Wijnhoven,
waarvan zijde resultaten onlangs heb.
ben gepubliceerd, in hun boek met de
woordspelige titel 'Baan brekende poli-
tiek'•. Hun studie is gebaseerd op uit-
voerige interviews met 25 personen die
het sociaal-economische beleid van het
kabinet-DenUyl en daarna de kabinet-
ten-VanAgt en Lubbers van zeer dicht-
bij hebben meegemaakt, met name als
politicus. topambtenaar, vakbondsbe-
stuurder of vertegenwoordiger van de
ondernemers. Uitde analyse van al de-
ze indringende en openhartige ge-
sprekkenwordt zichtbaar, hoe centrum-
rechtse politici, een groep topambtena-
ren en ondernemers stelselmatig heb-
ben gewerkt aan ombuiging van een
beleid van enige overheidsregulering
naar een beleid van marktregulering.

Baan brekende politiek
De onderzoekers tonen aan, dat de ge-
noemde beleidsvoerders niet werkelijk
prioriteit hebben verleend aan het doel
van volledige werkgelegenheid. Zij
zien daarvoor te goed de voordelen van
werkloosheid: matiging van looneisen
en andere eisen van de vakbeweging,
winstherstel. flexibilisering van de ar-
beidsmarkt, terugtreden van de over-
heid ten gunste van de vrije markt. Vol-
ledige werkgelegenheid zou weer tot
loonstijging leiden en de macht van de
vakbeweging doen terugkeren.
Zijlaten zien dat het doel van volledige
werkgelegenheid al in 1975is losgela-
ten. Toen al, in een kabinet met PvdA,
ontstond een tweespalt tussen de so-
ciaal-democraten en de anderen over
het voeren van een actief overheidsbe-
leid ter bevordering van de werkgele-
genheid enerzijds en het overlaten van
de ontwikkeling aan het marktmecha-
nisme anderzijds. Die tweespalt deed
zich opnieuw voor in het kabinet-Van
Agt van 1982,toen DenUylals minister
van Sociale Zaken enWerkgelegenheid
een Werkgelegenheidsplan wilde ont-
wikkelen, maar op hevig verzet stuitte
van zijn collega's van het CDAen van
topambtenaren, gesteund door de grote
ondernemers.

Visser en Wijnhoven schrijven het ont-
breken van een voldoende politiek en
maatschappelijk draagvlak voor het
doel van volledige werkgelegenheid
toe aan de effecten van volledige werk-
gelegenheid op de machtsverhoudin-
gen. Volledige werkgelegenheid ver-
sterkt de positie van de vakbeweging
en verzwakt de positie van de werkloos-
heid daarentegen verzwakt de positie
van de vakbeweging en versterkt de po-
sitie van de ondernemers. Hier komt bij
dat de Nederlandse welvaartsstaat een
overwegend marktconform karakter
had behouden, zodat er in het midden
van de jaren zeventig onvoldoende or-
denende en sturende beleidsinstru-
menten aanwezig waren om de opko-

mende werkloosheid te bestrijden. Door
de verdubbeling van de werkloosheid
zagen de centrum-rechtste politieke
partijen en de ondernemers kans de
machtsverhoudingen te verschuiven en
het beleid te richten op loonkostenmati-
ging, winstherstel, inflatiebestrijding
en terugtredende overheid. In landen
met een sterke vakbeweging kwam wel
een marktordenende of -coördinerende
welvaartsstaat tot ontwikkeling (Zwe-
den. Noorwegen, Oostenrijk) en lag de
nadruk in het beleid wel op volledige
werkgelegenheid. In die landen bleef
de werkloosheid op een laag niveau.

Perspectief
De twee politicologen veronderstellen
dat de werkloosheid zich in het gunstig-
ste geval op het huidige niveau zal sta-
biliseren. omdat de beroepsbevolking
sterker zal stijgen dan de werkgelegen-
heid. Zij verwachten, gelet op de
machtsverhoudingen, een voortzetting
van het marktconforme beleid, dus
geen krachtige bevordering van de
werkgelegenheid.
Bijhet voltooien van hun boek hadden
de schrijvers nog geen weet van de val
van het kabinet-Lubbers Il. Gezien de
spanningen tussen het CDAen de VVD
is het niet uitgesloten dat deze coalitie
niet terugkeert. Bovendien kan ze door
de verkiezingsuitslag haar meerder-
heid in het parlement verliezen. Er is
dus kans op een kubinet van andere
samenstelling.
Hoegroot is echter de kans op een ander
beleid? Ongetwijfeld zullen de beschre-
ven machtsverhoudingen belellen, dat
de PvdA sterk gaat afwijken van de
koers die door de kabinetten van CDA
en VVDis bepaald. Een beleid voorvol-
ledige werkgelegenheid is dan minder
een kwestie van onwil. maar niet min-
der een kwestie van onmacht.

Arie den Broeder

• Wessel Visser en Rien Wijnhoven:
Baan brekende politiek. Kok Agora,
Kampen 1989.190blz. f 24,75.
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Het geluk van de mislukking

- ...
hebben verbonden, in de zin van: 'Ook
al misluk je eerst, dan kun je daarna
toch nog wel slagen '. Of ik zou een
stichtelijk woord bedenken over de po_
sitieve waarde van teleurstellingen.
Maar ik ben nooit dominee geworden

Op mijn zevende jaar haalde ik mijn
zwemdiploma. maal vraag niet hoe. De
instructeur moest me letterlijk van de
hoge springplank af het water in jagen,
want uit mezelf durfde ik dat niet. De
afzwem-commissie zei, dat ik nooit
meer van 'de hoge' af hoefde te sprin-
gen. En de eerste keer op een rijpaard
duurde heel kort, want of het aan mijn
hoogteVTees lag, weet ik niet, maar ik
viel er aan de andere kant prompt weer
af. Daarna hoefde ik nooit meer op een
paard.
In militaire dienst kwam op de storm.
baan de jongen voor mij ongelukkig te-
recht toen hij van zo'n hoog klimrek af-
viel- de sergeant kreeg mij er met geen
stok meer overheen. Op school gal de
godsdienstleraar me zwaaronvoldoen.
de, maar even zo vrolijk bleef ik nuurde
Gereformeerde kerk gaan, tot ik zelf be-
sloot dat ik daar niets meer te zoeken
had.

Toen ik als gymnasiast met mijn eerste
meisje naar Goethe's Faus! in de Am-
sterdamse Stadsschouwburg was ge-
weest, waarin geacteerd werd door de
legendarische Bassermann en de
piepjonge Maria Sche/1, kreeg ik te ho-
ren dat de opera veel mooier was. En
als ik naar de bioscoop ging, dan leek
het wel alsof de film die aangekondigd
werd voorde volgende week, altijd veel
boeiender en mooier zou worden. dan
de film die ik had uitgekozen. Ik geniet
nu thuis van films op de televisie.

Toen ik met het boxje, dat ik van mijn
ouders had mogen lenen, mijn eerste
rolletje foto's had gemaakt zei fotohan-
delaar Capi op het Roelof Hartplein:
'Als je weer zulke slechte foto's maakt,
druk ik ze niet meer af'.
Nu worden soms kleurenfoto's die ik
maak afgedrukt in Samsam, het blad
voor de jeugd over ontwikkelingssa_
menwerking. Een befaamde Neder-
landse uitgever zei eens vriendelijk
maar beslist tegen me: 'Schrijven kan je
niet', Maarsindsdien heb ik tien boeken
geschreven die wel zijn uitgegeven (en
een zelfs door hem).

Mijn eerste radiotekst werd door Vara's
Tom Pauka met een rood potlood be-
werkt - er bleef geen zin overeind. Toch
zei hij bemoedigend: 'een uitstekende
tekst maar kijk eens naar deze verbete-
ringen'. Sindsdien heb ik 3512radiotek-
sten geschreven.

Als ik dominee was geworden, zou ik
aan deze preek een heilsboodschap
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en dat lijkt me een verstandig besluit.
Waarmee ik en de gelovigen gelukkig
kunnen zijn.

KarelRoskam



Verloedering ol sport? geworden? Ze proberen telkens nieuwe
dopingpreparaten omhet volle houden
- dat is tol daaraan toe _. ze kopen con-
currenten af voor de overwinning - dat
is toch eigenlijk al gewoon bedrog _, en
ze doen uitspraken om 'publiciteit' voor
hun sponsors te krijgen. Dat is toch ei-
genlijk bedroevend.

Ontluisterend

Eind vorig jaar werd aan wielrenner Steven Rooks het volgende gevraagd:
"Stel. jij bent tijdens het wereldkampioenschap met een Duitser. een
Fransman en een Italiaan vooruit en je moet gaan bieden. Aan welke
bedragen moet dan worden gedacht?"
Het antwoord van Rooks luidde: "Een wereldkampioenschap is natuurlijk
heel veel geld waard. Op bedragen van twintig- tot vijf en twintig gulden
de man kom je dan al gauw uit. Het is natuurlijk ook een kwestie van
inschatten. Als je het gevoel hebt. dat je ze ook zo wel aankunt. ben je gek
als je gaat betalen. Het eenvoudigst is natuurlijk om met zijn tweeën
voorop te zitten. Dan spreek je af om samen naar de streep te rijden en er
om te sprinten. De winnaar betaalt dan aan de verliezer bijvoorbeeld
vijftigduizend gulden."

Ooit suggereerde Mart Smeets dat Jan
Raas een combine had gesmeed. Het
was aanleiding voor de Zeeuw om een
jaar lang elk verbaal contact met Studio
Sport te mijden. Eind vorig jaar was de
situatie in het wielrennen kennelijk al
zo veranderd, of was de openheid over
combines zogroot geworden. dat de uit-
spraak van Rooks geen enkel opzien
baarde.

Doping
Als het over verloedering van de (prof)-
sport gaat, is meestal doping het eerste
thema, waaraan die verloedering
wordt getoetst. Rooks zei ook daarover
opmerkelijke dingen. "Een Tour rijd je
niet drie weken lang op eigen kracht".
was één van zijn beweringen. Maar is
die doping eigenlijk wel pijnlijker dan
de verregaande invloed die commercie
en publiciteit (onder meer op het
wielrennen) krijgen.
Het wielrennen was één van de eerste,
individuele beroepssporten en heelt
daarom van oudsher de reputatie dat
het als eerste de doping en de commer-
cie binnenhaalde. Jarenlang is tegen
die reputatie gevochten. Een tamelijk
hypocriet gevecht. Dat blijkt niet alleen
uit de woorden van Rooks,maar vooral
ook uit de wijze waarop wielrenners
zich als clowns door de commercie la-
ten beplakken. Je zult maar rond moe.
ten rijden als een fietsende sandwich-
man. Tamelijk beschamend.

Publiciteit
Enbeschamender dan doping, denk ik
inderdaad. De Spanjaard Delgado
werdvorig jaar tijdens de Tour de Fran-
ce betrapt op het gebruik van probene-
cid, een middel dat op haar beurt het
gebruik van anabole steroïden camou-
Ileert. Hel onderhavige middel stond
echter nog niel op de zwarte lijst en dus
konDelgado niet worden gediskwalifi-
ceerd. Toen Steven Rooks kort na de

Tour in Spanje vertoefde, zei hij luide,
dat hij zijn gele trui aan Delgado had
gegeven. als die t6ch was gediskwalifi-
ceerd. Een fraaie principiële stelling-
name van Rooks? Niks ervan. Alweer
eind 1988verklaarde hij: '.Mijnopmer-
king heeft in Spanje enorm veel posi-
tieve publiciteit opgeleverd en daar
ging het eigenlijk om."
De eerlijkheid van Rooks in deze viel te
prijzen. maar hoever zijn de wielren-
ners niet afgezakt? Welkeen treurig in-
strument van hun sponsors zijn ze niet

Eóc BTeukink
in de Giro

Topsport kan buitengewoon mooi zijn
en uitdagend. Topsport kan in mensen
onvermoede kwaliteiten losmaken, top-
sport weerspiegelt vaak het karakter
van die mensen. Topsport is soms dra-
ma, als uitingsvorm kan het op kunst
lijken. Maar wat Rooks in Spanje zei
over Delgado. is ontluisterender dan
doping en combines bij elkaar. Het be-
lekent namelijk, dat de huidige. doorde
commercie gedomineerde sport, van
lopsporters leugenaars en huichelaars
maakt.
Topsporters moeten niet meer zichzelf
zijn. nee. ze zijn de representant van
hun sponsor of de woordvoerder van
hun werkgever. Ze verloochenen zich-
zelf om degene die hun salaris ver-
schaft. 'optimale publiciteit te verschaf-
fen'. Natuurlijk. ze kunnen vreselijk
goed en hard fietsen. Maar als ik dan
weer beelden zievan de 'Voorjaarsklas-
siekers' (die eigenlijk nergens omgaan)
of EricBreukink in de Ronde van Italië,
dan ben ik toch weer ten prooi aan een
mengeling van gevoelens. Dan dringt
zich althans steeds sterker de vraag op:
"Waar is de topsporter die ik nog op zijn
woord kan geloven?"

Hans van Wissen
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Wetgever is ook werkgever

Al weer wat jaren geleden rolde de Vervroegde Uittreding (VUT)van de
politieke kabinetstafel met een verlaging van de VUT-leeftijd van 61 naar
60 jaar. Deze vorm van peperduur vervroegd pensioen heeft tot nu toe niet
veel opgeleverd. Maar politiek DenHaag blijft achter het VUT.ideestaan,
met het te hoog gegrepen idee dat de werkgelegenheid daardoor zou
worden bevorderd en dus de werkloosheid minder zou worden. Dit heeft te
maken met het feit dat dit politiek Den Haag geen inzicht heelt hoe de
arbeiclsmarki er uit ziet en er uit zou gaan zien na de invoering van de VUT.

Nu zult u denken "Wat heeft een militair
daar nu mee te maken?" Zoop het eerste
gezicht niet veel. moa! laten we het
eens gaan bekijken. Dan krijgt u mis-
schien een ander idee omtrenl dal wal u
nog Ie wachten slooi.

Uitkering.wet (UKW)
Wij, vrijwîllig dienende militairen
gaan op ons vijftigsle ol vijlenvijltigsle
levensjaar mei functioneelleeltijds onl-
slag (FLO).We functioneren nog wel.
hel heet dus eigenlijk Leeltijds Onlslag
Militairen (LOM),maar in de volksmond
spreken we over Uilkeringswel Militai-
ren (UKW).Tol ons 65-sle levensjaar
onlvangen we een uitkering die aflo.
pend is van pakweg 82%tol 71%van
onze laatst genoten wedde. Dezeuitke-
ring is een pensioenvervangendeuitke-
ring. Voordit 'vervroegd pensioen' heb-
ben we dan ook weer pakweg 35 jaar
lang de hoge pensioenpremies betaald.
Erger nog, van deze pensioenvervan-
gende uitkering dragen we nog steeds
premies af om op ons 65-ste levensjaar
de volle veertig pensioenjaren te kun-
nen krijgen.

Bijhet aangaan van onzemilitaire loop-
baan hebben we er voor getekend en
dienden we te weten wat de consequen-
ties waren. Je hebt zo'n 35jaar geleden
een contract getekend met je werkge-
ver. En als je don met de LOMgaat,
verzekert de werkgever je nog eens
schriftelijk dat je over die en die periode
dat en dat bedrag wordt overgemaakt.
Contract is contract, geen centje pijn
dus (denken we).

