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DE LAATSTE
DIENSTPLICHTIGEN
De afschaffing van de diemtplicht komt langzaam Jllaar Zeker naderhij. IJl'
41 ste brigade in Duitsland wordt versncId gevuld met beroepspersolleel. de
luchllllohiC!e brigade kent al nauwelijks anders. IJl' vra;lg n;lar bet "anders"
zijn vall beroepssoldaten ten opzidue \'an dienstplichtigen wordt regelmatig
~esteld: zijn deze soldaten gemOliveerder, lager opgeleid, reduser in politiek
opzicht dan hun dienstplichtige collega's? Er valt op dit IllomelIl weinig van te
zeggen. De eerste parate HBTers vormen waarschijnlijk geen correcte afspiege-
ling van de toekomstige heroep~soldaten: zii hebben vaak al in dienst gezeten.
of moesten Ilog. het eerste aanbod was grom. er kon dus makkelijk gesclt'c.
teerd worden, De eerste probleJllen met \'ulling zijn al wcl geconstateerd, en de
eerste ernsti~e klachten owr behandeling door hel kader zijn inmiddels ook
opgevangen. Het blijkt niet eenvoudig een nieuwe populatie militairen goed
op te \'angen, en dan nog in een periode van reorganisatie en bezuinigin~.
Deze drie onderwerpen hebben de meeste aan(lacht: een beroepsleger, reorga-
nisatie en bewinigin~en met SIrengere eisen en eehte omslagen. Wie denkt cr
op dit moment nog aan de dienstplichtigen die, nog steeds verplicht, en in
steed~ kleinere getale een (klein) jaar van hUll leven doorbrengen in de warboel
die de landmacht op dit momelll (misscbien onvermijdelijk?) op \'cel plaatsen
is? Veel dienstplichtigen ge\'Cn zich op Hlor uitzending naar voormalig
)oegosla\'ië: zinnig bezig zijn. het extra ~eld. he[ avontuur - wie weet wat hun
trekt. Anderen bezeuell eell stoel op een rkk waar de omzetting naar een be-
roepsleger nog niet ecbt begonnen is, leu ' of niet leuk werk, wel eeJl bötaande
functie met een bepaalde waatde voor de organisatie. ,\1aar hij de luchtmobic.
k brigade voelen veel dienstplichtigen zich niet zo lekker: de heroeps nemen
o\'er, ell tegeno\'er de zinloosheid staat geen enkele compensatie. Het lijkt
soms wel of del.elfde mensen die zo de mond vol hadden over het nut en ple-
zier van de dienstplichtige 1ll;1tenhun nu vergeten lijn. Een waarscbuwing
\'oor andere omschakelende onderdelen en, uit menselijk oogpullI, niel w'n
beste beuTl voor defensie.

Redactie



Je bent jong, dienstplichtig en je wilt wat
Stel, je hebt je opleiding afgemaakt en wilt cven wat anders doen voor je aan
ccn baan hegint. Je bent sportief en hebt zin een jaartje lekker te stekkeren.
De dienstplicht bestaat nog en je hent aan de beurt. Prima combinatie toch?
Martin de Lange kon, na zijn opleiding op de SROI (School Reserve-
Officieren Infanterie), terecht bij de Luchtmobiele Brigade (11 Lumbl.Brig)
en verwachtte ccn leuke, zinvolle tijd tegemoet te gaan. Tcn tijde van dit ge.
sprek is hij reserve tweede luitenam en zwaait hij binnen enkele weken af.
Een gesprek over zijn verwachtingen en \vat cr van uitgekomen is, of te wcl:
van motivatie naar demotivatie.

Toen ie upkwulII. hoe keek ie toell tegen
die/lst aan?
Ik had cr heel vet'! zin in, allan~ voor die
tijd, Ik deed veel aan sport en dacht daar
in dienst mee door te kunnen gaan, met
allerlei nieuwe dingen erbij. !':a mijn di-
ploma was ik twee maanden met vakan-
tie geweest, op zondagavond kwam ik
terug en op maandagmorgen kwam ik
op. echt heel enthousiast.
}I' kwam OIJ bi; dl' SROI, l)(Ie WilS het
daar?
Ik was gemotiveerd voor het leger, en
voelde me ook wel vereerd dat ik reser-
ve-officier zou kunnen worden. Het was
een zware opleiding en d,lt vond ik leuk.
De meesten deden behoorlijk hun best,
maar het gekke was dat degenen die dat
niet deden, en bijvoorbeeld zc1fs her
GOE.\1bivak (ge\'l'chtsocfening enkele
man) misten, toch bevorderd werden.

Die bevordering bleek gewoon st,1I1-
daard te lijn.
Je had nÎet het gevoel overbodig te lijn.
je leefde toe naar de PC-functie (pc1o-
tonscommandant) waM 1evoor opgeleid
werd. Ook de rest van de opleiding voor
de verbindingen, in IIarderwijk en Ede.
was daar helemaal op ~eridlt, ook al
waren het, hehtas vuor mi), vooral lessen
binnen.
\'(iist Ie al g,IIIU/ waar ie lIaar toe zou
gaan?
Er was eigenlijk alleen een keus tussen
Seedorf of (ie I.uchtmobiele Hrigade. In
Harderwijk wist men nog wel niet zo-
veel van 11 Ludut1lohic1, maar cr liepen
wel soms mannen rond in camouflage-
pakken ('11 met rode baret. liet leek mij
prachtig urn daar terecht te komen. en ik
stelde ze zoveel mogelijk vragen. Uit ,ll1e
informatie die ik kreeg maakte ik op dat

ik ook de VA.\101.(voortgezerre algeme-
ne militaire opleiding) zou gaan doen,
en dus een rode baret zou kunnen halen.
En 1/11 dml ;e jJartlte ti;d. hoe kw,lm ;e
binllen IJi; 11 Luc!JtmoIJiei?
Ik had al een keer, tijdens een st3ge-d;lg
iJl Sch,\MsbcrgcTl, gehoord: "Wc hadden
je niet meer verwacht", maar ik moest
toch kOllll'll. Ik werd commandant van
het verbindingspeloton. waar ik ook
voor opgeleid hen, maar om te beginnen
heh ik nooit. niet hij binnenkomst of la-
ter, een gesprek met de compagniescom-
mandant gehad over mijn taken of wat
er van mij verwacht werd. Bovl.'Tldien
werd al snel dUIdelijk J,tt er in mijn tijd
geen oefeningen wuden zijn. Ik hen
nooit geoefend in mijn eigen functie. Er
zat (Tn sergeam-Ill,tjoor hij het \"erbin-
dingspdoton. die mij heel fanatiek van
alles ging vertellen over de gang van za-
ken en Je henodigde spullen tijdens oe-
feningen. maar er zou dus nooit iets van
komen. Dat motiveerde al niet zo.

• Van functie naar functie.
Na een maand of drie was er 's morgens
hij het appèl een onbekende bl'roeps-lui-
tenam; hij werd door de coml11,\ndant
voorgesteld als de nieuwe commandant
verbindingspeIotoll. Plotseling was ik,
zonder van iets te weten, "tol'gl'voegd"
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commandant geworden. Ik ben cr llooit
achteraaTl gegaan, ht,t ging mijn VCt-
stand te hoven dat de commandant mij
hierover nooit te spreken ht'cfr ge-
vraagd.
Ik \Yerd toen PC \'all het brig,ldc~staf pe-
loton; de vorige combineerde dele func-
tie me[ werk op Je sectie 2 van de hri-
gade. Het hk-ek zo druk op die sectie,
dat ik de PC-fum:ric van hem ovcr moeST
nt'men: drie maal per dag een appèl en
waT VRA 'rj('S afhamklen. een uur P"T
dag werk. Er hinTTl nog zeven uur over.
Ik bell toen een aantal kncn naar de
COInmanJ,lnT gegaan om werk tc vragen:
binnen de sectie Opleidingen heb ik toen
ecn aantal functies van telkem ecn p.lar
weken gehad. Mij \vt'rJ nooit van te vo-
ren verteld welke functie ik nu weer zou
gaan krijgen. Het begon wel heel goed
bij de sectie 3. \vant ik kon mt.t. naar de
para-opleiding. Dat heb ik heclleuk gc-
vonden: niet alleen de opleiding. maar
ook de perfecte manier waarop de com-
mando's alles voor elkaar hadden. All~s
was rot in de puntjes geregeld. ieJereen
was hcd scrit.us en oplerrend met zijn
werk hezig. (bar kunnen n: bij
Luchunohiel nog IH'd wat van lefl:n.
Uireindelijk hen ik nier hij de sectie ge-
hieven. mcn had het "te druk" om mij
eell fUllctie te gevell.
LatelI wc teT/IKKaall lIaar tie rode harct.
die wilde jc toch gr,wg h,I!I'Il?
Voordat ik hinnenkwam hadden wel
een paar dicnsrplichtigen mcegedaan
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aan Je VA~tOI.. maar dat m.lg nu nict
meer. Gek genoeg moeten de dienst-
plichtig artsen wel hun rode baret halen
"wam een dienstplichtig arts krijgt rode
haretten op l.ijn spreekuur". En dat ter-
wijl em PC. en ik dus ook. jOll~ens met
een rode haret in zijn peloton heeft zit-
ten. HOl'f ik nier te weten war daarvoor
dan ged.lan moet wordcn? Ik heh er \vel
steeds over door zitten H'uren, de com-
mand.lnt I.ei dat ik mee mocht doen met
de VA:-'IOL als cr plaats was. Ik heh cr
nooit meer iets vall gehuurd. Ik l.at dus
wel bii Luchtmobiel, maar hourde er
niet echt bij.
Geldt wat je 111/ I'crleld hebt l'Oor meer
dienstl)!ich tigcll?
Dit specifieke probleem geldt voor mij
persoonlijk. terwijl ik het als officier
toch nog redelijk heb gdlad. Voor voor-
al de sergeanten bij de stafcompa!;nie is
de simatie veel triester: I.ÎJ krijgen hele-
maal nit,ts te doen, v(loral degenen die
de hele dag op de compagnie zitten. Ze
worden niet als volwaardig heschouwd
en wordm niet geoefend. SolJ.ltell krij-
gen nog wel et'm een klusje re doen. ook
niet altijd even leuk, 1l1,I,lr&111 heb je
tenminstt' wat t(' doen. Bij oefeningen
gaan zij (elI zo ""'as het ook voor mij) al-
leen mct. als steun: achter de har st.tan
en \X'C's scboon maken. Ik denk trou-
wens dat. als de dienstplichtigen hier
~()ed geoefend waren gewcest en er echt
bij betrokken waren geweest, er nu voor
die uitzendin}!, vecl minder mensen van

andere onderdelen gehaald hadden hoe-
ven wordl'll. Zelf heh ik in mijn hele pa-
rate periode één keer geschoten, er lijn
jongens die nooit geschoten hebben en
nooit op bivak geweest zijn.
Wat ga je 111/ docn?
Op dit momenr hen ik aan het nadenken
over mijn heëdiging: hoc kan ik nu belo-
ven tot mijn vijfen\"eertigste beschikbaar
te blijven, als ik in mijn tunetie, of welke
andere ook. nooit geoefend ben?
Verder heh ik een brief geschreven aan
de generaal over de hele problematiek.
Ik bell benieuwd wat daar voor reao.::tie
opkomt.
Ol'er l'en dag of tien zwaai ik af, inmid-
dels totaal gedelllotiveerd voor het leger
en erg teleurgesteld.
Begrijp me trouwl'lls goed: ik denk dat
het \'oor een BIHer hier een prima tijd
kan zijn. Je leert eell helehoeI nieuwe
dingen en je weet waar je het voor doet.
Ik hoop dat bet kader gont met ze Olll-
gaat en ze niet alleen rotklussen laat op-
knappen, anders zijn ook zij hirlllen de
kortste keren Ilet zo afgeknapt als ik. En
wat de laatste dienstplichtigen betreft:
geef ze een zinvolle functie of houd cr
maar mee op.

Bedallkt I'oor lJet gesprek en slIcn's in
de bllrKermaatsc!Jappij.

joau Merens.



WILLY DEVJLLE live
(FNAC/Play It Again Saml
De charismatische New Yorkcr Willy
DeVille (eàre naam William Barsav)
heeft in Amerika nooit porten kunlll:n
breken, maar in Europa is hij mer name
als live-artiest een grootheid. En terecht,
wanT slechts weinigen in de muziek wc-
rdd weten soul, rock, blues, rhyrhm &
blues en latin op zo'n prachtige manier
tot een eenheid te smeden als de stijkol1c
DeVille, die al heel wat jaren meeloopt.
Eerst met zijn groep :\link DeVille en la-
ter als solo-artiest onder de naam Willy
DcVillc (hoewel hier de bezetting weer
als .\link DcVillc Band wordt vermeld).

HiJ wonde zich een bohémien en zwierf
over de wereld. Na Ncw York vcs[i~Jc
DeVille zich in Parijs en Ncw Orleans.
Willy DeVille Live werd juni vorig jaar
opgenomen in Je Ncw Yorkse Bottom
Line en Olympia in Pari is. De vIjftien
nummers zijn in t\vee categorieén in te
delen: ingetogen en uitbundig. De kwali-
ficatie luidt echter voor alle stukken ht,t-
zelfde: prachtig. 11cr een goede band
achter zich, weet de gesoigneerde
DeVille tiidens deze dwarsdoorsnede
van zijn carrière grote hoogten te berei-
ken. Gedreven door pure emotie, aange-
spoord door opzwepende percussie en
ondersteund door mooie .tchtergrond-
vocalen speelt hij stukken als TlJis Mllst
Be The Night. CadillilC Walk en h-fixed
Up, Shook Up Cirl . Daarin varieert ziin
aanpak van soul tot Springsteen-achtige
r& h. Het spetterende werk zit 'm in het
staartie en begint mer her zwoele en ex.
tatische Demasiado Corazo1J. gevolgd
door waarschijnlijk DeVille's bekendste
nummer SpallisIJ StrolI. Daarna wordt
flink gas terug genomen in Ben E. King's
kippeveltrekker Stand B)' Me om vervol.
gens in een geweldige climax te eindigen

met ziin authentieke hitversie van de
.\lexicaanse traditional Hey! foe.
Verplichte kost voor muziekliefhebbers
met het hart op de juiste plaars.

STONEFREE A Tribule Tu
Jimi Hendrix (Re riselWamerl
Het is even slikken wanneer The Cure
dit Hendrix-eerbetoon opent met /'urple
HJte. De voormalige wavehelden bak.
ken er niet veel van. Een moderne beat
degf<ldeert Hendrix' kl<tssieker tot enkel
voer voor de dansvloer. Een Hendrix-
nummer kan Je met een beetje experi-
menteren niet verbetert'n of vernieuwen.
Zijn verschillende eigen versies zijn al
perfect en ook de huidige rijd was hij
eind jaren zestig al ver voorbii. Originele
Hendrix-opnamen klinken nog stet.ds
vernieuwend. l.aat het schokeffect je er
echter niet van weerhouden om door te
zetten. want de cd is grotendeels gevuld
met muzikanten. die respl'C[ voor en bin-
ding met het wt'rk van Jimi Hendrix
hebben. Zoals Eric Clapron. die zijn ar-
tistieke hoogrijdagen in de Hendrix-pe-
riode kende en met een uitvoenng van
Stalle Free dicht hii her origineel blijft.
En degenen die dat doen. leveren de bes-
te bijdragen aan deze bloemlezing uit het
Hendrix.repertoire. Absolute uitschieter
is Spallish CJst/e Magie door de Spin
Doctors. Een enorme groove en een uit-
barsting van energie. \X'ie anders dan
oude bluesrot guddy Guv komt in aan-
merking om de slowblues Red HOlfse te
spelen? :--Jiemand. Die man was van gro-
te invloed op !lendrix' bluesinterpreta-
tie. De grootste verrassing is dt;>integere
Hey Joe-uitvoering van Body Count.
Opeens blijkt dat rapper Ice-T ook heel
behoorlijk kan zingen. Jeff Beek is net
als Clapton een tijdgenoot van Hendrix
en begeleidt Seal met spiritueel gitaar-
spel in Mallie Dejnt'ssiofl. Viool-
kunstenaar Nige1 Kennedy speelt een
grappige insttumt;>ntale versie van Fire.
Coveren is vaak een bloedeloze handel
in twecllehands emoties, maar or deze
cd brengt een flink aantal llluzi 'anten
heel wat inlevingsvermogen op. Zo we-
ten Chrissie Hynde en haar Pretendt;>rs
de gevoelige snaar en de essentie van
Hendrix.muziek te raken met Ho1d As
Love. PJ ..•l. Dawn stopt niet onaardig
samplt,s in een psychedelisch YOII Gat
Ale rlaatin'. Slash, Paul Rodgers en de
originele Band of Gypsys-leden Hilly
Cox en Budd ..•.:\lîles doen een lekker
rauwe f DOJl'i f.i!'t' T(uiay en Belly ver-
tegenwoordigt de alternatieve pophoek
met t;>t;>nmooi zwevend Are YOIl
EX1)eriellced? Livlllg Colour gaat ener-
giek en met gevoel voor authencitcit loos
in Crosstawn Traffie, gevolgd door het
langdradige instrumentale Third StoIIe
[-'rom The 511n van de technisch perfecte
Par Metheny .• \laar wel te netjes ge-
speeld en emotioneel vervlakt. Zo heeft
Hendrix hl;'[ niet bedoeld. Nee, dan
heeft de afsluitende gelegenheidsgroep
M.A.e.C., met leden van Pearl Jam en
Soundgarden, het beter begrepen. Die
'loden Hendrix wel aan en spelen I-Ie)'
HJh)' (tami Of The Rising SI/tl) mt;>r
smakelijkt. dynamische uitspattingen.

~~
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Jammer dat een aantal Hendrix-adepren
of bewonderaars ontbreekt. Biivoor-
beeld I'rince en I.enny Kravitz. maar lllet
name Sting (die al eens uitstekende ..•'er.
sies van LiU!e Wing en IJurple HJte ..•.er.
tolkte) en Red Hot Chili l'eppers (met
Pire, wst!es MJde Of SJlld en
Crossto/t.1/I Traf(ie op het repertoire).
Het merendeel van de wel aanwezigell
heeft de sch.lTplichtigheid aan Hendrix
met respect en overtuiging vastgelegd.