Bijverdiensten gekort
Niels is echter minder waar. Toen de
minister van Delensie, onze werkgever,
werd geconfronteerd met de VUT-plan-
nen van zijn politieke vrienden, gingen
de dollartekens in zijnogen weer gloei-
en. Hijmoest bezuinigen en dat kon al-
leen maar vanuit de personelehoek. Hij
kwam met de volgende oplossing:
"Die LOM-militairen (ex-militairen,
UKW-ers)kregen tussen hun 50-ste ol
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55-steen hun 65-stelevensjaar tochook
een uitkering? Ze zijn eigenlijk ookmei
de VUT!Mochten ze dus iets bijver-
dienen, dan kort ik dat op hun uitkerin-
gen! Dan voorkom ik dat ze op de ar-
beidsmarkt gaan opereren mei hun
aanwezige '1unctionele' kunde en ken-
nis, en ik houd er wat aan over ook."
20 gezegd zo gedaan. Erwerd 50%van
de neveninkomsten ingehouden. Een-
zijdig opgelegd, maar voor de buiten-
wereld met instemming van de belan-
genverenigingen. In 1984ging hij nog
een stapje verder met de ongebreidelde
politieke bezuinigingsdrift en vindt er
80% altrek plaats. Je werkt dus voor
slechts 20%.AIwat je meer 'verdient' in
het 'zweet des aanschijns' wordt gekort
op je 'pensioenvervangende uitkering.'
Jammer dat je nog sluderende kinderen
hebt ol een hoge hypotheek. Die ge-
dwongen bijverdiende grijpstuiver
dient weer in mindering te worden ge-
bracht op de duurbetaalde 'pen-
sioenvervangende uitkering'.

Discriminerend
Nu zal een majoor of kolonel, al ol niet
met een academische titel, er absoluut

weinig ol geen schade van hebben.
Maar wat Iedenken van de sergeant der
eerste klos? Of erger nog de korporaal
der eerste klas, die een UKWheelt dat
op een bepaald moment niet veel boven
het minimum loon uitkomt. Heelt hij 36
jaar paraat gestaan om z'n land te ver-
dedigen, 'Bedankt' staat er in zijn ont-
slagbrief.
Er is voor deze diefsial. een nietszeg-
gende benaming gevonden, 'Anti-cu-
mulatiebepaling' . Het zegt u niets,
maar het betekent wel dat er een, op
een wel gebaseerde regeling is ge-
maakt die voorkomt dat er een samen-
loop van bezoldiging en andere inkom-
sten kan bestaan. Nogklinken de woor-
den van de toenmalige Minister van De-
lensie Piet de Jongin de Tweede Kamer,
de cumulatiebepalingen aangaande:
"De militairen krijgen inderdaad geen
wachtgeld, maar een pensioenvervan-
gende uitkering, waarop volgens 'hui-
dige' opvallingen geen anti-cumula-
tiebepalingen dienen Ie worden toege-
past. Maar deze uitkeringswet heeft be-
trekking op een geheel eigensoortige
situatie, waarbij de aard van de lunctie
de oorzaak is voor ontslag."

Duidelijkwas hel niet. Deamendemen-
ten van o.a. Walburg en Couzymet be-
trekking tot de gewraakte artikelen 5en
6 van de Uitkeringswet hadden een
streep door de anti-cumulatie moelen
halen. Zij beoogden deze beperkende
bepalingen voor 55jaar en ouder te la-
ten vervallen. Maar ze werden met zit-
ten en opstaan verworpen. Duidelijk is
het nog steeds niet, waarom deze
diefsial nog bestaat.

Onrecht
Hier is het lrictievlak van werkgever-
wetgever duidelijk te zien. Dewetgever
zit in geldnood en haalt het als werkge-
ver bij zijn personeel vandaan. De als
werkgever aangegane verplichtingen,
de getekende contracten, worden ge-
woon door de wetgever ongeldig ver-
klaard en door een wet veranderd.
Dat gaat heel gemakkelijk als de werk-
gever en de wetgever een en dezelfde
persoon is (en de politieke meerderheid
heeft). Hier is onze werkgever grens-
overschrijdend en discriminerend beo
zig. Komt als werkgever niet voor zijn
personeel op, maar als wetgever voor
de politieke bezuinigingsidealen. Onze
werkgever is zo iemand.

Ziet u nu het grote onrecht in vergelij.
king met de echte VUT-ers?Voordit pe-



perdure (VUT)pensioen is dOOI de ge-
wone VUT-ers geen cent betaald. Maar
u als beroepsmilitair heelt uw eigen
LOM {UKW, FLO)-uitkering zelf ge-
spoord en contractueel vastgelegd! Ziet
u? Geen cent waard!

'Rechtmatige diefstal'
Naar de Ambtenarenrechter, hoor ik u
al zeggen. Jammer, ook deze kon aan
deze 'rechtmatige dielstar geen eind
maken. Die kijkt alleen of de wet goed is
toegepast. En dot wordt door de werk-
gever/wetgever nu juist wel gedaan.
Zelfs in het arbeidsvoorwaarden- en
werkgelegenheidsbeleid 198711988
waarin de VUT-leeftijd weer wordt ver-
laagd, wordt het geheel weer breed uit.
gemeten. Ja, je mag er een jaar minus
een dog eerder uit, maar de samenloop
van uitkeringen en bezoldiging wordt
nog eens expliciet aangehaald:
'Het bedrag aan militaire geleidelijke
inkomsten zal worden verrekend met de
inkomsten welke hij gaat genieten uit of
in arbeid of bedrijf anders dan als mili.

•
tair.' Deze verrekening moet je zien dat
de 'militaire inkomsten' (je UKW) wordt
verminderd met het bedrag van de 'ci.
viele inkomsten plus militaire inkom.
sten dat de laatstelijk genoten wedde
overschrijdt.'
De bedoelde vermindering bedraagt
ten hoogste het bedrag van de geldelij-
ke 'militaire inkomsten' (je UKW). Dus
nooit meer dan pakweg 80% van je
laatst genoten wedde!
Ja, meer kan natuurlijk nie\, want meer
krijg je niet als LOM-militair (UKW.er).
Moor vergeet niet dot de werkgever ook
de wetgever is. Een kwestie van papier
en de wet neemt ook die fooi van 20%
van je af. Daar werken de nadieners
dan ook voor, 100% werken en maar 20%

ontvangen. Want 80% krijg je zonder te
werken!
Denk er welaan dot de wettekst spreekt
over inkomsten uit ol in verbond met
arbeid of bedrijf. 'aangevangen met in-
gang van of na de dag waarop zijn ont-
slag is ingegaan'!
Het is maar dat je dat weet en er aan
denkt.

Pjeter de Jager
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Het denken over het milieu verandert. Het kabinet Lubbers II viel wel
degelijk over het aanpakken ol verder in de watten leggen van een groep
vervuilers bij uitstek: de autorijdencle forenzen. En Neelie Smit.Kroes zei
hoogstpersoonlijk dat zij het lange tijd helemaal verkeerd had gezien. De
milieufreaks van de jaren zestig. zeventig en tachtig hadden in hoge mate
gelijk. zo kan het niet langer. aldus de minister.

Plannen pionnen plannen ...

... ma~rderekening loopt Op

niet omdat de (vervuilende) praktijk van
alledag maar heel langzaam en moei-
zaam kan worden omgebogen.

Toch, heel voorzichtig, wordt eraan een
aantal taboes geknabbeld. Dat van de
economische groei, dat van de vrijheid
om je ongelimiteerd overal en altijd te
verplaatsen, dat van de teruggang van
welvaart terwille van hel behoud van
het leven op aarde op langere termijn.
Wat boter inleveren nu, voor het brood
straks.
Het vooruitgangsgeloof (een toekomst
met vooral veel leuke dingen voor men-
sen met alles méér, beter, mooier, snel-
ler)gaat heel voorzichtig op de helling.
Milieubeschermers, humanisten, kerk.
volk, economen doen daar gelukkig ook
aan mee. Ze hebben daarbij overigens
gemakkelijk praten. Zij staan politiek
aan de zijlijn, behoeven zich niet popu-
lair te maken, geen stemmen te trek-
ken. Bij politici is dat, zeker in ver-
kiezingstijd, we:leven anders. Want ge-
heel vrijwillig 'inleveren', voor wie ol
wat dan ook, spreekt de meeste mensen
niet erg aan. Zo leert nu eenmaal de
geschiedenis van vele eeuwen. En
daarom zal ook bij de komende ver-
kiezingen van begin september de
schone schijn worden opgehouden. We
moeten wel veel voor de natuur en mi-
lieu over hebben, maar we behoeven
het niet beslist allemaal anders in onze
samenleving en ons persoonlijk leven
te gaan doen. Zo zal ongeveer de vrij-
blijvende boodschap luiden.

Knabbelen aan taboes

,

Krimpende vrijheid
Toch, politiek betekent keuzen maken.
En juist de vraag of we zo vrij kunnen
blijven als de laatste tientallen jaren
dringt zich steeds meer op, Terwille van
natuur en milieu zou onze vrijheid wel
eens belangrijk moeten worden inge-
krompen. Vanzelfsprekend vindt
niemand dat leuk. De opwinding over
iets eenvoudigs als het reiskostenfor-
fait duidt daar al op. Maar dat is onge-
twijfeld nog maar het begin,
Breekt straks de pest uit als de auto echt
wordt aangepakt? Of als het uit moot
zijn met die ongelimiteerde vakanties,
die met elkaar een enorme bron van
milieuvervuiling zijn? Wat gebeurt als
de mensen er echt niet meer op vooruit
kunnen gaan, omdat alle loonruimte in
de richting van natuur en milieu gaat?
Wie gaat dan het gevecht aan om 'eer-
lijk delen' en wie zijn dan eigenlijk de
deelnemers aan dat gevecht? En wat
doen we, een bijna huiselijk voorbeeld,
als er plotseling 'zomaar' twee kwartjes
komen op blikjes bier of frisdrank. Het
blik vraagt immers niet alleen bij de
produktie enorm veel energie, maar bij
het gemakkelijk weggooien is hel bo-
vendien nog erg vervuilend ook,Hetzou
wel eens kunnen betekenen dat een 'be-
schaafd'land als het onze door dat alles
plotseling nogal in de war raakt en on-
bestuurbaar wordt.•

naluur en milieu zo'n beetje de hemel
in. Niet dat er in de praktijk onmiddel-
lijk veel veranderl. Om te beginnen niet
omdat 'de politiek' steeds vaker met een
zekere argwaan wordt bekeken en ook

..',-. ~.'~

•
••

Inmiddels poetsen de politieke partijen
bij voorrang de milieuparagrafen in
hun verkiezingsprogramma's op. Erkan
geen politieke bijeenkomst voorbij
gaan of kandidaat.kamerleden prijzen

,
•

12 EGO. juli.aug, 1989



Een soort onvermijdelijkheid
als bij AIDS
Een wa1 oudere, professionele na-
tuurbeschermer:
HVergraste duinen, dode bossen,
vervuilde meren? Misschien moet je
op den duur wel toegeven dat met
ruim 15miljoen. vaak erg welvaren-
de Nederlanders de zaak gewoon
niet te redden is in ons kleine landje.
Misschien moet je dus wel gewoon
afscheid gaan nemen. Dat doe ik
dan ook zo'n beetje in m'n gedach-
ten. Als bij een goede vriend. waar-
mee je jarenlang optrok en die je
door en door kende. maar nu toch
begint al te takelen. Vanzelfspre-
kend: je zoekt hem nog regelmatig
op. verzorgt hem bij tijd en wijle zo
goed mogelijk. Jemaakt er voorlater
al en toe nog eens een loto van. Ter
herinnering. Zonder wrokneem je af-
scheid. Je weet dat het het logisch
gevolg is van de omstandigheden.
Een soort onvermijdelijkheid als bij
AIDS.
Voordie kinderen. die jonge genera-
ties. wordt het wel pijnlijk. Maar
wanneer laten die nu echt eens hun
tanden zien? Wanneer verdommen
ze het nu eindelijk om aan dat wes-
ters vooruitgangsgeloof. dat in feite
een ondergangsgelool is. mee te
doen?"

Nog geen keiharde
maatregelen
Het is allemaal nog niet zover. Niemand
rekent op keiharde maatregelen. De in-

houd en de strekking van het Nationaal
Milieubeleidsplan is er ook nog niet
naar. Voorlopig blijft er veel bij het ou-
de. Van een echt anders getinte econo-
mie zal voorlopig wel geen sprake zijn.
Het groeidenken staat daarvoor nog
veel te stevig in de schoenen. Bij de
Europese Gemeenschap in Brussel. bij
de OESO die vanuit Parijs naar de eco-
nomie van de Europese landen kijkt. bij
het ministerie van Economische Zaken
in Den Haag. trefpunt van onderne-
mend Nederland. Nulgroei, laat staan
inkrimping van de economie, is daar
nog volledig taboe. Bekeerlingen als
Smit.Kroes zijn daar voorlopig nog niet
te vinden.
De praktijk leert het iedere dag. Zie de
burgemeesters die opgewekt en wel
een nieuw bedIijvenplan voor hun ge-
meenten lanceren, zie de nog steeds
blafferige autoreclame, zie de zachte
wereld van de wasmiddelenpromotie,
zie de veestapel die maar niet wil krim-
pen. zie de meer dan grootscheepse uit-
breidingsplannen van Schiphol. Het
gaat allemaal gewoon door.

Uitsteltechnieken
Dat het ook met de regeringsvoorstellen
allemaal niet zo'n vaart loopt, blijkt wel
uit de uitsteltechnieken. Eén daarvan
heet advisering. Wil je een bepaalde
maatregel niet onmiddellijk laten in-
gaan, dan vraag je een aantal instan-
ties eerst er eens grondig naar te kijken.
De Sociaal Economische Raad is zo'n
orgaan dat hiervoor veel wordt ge-
bruikt. Die instelling van werkgevers,
werknemers en zgn. Kroonleden heeft
zich al eerder uitgesproken voor aan-
scherping van het milieubeleid, maar
nu blijkt dat veel toch ook een zaak van

verdeling van de centen is, zullen er
alsnog wat stofwolken ontstaan. Ver-
deelde adviezen betekenen altijd een
afzwakking van oorspronkelijk plannen
en misschien liggen de politieke kaar-
ten ook wel zo.
Een tweede uitsteltechniek is het schui-
ven van echte resultaten naar de mid-
dellange toekomst. We beginnen er nu
aan, zo luidt dan het parool. maar
niemand behoeft echt bang te zijn: de
echte klappen komen pas in 1995, in
2005, in 2010. Wie dan leeft. dan zorgt.
En als puntje bij paaltje komt. kan een
regering altijd zeggen dat een Natio-
naal Milieubeleidsplan. een Nationaal
Natuurbeleidsplan of hoe ze allemooi
moar mogen heten, inderdaad moor
plannen waren. En die komen, iedereen
kon dat begrijpen. lang niet olle uil.

Oplopende rekening
Ondanks olle verwachtingen. hoop en
goede voornemens zou het best eens
kunnen zijn dat we voorlopig niet willen
inleveren terwille van natuur en milieu.
Alleen de verzamelde kleine linkse par-
tijen hebben voldoende in hun ver-
kiezingsprogramma's gestopt om zich-
zelf 'groen' te kunnen noemen. Bij de
grotere partijen blijft (te) veel bij het ou-
de. Inmiddels loopt de rekening op. Na
de heiden veranderen nu de duinen in
een monotone grasvlakte. En met die
bomen ... Als militair lig je wel eens op
een beschut plaatsje op je rug. Kijk dan
maar eens naar die toppen van de bo-
men. Al te vaak blijken ze dor en kaal en
ziekelijk. Veel te jong veranderen ze
van een biologisch wonder in brand-
hout. Veelte jong ...

Frits Maas
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ror queen nnd country

Horde realiteit voor Britse oorlogsveteranen ft.'
Een probleem. dat zich ook in Amerika na de Vietnam-tragedie voordeed.
komt aan de orde inde Britse produktie 'Forqueen ond country'van Martin
Stellman. Een jonge zwarte soldaat. die jarenlang heeft gevochten voor
zijn land. eerst in Dublin tegen de IRA.daarna 0,0. in de Falkland.oorlog.
ontdekt dat hij niet op enige hulp of erkenning hoeft te rekenen. Integen-
deel: een wetje uit 1981ontneemt hem zelfs zijn staatsburgerschap. Dat is
de druppel. die de emmer doet overlopen ...