EDSON GUY POLONIA Take
Me As 1Am lVi u P.R. Cumpanyl
Edson Guy Polonia maakte voorheen
deel uit van de Arnhemse swingbeat-for-
marie 2 Nice. Take Ale As / Am is zijn
eerste cd op het solopad en bevat een
smakelijke mix van soul, rap en house.
Polonia weet binnen het s\vingbeat-gen-
re nieuwe paden in tc slaan en gaat daar-
om niet snel vervden. Vier van de vijf
Ilummers hebben vluchtige hit- en dans-
vloerpotentie. maar zullcn de tand des
tijds waarschijnlijk niet doorstaan. En
dat ligt niet aan de zuivere en soms hart-
verscheurende soulstem van Polonia.
want die is dik in orde. De cd Jrijfr ech.
ter re ved op eb:trunische beats en an-
dere computergestuurde liflafjes om
werkelijke zcggingskracht te hebben. Of
het moet de soulballad So h, I.ol'e W/itlJ
YO/f zijn. Daarin rrekt l'olonia alle regis-
ters oren en zet hij een indrukwekkend
vocaa hoogstandjc neer. "let een num.
mer als Take Me As J Am komt hij sry-
listisch in her vaarwater van bijvoor.
becld Michad Jackson en het intro van 1
\I:'am Your I.(JI'e doet sterk aan 2
Unlimited denken. De echte hitkraker
schuilt in Kick To ..\-Iove M)' Hody, met
een catehy geneuried thema. En nu maar
hopen dat 'ie die pure soulphut nog eens
maakt. In Take Afe As 1 Am ligt in ieJer
geval vt'rscholen dar hij het in zich heeft.

M<lreo I'all Nek
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SOCIALE GRONDRECHTEN
ook van belang voor militairen

WERKGROEP 4/5 MEI- DEFENSIE

Sinds januari 1992 bestaat cr binnen Defensie ccn werkgroep die tot laak
heeft de geestelijke verzorgers te ondersteunen bij hun bijdrage aan het pro-
ces van bC\VUSIWording en reflectie over de Tweede Wereldoorlog en de hui-
dige grondrechten.
De "Werkgroep 4/5 mei - defensie" is ingesteld door de Hoofden van Dienst
van de Geestelijke Verzorging op aanbeveling van de Chef Defensiestaf en
het Nationaal Comité" en 5 mei. Dit comité stelt jaarlijks één aspect uil de
Nederlandse Grondwet centraal.
De Werkgroep - bestaande uit geestelijke verzorgers van alle richtingen en
afkomstig van alle krijgsmacludclcn - heeft heslmen het jaarlijkse thema van
het Nationaal Comité tc volgen.
Voor 1994 staan de sociale grondrechten cemraal, o\'ereenkom~tig artikel
19 t/m 23 \<ande Nederlandse Grondwet.

GEEN
MENiNG

De OVl'rheid kreeg cr tijdens de opkomst
van de verzorgingsstaat andere taken
bij. :',bast de plicht om vrijheden te
wauborgen ontstond ook de hehoefte
aan voorzieningen om het leven mens-
waardiger te nukcn. Zo omwikkelde
zich een zorgplicht van dl' overheid. In

arr.ll

art.10

De sociale grondrechtl'n ziJn:

Zorg voor hescherming en
verhetering vall het ledmilieu

de Grondwet wordt sinds 1983 dil' zorg-
plicht en de veramwoonlelijkheid &1<1r-
voor vertaald in sociale grondrechten.
In tegenstelling tot de klassil'ke grond-
rechten lijn sociale grondrechten rech-
ten die doot de overheid gerealiseerd
llloden worden: de overheid heeft de
vetplichting zid\ juis[ wrl actief mer de-
ze onderwerpen te hl'moeien, De burgers
kunnen de o\-erheid hierop aanspreken.
Probleem hierbij is vaak dat burgers
weinig harde sanctiemogelijkheden heh-
hen wanneer de overheid een n-rplich-
ting niet nakomt. Denk hierhij h.v. aan
de zor~p.erplichting voor voldol.'llde
werkgelegenheid,

Hieronder zullen de sociale grondrech-
ten verkort weergegeven worden. beha 1-
n' artikel 19, dar wordr volledig weerge-
geven, Dit, omdat de \'{'erkgrocp van
mening is dat zaken rondolll "'arbeid"
voor militairl.n bijzonder actueel zijn.
Ze wil bij haar activiu'itell in 1994 dan
ook vooral hierop hl"! accent leggen.

• Artikel 19
I. Bevordering van voldoende werkgele-
genheid is voorwerp van zorg der
overh("id.

1. De wet stelt regels omtrent de rl'chts-
positie van hen die arheid vetrichten
l.'ll omtrent hun bescherming daarbij,
alsmede omrrent medezeggenschap.

3, Het recht van iedere Nederlander o[
vrijl. keuze van arbeid wordt erkelll,
hehoudens de beperkingen bij of
krachteIlS de wet gesteld.

Zorg voor Soci,lle zekerheid
en spreiding van de welvaart

art,?

artA

art,6

arr.I!]

Vrijheid van meningsuiting

Actief en passief kiesrecht

Recht op vrijheid van godsdienst
en levenmvertuiging

B.v,:
Recht op gelijke behandeling
en verbod op discriminatie

sieke grondreduen en sociale grond-
rechten.
Klassieke grondrechten vrijwarl.'ll hur-
gers van ongecontroleerde, willekeurige
en wrede madusuitocfening door l'en
koning, een keiur of een ,lIldet soort
st;l,Hslll,Kht, Klassieke grondrechten
zijn onvervrecmdb;lre rechten ofwel vrij-
heden van burgers, waar dl' ovcrheid
zich niet mee mag bemoeien en die zij
moet reSpel"TCrell.

• Waarom een thema?
De Tweede Wereldoorlog i~ meer lün
alleen maar geschiedenis.
Door alle gebeurtenissen tijdens deze
oorlog raakre men en.an doordrongen
dat menselijkheid niet zo vanzelfspre-
kend is als het lijkt. .\-Ien realiseerde zid]
Jat r;tCisllle, fascisme en nationalisme
sluimerende stromingen lijn die onder
hepaalde omstandigheden de kop kun-
nen opsteken - democratisch of niet-de-
mocratisch. Vanuit het besef d,lt dit
nooit Jlleer mag gebeuren heeft men kort
na de oorlog internationale afspraken
gemaakt om rechten van ITlcnsen heter tc
bescherml'n,
.\~laar met afspraken alkrn zijn wc cr
llIet.

Als saml'nlevÎng en ,lis individuen in die
samenleving worden we ook \.andaag
voor keuzes gepla,ltst die de fundamen-
tele rechten van mensen raken. Hij ons
zijn deze rechten vastgelegd in
Iloofdstuk 1 van de Grondwet voor het
Koninkrijk der Nederlanden. lJeze
grondrt.chten zijn een groot goed - en
zoals teeds gesteld - mindl.'T \'anzelfspre-
kend dan vaak gedacht wordt.
De opkomst van de rechts-radicale groe-
peringen en de bijbehorende anÎviteitcn
\'an de la'ltste tijd tollen dit overduide-
lijk aan.
Ik vieringen en herdenkingen rondom 4
ell 5 mei hiedl'll een goelie aanleiding
ons op de wezenlijke iJefl,kenis van de
grondrechten te hezinnen, en voor het
Comité 4 en 5 mei l'en aanleiding om
iaarlijks voot een aspen van de
Grondwet extra aandacht re vr,lgell .

• Sociale grondrechten.
Onze Grondwet telt tot,lal 13 grond-
reeht,lrtikelen.
Grondrechten beschermen minderhedl'n
en enkdingen tegen bedreigingen van
'lnderen, ook als die anderen eell meer-
derheid vormen.
Gewillmlijk wonlt onderscheid gemaakt
tussen twee soorten grondrechten: klas-
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Hevordaen van de volksgezond-
heid. voldoende wooll!;clcgcnhciJ
en voorwaarden
scheppen voor ontplooiing en
vrijetijdsbesteding art.22

Zorg voor (vrij) onderwijs an.l3

Zoals reeds is aangegeven IS het dC7.C
laatste groep die in 1994 voor het voet.
licht gchaJ.ld wordt. En dat is niet zo-
maar.
De grondrechten vormen (gc1(Jcali-
srerd?) de nt"t:rsktg van de waarden en
normen die algemeen geldend zijn bin-
nen onze samenleving. De overige WCt-
ten dienen eraan getoetst te worden.
Je zou veronderstellen dat politici (wet-
gevende macht) bij hun heschouwingen
over wetsollt\verpen en onderhouwing
van beleid (dodmarig denken) ook den-
ken en argumenteren in [enuen van
waarden en normen (norm.Hief denken}.
Zeker daar waM het gaat om socÎah:
zorg-verpl ich tingen .
"bar \ve zien, sinds het no-nonsense be-
leid van de jaren tachtig ingevoerd is, en
tegelijk de tijd van bezuinigingen, dat
her markrgerichte (doelmatige) denken
centraal staat en dat het geld de hoogste
waarde lijkt te lijn geworden. Termen
als gelijkheid, vrijheid, menswaardig-
heid en solidarireit komen we in het po-
litieke debat niet meer zo vaak tegen.
Denk hierbij maar aan de herziening van
de diverse sociale beschermingswenen.
b.v. de WAO. Vele mensen in zwakke
posities vragen zich ai of in Den Haag
nog iemand zit die aandacht heeft voor
waarden als rechtvaardigheid en rechts-
zekerheid.
Waarden komen bijna alleen nog aan de
orde wanneer het gaat om ethiek in de
persoonlijke levenssfeer (abortus, ho-
mosexualiteit, euthanasie enz.)

Het geloof in idealen is sterk vermm-

derd. We signaleren steeds vaker -ook in
de politiek- verschijnselen van pragma-
tisme, cynisme, post-modernisme en ei-
genbelang.
Vecl mensen ontwikkelen een levens-
houding die zich laat leiden door het ei-
genhelang.

• Klassieke Grondrechten
Bovenstaande vormt ook een hedreiging
voor de z.g. klassieke grondrechten. Het
\vordt steeds duidelijker d;lt, wanneer
groepen mensen in sociaal zwakke en
kansloze posities gemanoeuHeerd wor-
den, en vervreemd raken van de huidige
politiek en samenleving, de kans groot is
d,lt velen de oplossing van hun proble-
men zullen weken in de redus radicale
hoek. De waardering voor ons democra-
tische bestel en de tolerantie t.a.v.
vreemdelingen komen op de tocht te
staan. \'Ç'ekunnen er bijna niet meer om-
heen een vergelijking te maken met de
periude van vóór de Twt'ede Wereld-
oorlog.
En daarmee zijn we terug hij de doelstel-
ling van het Comité en de \X'erkgroep:
bevorderen van bezinning en reflectie op
de huidige grondrechten in relatie met
de geheurtenissen rondom de Tweedt,
Werelduorlog.
De Werkgroep 4/5 mei-defensie wil dit
proces hij militairen bevorderen via de
geestelijk verzorgers die hij de krijgs-
macht werkzaam zijn, door ze bijvoor-
beeld te voorzien (voor de "lessen~ gees-
telijke verzorging) van thematisch les-
materiaal, films en syllabi, en door het
organiseren van symposia en ontmoetin-
gen met volksvertegenwoordigers.

• Sociale grondrechten; ook
voor militairen?
Ome krijgsmacht heeft tot doel Je vrij-

heid en onafhankelijkheid van ons land
te verzekeren. De achterliggende ge-
dachte hierbij is dat onze grondrechten
gewaarborgd blijven. De taak van de
l'\'ederhlnJse militairen gaat tegenwoor-
di~ echter veel verder; ze moeten ook cr
voor zorgen dat in andere landen ele-
mentaire grond- of mensenrechten ge-
handhaafd worden. Dit is geen geringe
opdracht en deze grijpt diep in in de per-
soonlijke levenssfeer van vele milirairen
en hun gezinnen. Om de twee á drie jaar
kan de hetrokken militair weer aan de
beurt zijn: hoe lang kun ie dat ritme vol-
houden?
Het is wrang te moeten constateren Jat
de militair met een dergelijke opdracht
vaak zelf het gevoel heeft dat zijn/haar
eigen sociale bescherming te wensen
over I,tar.
De receme eisen die gesteld zijn: fysieke
(conditieproef), medische (inzetbaar-
heidscriterium) en sociale (problemen
mogen niet langer durcn dan 2 jaar)
kunnen de milirair een "onverzekerd~
gevoel bt'zorgcn. Voldoet de (land-
macht-)militair niet aan deze eisen Jan
wordt hijlzij "in het genot gesteld van de
faciliteiten van de sectie lierplaatsing"
(brief 29 okt. 1993 DPKL).
Velen Hagen zich af wat cr gebeurt met
de militair die zich bereid heeft getoond
deel te nemen aan vredesoperaties, maar
daardoor psychisch of fysiek wordt be-
schadigd. Gelden voor hem/haar h.l,'. de-
zelfde functie-eisen?
!\Iaar ~clukki~ zijn cr ~rondrechten
waar zelfs de militair gebruik van kan
maken, zoals: "Vrijheid van meningsui-
ting", "Recht van vereniging, vergade-
ring en hetoging" en niet te vergeten
..Actief en passief kiesrecht". Dit laatste
vooral met het oog op de komende ver-
kiezingen. 1Iaar misschien is dat juist
het prohleem .

Gerrit Vlietstra

INTERNATIONALE WAARNEMERS BIJ
NEDERLANDSE VERKIEZINGEN
Ontwikkelingsorganisatie HIVOS wil
het verkiezingsjaar 1994 aangrijpen om
aandacht te vragen voor democratise-
ringsprocessen in ontwikkelingslanden.
Daartoe wordt in de maand maMt een
campagne gevoerd, ~etiteld "Demo-
cratle Wereldwijd".

De gedachte staat daarbij centraal dat
democratie niet uit het niets ontstaat.
Daarom steunt HIVOS oppositiekran-
ten, culturele organisaties, vak-en boe-
renhonden en mensenrechteJlor~anisa-
ties in ontwikkelingslanden. Om de ge-
dachte democratie krijg je niet voor
niets onder de aandacht te brengen v.tn
ons nederlanders worden op de dag vall
de gemeenteraadsverkiezingen (2 maart)
door internationale waarnemers blik-

sembezoeken gebracht aan enkele stcm-
bureau's om over eventuele wanprakrij-
ken te berichten.

Een greep uit het verdere programma:

In het Amsterdamse Paradiso is op 25
maart het publieksfestivaI"De nacht van
de democratie", met optredens van al-
lerlei artiesten, prikkelende debatten en
levendige informatie.

De Humanistische Omroep Stichting
(HOS) zendt op 30 maart een twee uur
durend programma uit op televisie. met
een reportage van het fesrival plus docu-
mentaires over de drie gasten, die gepor-
tretteerd worden in hun eigen ol1l~eving.

-mei

Voor meer informatie:
HIVOS, 070-3636907
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INHEIIJ ------------
VIZIER

ZjIRINOWSKY
VLidimÎr Zjirinowsky: hij mag dan waT
minder zetels in het Russische Parlement
krijgen Jan aanvankelijk berekend, lllel
zijn 250

;', van de Russische stemmen is
het geen te negeren Jan ,\tut meer. Dat
was wel evell schrikken: eerst toch nog
de \Tcugde over het feit dat die verlichte
despoot van een Jeltsin zijn grondwet er-
door gekregen had en wen schoksgewij-
ze het bewustzijn dM die Russt'n [JiN
v('rJl'T wensen te kijken J.m hun natio-
nalistische neus lang is. En na nog wat
langer nadenken het pcrspccricf dat over
twee jaar mogelijk een fascist 31s presi-

S-f.GO/IH\I{UARI1994

dem van Je Russische Federatie zijn
dreigememcn kan gaan WaJT maken, zo-
als Jaar zijn: het dOOf middel van een
awomhom aan Duitsland ('n Japan hun
plaats wijzen. de Esten. Letten en
Litouwers duidelijk maken dat ze niet
beSta,ln en de grenzen van de Groot-
Russische Republiek met die van de ou-
de Sovjet-Unie laten samenvallen. zo
niet daar nog overheen gaan"
Na de schrik in het Westen zijn cr hier
en d,ur toch ook in obscure opkamer-
tjes en kclderverblijven flessen champa~-
ne opengetrokken. Eindelijk weer eens