DenzeJ Washington (tweede van rechts) in 'FOTqueen ond country'

Alsde fîlm begint. maken we eerst ken-
nis me! de hoofdpersoon van de film,
Reuben. Hijheeft het leger veriaten, en
loopt op straat, op weg naar zijn flat in
Londen. Hij is 'sadder ond wiser' door
de negen zwore jaren als paratrooper.
Hij heeft zijn vriend Fish gewond zien
raken. Fish veIloor een been en zit in
een lOlstoel. Reuben is vast van plan
om een nieuw leven te beginnen, om
een fatsoenlijk burger te worden. Hijbe-
gint met een bezoek te brengen aan
Fish, en merkt al snel dat die zijn situa-
tie niet aan kan. Hij heeft twee kinde-
ren, zijn VlOuwis zwanger, maar Fish
wîl alleen maar drinken en stappen,
lîefst met jonge meisjes. Reuben kan
veel begrip opbrengen. Fish heelt hem
ooit het leven gered. Hij beselt, dat dit
niet het leven is, dat Fish verdient. Fish
weigert hulp van een vroegere vriend
uit het leger, Bob, die nu bij de politie
zit.
Reuben plObeert de draad weer op te
pakken. Hij ontmoet zijn ZWOItevriend
Lynfordopnieuw. Lynfordverkeert dui-
delijk op het hellende vlak, met voort-
durend de politie op z'n hielen.

Iets later krijgtReuben bezoekvan weer
een vriend van vlOeger, CoHn.Die ziet
er piekfijn gekleed uit, heelt een peper-
dure sportwagen voor de deur en een
schitterend huis. Colin weigert zichaan
te passen aan de depressie en is drugs-
handelaar geworden. HijpIObeertReu-
ben over te halen om met hem mee te
doen, maar die is vooralsnog van plan
de wet niet te overtreden.
Reuben wordt vrijwel gelîjktijdig ge-
polst door de oudere politieman Kilcoy-
ne, die hem vraagt of hij wil helpen bij
het uitzoeken van de moord op Harry,
een populaire wijkagent. Reuben be-
gIÎjpt het standpunt van de politieman.
maar hij kent ook andere: zijn ontmoe-
ting met de meedogenloze racistische
'cop' Challoner maakt hem huiverig
voor elk contact met de polîtie.
Wanneer Reuben Stacey ontmoet, lîj-
ken zijn kansen te keren. Ze is een jon-
ge, blanke VlOUWmet een dertienjarige
dochter die contacten heeft met een
jeugdbende. Reuben en Stacey zien wel
iets in elkaar. en via haar krijgt Reuben
een baan als taxi-chauffeur. Wanneer
Stacey ontdekt dat Reuben een revolver

heeft, maakt ze de relatie uit; haar ex-
echtgenoot school ook graag en zoiets
wil ze niet meer meemaken.
Wanneer Reuben zijn paspoort wil ver-
lengen, krijgt hij te horen dat hij zich
geen Brits staatsburger meer mag noe-
men. Op zijn vierde is zijn familie van-
uit een van de koloniën naar Engeland
gekomen, hij heeft negen jaren van zijn
leven gediend in het Britse leger, maar
dat is niet genoeg. VoorReuben is dan
de maat vol. Hij heelt aan alle kanten
bewezen dat hij van goede wil is, dat hij
alleen maar een rustig bestaan en een
betaalde baan wiLmoOIhet wordt hem
onmogelijk gemaakt. Hij bedrinkt zich
samen met Fish, en wanneer zebij Fish
thuis een ambtenaar van de Sociale
Dienst aan treilen, omdat hij enorme
schulden heelt gemaakt, ranselen de
twee verbillerde oud-strijders de man
en zijncollega's volledig in elkaar. Reu-
ben belt Colin en biedt zijn diensten
aan bij een grote drugsdeal. Hij ver-
dient er een bom geld mee, maar be-
sluit toch om het bij die ene keer te la-
ten. Hijgeeft de helft van het geld aan
Fish, zodat die uil de schulden is, en
koopt van de rest een enkele reis naar
St. Lucia, waar hij geboren is. Hij is
echter inmiddels te zeer betlOkken bij
de gewelddaden van zijn vroegere
vrienden en het net sluit zich onherroe-
pelijk.
Tijdens een verschrikkelijk straatge-
vecht tussen politie, jeugdbendes en de
maats van Reubens zwarte vIÎend Lyn-
ford, krijgt het verhaal zijn trieste ont-
knoping.
Geen vrolîjkavondje uit. een dergelijke
film, maar toch wel zospannend en on-
derhoudend gemaakt en vooral zoknap
gespeeld door alle acteurs en actrices,
dat je geen moment de aandacht kwijt-
raakt. Jammer is alleen. dat voor de
hoofdrol van de zwarte fleuben een
Amerikaanse ster werd aangetrokken.
DenzeiWashington doet het weliswaar
uitstekend, maar Engeland beschikt
over duizenden werkloze acteurs, die
snakken naar een klus. Daar moet toch
wel iemand tussen hebben gezeten die
de rol minstens zo goed had aange-
kund? Dat zal dan de commercie wel
weer zijn geweest ...

Lea van Opzeeland
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Three fugitives

Martin Short en Nick No/Ie jn
"Three !ugilives'

Camille Claudel

Nico!e Kidman en Som NeiJl jn 1Jead caIm'

omgekomen bij een auto-ongeluk en
zijn vrouw is zeer labiel. Maar wat een
rustige reis had moeten worden, mondt
uit in een nachtmerrie wanneer het stel
op de spiegelgladde zee een jongeman
in een bootje oppikt. Hijvertelt een ver-
ward verhaal over het schip waar hij
vandaan komt. Het ligt enige honder-
den meters verder weg, en de hele be-
manning zou aan voedselvergiftiging
zijn bezweken. De officier gaat pools-
hoogte nemen, en treft op het schipgru-
welijke sporen von een meervoudige
moord. Inmiddels is zijn vrouw, die met
de passagier op hun eigen jacht is ach-
tergebleven, er ook von overtuigd ge-
raakt dat er aan de jongen meer dan één
steekje los is ... Vooral het camerawerk
in de film is zeer fascinerend en kunst-
zinnig, en verhoogt de spanning nog
eens extra. Mooie rollen van de drie
hoofdrolspelers: behalve Neill ook nog
de debuterende Nicole Kidman en Billy
Zone.

Aldie Cèsars waren iets te veel eer voor
'Camille Claudel' , de film die de grote
klapper van dit jaar in Frankrijk bete-
kende. BrunoNuytten schetst breed, bij-
na Amerikaans, het leven van Gamille

Claudel, leerlinge en minnares van de
beroemde beeldhouwer Auguste Rodin.
Gamille was minstens zo begaafd als
haar tutor, maar in de vorige eeuw was
er voor zelfstandig denkende, artistieke
vrouwen geen plaats. De laatste dertig
jaar van haar leven sleet Gamille in een
geslicht, nadat Rodin de relatie had be-
ëindigd. IsabeUe Adjani komt in de
hoofdrol redelijk uit de verf: haarkarak-
ter als Camille wordt van alle konten
belicht. De rest van de cast, inclusief
Gerard Depardieu als Rodin, blijft een-
dimensionaal. Een zeven min, meer
verdient de film niet, maar als histo-
risch document is hij zeker de moeite
waard. L. v.O.

Gerard Depardjeu en lsabelle Adjanj jn
'Camille Claudel'

Deadealm

James Wood en Sean Young jn 7he boost'

king niet. Al is het verhaal voorspel-
baar en melodramatisch, de beide
hoofdrolspelers redden de film. James
Woods (o.a. uit 'Solvador' en 'Against
all odds') speelt LennyBrown, een bril-
jante effecten-makelaar die in New
York niet aan de slag komt. Hij krijgt
een aanbod omin LosAngeles te komen
werken, waar het hem door het fiscale
klimaat tijdelijk zeer voorde wind gaat.
Zijn vrouwen zijn werkgever geloven
heilig in hem en hij maakt alle beloften
waar. Totdat er een verandering in de
belastingwet wordt doorgevoerd.
Opeens worden de beleggers huiverig
en voor Lennykeert hel lij. Om de spon-
ningen aan te kunnen begint hij met
'één klein snuifje' cocaine en dat is na-
tuurlijk hel begin van het einde. Zelfs
zijn aanbeden vrouw verruilt hem uit-
eindelijk voor de arls die haar behan-
deld heeft, nadat ze door Lennymishan-
deld is. Sean Young. mooie en snel stij-
gende ster, speelt de vrouw. Hel moor-
dende klimaat in de financiële wereld
grijpt je af en toe naar de keel. Daar
heeft iedereen wel een steuntje in de
rug bij nodig, maar dan natuurlijk niet
dal éne steuntje ... Regie was van Ha-
rold Beeker.

Theboost

maakte, met Gerard Depordieu in de rol
van Lucas, en Pierre Richard als Perry.

Film is een zeer indringend, direct tot
de verbeelding sprekend medium en
daarom uitermate geschikt voor educa-
tieve doeleinden. 'The boost' is een on-
vervalste waarschuwing tegen drugge-
bruik en de boodschap mist z'n uitwer-

Filmliefhebbers die dol zijn op pittige
thrillers, zoals Alfred Hitchcock ze
maakte en vooral Briande Palma zenog
altijd aflevert, zullen zeker genieten
van 'Dead calm', een Australische pro-
duktie onder regie van Phillip Noyce.
Som Neill speelt een marine-officier die
zijn vrouw meeneemt voor een tocht op
hun jachl. Kort tevoren is hun zoontje

• •• film •• •• •• •• •• •
: 't kort ••• •• •

neemt, begrijpt Lucas dat zijn begelei-
ders geen seconde zullen geloven dat
dit geen doorgestoken kaart is. Er rest
hem maar één mogelijkheid: meedoen
met Perry, maar dan goed, zodat ze een
redelijke kans maken om de Ganadese
grens te bereiken. Onderweg begrijpt
hij, waar Perry het gestolen geld voor
nodig heelt en er groeit langzaam maar
zekereen band tussen de twee mannen
en de dochter van Perry die ook in de
auto blijkt te zitten. Short is een uitste-
kende slapstick-acteur en in Amerika al
een regelrechte beroemdheid. Nolte is
doorgaans niet in komedies te zien,
maar als contrast tegenover de onder-
maatse Short, doet hij het uitstekend.
Lachen!Regie was van Francois Veber,
een Franse regisseur die hetzelfde ver-
haal enkele jaren eerder in eigen land

De kleine komiek Martin Short kennen
we in ons land nog maar uit twee films:
'The three amigos', mei Chevy Chose
en Steve Martin, en 'Innerspace', met
Dennis Quaid. In 'Three fugitives'
speelt Short de rol van Perry, een on-
handige bankrover, die een overval
pleegt op een bank, juist als Lucas (Nick
Nolte)binnen is om een rekening te ope-
nen. Lucas is ook bankrover, maar dan
een professional. Hij is voorwaardelijk
vrij, en wordt begeleid door twee so-
ciaal werkers die buiten op hem staan
te wachten. Eerst moet hij geamuseerd
lachen om hel klunzige optreden van
Perry. Maar wanneer die uitgerekend
hem als gijzelaar mee naar buiten

•m
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heel plezierige vakantie



In de vakantie leven mijn vriendin en ik
meestal erg eenvoudig. We kamperen
altijd in een heel klein tentje dat we
zomaar ergens opzetten. We hebben
wel eens op een vuilnisbelt gestaan en
ook wel eens achter een verJaten fa-
briek en zelfs een keer in een bocht van
een weg. Ons eten koken we in één pan.
Meestal iets met uien, bonen, tomaten
en kaas. Als het donker begint te wor-
den doen we onze zaklantaarns aan om
nog een poosje te lezen. Mijn vriendin
legt de zaklantaarn dan voorzichtig op
haar schouder en tilt haar boek op totze
het precies in de lichtstraal heeft. Ikzelf
klem mijn zaklantaarn tussen mijn knie
en mijn borst. Na een half uur heeft mij
vriendin lamme armen en ik een stijve
nek en dan gaan we naar bed. Onge-
veer negen uur is het dan, maar we sla-
pen tochmeteen in en worden helemaal
niet vroeger wakker dan thuis.
Als je wiJd kampeert. dus niet op een
kampeerterrein, kun je je 's morgens
niet uitgebreid wassen. Gelukkig kun-
nen wij er allebei goed tegen om ons
een tijdje niet te wassen. Op het laatst
poets ik niet eens mijn tanden meer. We
gaan natuurlijk wel iedere dag zwem-
men, maar van zeewater word je niet
erg schoon. Speciaal je haar gaat er stijf
van op je hoofd zitten, en na een tijdje
wil mijn vriendin dat we een douche
gaan zoeken. Een wilde doche, want
iemand die wild kampeert wil natuur-
lijk ook wiJddouchen.
Met onze handdoeken en shampoofles-
sen in een plastic tas lopen weeen hotel
in alsof we daar thuishoren. Soms heb
je in zo'n hotel een zwembadje en daar
is dan meestal ook een douche te vin.
den. Die douche is natuurlijk niet be-
doeld om je haar te wassen en soms zit
er niet eens een echt afvoerputje onder,
zodat er al gauw een streep schuim on-
der het deurtje tevoorschijn komt. Je
moet altijd klaar zijn met haar wassen
voordat die streep bij de rand van het
zwembad is. Even later lopen we met
versgewassen hoofden weer buiten.
We voelen ons dan opgewekt en tevre-
den, net of we iets heel moedigs hebben
gedaan. Op de avond van zo'n dag
gaan we meestal eten in een sjiek res-
taurant. Jeheb daar altijd mensen die je
schoenen willen poetsen of een roos
willen verkopen (ofeen krant die je niet
kunt lezen of een lot voor een zoge-
naamd goed doe])of die een foto van je
willen maken terwijl je een aap vast-
houdt. en die geven we allemaal een
beetje geld. Dus die denken dan weer
dat wij heel erg rijk zijn. Terwijl wij op
de andere vakantiedagen juist spelen
dat wij heel erg arm zijn.
ln het echt zijn we iets tussen arm en rijk
in. Maar daar is niets aan. Dat is bijna
iedereen.

Wild douchen

Het besluur van de Stichting Humanis-
tisch Thuisfront heeft (demissionair)
staatssecretaris van Defensie J. von
Houwelingen uitgenodigd om de ope-
ning van hel nieuwe HMTte verrichten.
Deze opening zal plaatsvinden op vrij-
dagmorgen 8 september 1989.

H.M.T

SEEDORF
1989

De bouw van het tweede deel van het
nieuwe HMT in Seedorf zal half juli ge-
reed zijn. Hel gebouw wordt dan opge-
leverd en overgedragen aan de Stich.
ting Humanistisch Thuisfront in Zwolle.

Opening nieuwe RMT in Seedorf
door staatssecretaris Van Rouwelingen

Vanaf hall juli lot begin september zul.
len de nieuw bijgekomen ruimten in hel
HMT moeten worden ingericht. deels
met oude en deels met nieuwe inventa-
ris, afhankelijk van de geldmiddelen
van de stichting.
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Of je nou naar de TV kijkt of de krant
leest;
het maatschappelijk leven wordt be-
heerst door behoeften; behoeften naar
meer:
- een mooiere nieuwere auto
- kleding volgens de laatste mode
- langere en verre vakanties
- nogmeer, nog andere luxe goederen,
nog meer wegwerpartikelen, nog
mooiere verpakkingen.

Wat mag het kosten?
Wat is de prijs die wij ervoor moeten
betalen?

Er zijn zoveel zaken waar mensen ook
behoefte aan hebben:
- dat de lasten en zorgen die bij het
leven horen voor zoveel mogelijk
mensen draagbaar en hanteerbaar
zijn; dat er geld is om te leven voor
hen die aangewezen zijn op uitkerin-
gen; dat we kunnen blijven zorgen
voor een goede gezondheidszorg en
onderwijs voor allen;

- dat het voedsel van goede kwaJîteit
is, weinig verontreinigd door milieu
of bestrijdingsmiddelen niet of mini-
maal bewerkt is met conserverings-
middelen. smaak en kleurstoffen;

- dat de lucht zuiver is;
- dat er voor toekomstige generaties
een leefbare wereld blijft, zowel met

betrekking to/grondstoffen als tothet
milieu;

- dat mensen niet dagelijks neerslach-
tig en angstig hoeven te worden van
chemische en luchtverontreiniging,
nucleair afval, onverantwoorde ont-
bossing, verknoeien van grond-
stoffen .

Hoelang schuiven we de keuze voorons
uit?
Blijven we kiezen voor steeds meer?
Zijn we ervan doordrongen dat leven en
aarde sterven, langzaam maar zeker?
Kiezen we voorkwaliteit van leven, ook
voorde langere termijn?
Of voor steeds meer?

Wat is Uwkeuze?
Sleven
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Nederlandse jeugd in kaart
gebracht

plaats zorgen dat ze zelf een leuk leven-
tje hebben.

Gedrag
Behalve naar de opvattingen van jonge-
len over allerlei zaken is ook naar hun
gedrag geïnformeerd.

Denken en doen van jongeren onderzocht

Zo af en toe hoor je ervan op de radio en televisie of lees je erover in de
krant. Er is een onderzoek gedaan naaf het gedrag van de hedendaagse
jeugd. Onlangs werden de resultaten van het onderzoek 'Jeugd '89'
bekend. dat aan het eind van 1988 door Poul Sikkema voor het Amster-
damse bureau InterNiew werd verricht. Paul Rutten bekeek het onderzoek
wat nader voor EGO en geeft hieronder een overzicht van de opzet en
enkele opvallende resultaten.

Bijna 400.aJONederlandse jongeren verlonen
riskant seksueel gedrag

Sek.
Van de jongeren zegt 44%wel eens mei
iemand noor bed te zijn geweesl. Voor
de groep lussen 15en 19jaar is dat 37%,
voorde groep van 20lot en met 24jaar is
dat zo'n 70%.
Ookwerd de jongeren gevraagd ol ze in
hun seksueel gedrag rekening houden
met het feit dat er zoiets als aids be-
51001. Vande jongeren zegt 18%dat men
een vasle partner heelt, waarvan men
zeker is dal die geen aids heelt. Altijd
een condoom gebruiken is het devies
van 12%van alle jongeren, terwijl 2%
minder vaak van partner wisselt. 8%
doet wal anders ol wil het niel zeggen.
13%van de jongeren houdl het niet bij
één parlner en verklaart tegelijkertijd
geen maatregelen Ie nemen tegen aids.
Dit houdt in dat zo'n kleine vierhonderd
duizend jongeren in Nederland riskant

Alcohol
Zo komt uit Jeugd '89 onder meer naar
voren dot 65%van de jongeren wel eens
alcohol drinkt. Van alle jongeren drinkt
8% dagelijks of vrijwel dagelijks, 13%
op twee of drie dagen per week en 16%
gemiddeld op één dog in de week.
Slechts 5%denkt wel eens "Ik drink te-
veel alcohol".
20%rijdt wel eens mei iemand die te-
veel op heell mee in de auto. Bij 9%is
dal regelmatig voorgekomen. Bijde jon-
gens lussen 20en 24heelt 30%weleens
met iemand meegereden die Ie diep in
het glaasje heelt gekeken. Van de jon-
geren die 18of ouder zijn heelt 9%zeil
weleens achter hel stuur gezelen mei
een glaasje leveelop. Bij 15%van de
jongens tussen 20en 24jaar is dat wel-
eens voorgevallen.

Ik-gericht
Van alle jongeren zou je 39%als ik-ge-
richt kunnen aanduiden. De ik-gerich.
ten vinden het belangrijk om zich als
mens te kunnen ontplooien, aandacht
voor zichzelf te kunnen hebben, nieuwe
dingen te kunnen meemaken en van
seks te kunnen genieten. Dat laatste is
voor 17%van de jongeren erg belang-
rijk. terwijl 49%dat gewoon belangrijk
vindt. Van alle jongeren vindt 10%ge-
nieten van seks niet belangrijk, terwijl
24%het niel weet of daar geen mening
over heeft!

Burgerlijk
Uil het onderzoek blijkt dal tamelijk
veel jongeren veel waarde hechten aan
een traditionele levenswijze. Van alle
jongeren zegt 23%trouwen erg belang-
rijk te vinden, terwijl 37%zegt het ge-
woon belangrijk te vinden. Kinderen
hebben en opvoeden vindl 30%erg be-
langrijk, 48%vindl het gewoon belang-
rijk. Een gelukkig gezinsleven vindt
50% van de jongeren erg belangrijk,
39%vindt dal gewoon belangrijk.
Uil hel onderzoek komt noor voren dot
46%van alle jongeren meerdere ol alle
van de bovengenoemde zaken belang-
rijk vindt, zijn kunnen beschouwd wor-
den als burgerlijke jongeren.

Maatschappijcritici versus
carrièremakers
In het totaal kan een groep van 16%als
maalschappijkritisch worden aange-
duid. Zij zijn voor een eerlijkere verde-
ling van de macht en de inkomens in de
samenleving. Zij spreken zich ook uil
voor een samenleving waarin iedereen
kan meebeslissen. De groep die sterk
gerichl is op een carrière en op hel lei-
den van een luxe leven staat recht
tegenover de maatschappij-erilici. Ze
zijn wat omvang belreft echler gelijk,
16%van alle jongeren.

Aulonoom
Als laalsle groep worden in Jeugd '89de
aulonome jongeren onderscheiden. Tol
deze groep kan 10%van alle jongeren
gerekend worden. Zijwillen zelf uitma-
ken wat wel en niet mag, niet aan re-
gels gebonden zijn en op de eerste

Mensen van InlerNiew bezochten 973
Nederlandse jongeren in de leeftijd van
12101en met 24 jaar aan huis om ze over
een grool aantal zaken te ondervragen.
De jongeren werden zo uitgekozen dat
de groep ongeveer op dezelfde manier
is samengesteld als de totale groep van
Nederlandse jongeren. Er werd bijvoor-
beeld op gelet dat de verhouding tussen
hel aantal jongens en meisjes en tussen
de verschillende leeftijden in de onder-
zochte groep gelijk was aan die in de
totale groep jongeren.
Erwoonden aan het begin van 1988zo'n
3.050.000jongeren in de leeftijd van 12
lot en met 24jaar in Nederland. Een jaar
daarvoor waren het er nog 110.000
meer. De groep jongeren wordt steeds
kleiner, omdat er minder kinderen ge-
boren worden.

Opvattingen
Dejongeren werden over een groot aan-
lol onderwerpen ondervraagd.

9%van de jongeren tussen l8en 24jaar rijdt
wel eens auto mei een glaasje teveel op
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OMSTREDENZAKEN
Hieronder volgt een lijstje van zaken waar jongeren in Nederland erg over van mening
ver5Chillen. Aangegeven is welk percentage van jongeren het eens il met de uitspraak
{voor!en welk percentage het er niet mee eenl is (tegen), Het pen;entage Jongeren dat
bel niet weet of geen mening beeft hl weggelaten.

seksueel gedrag vertonen!

Politiek
Interesse voor politiek bestaat bij onge-
veer een derde van alle jongeren, een
derde is matig geïnteresseerd en een
derde niet. Meisjes interesseren zich
minder voor politiek dan jongens. Ak-
tievoeren, staken, demonstreren en beo
zetten is volgens ruim 70%vande jonge.
ren toegestaan, 26%heeft zelf wel eens
aktie gevoerd.
Opvallend is verder dat 29%van de jon-
geren verklaart dat popmuziek hen, via
projecten als Live Aid en het Mandela
festival, meer op de problemen van de
wereld wijst dan de Nederlandse poli-
tiek. 31%vindt dat de politiek te weinig
doet voor jongeren.
De politieke thema's die jongeren het
meest bezighouden zijn; de toestand
van de natuur in Nederland (89%),de
problemen in de derde wereld (88%),de
vrede en veiligheid in de wereld (86%),
discriminatie en racisme (84%)en de zin
en betekenis van het leven (82%).

Mode en muziek
Kleding blijkt voor 34%van de jongeren
erg belangrijk te zijn, terwijl 47%kie.
ding gewoon belangrijk vindt. Muziek

is voor 35%erg belangrijk en voor 42%
gewoon belangrijk.
Hieronder volgt een lijstje van de meest
favoriete popmuzikanten en -groepen
onder de Nederlandse jongeren aan het
eind van 1988.Tussen haakjes is het
percentage vermeld dat de betreffende
groep of artiest als meest favoriete aan-
merkte.

I Michael 'ackBon (14%)
2 U2 (14%)
3Dire 5tra1ts (9%}
4Whitney Housion (9%}
5 UB40{9%)
6 Level 42 (8%)
'Prince ('1%)
8 George Michael (6%}
9 Madonna (4%1
10 BZN(4%)

De meest favoriete muziekstijlen zijn;
disco (17%),hitparademuziek (7%),bal-
ladsleasy lislening (6%),'gouwe ouwe'
(6%),en reggea, steel, ska, salsa, calyp.
so(6%).
Het onderzoek werd door InterNiew uit-
gevoerd in opdracht van een viertal beo
drijven (AMRO-bank,Mediasafe, Pers-
combinatie en de Weekbladpers), de

",•."...u..•
..- •..,! •.• 'p>~ .~~-- 'J, -,.
Jongeren vinden de loestand van de natuur
in Nederland het belangTijkste politieke
fhema!

NOS en het Ministerie van Justitie. In
het onderzoek zijn ook een groot aantal
vragen opgenomen die informatie ople-
veren specifiek bestemd voor de boven-
genoemde opdrachtgevers, Die infor-
matie wordt niet openbaar gemaakt,

Paul Rut/en

maximaal 40 uur werken
verkleining van de inkomensverschillen
luxe leven lelden
op de eente plaats leuk leven
zeil uilmaken wat wel en nlel mag
niet aan regels gebonden zijn

VOOR
42%,,%
41%
42%
39%
34%

TEGEN
25%
39%
39%
'1%
'1%
'1%

De jnformatie dje in dil artikel is weergege.
ven is afkomslig uil: Jeugd '89.Levensstijlen
en Psychogralische stijlen van jongeren, In.
ler/Vjew, maart 1989.van de hand Paul Sik-
kema. Het adres van Inler/View is Overtoom
519-521.1054Ui Amsterdam.
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De smaak van geld
"Als jij hel niel doel, dan doel een ander
hel wel ... "

Money. money. money ••• All yall need is ...
Zonder geld kun je niets, met geld kun je alles.
Die uitspraak hoor je wel eens. Er zit iets in. maar helemaal klopt het ook
niet. Zonder geld of andere betaalmiddelen kun je in de winkel geen
dingen krijgen. maar je kunt wel zonder geld van de natuur genieten of van
mensen om je heen.
Als je 't geld er voor hebt. kun je de mooiste dingen kopen. maar het
allermooisle wat er tussen mensen kan zijn. liefde. kun je niet met geld
kopen. Dan krijg je hooguit financiële afhankelijkheid met een gemaakt.
aanhankelijke glimlach.
Geld. Hoe wil je er aan komen. wat wil je ervoor doen en wat zet je ervoor
opzij? Wim Reinders vroeg het aan twee jongen mannen. die liever ano-
niem bleven. Gefingeerde namen. maar een waar verhaal: over geld dus!

Fred heeft na de lagere school de lts-C-
stroom gedaan en wilde daarna een
avondcursus voor aannemer volgen.
Dal leek hem wel mooi. Maar hij had er
weinig tijd voor, omdal hij mei andere
dingen bezig was om zo snel mogelijk
wat geld Ie verdienen. En als je cursus-
sen volgt, kun je op helzelfde moment je
beurs niel vullen. Daarvoor moel je wer-
ken en dal doel Fred hel liefsl zwart.
Eerst bij een bollenboer, laler in een
handeltje met laro's {landrovers) die
buiten de officiële kanalen om verkocht
werden.

Karel volgde een opleiding aan de Rijn-
en binnenvaartschool na de lagere
school en 2 jaar eleklrotechniek op de
lts. Daarna is hij gaan varen en heeft
aan boord via het leerlingenstelsel bij-
na alle mogelijke diploma's voorde bin-
nenvaart gehaald. Maar na vier jaar
ziet Karel het varen niet meer zitten. In
z'n vrije tijd ging hij door de week de
stad in en in het weekend verdiende hij
op hel schip van z'n vader wel eens een
zakcenlje bij. Die heeft zelf een schip en
als Karel zou blijven varen wil hij dat
ook. Dat is echter niet mogelijk, want de
vrachtprijzen zijn zo laag dat je 7dagen
per week dag en nacht moel doorvaren
om een goede bolerham op een eigen
schuil te verdienen. Endat gaat Karel te
ver. Werken bij een rederij zou ook kun-
nen. dan moet je echter je leven lang
voren op een bool van een ander. Dat
lukt hem niel.
Maar mei zijn diploma's zou Karel ook
een baan als machinist bij de spoorwe-
gen kunnen krijgen, Daar is hij nu aan
het solliciteren.

(On)eerlijk
Je kunt op allerlei manieren. in honder-
den beroepen. je geld verdienen. En
geld kun je op een eerlijke manier ver-
dienen en op een oneerlijke manier.
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Mijnvraag aan Karel en Fred is. hoe zij
het beleg op hun brood in de loekomsl
willen verdienen. Die vraag is in het
voorgaande voor een deel al beant-
woord en op die antwoorden gaan we
nu dieper in.
Fred: "We hebben wel eens wat gepro-
beerd via lege BV's, maar dat is erg
moeilijk. daar moet je echl in Ihuis zijn.
femoet ookheel snel zijn.want de fisca-
le recherche doorziet de truckendoos
ook steeds sneller. Ze komen er gouw
achter. zodat je er alles van af moet
weten om ze voor Ie zijn. Dat ben ik nu
niet. Maar de mooiste manier om geld
te verdienen vind ik om de mazen van
de wel Ie vinden en daardoor Hinkgeld
te verdienen. Er zit spanning in. je ver-
dient sneL en als je 'tgoed doet ben je in
een redelijke lijd binnen. En dan is het
verkassen en een lekker leventje op-
bouwen."
Deze manier van geld verdienen staat
Karel absoluut niet aan: "Ik houd het
liever eerlijk. Ik pak liever flink aan, ik
heb geen hekel aan werken. Hel kan
wel spannend zijn om de belasting te
ontduiken, moor ik zie dat absoluut niel
zilten. Dot doe je gewoon niet op zo'n
manier. Als machinist bij de NSword je
niet rijk, maar je verdient je geld wel op
een eerlijke manier. En ik kan wel eens
wal bijverdienen in een vrij weekend
als de rederij een machinist nodig heeft
op een schip. En dot goot dan niet
zwart, dat hoeft ook niet. want een boot
stilleggen is veelte duur,"

Je voelt je rijk
Tussen rijk en rijk zit een heel verschil.
De een voelt zich rijk met een leuke
haan en de onder heeft door een paar
luxe huizen en dure auto's voor nodig.
Fred wil een kast van een huis met aar-
dig wallogeerkamertjes en ergens een
chaletje. Een feestje moet er af en toe
ook gegeven worden.

Karel wil graag een goeie baan, een
eigen huis, een auto en op vakantie
kunnen gaan. Dan is hij tevreden.
Wanneer Fred z'n wensen wil bevredi-
gen, heeft hij heel wat meer geld nodig
dan Karel. En van lege BV's heeft hij
niet genoeg verstand. Hoe wil hij aan
zoveel geld komen?
Fred: "Ik ben geen gewieksl advokaat
en ik heb ookgeen startkapitaal van SO-
of IOO-duizendgulden voor een lege BV.
Maar hel liefst zou ik op die manier m'n
geld verdienen. Ik ken wat vandie men-
sen, die kunnen me misschien helpen.
Dan kun je bijvoorbeeld mei een lege BV
(een firma die alleen op papier bestaat,
zonder gebouwen ofwerknemers) vlees
opkopen, dat je wal grenzen over 1001
gaan waardoor je subsidies vangt van
de EEG. Met vleesafval lukt dat soms
ook weL dal wordt niet zo goed gekon-
lroleerd."