een Russisch geluid om hang van te wor-
den. Eindelijk een aanwijzing dat het 'je
kunt nooit weten' ook echt inhoud
heeft; eindelijk \\Ter een mogelijkheid
om met enig hard bewijs aan te komen
bij de verdediging van het bestaansrecht
van grote krijgsmachten, hoge defensie-
budgeuen, het in stand hOllden van for.
midabele inlichtingendiensten en het
voortzetten van kostb.tar wapelUet:hno-
logisch onderzoek. Ik vlag kan weer uit.
Sommige ideeën op het gebied van onze
defensie van vijf jaar terug kunnen weer
uit de kast gehaald en we hehoeven ons
niet langer het hoofd te breken over de
rechtvaardiging van de inzet van Neder-
bndse troep~n in vredeso"era~ies in
Achterabt:haZlë of Benedenlihena; ,he
Zjirinowsky heeft de :-.JA VO, de defen-
sieindustrie en ook de vredesbeweging
een goede dienst hewezen: we hebbm
weer een gevaarlijke Russische Beer, een
nationalistische en fascistische volks-
menner. die ons straks e,'n zeer onaan-
genaal!l Russisch poepje z.ll laten n!i-
ken. !"-:uIS de \"faag of het allem,ulw n
vaart zal lopen en vooral"nog hebheTl de
Russische fascisten geen meerderheid en
is Jeltsin de wettig gekozen president.
\'\IC zullen ons geen nieuwe vijand moe-
ten aanpraten. maar we zullen ons wel
in toenemende mate moeten realiseren
dat een lIolk zonder ,'rva ring met demo-
cratie, ma,H wel in een steeds slet:htere
positie verkerend, geneigd zal zijn, voor
zover nog in politiek geïnteresseerd,
voor de sterke man te kiezen die orde ell
rust en gouden bergen helooft en in staat
is de schuld van alles op de schoudl'rs
van duidelijk te onderscheiden zonde-
bokken te leggen.
Vladimir Zjirinowsky is zo'n man en he-
halve hem in de gaten houden zullen we
méér dan tot op heden met politieke cn
vuoral e(;onomisch,' middelen de
Russische Federati,' en de rest van de ex-
Sovjet-Unie mueten steunen. Zou cr
geen 1ll011KntkOlTlen waarop wij, Illaar
dan in alle ernst, ons afvragen uf het
voortbestaan van de goede Koude
Oorlog niet een veel aangenamer situatie
was dan de ongewisheid van eell toe-
komst lTleteen naar het nationalisme en
fascisllle neigende Russische Federatie?
Of moeten wc in l'en wereld. waar ieder-
een atllankelijk is VilTl iedereen, conclu-
deren dat \ve. zij het met terug- en teg,'n-
slagen, ollvermijdelijk afst,'vcnell op
meer vrede cn veiligheid, als W(' maar
tijd \"an leven hehhen?
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DIENSTPLICHT
GEWETEN EN ALTERNATIEF ...
Op 10 december 1993 zijn 10 totaalweigeraars door de rechter veroordeeld
tot 7 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Na informatie ingewon-
nen te hebben bij het Bureau Gewetensbezwaren te Kerkrade, begrijp ik
(Peter Samwcl) dM cr bij deze 10 dienstplichtigen ook jongens zitten die aan-
vankelijk een beroep hadden willen doen op de wet gewetensbezwaren.
Uiteindelijk werden zij totaalweigeraar met de genoemde consequentie tot
gevolg. Op jaarbasis doen op dit moment ruim 4000 mensen ccn beroep op
de \Vet Gewetensbezwaren, waarvan, alweer volgens Bureau
Gewetensbezwaren, ongeveer de helft wordt erkend. Dit was 10 jaar geleden
nog ongeveer 95%. Kortom, cr is de laatste jaren een behoorlijke verschui-
ving ten opzichte van de aantallen en de erkenningen van de gewetensbe.
zwaarden in ons land.
.Met ingang van 1 januari 1994 is de vervangende dienstplicht teruggegaan
van 16 naar 12 maanden.
In dit interview komt Mark Raijmakers aan het woord. Hij is erkend gcwe-
tenshe7.~vaarde en zet uiteen hoc het één en ander bij hem ontstaan en verder
gegaan IS.

Kun je me zeggen hoe hij jou de gedach-
te o/ltstaan is, dat je lIiet ill dienst wilde?
Alhoewel vanuit mijn opvoeding mij
duideliik werd gemaakt dar ik 'gewuon'
in diensr zou moeten, heb ik er zelf altijd
problemen mee gehad . .\lijn vader ziet
het als een plicht die je hebt als
K"ederlander, dus die vond dat ik mijn
militaire dienstplicht moest vervullen.
Zo.lls de meeste jongens, hen ik rond
mijn 17e jaar gekeurd. Op dat moment
dacht ik dat ik misschien nog wel in
dienst zou raan. ,\Ien vroeg mij toen
zelfs nog 0 ik mur Lihanon wilde ... ?
Dus het was niet /.0 dat ik al or mijn
keuring helcJnaal duidelijk had 0 ik ge-
wetensbezwaarde wilde zijn.
Je bellt IJlI 27 jaar, er heeft dus l'eel tijd
gezeten tIISSClIje keuring en het moment
dat de t'erflangellde diellst/l/ielJt voor
jOlt begoll. Vertel'lIs ... ?
Ik ging studeren toen ik 18, 19 jaar was.
dus ik begon met het aanvragen \'an uit-
Stel van de eerste oefening. ?vlet name
mijn vader heeft mij gestimuleerd mil
werktuigbouwkunde te gaan studeren
aan de Technische Ilogeschool in
Eindhoven, maar gedurende het eerste
jaar merkte ik dat ik niet op mijn plek
zat. Van.lf d<u mUll1ent is er een bewust-
wordingsproces bij mij op gang geko-
men wat uiteindelijk heeft geleid tot
mijn beroep op dt. Wet Gewetensbe-
zwaardl'n.
Ik hegon langzaam aan te ontdekken
wie ik was, wat ik wilde en dus ook wat
ik niet wilde. Ik veranderde van studic
en besloot om gezondheidswetenschap-
pen in Maastricht te gaan studeren. Iets
heel anders dus, waarin de mens vecl
meer centraal stond. In deze meer mens-
gerichte studie merkte ik dat mede-stu-
denten zich veel hewuster van zichzelf
waren dan in Eindhoven. Ik ervner dat
deze mede-studenten heel duidelijk keu-

zes voor zichzelf hadden gemaakt. Ik
veranderde natuurlijk ook en dat is ei-
genlijk nooit meer opgehouden.
SmdeJlten kijken nou eenmaal iets an-
ders tegen de maatschappij aan en ze
7.ijn vaak ook kritischer. Ik werd gelei-
delijk aan een acrivist, had vrij radicale
linkse ideeën en bereidde zelfs demon-
straties voor. Dit is later ook weer ver-
anderd, 111.I<If toen was d,at zo. Ik zat in
een cultuur van mensen die of nog in
dient moesten, die al vervangende
dienstplicht hadden gedaan, of die afge~
keurd of buiu'ngewoon dienstplichtig
waren. De meeste jongens die ik kende
en die nog in dienst moesten, waren
mensen die allemaal pertincnt 'NEE' zei-
den. En van deze wereld maakte ik uit-
eindelijk ook deel uit. En vergeet niet,

dat toendertijd de kernwapenproblema.
tiek erg acmeel was. Dit was voor mij
zonder met.r een belangrijke motivatie
om 'NEE' te zeggen tegen het leger. ZO
W,IS ik ook op de hoogte van de activi-
teiten van het IKV (Interkerkelijk
Vredesberaad) en heb ik deelgenomen
aan et.n wereldconferentie in Basel die
gericht was op het vredeswerk. Ik hoor-
de zodoende ook tot die wereld. En dan
praatte ik natuurlijk met mensen over
het instituut leger, over wat het leger ei.
gen lijk doet, over oorlog en vrede en
over wat beter en slechter is... Ik leerde
nadenken over het mechanisme waar-
door oorlog ontstaat en dat nadenken
vond ik heel zinvol. Ik stelde mijzelf toen
de vraag of ik al dan niet mee wilde
draaien in die molen? Steeds meer ont-
dekte ik d.u ik tegen geweld hen.
Natuurlijk moet je soms wel eens geweld
gebruiken om jezelf of iemand die je
dierbaar is te beschermen, maar in prin-
cipe wil ik geen geweld gebruiken en ze-
ker niet om mijn land te heschermen.
Dat vind ik onzin!
Vanaf die tijd was mijn hesluit om ge-
bruik te gaan maken van de Wet
Gewetenshenvaarden dus genomen. Ik
koos voor vervangende dienstplicht.
,,"'at doet het "'ger volgelIs jOlt met men-
sen?
l.aat ik met heT positieve beginnen. Ik
denk dat het goed kan zijn voor je licha-
meliike omwikkeling, want je sport er
veel en bouwt op die manier aan je con-
ditie. Die discipline brengen veel mensen
in het dagelijks leven niet op. Verder
kan het leuk zijn om 'die tijd', qua sfeer
mee te m.lken.
Wat ik er tegen heb is, dat ie een hepaal-
de mentaliteit bijgebracht wordt die niet
van )Culf is. Ie wordt gevormd naar een
bepaald model. waarbinnen een mens
zijn eigen creativiteit niet kwijt kan. Je
moet dingen doen, die je eigenlijk niet
\vilt. Zo zou ik absoluut geen geweer
willen hanteren en ik zou ook niet zom-
aar commando's, \vaarvan ik de zin niet
inzie, kunnen accepteren. Ik zou in het
leger in de problemen komen met men-
sen, die mij dingen laten doen, waarmee
ik niet zou instemmen. Uiteindelijk
druist het allemaal te veel tegen mijn ge-
weten in.
He1J(Jcnalle mensen een gcweten?
Ik denk van wel. Het woord geweten
houdt in dat ie een bepaalde duidelijke
structuur in jezelf hebt: dis is goed voor
mij en dat is slecht voor mij ... ?vtaar het
is iets wat constant verandert. Het is niet
iers. wat je raTioneel duidelijk kan ma-
ken: 'Dit is mijn geweren'.