Dan licht je de boel dus op.
Fred: "Ja, okay, dat is niet eerlijk, Moor
dot is voor mijgeen reden om het niet Ie
doen. Erzijn mensen met een mooijasje
aan. ze doen zich heel netjes voor.moor
ze holen heel wat meer dingen uit don
ik zou kunnen. Don denk ik bij me zelf:
Zolang ze niet gepokt worden. zijn het
goeie kerels. En waarom zou ik hel ook
niel op die manier doen?"
Karel: "Dan ben je mei oplichting bezig.
Enwie licht je op? Dat kan ookdegewo-
ne burger zijn. die belasting moet be-
talen."
Fred kent iemand die met z'n lege BV,
vlok voordat die failliet ging. veel ma-
teriaal kocht van een bedrijf en de op-
brengst van de verkoop meteen door-
sluisde naar het buitenland. Dat bedrijf
heeft geen cent gezien en is laler kapot
gegaan. De eigenaar van de lege BV
had nog even flink wat verdiend.
Karel: "Nouzeg. dat is leuk ... Donhelp
je zo iemand naar de bliksem. Waarom
kun je dot bedrijf niel gewoon laten be-
slaan?"
Fred: "Lootik het zozeggen: Als iemand
zo stom is daar in Ie trappen, dan is het
typisch geen goeie zakenman. Het is
gewoon zaken doen, het gaat om het
geld. nergens anders om."
Karel: "En ondertussen maakt zo
iemand mensen werkloos. mensen ko-
men op straat te slaan en moeten van
een uitkering rondkomen. Ik zou dol
niet kunnen en willen ook."
Fred: "Ik heb daar geen moeite mee."

Zwart geld. rood geld
Wanneer militaire vlieg- en voertuigen
e.d. afgeschreven zijn, dan gaan ze de
verkoop in. Soms worden ze bijna weg-
gegeven, zoals een aantal gevechts-
vliegtuigen aan Turkije. waar niet ie.
dereen zo blij mee was. Die mililaire
voerluigen zijn dus vaak nog wette ge.
bruiken, vooral door arme londen of
guerrilla-groepen. En op een illegale
manier is er don nog wat extra's bij te
verdienen voor de tussenhandel. Fred
zou daarvoor wat reisjes maken noor
omringende landen om de verkoop te
helpen regelen. Moor voor het zover
was, werd de zaak opgedoekt. Hijhielp
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wel om de voertuigen in orde te maken
voor de verkoop. Hij weet wel dat die
voertuigen niet gebruikt worden om er
goede dingen mee te doen, maar dal
maakt hem niet uit.

FIed: "Als ik in de wapenhandel terecht
zou kunnen komen en m'n geld zou ver-
dienen aan wapens waar mensen mee
doodgeschoten worden, dan is dat voor
mij geen probleem."
Karel: "Ik vind dat goor. Fred moel zelf
welen wat hij doel, ik zal me daar niet
mee bemoeien. Als ik de kans zou krij.
gen om op die manier geld te ver.
dienen, zou ik het niel doen. Ikzou me er
schuldig over blijven voelen als ik aan
dit soort dingen mee zou werken."
FIed: "Maar als jij hel niet doet, of als ik
het niet doe, dan doel een ander het
weL"
Karel: "Dot moet die ancler maar weten.
Ik doe dat gewoon niet, zo makkelijk is
dat."
Fred: "Het is anders wel een bloeiende
handel, de wapenhandel."
Karel: "Ja, in de dubbele betekenis van
het woord."

Wanneer Fred in de wapenhandel zou
zillen en mee zou leveren aan elkaar
beschietende partijen. dan zou hij een
oproep om geen wapens of munitie
meer te leveren, niet gauw uitvoeren.
Ook niet als de oorlog daarmee zou op-
houden.
Fred: "Ik denk dat we dan met z'n allen
afspreken: We zorgen er eerst voor dat
we binnen zijn. Zo werkt dat gewoon."
Karel: "Dan is het geen zwart geld meer.
dan is het rood geld."
Fred: "Zou je 't zo kunnen zeggen? Naar
mijn idee niet helemaal. Als ze geen

wapens zouden hebben, zouden ze el.
kaar wel met bijlen en knotsen te lijf
gaan."
Maar Fred erkent, dat hij nu aan het
zoeken is naar uitvluchten om zijn
ideeën goed te praten. Het komt bij hem
neer op het idee: we leven nu eenmaal
in een wereld die is zoals hij is, en
waarom zou ik daar niet aan ver-
dienen?
En Karel zeg\: "Als ik doodga, kan ik het
toch niet meenemen, dus wat heb ik
eraan. Hij zal hoogstens in een duurde-
re kist liggen,"

Er zit al iets in je ...
De een vindt het normaal dat je verdient
aan een handel waar bloed aan kleeft
en de ander vindt dat goor. Hoe komt
het dat mensen zo verschillend denken
over het zelfde punt? Ligt dat alleen aan
het heel veel geld willen hebben? Om
indruk te maken. om respekt af tedwin-
gen door veel huizen en auto's?
Fred: "Er zit al iets in je, als je dat soort
dingen doet, denk ik. Hoe zal ik het zeg-
gen? Je groeit er in, je begint in het klein
en het wordt alsmaar groter en je ziet
een mooie toekomst voor je. Het riskan-
te is ook aantrekkelijk, als je ver door
gaat, kan het je leven kosten. Naast het
geld zoek ik ook de spanning, vooral in
het begin. Later doe je dat soort dingen
zelf niet meer. 't Is net als in een gewoon
bedrijf. je begint van onderen en klimt
langzaamaan naar boven. En op een
bepaald moment kun je misschien over-
stappen naar de legale wapenhandel."
Karel snapt daar niets van. Want dan is
de spanning van het illegale er toch al.

Profiteren?
Wanneer je in de illegale handel rijk
wilt worden, moet je eerst een soort
dubbelleven leiden. Overdag moet je
een gewone baan hebben en wat je îlle-
gaal verdient, moet je niet laten zien.
Anders gaan er op de 'verkeerde' plaat.
sen belletjes rinkelen. Het geld moet
Nederland uit en jijzelf later ook als je
ervan wilt genieten. En er zijn landen
genoeg waar je terecht kunt, zegt Fred.
Dat is niet zo moeilijk.
En als hij daar dan een mooi huis heeft,
zou Karel dan niet een paar weken bij
hem op vakantie wîllen komen?
Ja, natuurlijk wel, antwoordt Karel.
Maar dan wil je dus wel profiteren van
mijn illegale geld. is de reaktie van
Fred.
Maar zo simpellîgt dat niet.
Karel kon fred om twee redenen opzoe-
ken. Hij kan naar Fred toegaan met de
gedachte: Eigenlijk vind ik hem moor
een lul. moor ik kan toch een paar we-
ken van hem profiteren,
En Karel kan ook denken: De manier
waarop fred zijn geld verdient. staat
me helemaal niet aan. maar dat is voor
mij geen reden om hem links te laten
liggen.

Dan nemen we afscheid. Ik ben beo
nieuwd hoe hun leven er over tien jaar
uit ziet.

Wim Reinders
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De trein noor Moskou

De trein van Hoek van Holland naar Moskou vertrekt morgen. traditiege-
trouw. om 21.05 van spoor 8b. Alleen het spoorwegpersoneel en een aantal
treinfreaks houden zich. normaliter. met een zaak als deze bezig. Voorde
reizigers is het niet meer dan een gegeven. Ook ik maakte me, tot van.
daag. niet zo druk om die trein. het is een van de vele die het station in en
uitrijden. Maar deze trein van morgenavond 21.05is toch anders dan al die
andere.

ook gezellig moest worden. De groep
afgevaardigden uit Berlijn zou, noor
men zei traditiegetrouw, wat later ko-
men. De openings- en welkomstwoor-
den waren nog maar amper verstomd
als deze laatkomers, niet geheel onop-
vallend. de vergaderzaal komen bin-
nen zetten.

De afspraak was enige maanden gele-
den gemaakt. tijdens een uitwaai week
op een naar voorjaar ruikend wadden-
eiland. Een wandeling langs het Noord-
zeestrand, zwijgen, kijken en luisteren
naar de zee; hel in alle rust genieten
van elkaars aanwezigheid. Halve zin-
nen, af en toe een knipoog. De aanwe-
zigheid alleen al, is verzadigend. We
kenden elkaar eigenlijk amper. wislen
van elkaar wal de dagelijkse bezighe-
den en de politieke interesses en drijf-
veren waren. Adressen en lelefoon-
nummers waren tijdens de eersle onl-
moeting Iraditiegelrouw misschien,
uitgewisseld. Dal was '1eigenlijk.

Afgelegen oord
Het was een van de vele verplichle ver-
gaderweekenden die ik, zo'n jaar gele-
den nu. bezocht. Juisl deze vergaderin-
gen stonden bekend als helloppunt van
saaiheid. Daarenboven vonden ze ook
altijd plaats in een afgelegen dorp,
waardoor het ontvluchten van het ge-
zelschap eigenlijk vrijwel onmogelijk
was. Dat zo'n bijeenkomst inhet buiten-
land plaats vond maakte de, verwach.
te, saaiheid ietwat draaglijker.
Afgeladen met kleding, toiletartikelen
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en papieren vertrokken een collega en
ik met goede moed noor dit voor ons
onbekende oord. Een zojuist verworven
bundel met gedichten van Kavafis bood
mogelijkheden voor de broodnodige
ontspanning en genoegens. Die dicht-
bundel zou mijn redding moeten zijn.
Zoals verwacht was ook deze conferen-
tie in een afgelegen oord, nog erger don
we verwachllen lag het zelfs kilometers
buiten de bebouwde kom. De eetzaal
blonk ookal niet uit in gezelligheid. Om
over de gecreëerde gezellige zithoekjes
nog moor te zwijgen. Dit was 't dus, dit
is ons onderkomen voor de komende
dagen.

We hadden ons onderweg ol voorgeno-
men het weekend zo gezellig mogelijk
te maken, roeien met de riemen die we
hadden was ons niet vreemd. Dat moest
ook nu toch lukken? En als een bijeen-
komst naar onze maatstaven echt niet
door de beugel kon don zouden wij die,
zo was ons plan, gewoon verlaten.
De bijeenkomsten waren merendeels
saai, meestal werd over lotaal andere
zaken gesproken dan was aangekon-
digd. Dat wisten we al uit ervaring.
Moorwe hielden de moed erin, per sjot
van rekening vonden we dat hel vooral

Eerste kennismaking
Eén van hen trok vrij snel mijn aan-
dacht. Die persoon moest ik dit week-
end toch maar wat beter leren kennen.
Na de, alweer als gebruikelijk, uitgelo-
pen openingsbijeenkomst kon in een
schamel verlichte, conversatiekamer
onder het genot van een glas bier echt
kennis gemaakt worden met de andere
aanwezigen. Onzeogen kruisten elkaar
voorhet eerst; een onschuldig (gespeel-
de) blik werd me toegeworpen. De
avond verliep in alle rust, het verbaas-
de me dat een aantal van de Duitse be-
zoekers toch nog een beetje gevoel voor
humor had. Ook die onschuldige ogen
gingen af en toe flikkeren. In bed ge-
noot ik na met Kavafis.

, De volgende dag bestond geheel uit Ie.
zingen, van 10uur 's morgens tot 8uur's
avonds. Gründlich, nicht wahr. Een
aantal hebben we verlaten, halverwe-
ge meestal. Zo zaten mijn collega en ik
te genieten van de avondzon toen ik in
mijn ooghoeken een rode trui voorbij
zag lopen. Die trui die kende ik, of be-
ter, de ogen erboven hadden me al eer-
der gefascineerd. Doen alsol je neus
bloedt, het weekend is nog niet om.Als-
of hel toeval was, we werden getra.
ceerd. De conversatie die we eerst ge-
tweeën voerden, werd een driegesprek.
Natuurlijk hadden we het over de saai-
heid van de lezing, het mooie nazomer-
se weer en onze bezigheden. Een con-
versatie waaraan niemand zich een
buil kan vallen, deze had ook met een
toevallige medereiziger gevoerd kun-
nen worden. Ook Kavafis werd, zijde-
lings. ter sprake gebracht.

Samen douchen
In een nabijgelegen oord, waarvan ik
ook nog nooit had gehoord, zou deze
avond een alternatieve disco zijn. Onze
gesprekspartner kon wel auto's rege-
len. Enige uren later reisde een deel
van het gezelschap af. We hadden in-
middels, ongevraagd, een reisagent
opgedrongen gekregen. Hij zou de tijd
in de goten houden, morgen moest er
per slot van rekening weer gewerkt



Visitekaartjes
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"Een neus zonder
godsdienst is als een vis
zonder fiets"

De oplossing van de puzzel in het juni-
nummer luidt als volgt; I-kazerne; 2.be-
legen; 3-ankeren.
Hieronder weer eens een viertal visite-
kaartjes. waarbij door omzetting van de
letters van naam en woonplaats het be-
roep van betrokkenen kan worden ge-
vonden.
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gaan lezen? NaKlaus Mann zijner toch
ook nog wel interessante boeken ver-
schenen?

Morgen dus, met natuurlijk veel te veel
bagage vertrekken naar die persoon,
waarvoor je op de een of andere manier
een zwak hebt gekregen. een dag later
aankomen en een ontbijt nuttigen. De
ogen weer zien, het lijf weer voelen en
die crème weer ruiken. Morgen dus, af-
reizen naar een stad waarop je ookver-
liefd bent geraakt, waarvan je de lucht
weer wilt ruiken. de drukte weer wilt
voelen. De gewoontes weer waarne-
men en je weer verbazen over de ver-
schillen die er zijn tussen hem en mij-
zelf. De warmte weer voelen van het
lichaam, de gevoelige plekjes weer zoe-
ken en bespreken. De aangename stil-
tes weer beleven en af en toe een knip-
oog in ontvangst mogen nemen. De
huid weer aanraken, betasten en tegen
je aangevleid hebben. Overmorgen
dus.

Klaas Soesbeek

De trein vertrekt morgenavond, mijn
treinkaartje is pas morgenavond gel-
dig. Had ik niet een dag eerder kunnen
vertrekken? Zijn zeven dagen niet te
kort, of had ik het tochmaar kortermoe-
ten houden? Zal ik nu mijn tas al pak-
ken? Moet ik nog iets speciaals meene.
men? Mijn paspoort, waar heb ik die
ookalweer neergelegd? Geld wisselen.
Ikmoet nog geld wisselen. De trein ver-
trekt om 21.05uur van perron 8b, twaalf
uren later. Dan zie ik hem weer.

worden. Gründlich, nicht? Wij kregen
de kans elkaar wat beter te leren ken-
nen, ik zat, stommeling die ik ben, ech-
ter in de verkeerde auto.
De disco was inderdaad alternatief,
een prachtige fabriekshal was omge-
bouwd tot eendanspaleis vooreen, bui-
ten het Duitse gareel vallend publiek.
Dansen deden we, zweten niet minder.
Van praten kwam nog weinig. Denaam
was me inmiddels wel bekend ge-
worden.
Alsof het in een bekend sprookje was,
om 00.00 uur werden we door de, nog
steeds broodnuchtere, reisleider weer
bijeen geroepen. Ooknu weer in dezelf-
de auto retour, de kennismaking was
aardig. Ol voelde ik toch wat in mijn
buik kriebelen?
In het gasthuis was alles, bij terug-
komst, al in ruste. Degezellige zithoek-
jes waren onbereikbaar, er werd nage-
praat in de, in de sfeer passende, ont-
vangsthal. Wij besloten, eigenlijk stil-
zwijgend, nog maar een wandeling te
maken. Misschien was in het oord nog
een kroeg geopend.
Hetwerd een lange wandeling, versna-
peringen waren alleen nog bij een tank-
station te verkrijgen. Mijn noch de an-
dere slaapkamer was geheel voor ons
beschikbaar. Vrijen onder de douche
kan ook zo zijn charme hebben en dat
had 't. Een nabijgelegen, reeds in slaap
gesukkelde, bezoeker liet luidkeels we-
ten dat er té veel lawaai werd gemaakt
onder de douche. Na het douchen voor-
lezen uit Kavafis, poëzie is per slot van
rekening grotendeels klankkleur.
Enige uren later werd ik gewekt door
mijn collega/kamergenoot. Waar ik die
glimlach van had, werd me enigszins
gniffelend gevraagd. Adressen werden
uitgewisseld, de wegen scheidden
zich.
Een half jaar later, vele brieven en tele-
foongesprekken verder, vertoeven we
een week op een waddeneiland. Weg
uil de drukke steden, weg van het veel
te drukke leven. Ook nu wordt er veel
gewandeld, voor het eerst zie je de da-
gelijkse gewoontes van iemand die je
van onder de douche en wat korte
brieven en telefoongesprekken kent.
Het assortiment toiletartikelen, de
stemmingen op verschillende tijdstip-
pen. Kavafis is inmiddels in een Duitse
vertaling aangeschaft. Duits hoeft er
niet meer gesproken te worden, een cur-
sus Nederlands is snel gevolgd.