'K LOU,,, IIrt LEGfR's Ut r~"lIln'F.""O'".'''
MI'"T MF"'f_". "'F. 'lil ,,"S{;F" ' .•••TT" rIO."."'AU""" ",nT loUr"Qnl.\fFN
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Hoc reageerde ie ['adu fJ{1 ie besluit om
niet 'Kf'WOO/l' in dienst 11.' g.li/II?
Hij gaf me zijn mening. I lij vindt dat ie-
dereen in dienst moet. We hehl)('ll er dan
ook ruzie over gehad. MaM goed, ik hel,
wel meer dingen in mijn leven gcd.lan
waar hij- het niet mee eens was . .\baT ik-
zelf, ik licld iedere mogelijkheid open ...
zou ik een herkeuring aanvr3J.,:t'lI ... kon
ik lJll' I,Hen afhuren ... wilde ik vervan-
gende Jiclhtplicht doen ... Wilde ik naar
het buitenland om de dienstplicht H' ver-
mijden ... ? In elk geval wilde ik niet in
dienst, Jat was dUIdelijk. Uiteindelijk
koos ik er dus voor om t"CIl heroep te
doen op de \X'ct, al is aan het maken van
deze keUll' wel {Tn heel proces vooraf
gegaan.
Ik wist Jat er een Vereniging van
Dienst\veigcraars hestond en hen [Jaar
hen toegestapt. Zij hebben me de hele
zaak uitgcley;d, waarna de procedure
kon begmnen.
W'e/ke 1I1olir:I'CfIIHlerje dml amt?
Ik ben tegen het gebruik van gl'weld,
Ten upzichtc hiervan heb ik ollm'erko-
melijke gewetensbenvarcn. Ik ben ,1ltiJd
al vredelievend geWl'est. Ik ben geell
\Tchtcrsbaas.
Als je 1'1'11111<7,'/bcm erkem!, krijg j" d,m
r:1!/1I,lak oflgelegd?
Je mag (lok zelf met iets komen. De cni-
ge voorwaarde is dat de instellin~ waar
je voor werkt, ingeschreven staat bij dl'
T.E.G. (Tewerkstelling Erkend Gcwe-
tenshezwaarden). Ook mag Ie taak nirt
te veel te maken hebben m('[ de studie
die je gl'daan IH,ht. Het muet als het wa-
re carrière-onderbrckend zijn, dit om
een oneerlijke concurrentiepositie ten
opzichtl' \'an anderen te voorkomen, .k
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functie mag dus geen bijdragen leveren
aan de ontwikkeling van je loopb.lalL
W'al bell je g,hHl docn lIilci'ldelijk?
Ik leer er veel van en het is ook leuk, al is
het administratieve deel van het wnk
soms wel s;lai, Op dit moment werk ik
ook mee aan het organiseren van een
symposil11TI voor medische antropolo-
gie. De lllnlischc antropologie hestu-
deert de so<.:Îaal-culturele aspecten van
gezondheid en ziektel\. Bijvoorheeld war
hetekent gezondheid in andere culturen
en wat betekent hl.t in :\'ederland voor
bijvourbeeld ouderen? Wat betekent ge.
wnd Zijn vuor jongeren? De betekenis-
geving staat erg o.:enrraal in de mediso.:he
antropologie. Hier gaat het dan niet zo-
l.eer om het verklaren van zaken, maar
veel nwer om het begrijpen ervan, Er
wordt d,UIV,lll uit gegaan dat de patii.;nt
vaak meer weet uver z'n eigen lichaam
dat de dokter vermoedt! Vanuit een so-
ciaal-culturele invalshoek zie ie dan dat
Je medische antropologie werenseh,lp-
pelijk ~efundeerde kritiek levert op de
medische wctenschap.
Een concreet HlorbecJd: mensen dic,
doordat ze militair uitgezonden zijn ge-
weest, een ber.lalde vorm van stress of
psyo.:hiso.:hestoornis hebben opgelopen,
hehhen daar een individuele beleving
hij. Wanneet een individu zich nader-
hand, na terugkeer typisch gaat gedra-
gen, dan pi<lkt de medische wetellschap
er al snel cen etiket up: 'Aha, hier is dui-
delijk sprake van l'en pust-traumatisch
stresssyndroolll .. , U moet nu den" pillen
slikken of die behandeling hebhen.'
Dat werkt leer onpersoonlijk en is niet
:dgestcmd op de individuele beleving en
Je indivldllele gcs..:hiedenis van icmand.

Eigenlijk zou iemand
ruimte moeten krij-
gen om te pr.Hen over
wat hij allemaal heeft
meegemaakt. Ilierin
l-ijn veel artsen en
psychi,lters onvol-
doende geschoold,
Hl't vraagt om een
open en olHvankelij-
ke instelling \.an de
hehandela,lr, terwijl
in de opleiding van
de medici alles al
vaststaat. f\len weer
al wat alles betekent.
Een behandelaar zou
eigenlijk. el"n hele
poos niets moeten
zeggell, IO&H de man
of HOUW kan praten,
kan huikn, kan la-
chen ook, zijn emo-
ties kan tOllell, waar-
lloor er een \'ertrou-

wenshasis kan worden opgebouwd. En
soms helpt praten zelfs niet en zou je ie-
mand willen aanraden lichamelijk actief
te worden om zijn a~ressie hijvoorbedd
heter te kunnen reguleren. Dit is mijn
persoonlijke kijk op dit soort zaken.
ji; Juet onder all,iere onderzoek 'hwr de
['ij( zinluigen, heh ik begrepen,
Accepteert de lt'etensciJal' de illlIIïtie als
eell zesde zillluig?
:'\lee, dat doet ze juist niet. Petsuonlijk
vind ik dit zelfs hct belangrijkste ZÎmuig,
omdat het je eigen persoon reflecteert en
omd.lt hct je je eigen waarheid vertelt.
Wat wc zien is bedrog, wat we horen is
bedrog ... Ik bedoel gccn bedrog in de llll
van onwaarheid, maar wat we waanle.
men is sledHs een deel '.all de werkelijk-
heid.
1\-1a,lrde wetenschapper zal zeggen: Als
er 11011 iets slIbj,'ctie( is, d<lJ1is hclwef de
iJltllilie, MijJl (lX,'1l zijJl ;lIist olJjeetie(
want die zicn dat daar een kOIIjl" staal.
Dat kan toch t:eell bedrog zipl?
lets wat gemakkelijk meetbaar is, is met
per definitie ook meer waar. Intuïtie bar
zich niet ~emakkeJijk meTen en objecti-
veren. Eigenlijk kun je niets objn;tiefs
met intuïtie en tuo.:hkan een melis abso-
luut niet zonder. Ik denk ni)voorbeeld
dat hele goede artsen een b("tere verhin-
ding hen ben met hun ill(uitie, Intuïtie is
zeker niet objectief in de wetenschappe-
lijke zin van het woord, maar het is wel
waar voor de mens zelf.

,\I<lrl:., ik WCJlSje een gocde 1't'rI'<lJlgcllde
diCllsttijd wrd"r (.'JI wil ie tot slot bed,m-
keil I'oor dil interl'iell',

Peler Samu'cl



BERICHT
••

UIT BOSNIE

Je kiikt me aal/.
Je ziet me staan bovenop de vracht-auto.
We zijn spullen aan het /fitladen.
Spl/llen die de mensen in jouw dorp hard nodig hebben.
We hebben de tocht naar jouw woonplaats niet zonder hindernissen kunnen maken.
Telkens tl/eer werdell11'c tegen gehouden, mochten we niet verder riiJen.
Elke keer bi; een road-blok moesten wc weer lIit/eggell wat we kwamen doen.
Ondallks het feit dat we zo dllide/ijk herkenbaar waren, /liet onze VN-vrachtwa-
geus, en onze blauwe baretten.
Moesten wc weer pa/Jieren laten zien.
Elke keer weer moesten we stoppen voor ma1l1zen die achteloos een automatisch
geweer over hun schouder hadden hangen.
Ze waren niet bang geweest om te schieten.
We zijn hier alleelI maar omdat we humanitaire goederen rijden.
En jullie hebben de spullen nodig.
En, nu kijk jij me aan.
/n je eigen camouflage-pak. Je hebt zelfs een koppelolll.
En, in je handen een geweer.
Nu nog van hout.
Maar, hoelallg duurt het voordat ook jij zo 'n wapen hebt.
Je kijkt vragend omhoog. 'Hebben jullie sllOelJjes'.
Ik sl)ring van de vrachtauto en geef JOH en nog een paar andere kinderen wat
pepermlt/lt.
En, ik vraag me af, hoe jij me aan zal kijkell, Oller een paar jaar, wam/eer ook jij de
leeftijd hebt om soldaat te worden.

Raadsvrouw Immy Beijer
Busavaca Bosnië
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VREEMDE PRAKTijKEN

Jv1cerdan twintig laaf geleden werd Nederland opgeschrikt door de dood
van een eerstcjaarsstudcm in Utrecht: tijdens de ontgroening werd hcm door
ouderejaars studenten een roclkap IJver het hoofd getrokken, waardoor hij
stikte. Nog steeds duiken zo nu en dan in de pers hl'richten op over geweld,
discriminatie, sexuele intimidatie bij groepen, die wc!isn,lar w~Hbetreft op-
leiding of omgeving v;ln elkaar verschillen, maar toch iets met elkaar ge.
meen hebben: men leeft dicht op elkaar. cr is sprake van sterke groepsnor-
men en nieuwelingen moeten een razendsnel aanpassingsproces doormaken
om als lid geaccepteerd tc worden. Zo stonden onlangs berichten in de krant
over klachten ovcr discriminatie op de politicschool en hlo()[stellin~ aan
sexuelc handelingen op de KMA. Zijn dat nu inderdaad incidenten. zoals dit
soort zaken vaak door betrokken leidinggevenden worden af~edaan. wordt
er door slachloffcrs overdreven, \\'at zouden de oorzaken kunnen ,jjn en zou
er iets aan (e doen zijn? Een ingewikkelde materie, \\'aarbij altijd voorop
moet staan dat, in welke op1cidingssilUatic dan ook, voor ilHimidatic of vor-
men van geweld geen enkel excuus bestaat.

GEMEENSCHAPPELIJKE
KENMERKEN
Zoals hierboven gesteld hchhen dl" situ-
aties waarin genoemde voorvallcn ge-
hcuren een a,lIltal gt~nllTnsch'lppdijh'
kenmerken.
Om te bcginnen gaat he[ hijn,1 altijd om
een groep jon~w mCllSen. die voor he[
eerst nit.t meer in hun vertrouwde om)!;e-
ving wonen. maar in Cl'n wereld terecht
liJn gekomen die daar nogal van af-
wijkt. Zl' zijn plotseling de jongsten,

groenen, nuldejaars. hollen en dat wordt
l_emet dit soort ben,llllingen goed duide-
lijk gemaakt.
Dl' nieuwe situatie stelt ht'd anderl" cisen
dan dl' vorige. en deze eisen l_ijn hij hin-
nenkomst niet dUHleliJk. Dl" eni)!;en die
daar nwer van weten ziin degenen die al
langer daM zitten: de ouJL'rej,urs, de
ollde stomp. Deze pcrsonen hehben eCII
n'delil-ke overeenstemming over her doel
\.an te (opleidingslsituatie: l'en stevigt"
""kerel'" worden in Je samenleving. een
n:hte politieman (HOUW?) wonk'n. mili-
t:lir worden ell gecn watje.
Er is nll'estal ook sprake van een soort

mternaat. in elk geval V:1n a:lllzienlijk
meer Jan acht uur per Jag met elkaar
optn'kken. samen nen, samell op weg,
samcll \vachten, samen opdr'lChten uit-
voeren. en vaak ook samen slapen. Dit
aJll's met ;lls doel snel aangep,lst te raken
a.,m de be.st:ullde gedragscodes. .
Lil vaak IS hl,t ook zo dat. om JIl Jod
sud tc bereiken, Je weerst;lIld \.an de
wch al ollzekeTt' nieuwelingen aangetast
wordt Olll zo ruimte te maken voor Iwt
aanleren van nieuw gedrag met nieuwe
wa'lTdcn en normclI. Dit geheurt d<\Il
door ll~iddd v~n zware bei?Toevingen,
zowd hehalllehJk als geestelijk, en ver-
nederingen.
Groepworming speelt hierbij een grote
rol: IlWll kan alleen door Jc heproevin-
gen heen als Tl1t'nelkaar duor dik en dun
bijstaat. soliJ,lir is mn dkaar en dkaar
helpt hij het zo snel mogelijk :l:mp;lsscn.

ACHTERGRONDEN
Als argullwnt voor g('ntll'mde zwan'
"hinnenkoTl1riruc!ell" wordt vaak aall"
gcvocrd tbt dl' nieuweling nooit zijn
toekomstig heroep zal kUllnen uitoefe-
nen ,lis hij de heproevingen ,1:1IIhl'[ he-
gin niet k,lll doorst,l,ln. Voor eCIl <l;l!Hal
Lwroepen km mell zich &ur ook wcl
wat bij voorstellen. Zeker bij het huidige
uitn'ndhek'id \'all militairen is het bui-
tengewoOll helangrijk Jat zij vol kunnen

Kadetten van KMA
gflsdlOrst wegens
onzedelijk gedrag

Direct~ur ontkent stelselmatige discriminatie nUl al1(J(:lltone studenten

Politie-academie roept hulp Rabbae in
,.<Ol ""e ••"".".~,
"."l' •• n Bol•••
<.MS"",O'1,l
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IX l/Ouv<rneu, ,'an <Ic KuninkJllke
Mili,.ir", A,ad"""". (K"'A)~, I\ •••d~
hcdt vijl t,..~ej.,,., ka4cll<;nVe"
de landmacht ~",çh<ml omd.t <ij

lidi mbbcn ~buldl£ ~enl•••kt ""n
've~,a"d nmcddiikgOO",!!' /.À'
I.;<\;'>ll van de KMA '''''cr'>''Ç<;g: d,'
minlStt' Hm Dt;:/"Illoie te v"'~en de
"ijl manr_cll 'an het institu~t te vtr-
"ijd.",n,
Velgen. e~n ",w,.f'.'ICr:kTVa"

ht', mtnlsterie h.hb.~ d<' bljl'len
7ich mcsdr.gen in •••'n kaTern. b de
Ar:It-",,<'l\ ••• n d. voo.a'.n.1d Va" ••••n
""Ieni"ll

ZI: wuder.. ten OVer"[<Un \"~n an. f
Ó<'l't' kodclTen 'rlIlderlin;;: hellam,bjk
.<ml""!' hehf><,n ~ehaj en 'han<klin.
~en hc'ul'ell ,e«i<.ht in een ,t"" e.ie
wil "1<1 van kadot:en ve"",a.h:",,'.
lkim dl"",~v,""'de"

0<- ••ll!,'," hdc"'n !\ebb<J1ee"
Uacht l<tm tie ,'iif i"Eit"<!;.,,'d. Lij
w",m 'oli!eru; de ,,'ool'llvoerCcr !
',.er S""""h"kf ,Ic..- ht't te.i,ag van
hun ,oU.go.,. o.ctd, ",<,ti.ven qn
~t' '"_it ma"""" i, nog lIjd, be""t.d,
:Tlaarie Dd."'Ie-woolt1-<W<ler zegt
'" wnnO<'<len dar •• 'op ,ij" mi."'!' )
'.. ...



Joan MeretlS

Het is .lllemaal niet zo simpel als het
lijkt. Schorsen, verbieden, uit functies
ontheffen, dat is misschien per geval wel
eens rechtvaardig, maar natuurlijk geen
oplossing. Het is ook zeer de vraag of er
wel oplossingen zijn om echte excessen
te voorkomen bij opleidingen van men-
sen die straks midden in (andere) exces-
sen hun werk moeren doen en overeind
moeten blijven, Hoe leidt men mensen
op, of heter: hoe moeten mensen ge.
vormd worden, die over een groot uit-
houdingsvermogen moeten beschikken,
over grote solidariteit met de eigen
groep, over een snel reactievermogen,
ook op elka<lf, die regelijkertijd weet
blijven hebben \'an andere waarden en
normen en daar zoveel als mogelijk is
naar blijven leven? Alle genoemde facto-
ren zouden eens nauwkeurig onderzocht
moeten worden, vooral die waarbij tij-
dens de opleiding een opzettelijke af-
scherming ten aanzien van de "burger"-
waarden en normen gecreëerd wordt.
Volstrekte duidelijkheid bij alle betrok-
kenen, zowel bij leidinggevenden en do-
centen als bij oudere-en jongerejaars,
over wat wel of niet aanvaardbaar is, is
dan wel een eerste voorwaarde.

DILEMMA

z\vaardere ladinj;: is het juist nu niet heel
erg belangrijk dat de opleiding van de
toekomstige leidinggevenden in ons ne-
derlandse leger de relatie met de maat-
schapl,elijke realiteit, met wat daar aan-
vaard ,aar geacht wordt, niet verliest?
Of moeten de toekomstige partners van
de officieren, hopelijk wel met beide be-
nen in de burgermaatschappi1', straks
heel hard werken om hun gelie de naast
militair ook burget te laten zijn?

Er is al veel geschreven over de vurming
van een beroepsleger in l'ederland. Eén
van de risico's die hierbij genoemd wor-
den is de kans dat het leger, zonder de
invloed van de heterogene dienstplichti-
gen, een wereld a'p'.lrt zou worden, met
eigen codes afwilkend van wat maat-
schappelijk aanvaard wordt. Duor enke-
le onderzoeken is hier tegen in gehracht
dat onze huidige beroepsmilitairen hele-
maal niet zo afwi1'ken van de gemiddelde
hurger wat betre t he7.igheden, opvattin-
gen, politieke keuzes. Dat IS echter wel
onderzocht in een rijd mèt dienstplichti-
gen. Een hericht als dat over het gebeur-
de op de K~tA heeft nu eigenlijk een

lang 7.ijn. Bij uitzending misschien wel
letterlijk, in een opleidingssituatie in ie-
der ge\'al figuurlijk: je toekomst hangt er
van af, werk, geld en het beeld d.1t je
over jezelf hebt. Hoc omvankelijk is
men d.ln niet voor alles war meer erva-
ren mensen te vertellen hehhen. En hoe
belangrijk is dan de veiligheid van de
groep waar je in zit.
Maar ook: hoe groot is dan wel niet de
verantwoordelijkheid van hen die dele
nieuwelingen opvangen, en dan bedoel
ik niet alleen de ouderejaars, maar voor-
al degenen die verantwoordelijkheid
dragen voor het beroepsbeeld dat ge-
schapen wordt en de normen en waar-
den die tijdens de opleidingstijd gehan-
teerd worden.