Verlield
Morgenvertrekt mijn trein, al dagen ge-
leden zijnde reispapieren gekocht en is
het paspoort opgesnord. Op mijn werk,
op weg naar dat werk, maar ook op de
terugweg dwalen mijn gedachten re-
gelmatig af naar dat verblijf aldaar.
Een inmiddels bekende geur alleen al
kan mij doen wegdromen. Berichten
overBerlijnwaren me tot voorkort nooit
opgevallen, nu lijkt er bijna dagelijks
geschreven te worden over de activitei-
ten aldaar. Duitse journaaluitzendin-
gen lijken opeens veel interessanter te
zijn dan ooit tevoren. Misschien toch
ook maar weer eens Duitse literatuur
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Een beter milieu

Wal kunnen we er zeil aan doen?
Een olievlek hier. een overstroming daar. Ozonlaag aangetast. broeikas-
effekt dreigt. voedselschaarste in het verschiet. Veel mensen raken aardig
murw bij de stortvloed van alle jobstijdingen.
Alles went. het leven gaat door. het duurt mijn tijd wel uit, het is de schuld
van regering en bedrijfsleven. mijn naam is haas. Het is niet verwonderlijk
dat veel mensen zo skeptisch reageren. Vooral nu ze zien dat de lange.
termijn-planners die hebben gelaaid korte-termijn-winst willen halen met
het kwijnende milieu als hot issue bij de komende verkiezingen. Maar we
hoeven niet op overheidsmaatregelen of op onze buren te wachten. We
kunnen gelijk al. vandaag nog. beginnen ons konsumptiegedrag aan te
passen aan de grenzen die het milieu stelt. Karin Kosmeijer zette een en
ander voor de Humanist op een rijtje en EGO nam haar aanbevelingen
graag over.
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Vraag je aan milieudeskundigen. wat
de hoogste prioriteit heeft, dan zeggen
ze: energiebesparing. Het broeikasef-
lekt wordt namelijk voor een groot deel
veroorzaakt door de uitstoot van kool-
dioxide. Die is zo groot dat het in de
atmosfeer blijft hangen en niet ver-
werkt kan worden. Hierdoor wordt de
aarde warmer. Als de huidige uitstoot
voortzet. zal de temperatuur in het jaar
2100gemiddeld met ruim 8 graden zijn
gestegen. De zeespiegel kan dan 70
centimeter hoger zijn (normaal is dat 15
tot 20centimeter per eeuw). Nederland
komt dan onder water te staan.
Kooldioxide ontstaat voornamelijk bij
verbranding van fossiele brandstollen.
dus bij opwekking van energie. Neder-
land levert een bijdrage aan de emis-
sies van minder dan 1%in absolute zin.
Als je het per hoofd van de bevolking
bekijkt is het in relatieve zin echter veel
omvangrijker. Om de klimaatverande-
ring te beperken tot maximaal 4.5 gra-
den moet in Nederland de uitsloot
(emissies) met 80%teruggebracht wor-
den. Dat lijkt veel. maar is het niet als
men in ogenschouw neemt dat het ge-
bruik van fossiele brandstoffen deze
eeuw bijna verdertigvoudigd is. Onze
generaties zijn bezig de eeuwenlange
gronclstoffenvoorraad er in korte tijd
door heen te jagen. Als de kooldioxide-
uitstoot niet wordt teruggebracht. zal
het op den duur gevolgen hebben voor
het voortbestaan van de mensheid.
Warmte betekent immers minder neer-
slag. minder water. dus minder vrucht-
bare bodem en minder voedsel.

Energiebesparing
Energiebesparing is mogelijkdoor min-
der stroomen gas te gebruiken en duur-
zame energiebronnen als zonne- en
windenergie in te voeren. Erzijn al ver-
schillende apparaten die op een zonne-
batterij lopen zoals rekenmachientjes.
Tips om energie te besparen:
• Isoleer uw huis. maak kieren dicht en
sluit de gordijnen .
• Zet onnodige verwarming uit in een
ruimte, die u niet gebruikt en sluit de
deuren, zodat geen kostbare warmte
verdwijnt.
• Wees zuinig met warm water, weet
dat u voor het nemen van een douche
veel minder energie en water verbruikt
dan voor het nemen van een bad .
• Gebruik geen onzinnige elektrische
apparaten .
• Gebruik energiezuinige lampen. In
aanschal zijn ze duurder dan gewone
lampen, maar op de lange termijn bent
u goedkoper uit.
• Laat alleen de wasmachine draaien
als ie echt vol is.
• Laat waakvlammen niet branden .
• Let bij de aanschaf van artikelen op
hun duurzaamheid en energieZUinig-
heid.
• Koop geen kant-en.klare voedings-
middelen uit de diepvries. Versvoedsel
is gezonder én kost minder energie .
• Eet alleen groenten van het seizoen.
Tomaten bijvoorbeeld kosten in de win-
ter veel meer aan energie, doordat deze
in kassen worden warm gestookt.
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Met al deze simpele maatregelen bij el-
kaar bespaart u loch redelijk wat
stroom en gas. Bijkomend voordeel is
dat u hel ook aan uw gas- en stroomre-
kening merkt.

Ozonlaag en piepschuim
Een ander mondiaal probleem is de
aantasting van de ozonlaag. De ozon-
laag beschermt onze aarde tegen de ul-
traviolette straling van de zon. In 1987
ontdekte men aan de zuidpool een gat
in de ozonlaag. Daar is nog maar 5%
van de beschermende laag over. Bloot-
stelling aan verhoogde ultraviolette
straling leidt verhoogde kans op huid-
kanker en aantasting van het immuun-
systeem, waardoor we meer inlekties
oplopen. De ozonlaag wordt vooral aan-
getast door de uitsloot van chloorflUor-
koolwaterstoffen. Dezebevinden zich in
drijfgassen van spuitbussen, in het
koelwater van koelkasten, in
piepschuim en in bluswater.

Zo kunt u uw bijdrage leveren aan het
behoud van de ozonlaag:
• Koopgeen spuitbussen. Verschillen-
de spuitbussen zijn al CFK-vrij, maar
dan zitten er weer andere giftige gas-
sen in. Laat u dus niet verleiden tot zo-
genaamde milieuvriendelijke spuit-
bussen. AIdie bussen haarlak en toilet-
verfrissers zijn toch eigenlijk ook over-
bodig!
• Gooi uw oude koelkast niet zomaar
weg. Informeer eens bij uw gemeente ol
er mogelijkheden zijn het koelwater af
te tappen.
• Koop geen produkten met
piepschuim. Wijs uw winkelier op de
gevaren van piepschuim. Blijft hij het

tochgebruiken. ga dan naar een andere
winkel waar ze deze stol niet verkopen.

Water wordt duur
Zeeën, rivieren, sloten, beekjes, al het
oppervlaktewater is vervuild. Water
heeft een zelfreinigend vermogen,
maar de mens loost er zoveel giftige
stoffen in dat het dit niet meer aankan.
Op veel plaatsen in Nederland wordt
ook het grondwater - essentieel voor
onze drinkwatervoorziening be-
dreigd. Er bestaan natuurlijk zuive-
ringsinstallaties, die zuiveren drie
kwart van het alvalwater. Maar niet
volledig. De niet-albreekbare stollen
(zoals zware metalen) blijven intokt.
Het is ook niet mogelijk omalle fosfaten
uit het water te zuiveren.
Water is een zeer belangrijke bron van
leven. Het menselijk lichaam kan het
een paar weken zonder eten uithouden,
maar zonder water gaat men na een
paar dagen al dood. Doorde toenemen-
de vervuiling dreigt schoon water een
schaars en duur goed te worden. Water-
verontreiniging gebeurt door de indus-
trie die giftige stoffen loost, door over-
bemesting en gebruik van bestrijdings-
middelen in de landbouw en door het
afval dat wij door de gootsteen weg-
spoelen.
De kwaliteit van het zoute en zoete op-
pervlaktewater wordt de laatste jaren
iels beter. Maar het kan nog tientallen
jaren duren voordat de aquasystemen
zich weer hebben hersteld. Als we zo
doorgaan met de lozing van industrieel
en huishoudelijk afvalwaler is er geen
perspektiel op herstel van de ekologi-
sche systemen in het water. De belas-
ting van de Nederlandse binnenwate-
ren met nutriënten is nog een faktor JO
tot 25 te hoog. Die hoge hoeveelheid
leidt tot algenbloei en die kan de onder-
liggende planten en dieren verstikken.
Dit deed zich onlangs voor bij de kust
van Noorwegen.

Tips tegen watervervuiling
Enkele tips om zelf de watervervuiling
tegen te gaan:
• Probeer in 't algemeen het gebruik te
verminderen. Zuinig zijn met water is
goed voor het milieu.
• Voorkom bevriezing van waterlei-
ding en watermeter door ze te isoleren,
niet door de kranen open te zetten.
• Spoel geen theebladeren, olie, verf-
resten, maandverband, etensresten, fo-
to-ontwikkelaar, oude medicijnen en
dergelijke door de wc. Het geeft een ex-
tra overbodige belasting van het opper-
vlaktewater en van de zuiveringsinstal-
laties.
• Bent u toe aan een nieuwe wc-pot,
kies er dan één die een waterreservoir
met keuzeknop of één die slechts Sliter
per spoeling gebruikt.
• Gebruik bij voorkeur echte zeep voor
de afwas. Dat kan zijn:zachte zeep, een
scheutje vloeibare zeep of een zeep-
klopper met daarin een stuk huishoud-
zeep.
• Gebruikt u wel een synthetisch af-
wasmiddel doe dat dan spaarzaam. De-

ze middelen zijn vaak niet zo mi-
lieuvriendelijk.
• Maak geen gebruik van de voorwas-
programma's. Week zonodig voor met
wat soda in een teiltje.
• Praktisch al uw wasgoed wordt
schoon op zestig graden, vaak zelfs al
op veertig graden. Heter is niet echt
nodig.
• Probeer eens wat minder te wassen,
spaar het wasgoed op.
• Gebruik een milieuvriendelijk was-
middel. Veel wasmiddelen zijn tegen-
woordig fosfaatvrij, maar dat wil niet
zeggen dat ze milieuvriendelijk zijn. In
deze produkten zitten vaak nitraten en
die zijn slecht voor de riolen. Echte mi-
lieuvriendelijke wasmiddelen zijn wel-
iswaar iets duurder, maar spaarzaam
in het gebruik .
• Droogde was aan de lijn, niet in een
droogtrommel.
• Bijzonder milieuonvriendelijke keu-
kenprodukten zijn chloor, desinfekte-
rende middelen (bakteriedoders en an-
ti.schimmelmiddelen), ontstoppers
voor de afvoer, oven- en grillreinigers,
kookplaatreinigers, bad- en wastafel-
reinigers, tapijt- en bekledingsreini-
gers, meubelsprays, wc-blokjes. lucht-
verfrissers, vlekkenwaters (zoals was-
benzine), snelontkalkers en graffiti-rei-
nigers .
• Stoffen, die u liever niet of heel wei.
nig moet gebruiken, zijn zure wc-reini-
gers (zoals wc-eend) en droge ol vloei-
bare schuurmiddelen, allesreinigers,
ruilenreinigers en blokjes voor in het
spoelreservoir van het toilet .
• Neem een korte douche. geen bad. In
een ligbad verdwijnt al gauw 125liter
water. terwijl bij een douche van vijf
minuten maar 50 liter weer door de af-
voer verdwijnt.
• Koop een waterbesparende douche-
kop. Die gebruikt de helft minder.
• Laat de kroon niet onnodig lopen en
repareer druppelende kranen .
• Heeft u een aulo, was 'm met een
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paar emmers water in plaats van de
waterspuit erop te zetten. Al het water
dat u wegspoelt, komt weer in hel op-
pervlaktewater terecht en moel weer
worden gezuiverd. Gebruik water dus
zo min mogelijk en houd het zo schoon
mogelijk.

Zure regen en uw auto
Ook de lucht is ernstig vervuild. In som-
mige grote steden is de lucht soms al
adembenemend. Vuile lucht kan aan-
doeningen aan uw luchtwegen veroor-
zaken. De luchtverontreiniging wordt
veroorzaakt door uitstoot (emissie) van
verzurende stoffen door industrie, nuts-
bedrijven en het verkeer. U kunt hier er
wat aan doen door uw auto meer te ra-
ten staan - ol er überhaupt geen aan te
schaffen. Het partikuliere autorijden is
één van de grootste bronnen van lucht-
vervuiling.
Ons land heeft meer auto's per vierkan-
te kilometer dan enig ander land. In
1987reden er 5 miljoen personenauto's
rond. Over 25 jaar zullen dat er 7 of 8
miljoen zijn. Deze stijging heelt grote
gevolgen. Natuurgebieden worden ver-
minkt door aanleg van nieuwe wegen,
voor kinderen is er nauwelijks meer
ruimte om te spelen, omdat er meer par-
keerplaatsen moeten komen en het ver-
keer kost jaarlijks vele doden en gewon-
den. Ook zijn auto's een belangrijke
bron van geluidsoverlast.
Auto's zullen milieuvriendelijker wor-
den door het gebruik van loodvrije ben-
zine en door de katalysator. Die werkt
echter pas na anderhalve kilometer en
laat bij hoge snelheden veel stikstofoxi-
den door. De vermindering van de
luchtvervuiling door deze maatregelen
wordt teniet gedaan als het aantal au-
to's blijft groeien en men harder dan
honderd kilometer mag blijven rijden.
Pas bij een halvering van al het auto-
verkeer - in kombinatie met een massa-
le overstap naar 'schone' auto's -zal de
luchtvervuiling door uitlaatgassen vol-
doende worden verminderd.

U kunt iets tegen de luchtvervuiling
doen door:
• Deauto vaker te laten staan en op de
fiets te stappen, of te gaan lopen. Neem
vaker de trein, bus, tram of metro.
• Overweeg ol u een auto wel echt no-
dig hebt. alvorens hem te kopen.
• Probeer uw hoeveelheid huisvuil te
beperken. Het zal in toenemende mate
door verbrandingsinstallaties worden
verwerkt. Dezestoten verschillende ge-
vaarlijke stoffen uit in de lucht.

Afvalberg wordt hoger
Erzijnmomenteel 1600gevallen van bo-
demverontreiniging bekend, en dit is
nog het topje van de ijsberg. Hetmeren-
deel is bedrijfsterreinen waar illegaal
chemisch afval is gestort. De landbouw
bedreigt met zijn gebruik van bestrij-
dingsmiddelen en overbemesting ook
de kwaliteit van bodem en grondwater.
Daarnaast zijn de afvalstortplaatsen
een belangrijke bron van verontreini-
ging. In Nederland produceren alle
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huishoudens bij elkaar zo'n 5 miljoen
ton huisvuil per jaar. Hiervan wordt het
overgrote deel gestort. Dat is met name
gevaarlijk voor de bodem, omdat er al-
lerlei gevaarlijke chemische stoffen in-
zitten, zoals batterijen. medicijnen, cos-
metica en verf-resten. Jaarlijks worden
enige honderden hectaren bedekt met
een vijf tot tien meter dikke laag afval.

Zokunt u uw hoeveelheid huisvuil ver-
minderen:
• Koopselektief en kritisch. Vraag u ç:f
of u dat nieuwe produkt wel echt nodig
hebt en koop geen wegwerpartikelen.
• Breng al uw wegwerpglas naar de
glasbak. Verwijderdeksels. doppen en
kurken voordat u het glas in de bak
gooit.
• Koopartikelen zomogelijk onverpakt
-of anders eenvoudig verpakt. Bijvoor-
keur in glas of papier en met statiegeld.
• Neem een eigen boodschappentas
mee, dan heelt u geen plastic of papie-
ren draagtasjes nodig.
• Koopliever verse groenten. vlees en
vis dan kant en klare of verpakte.
• Vermijd verpakkingen van plastic .
geplastificeerd karton, blik en alumini-
umfolie.
• Gebruik zo weinig mogelijk papier
(dus geen wegwerp-papieren zakdoe-
ken en luiers). Schrijf op kringlooppa-
pier .
• Gebruik grote enveloppen opnieuw
door er een schoon adresetiket op Ie
plakken. Etiketten zijn te koop bij mi-
lieuwinkels. U kunt er natuurlijk ook
een gewoon velletje papier overheen
plakken.
• Gebruik ongekleurd en ongebleekt
wc-papier. Dit heeft minder bewerkin-
gen ondergaan dan gekleurd of ge-
bleekt wc-papier.
• Gooioud papier niet weg, maar infor-
meer bij uw gemeente, waar u met uw
oud papier terecht kunt.
• Weiger en voorkomongevraagd druk-
werk.
• Composteer uw groente-, fruit- en
tuinafval. Dit maakt de helft van uw

huisvuil uit. Heeft u zelf geen tuin,
vraag dan aan kennissen met een tuin
of zij uw afval kunnen gebruiken.

Voeding vaak schadelijk
De manier waarop ons voedsel wordt
geproduceerd is vaak milieuschadeiijk
door het vele gebruik van bestrijdings-
middelen. door de dieronterende bio-
industrie, de overbemesting van de bo-
dem, de vele chemische toevoegingen
aan het voedsel. de nodeloze verpak•
king en door grote hoeveelheden ener-
gie die ervoor nodig zijn. Ook eten veel
mensen ongezond. Een gezonde voe-
ding bestaat uit weinig vet, weinig of
geen vlees, weinig zoet en zout. veel
vezels. liefst verse en onbewerkte pro-
dukten en niet te veeL

Vuistregels voormilieuvriendelijk eten:
• Eet weinig of geen vlees en vis.
• Eet geen produkten uit de bio-indus-
trie (waar de dieren opeengepakt in
kleine ruimten moeten 'leven').
• Eet groenten en fruit van het seizoen.
• Gebruik levensmiddelen die zo wei-
nig mogelijk voorbewerkt zijn en geen
hulpstollen bevatten .
• Koopprodukten waaraan geen ofwei-
nig chemische bestrijdingsmiddelen of
kunstmest te pas zijn gekomen.
Het is niet mogelijk om altijd mi-
lieuvriendelijk te eten. maar een beetje
bewust kopen en koken kan ook. Dat
hoeft niet extra duur Ie zijn. Doormin.
der vlees te eten, spaart u al veel geld
uit.

Karin Kosmeijer

Will u meer wet•.•n ov•.•r mili•.•uvriendelijk
huishouden dan kunl u het b<.!•.•kj... Mi-
li•.•usparend Huishouden voor f 12.50beBlel.
len bij de Stichting Natuur •.•n MiIi•.•u, Don-
kerslraat 17. 3511KB Utrecht. T•.•lefoon: 030.
331328.
Daar kunt u ook t•.•recht voor v•.•rd•.•re infor•
mati •.•.•.•n bij d•.•Vereniging Milieudefensi •.••
Damrak 26, 1012LI Amst•.•rdam. Tel•.•loon:
020.221366.
(Overname uit Humanist mei 1989)



Oorlogstrauma's
In het boek 'Oorlogstrauma's na
4Sjaar? Politieken psychiatrisch
ongeduld' maakt F.A. Begeman
in zijn bijdwge de lezer op een
heel begrijpelijke wijzeduidelijk
hoe ooriogsgetrofJenen, soms na
tientallen jaren. klachten van
uiteenlopende aard kunnen krij-
gen. Het boek is op te vatten als
stevige kritiek op de regerings-
voorstellen, die het kabinet Lub.
bers vorig jaar presenteerde, in.
zake de ondersteuning van oor-
logsslachtoffers. In zijn inlei-

ding op de artikelenbundel
schrijft psychiater/psychothera-
peut A. Engelsman: ''Tegenover
de positieve, erkennende en roy.
ale strekking van de bevochten
wetten lijkt een sterke tegen-
kwcht ingebouwd te zijn in de
pwktijk van de uitvoering."
De overige twee bijdwgen wor-
den geleverd door A.J. V.d.
Leeuw over de ontwikkelingen
van de overheidszorg voor oor-
logsgetrollenen en een kort hel.
der kommentaar, van B.S.Polak,
op de regeringsvoorstellen.
Een zeer lezenswaardig boekje
over een delikate zaak.
A, Engelsman (red,): Oorlogs.
trauma's na 4S jaar? Van Gen-
nep, Amsterdam 1989. 112 blz.
f 19.50.(WH)

Solliciteren
Jaarlijks zijner inNederland mil.
joenen mensen die een (andere)
baan zoeken. Vooreen groot ge-
deelte zijn zij aangewezen op
personeelsadvertenties. In
'Baanbrekende brieven; Uit het
leve" van een sollicitant' neemt
Clemens van Diek de quasi-hu-
moristische stijl van veel adver-
tenties op de hak. Personeels-
lunctionarissen blijken zich
steeds vaker uit te sloven in het
maken van een zo trendy en op-
vallend mogelijke advertentie.
Clemens van Diek heefl de
handschoen opgepakt, en rea-
geert met regelrnaaI op dergelij.
ke advertenties. Zijn brieven en
de reacties daarop van de 'cam-
pus recruitment managers' (per-
soneelsfunctionarissen) zijn nu
gebundeld. en het resultaat
werkt enorm op de lachspieren.
Meteen flinke dosis vindingrijk-

heid en humor treedt hij de op-
stellers van de advertentie tege-
moet, soms niet zonder succes.
Kortom. Baanbrekende brieven
is een gwppige verzameling
'sollicitatiebrieven', zijn prijs
ruimschoots waard.
Clemens van Diek:Boanbreken-
de brieven, De Haan, Houten
1989.100blz. geill. f 14,90(WV)

Werklozen
Eind december vorig jaar hield
de Zweedse hoogleraar Ther-
bom een kritische lezing over
het Nederlandse werkgelegen-
heidsbeleid, die enorm veel stof
deed opwaaien. Therborn be-
toogde dat de Nederlandse mos.
sale werkloosheid geen econo-
misch noodlot is, maar het ge-
volg van het passieve werkgele-
genheidsbeleid in Nederland.
Wanneer achtereenvolgende re-
geringen meer prioriteit zouden
hebben gegeven aan werkloos-
heidsbestrijding (ondermeer via
hel uitbreiden van de werkgele-
genheid in de publieke sector)
en wanneer het Nederlandse be-
drijfsleven meer dynamiek had
vertoond en minder een 'kruide-
niersmentaliteit' had gehad,
dan had de werkloosheid veel
lager kunnen zijn. Demeeste op-
schudding veroorzaakte Ther-
bom met zijn voorspelling dat
voortdurende massale werk-
loosheid zal leiden tot getto's
van werklozen in de grote ste-
den, vergelijkbaar met de getto's
in de Verenigde Sloten. In het
boek 'Getto's in Holland' is deze
lezing van Therborn afgedrukt.
Daarnaast heeft Pieter Broertjes
de stellingen van Therborn voor-
gelegd aan een aantal Neder-
landers, waaronder oud.minis-
ter Albedo. minister De Koning
en Karin Adelmund en Ruud
Vreeman van de fNV. AI met al
is het een aardig boek, waarin
treffend tot uitdrukking komthoe
laconiek centrum-rechtse politi-
ci denken over de voortdurende
massale werkloosheid en hoe
bezorgd Nederlandse collega-
sociologen met Therbom zijn
over de schijnbare onvermijde-
lijkheid van het ontstaan van
getto's van werklozen. Het boek
nodigt uit lot een fundamenteel
politiek.economisch debat over
werkgelegenheid en werkloos-
heid. Met verkiezingen voor de
deur lijkt de tijd daar uitermate
geschikt voor.
Pieter Broertjes: Getto's in Hol.
land; Visies op armoede en
werkloosheid. VanGennep. Am.
sterdam 1989. 111 blz. f 19,50.
(WV)

India
De 'Derde Spreker Serie' werd
onlangs uitgebreid met weder-
om een uitstekend boek, te we-
ten 'Een handvol rijst' van de In-
diase schrijfster Kamalo Mar-
kandaya (geb. 1924).Hoofdper-
soon in deze roman is de jonge-
man Ravi die, door armoede ge.
dwongen, het platteland ont-
vlucht en zijn geluk beproeft in
de grote stad Madras. Het leven

in de stod blijkt minder moge-
lijkheden te bieden dan hij voor-
dien veronderstelde. Werk vin-
den lukt hem niet en haast van-
zelf belandt hijop het pad van de
kleine kriminaliteit. Ravi raakt
in konflikt meI zichzelf: hij be-
hoort zich fatsoenlijk te gedra-
gen. maar wal moet je om in Ie.
ven te blijven?
Wanneer hij een baantje krijgt
aangeboden bij de kleermaker
Apu lijkt zijn leven een beslis.
sende wending te nemen. Te.
meer daar hij ooknog trouwlmet
Nalini. de dochter van zijn baas.
Na het overlijden van Apu zet
Rovi de kleermakerij voor\. Hel
gaat echter niet goed met het beo
drij!je en Ravi raakt opnieuw
aan lager wal. Het boek geeft
een goed inzicht in de strijd om
het bestaan aan de onderkanl
van de Indiase samenleving.
KamaloMarkandaya: Een hand-
vol rijst, Novib. Den Haag 1989.
252blz. f 32.50.(WH)

Politieke prent
Sinds het einde van de vorige
eeuw vormen politieke prenten
een vast bestanddeel van de
bladen. Wat in frankrijk begon
('LaNation'. okt. 1887)werd inde
loop der tijden door. m.n. pro-
gressieve, kranten en tijd-
schriften in de resl van de we.
reld nagevolgd. Nu nemen ze
een niet meer weg Ie denken
plaats in bij de geschreven
media.
In zijn boek 'Poliliek per prent'
beschouwt Willem Langeveld
vanuit perswetenschappelijke
hoek, anders gezegd vanuit de
richting van de politieke kom-
munikatie. de politieke prent.

Deze invalshoek heeft een inte-
ressant boek opgeleverd, dat
een welkomeaanvulling is op de
vele boeken die reeds over _ de
geschiedenis van - de politieke
prent bestaan, Vooralhet hoofd.
stuk over de invloed van de pren-
ten is heel aardig ("Uitde mage-
re onderzoeksresultaten waar-
over we beschikken. valt eigen.
lijk maar één conclusie te trek-
ken: die invloed is niet groot").In
schril kontrast met deze konklu-
siestaat het tumult dat sommige
tekeningen kunnen veroorza.
ken. Zowerd de hier algedrukte
tekening van de in Nederland
woonachtige (dit voorjaar over.
leden) Duitser Gerd Amtz, geti.
teld 'Het Derde Rijk', van de in
1936 in Amsterdam georgani-
seerde Anti-Olympialentoon-
stelling verwijderd. Reden: bele-
diging van een bevriend buiten-
lands staatshoofd (lees Hitler)!
Voorliefhebbers van politiek te-
kenwerk is dit boek een aan-
rader.
Willem Langeveld: Politiek per
prent. Ambo,Baarn 1989.l6Gblz.
geïll. f 39,50.(WH)

Palestina
Voor wie iets meer wil weten
over de achtergronden van het
Palestijns verzet. verscheen dit
voorjaar een tweetal uitsteken-
de boeken: een verhalenbundel
rLand van tijmen stenen') en een
open brief rBrie! aan een joodse
vriend').

Na lezing van de bundel 'Land
van tijm en ste"en' was ik over
eén ding zeker: de Palestijnen
verzetten zich niet alleen nu.
maar zullen dit ook in de loe-
komst blijven doen tegen het hen
aangedane onrecht. De zestien
verhalen van dertien Palestijnse
auteurs worden gekenmerkt
door twee elementen: het belang
van de eigen identiteit (en dus
het elkaar niet loslaten) en het
verzet tegen deoverheerser. Ver-
zetsliteratuur pur song.
"Eenoverwinning loont nimmer,
terwijl een verminking van de
mens altijd onherroepelijk is."
Met dit citaat van Camus begint
Ibrahim Soess zijn indrukwek-
kende "Briel aan een joodse
vriend", Soess (vertegenwoordi-
ger van de PLO in frankrijk)
brengt alle argumenten die een
rol spelen in het Israelisch-Pa.
lestijns konflikt ter sprake. Dat
doet hij heel openhartig. Zonder
dat zijn veroordeling van het Is-
raelische optreden in de bezette
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gebieden aan scherpte inboet
wordt langzamerhand duidelijk
waar hij voor kiest: "de verwer-
kelijking van de onvermijdelijke
coéxistenlie ...
Lang nadat men dit boekje heelt
dichtgeslagen blijft de inhoud
de lezer bezighouden. Een groter
kompliment is nauwelijks denk-
baar.
Lond van tijm en stenen, Pales-
tijnse verhalen. Het Wereldven.
ster. Houten 1989. 212 blz.
f 27,50,
Ibrahim Soess: Briel aan een
joodse vriend, Het Wereldven.
ster. Houten 1989.99 blz. f 14.90.
(WH)

Isolement in India
Bij Van Gennep, verscheen al
weer de vijlde Duras.vertaling
en wel van één van haar indruk.
wekkendste romans, 'De vice.
consul". MOf,juerite Duras
schreef het boek in 1965. Jean A.
Schalekamp maakte de Neder-
landse vertaling, die door Con.
tact werd uitgegeven in '67, door
Pranger in '80en nu dus door Van
Gennep. Een roman waar vraag
naar blijlt en terecht vooral voor
wie de schitterende film 'India
Song'. die Duras er in 75 zeil van
maakte, kent.
De Franse vice-consul in Lahore
is geschorst: hij stond schreeu.
wend op zijn balkon en schoot op
honden en melaatsen. Woede?
Tropenkolder? Niemand weet
het, Hij wordt voorlopig overge-
plaatst naar Calcutta in afwach-
ting van een nadere bestem-
ming door zijn superieur. de am-
bassadeur aldaar. Voor diens
vrouw vat hij zijn eerste en enige
liefde op. Anne-Marie Stretter
blijlt echter onbereikbaar vooral
haar geliefden en geelt zich ten-
slo!!e aan de zee. Wat beiden
bindt in deze geheimzinnige en
onmogelijke liefde is dat zij als
enigen het gezang horen van

een dakloze inheemse op het
strand net buiten bet pork van de
ambassade. Over haar gaat de
parallel-geschiedenis van isole.
ment en dodelijke eenzaamheid.
die door deze roman is geweven.
Als zwanger meisje door haar
moeder verstoten laat ze haar
baby achter bij een blanke
vrouwen zwerft tien jaar honge-
rig en zich prostituerend over het
hele Indiase schiereiland.
Marguerite Duras zei in een lang
tv-interview (in .78in Dsl. uitge-
zonden). dat de zwijgende Anne-
Marie Strelter madel stond voor
alle vrouwen in haar verdere
liefdesverhalen. Enin feite, stel-
de ze, zouden boek en Iilm gaan
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over de ondergang van deze
liefdeloze wereld, waarbij het
kolonialisme en de lepra in dit
geval slechts 'details' in het ver.
haal vormen.
Marguerite Duras: De vice.con-
S\ll. Van Gennep. Amsterdam
1989. 160 blz. f 24,50(FS)

Humanistische utopie
.En behalve wetenschappelijk
gein teresseerd was hij ook maat-
schappelijk geëngageerd: hij
deelde het humanistische ide-
aal van de permanente opvoe-
ding volledig, en schreef over
ziekten en geneeswijzen. voor/-
planting en seksualiteit, zorg
v(X)rinvaliden en bejaarden. De
opvattingen die hij daarbij uit-
droeg. kunnen op bepaalde pun-
ten zonder aarzeling modern ge-
noemd worden ..
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Dit schrijft Paul van Heck over
Tommaso Campanella (1568-
1639) in de inleiding bij zijn ver-
taling van diens 'De Zonnestad' .
En bij het lezen over het leven
van deze dominicaner monnik
uit de late renaissance val je van
de ene verbazing in de andere.
V(X)rtgekomenuit een straatarm
analfabetengezin in het Zuidita-
lîaanse Calabrië, destijds een
Spaans wingewest. werkt deze
autodidact zich in lultele jaren
op tot éen der meest erudiete ge-
leerden in het Europa van die
tijd. Vrienden bewonderaar van
tijdgenoten als Galilei en Des-
cartes. maar met vaak van hen
afwijkende denkbeelden, en een
gezworen tegenstander van Ma-
chiavelli.
'DeZonnestad' en zijn zëër talrij-
ke andere werken schreef Cam-
panella grotendeels gedurende
ruim 30 jaar gevangenschap in
de kerkers van de Spaanse over.
heersers en vooral van de Room-
se Inquisitie, die hem aan de
gruwelijkste en langdurige 101-
teringen onderwierp. "De Zon-
nestad. beslaat in deze eerste
Nederlandse vertaling ruim 50
pagina's en is vormgegeven als
een dialoog tussen een Maltezer
ridder en een Genuees stuurman
van Colombus. Eenzelfde vorm
als z.nberoemde Britse voorgan-
ger, de 'Utopia' van Thomas Mo-
re, Beide schetsen van een idea-
le samenleving kennen (X)kele-
menten van Plato.s .Staat": af-
keer van privé-bezit en luxe, in
principe gelijke opleiding. rech-

ten en plichten van mannen en
vrouwen, het defensieve karak-
ter van de oorlogvoering e.d.
Kortom. een uiterst boeiend en
leerzaam boekje. nog altijd!
Tommaso Campanella: De Zon-
nestad. Ambo. Baarn 1989. 120
blz. f 25,-. (FS)

Holisme
Het holisme - een filosofie, die
de mens ziet als onlosmakelijk
verbonden met de natuur en de
aarde - mag zich in een nog
steeds groeiende aandacht ver.
heugen. Eind '87bracht het Hu-
manistisch Verbond een infor.
matief boekje erover uit onder de
titel.Nieuwzichl. visies op holis.
me, New Age en Aquariustijd-
perk.;nog te verkrijgendoor stor-
ting van f 12,50 op giro 58van de
Humanistische Pers te Utrecht.
Ook het humanistiSÇhe kwar-
taalblad Rekenschap kwam met
een holisme-nummer. dat is Ie
bestellen d(x)1f 12,50 te storten
op giro 582293van de Stichting
Socrates te Utrechto.v.v..Reken.
schap, sept. '88'.
En in mei jJ. verscheen in de AO
(Actuele Onderwerpen).reeks
van de Stichting IVID(Instituut
voor Individueel Onderwijs) AO
nr, 2265:'Holisme. New Age en
Aquarius', geschreven door de
chemicus Rieks van Faassen.
Een klein, geïllustreerd boekje
(24 blz.). dat nieuwsgierigen
naar deze 'nieuwe' stroming in
wetenschap. kunst en samenle-
ving kort en helder informeert
over zaken als: de opkomst van
het holisme, belangrijke auteurs
(o.a. Marilyn Ferguson, Fritjol
Capra, Jean Charon, C.F. van
WeiszCrckerl. holistische ge-
zondheidszorg en kunst. inclu-
sief denken, ecologie.onderwijs,
de evolutie van het heelal en de
overgang van het Vissen- naar
het Waterman-tijdperk. Meteen
samenvatting, verklarende
w(X)rdenlijst en een literatuur-
overzicht voor verdere infor.
motie.
AO nr. 2265over holisme is te
bestellen door overmaking van
f 3,50(incl. porto) op giro 287934
van Stichting lVIO/ADte Lely-
stad. (FS)

Dumdums
'Ikkon m'n ogen dan (X)knietge.
loven toen ik tussen het van ver-
lof terugkerend pukkelig
dienstplichtig geteisem plotse.
ling de majestueuze gestalte
van Dex/er Gordon ontdekte, •
Een zin _ en bepaald nog niet de
onaangenaamste - als 'aardig.
representatief voorbeeld van de
stijl van uitdrukken van de zich-
zelf 'gelouterde ex-autoverko-

per/saxofonist" noemende Hans
DuIfer,Dezeschrijft ookcolumns
in de muziekkrant Oor onder de
titel 'Dulle,'s dumdum'. Daar-
van zijn volgens de flaptekst, 'de
beste nu onder dezelfde treffen-
de titel gebundeld., Nu, laat ik.t
maar meteen zeggen: voor mij
had dat niet gehoeven. Grol
taalgebruik kan functioneel zijn,
soms ook leuk en onder de titel
'dumdum' kan heel wat. maar
bijv. over het personeel van de
boekhouding van een omroep-
vereniging schrijven dat het 're-
gelrecht gerekruteerd lijkt uit de
psychopaten-afdeling van de
Wallen SS'.,. is dat humor? Valt
dat onder (flap):'scherpzinnig en
bovenal humoristisch misston-
den aan de kaak stellen'? Ik
dump de meeste dumdums in de
categorie platte lol met een krat
pils op. Endat twee van de zeven
langere artikelen - m.n. die over
Chet Baker en Charlie Parker -
best aardig zijn. kon voormij de
bundel niet meer redden.
P.S. Wat zou zo.n auteur eigen-
lijk onder 'gelouterd. verstaan?
Hans Duller: Dulle,'s dumd\lm.
In de Knipscheer, Amsterdam
1989. 140 blz. Qeil!. f 20,- (FS)

Messcherp
'Zonder pardon' bevat zo'ndertig
verhalen van de Venezolaanse
schrijver Luis BrittaGarcia. Ver-
halen, doorgaans niet langer
dan zo'n anderhalve pagina,
maar zó veelzeggend dat je na

lezing van éen verhaal het idee
hebt een roman te hebben gele.
zen. De verhalen gaan dan ook
ergens over.
De thema's zijn zeer gevarieerd.
Veel verhalen hebben het so-
ciaal.positieve geweld als on-
derwerp (onrecht. korruptie, on-
derdrukking en verzetl. andere.
bijna science liction-achtig aan-
doende. verhalen gaan over
martelingen en de oorlog. Maar
ook angst en vervreemding zijn
steeds weer opduikende thema's
in de velhalen van BrittaGarcia.
Een van de meest indrukwek.
kende verhalen vond ik 'Let op
het ontbreken van opsluiting ..
Hierin wordt een gevangene ten
tonele gevoerd die niet meer
vast hoelt te zitten achter tralies.
maar er toch nooit meer vandoor
zal gaan, omdat men bij deze beo
klaagde. de zenuwoonen die
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Deze Walam Olum (letterlijk: de
waarheid die met rode kleurstof
is geschreven) is hel enig over-
gebleven boekwerk van Noord-
amerikaanse Indianen. Het
kwam in blanke handen doordat
een zekere dr. Word in 1820een
aantal Delaware het leven redde
tijdens een epidemie. Als dank
kreeg hij hun 'geschiedenis.
boek', in rode oker en hiërogly.
fen vastgelegd op berkenschors,
plankjes en stokken. De ca. 180
simpel ogende, maar veelbete.
kenende prenljes zijn in deze
fraai gebonden uitgave alle op-
genomen - met de Indiaanse ter-
men ernaast en de Nederlandse
vertaling eronder - op de rech-
terpagina's en korte toelichtin-
gen Ier linkerzijde.
De zes boekdelen gaan over: het
scheppingsverhaaL de wnd-
vloed. de tochlover de Bering-
stroat en door hel Noordameri-
kaanse continenl. de opperhoof-
den en hun daden, de strijd in
het Ohio-dal en tot slol de dra.
matische geschiedenis lussen
1609(komst der Nederlanders) en
1820.Daarnaast zijn er o.a. toe-
lichtende hoofdstukken over de
(voorlgeschiedenis van de Dela-
ware en over de Walam Olum.
Interessant detail in die historie
zijn de pagina's over de rol van
onze landgenoten in de eerste
helfl van de 17eeeuw: zoverloor
bijv. de voorganger van gouver-
neur Peler Stuyvesant, gouver-
neur Willem Kiell zijn baan door
een Indianenoorlog, waarbij
mevrouw Kielt de geschiedenis-
boeken haalde 'als de dame. die
schreeuwend en stomdronken,
voetballend met de afgehakte
hoofden van de Indianen, door
de slIaten van Nieuw.Amster-
dam ging.'
Walam Olum. Ankh-Hermes,
Deventer 1989. 186 blz. geïll.
f 45,-, (fS)
Wim Hejj, Frank Speelstra,

WesseJ Visser

In haar serie 'Grote Klassieken'
heeft uitgeverij Ankh-Hermes al
enige tientallen gerenommeer_
de standaardwerken uiVover di-
verse culIuren uitgebracht. Zo
verschenen o.a. f. Tjing. Edda,
het Egyptische en het Tibetaan-
se Dodenboek en Popul Vuh, hel
heilige boek van de Maya's. On.
langs kwam daarbij 'Walam
Olum, hel heilige boek van de
Delaware-Indianen', vertaald
en toegelicht door Jelle Kas-
persma.

4(). pc=men die zich voorll>e_~en
komen vanuir her OOSten
de blanke" rij komen

Indiaanse historie

ontwerp en verder vind ikde loto
van de schrijfsIer als een nou-
weHjke Alain Delon achter op
hel boek ook een vondst.
Helke Sander: De drie dames K.
Uitg. An Dekker, Amsterdam
1989.143blz., f 27,50. (FS)

geestig maakt de Berlijnse cine-
aste Helke Sander daarmee een
begin in haar romandebuul 'De
drie dames K: De dames (geen
lamilie, hun achternamen be-
ginnen alle meI een K)verlellen
elkaar verhalen tijdens een
kerstvakantie in een berghut.
Het zijn hun eigen belevenissen
als vrouwen die er goed uitzien
en die beroepsmatig succesvol.
intelligent. harstochtelijk en
geëngageerd zijn. Een combina-
tie van eigenschappen die ieder
de nodige problemen oplevert in
de omgang meI mannen, zake.
lijk en relationeel. Een topper
vond ik het verhaal 'Een tochtje
met een UfO' over een weekje
bergwandelen van een der da-
mes K. met ene HeinzS. (de UfO
dus).
Ik heb enorm genoten van dit
boek, soms schalerlachend en
menigmaal met het schaamrood
op de wangen bij zeer herken-
baar beschreven mannelijke ge-
dragingen en (non)motiverin-
gen. Het blijlt 'bewust worden
gaat van au', maar ook emanci.
peren met een lach en een traan!
An Dekker verdient een compli.
ment voor het prachtige boek.

Drie dames

inlormalÎe over openingstljden,
toegangsprijzen, bereikbaar_
heid (via openbaarvervDer), par-
keervoorzieningen, een platle-
grond van hel museum en de
hoogtepunten uil de kollektie,
Praklische gegevens over onder
meer spreekuur, publikaties,
rondleidingen, IespakketIen, bi.
bliotheek, museumwinkel, res-
lauranl en speciale voorzienin-
gen en aktiviteiten voor gehan-
dikapten en kinderen komplete-
ren de informatie. Dit alles over-
zichtelijk gerangschikt op veelal
twee pagina's.
Da eerste drie uitgekomen deel-
tjes zijn 'Amsterdam en omge-
ving', 'Veluwe en flevoland' en
'Limburg en het Rijk van Nijme-
gen'. De volgende drie deelljes
verschijnen nog dil najaar. de
laatste vier komen in 1990uit,
'Praktische museumwijzer'. Van
Holkema en Warendor!. Houten
1989. f 14,93 per deel. 175 blz..
geïll. (WH)

'Destijds had zij, zelf overdon-
derd door dit inzicht. tegen hen
gezegd. dat ALLES werkelijk AL-
LES opnieuw overdacht moest
worden. Als ze werkelijk wilden
ophouden elkaar te kwellen en
elkaar wederzijds de schuld te
geven, dan moesten eerst eens
de onderdrukte gedachten van
vrouwen wereldwijd aan de op-
pervlakte gebracht worden.'
Bloedserieus, soms keihard,
maar vooral ook verrassend

Museumgidsen
Museumliefhebbers road ik aan
de komende weken eens bij de
boekhandel binnen te lopen om
de eerste deeltjes van de 'Prakti.
sche museumwIjzer' in te kijken.
In totaal zal de serie uit Iien
deeltjes bestaan, waarbij een
groepering naar regio bij de sa.
menstellers de voorkeur genoot
boven een indeling naar provin.
cie. En ik denk dat ze daar julsl
aan hebben gedaan. Iedere gids
beval informalie over zo'n lach-
tig van de ongeveer 800 Neder-
landse musea. Alfabelhisch ge-
rangschikt op naam en plaats-
naam geven de museumwijzers

te doden' (nr. 24)gaat de bioche-
micus AlbeIl Grit in op de anI-
wikkeling en medische aspek-
ten van biologische en toxine-
wapens alsmede op de totstand.
koming van de Biologische Wa-
pen Conventie (I975). Ook staat
hij stil bij een tweede incident
(de miltvuur epidemie in Sverd-
lovsk, 1979,en het gebruik van
toxine-wapens. ook wel gele re-
gen genoemd, in Zuid.Oost-
Azië. tussen 1975en 198]). Een
ander punt waar Grit de aan-
dacht op vestigt is het gevolg
van Recombinant.DNA-tech-
nieken op de ontwikkeling van
biologische wapens, Voor NBC-
geinteresseerden een aanrader.
Prol. dr. K.Brouwer e.a.: Milieu,
Derde Werelden Vrede. 1989.113
blz., f 10.- (excl. porto):
Wim de Haar (red.): Gemeente
over de grens? 1989, 66 blz.,
f 10,- (excl. porto).
Albert Gril: Biologi6che wapens,
leven om te doden. 1989,126blz.,
f 15,~(excl. porto).
Bovenstaande Dosschriften zijn
te bestellen bij het Studiecen.
trum voor Vredesvraagstukken,
Postbus 91OB,6500HKNijmegen
(080-515687).(WH)

weg met de idioten, weg met de
zotlernij! Ik geef de macht terug
aan de burgers!" zet hij er, op de
laatste bladzijde. een punt ach-
Ier. Het meest opmerkelijke van
dit boek is niet het verhaaL maar
de schrijfstijl. In een waterval
van woorden. meI daarin ver-
werkt een - funktionele - dosis
grofheden, neemt de auteur de
lezer mee op een wijze die het
best met 'adembenemend' kan
worden omschreven.
("Ik schreeuw, ik scheld,
schuimbek en schrijf', zegt Tan-
si. "omdat ik mijn hoop op betere
lijden door wil geven"),
Een origineel boek!
Sony Labou Tansi: De schande-
lijke staal. In de Knipscheer,
Amslerdam 1989,162blz. f 29,50.
IWHI

Van de Kongolese schrijver Sony
Labou Tonsi verscheen een
tweede roman in vertaling' 'De
schandelijke staaf.
Hoofdpersoon in deze satirische
roman is president kolonel Mar-
tillimi Lopez. een manisch-de-
pressiel staatshoofd die in een
niet bij name genoemd Afri-
kaans land een waar lerreurbe.
wind uitoolenl. Mei hel uitroe-
pen van uleve hel vaderland!

Het studiecentrum voor Vredes-
vraagstukken voegde onlangs
aan zijn serie Dosschriften drie
nIeuwe deeltjes loe.
In 1nterrelaties IUS6en milieu,
derde wereld en vrede' (nr. 22)
leveren diverse auteurs in hun
resp. bijdragen materiaal aan
waaruit duidelijk wordt dat mi-
lieu, derde wereld en vrede geen
op zichzelf staande zaken zijn,
maar nadrukkelijk met elkaar
zijnverbonden.
In'Gemeente over de grens?' (nr,
23) wordt niet zozeer ingegaan
op de vraag of gemeenten een
verantwoordelijkheid hebben
m.b.1. een gemeentelijk vredes-
beleid, maar veel meer hoe zo'n
beleid erdan uit zou kunnen zien
en ol het ook daadwerkelijk el.
fekt heelt.
In de zeer interessante studie
'Biologische wapens, leven om

Satire

Oorlog en vrede

I,ijo g•• ",wo,diog" goleid"
anders heeft aangesloten.
Werkelijk messcherpe verhalen.
Luis Brille GarçlQ: Zonder pur.
don. NOVrn. Den Haag 1989. 88
blz .• geïlL f 17,50. (WH)
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