E"I'1I eCII
I'/ckjc II'Cg-

werke1l

BEROEPSLEGER

Voor de manschappen van de
Luchtmobiele Bngadc, liJC voorhereld
\vordcn op spoedIge ultzcndlllg naar
Bosnië. heeft de geestelijke verzorglll.g
een eendaagsc-confen;.ntie georgani-
seerd, waar gebruik is ~cmaakt vall de
theorie van Je engelse antropoloog
Bateson. Dele theorie zou ook hier iers
kunnen verduidelijken.
:\tenscn bevinden zich in een bepaalde
situatie: gezin, werk, hobby's. Zij heh-
ben daarvoor bepaalde vaardigheden en
inzichten geleerd. Zii hebben ook op een
of andere manier een idee over het waar-
om van de dingen die zij doen. Zij heb-
ben een hierbij passend systeem van nor-
men en waarden omwikkeld, dat cr
voor het werk misschien wat anders uit-
ziet dan voor thuis, en dat ook niet on-
veranderbaar is. Er is een invloed van de
situatie n.ur de normen en waarden en
omgekeerd. Zo zal men zich na een ver-
huizing naar een nieuwe buurt, het aan-
gaan V.lll een nieuwe relatie, een nieuwe
baan, het krijgen ~'an kinderen mis-
schien van nieuwe waarden en gedrags-
regels gaan bedienen, En de waarden en
normen die in ons hoofd en hart zitten
bepalen misschien wel waar we gaan
wonen of war voor relatie we aangaan,
D;!t dir lang niet altijd een bewust pro-
ces is lijkt duidelilk
\Vordt men nu p otse1ing in een nieuwe
totaal onbekende situatie geplaatst, 7.0-
als bij uitzending, maar ook hij het be-
gin van een opleiding huitenshuis het ge.
val is, dan beschikt men alleen over de
normen en waarden uit de oude situatie,
die hier niet van toepassing blijkeil. En
niet alleen niet van toepassing: mis-
schien ook wel gevaarlijk zijn of sociaal
zeer ongewenst. Om te kunnen overle-
ven in de nieuwe omgeving kan het ont-
wikkelen van nieuwe normen en waar-
den, en wel in rap tempo, van levensbe-

OVERLEVEN

houden onder moeilijke omstandighe-
den, dat zij van elkaar op aan kunnen en
dat een aantal gedragsregels gemeeJl-
goed zijn. Datzelfde is voorstelbaar hij
bijvoorbeeld politiemensen.Alvorens in
te gaan op de vraag of hiervoor zware
ontgroeningen, met het risico van exces-
sen, nodig zijn. eerst iets over de ver-
schuiving in normen en waarJen die
zo'n ontgroening teweeg hrengt.
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VERHAAL

tiJ;}
Naar een authentieke suggestie van
Prof. Fisher van Harvard University.

DE MAN MET DE BOM

véél meer
dan het kwaad doen van één vlieg in
staat moet zijn, hij, de president van het
grote land Tllet een enorme nucleaire
slagkracht. had immers de uiteindelijke
bevoegdheid van her kernwapen gebruik
te maken. In gevallen van crises met de
hoogste alarmfase was het aan hém de-

finiticf te hesluiten de rode knop al dan
niet in te drukken. In het geval hij zulks
zou nalaten kon het betekenen dat de
vijand hem vóór was en het grote bnd
met dl' biina tweehonderd miljoen inwo-
ners van dl' kaart gevl'q~d werd.
:\bar zou hij adequaat en \'olgens hcr
scenario reagl'ren, dan zou hij de vijand
vóór zijn en lOu cbr andere grote land
met zijn twee miljoen inwoners van de
aardhodem weggevaagd worden.
Het was een bijna ondraaglijke verant-
woordelijkheid; leven of dood van mil-

joenen lagen in ûjn hand, de
hand waarlllee hij slechts één
keer in zijn leven een vlieg
h.td kwaad gedaan.
Tal van deskundigen waren
uitgenodigd om met hun
wijsheid bij tc dragen tot
eCllverkleining van het risi-
co dat te vroeg of te bat -
in het geval van de hoogste
alarmfase - op de rode
knop gedrukt zou worden.

Filosofen, theologen, sociolo-
gen, politicologen, militair-dl's-
kundigen en psychologen had-
den wijdlopige rapporten opge-

steld. eell aamal mogelijke scena-
rio's ontwikkeld en uiteindelijk
was de hoogste graad van veilig-
heid hereikt, althans dat I,ei
men. Natuurlijk, zo had één van
die adviseurs nog wel durven
opmerken, uitgangspunt bij al-
les is, dat de regering of te wel
de president zich ratiolleel 7.0U
gedragen, zich zou latm leiden
Joor 7.Îjn verstand en dat zijn
emoties buiten gesloten zouden
blijven.
Nachten lang woelde hij in zijn
presidentieëcl bed en overdacht de
veiligheidsg:lfamies in het geval de
hoogste alarmfase ooit zou a:lIlbre-
ken. Zou hij inderdaad nuchter, ra-
tiont.et, in alle opzichten redeli/'k, de
situatie beoordelen, zou hij sechts
op basis van een in alle opZichten
do()rdachte hesluitvorming hetzij
wel, hetzij niet op de grote rode

knop drukken, de rode knop die eerder
als een curiositeit dan als een hendel
naar hel en verdoemenis het interieur
van zijn werkkamer n'rrijkte. HIJ las de
l'ne na Je andere studie over crisisbe-
heersing. paniekgedrag l'n tunnelden-
ken, over oorlog en geweld en verh.l3sde
zich over het gemak waarml'e indertijd
de veldheren hde hataljons tegelijk op-
offerde, d<\arbij I.elf op veilige afstand
gezeten aan hUil sigaar lurkend en de
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nog stel'ds geluid producerend stukje
zwart insekt dat zich overigens niet ver-
roerde. Door een hem tot op dat mo-
mt~nt onhekende macht gedwongen
heeft hij de poten, voor 7O\"('reen vijfja-
rige daartoe in staat is, één voor één uit-
getrokken. Het nog steeds levend over-
hlijfsel heeft hij tenslotte van de tafel ge-
veegd en onder lijn sdlOelll.ool tot een
kleine vlek gerl'duceerd, een vlek die de
volgende dag dl verdwl'lIen bleek. Aan
djt voorval moest hij stel'ds denken als
weer eens in een artikel, boek of repor-
t.tge lijn karakter verhonden
werd met 'hij kan geen vlieg
kwaad doen' of woorden
van die strekking.
rvlaar hij
zou tot

, . :;.,
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'Hij kon geen vlieg kwaad doen', al-
thans dat l{'idcn ze. vroc,gct toen hij nog
klein was. En ook nu nog werd zijn
naam met zachtaardigheid en ;lÎkeer van
geweld geassocieerd .. \Iaar nû en ook
roén wist hijzelf wel beter. Ooit had hij
wél een vlieg kwaad gedaan en dat voor-
val was na ;tI die jaren Ilog niet uit zijn
herinnering verdwenen. Het was een
mooie dag toen hij als peuter op Je vc-
ranja van het grote ouclerliikc huis de
pap zat tc eren. Hij was vijf jaar oud en
zijn directe omgeving hcperkte zich tot
zijn lUsje die Je pap al op had, een gou-
vernante die net naar hinnen li{'P cn
twee huisbedienden die doende waren
een kast te verschuiven waarhij het pro-
bleem was of de kast al dan niet vóór de
poging tot verplaatsing diende te WOT-
(kn leeggemaakt. Hij was even alleen,
een peuter samen met zijn dagelijkse
portie pap.
De vlieg kwam loodrecht uit de lucht
vallen en boorde zich een fractie van een
centimerer in de dikke witte vla. En daar
be~Oll, begdeid door een indringend ge-
luid dat het midden hield tussen zoemen
en sissen, een strijd op leven en dood.
Gefascineerd had hij eerst toegekeken:
een stukje intens zwart leven in een
bord vol wit drijfzand. Hoe langer
hij het eenzame gevecht !pdesloeg,
hoe llleer hij overtUIgd raakte van
de onvermijdelijke trieste afloop.
Toch maakte zich geen treurig ge-
voel van hem meester maar eer-
der de gedachte eindelijk eens
macht te hebben, helemaal al-
Il'en en zonder gouvernante uit
te maken wat goed en wat
slecht is, te kunnm beslis-
sen o\"('r dood en over le-
ven. .'vlet enige moeite
lukte het door middel van
de steel van de lepel het
insekt uit zijn benarde po-
sitie te hevrijden. Eén van
de vleugels bleef :lan het
lijf gekleefd en de andere
stak omhoog, de poten wa.
ren aan elkaar t'n aan het
lijf gekleefd; wél was cr dat
irritante geluid, 7.ÎJhet zachter
dan zoëven. Een irritant geluid
van een nietig insekt dat er o\"Cri-
gens ook nog in geslaagd was hem lljn
eetlust te OlUnemt'n. In een vlaag van
creativiteit en wreedaardigheid besloot
hij de \'lieg tOf een mIer om te hoU\\'en.
Eerst trok hij de ene vleugel uit en toen
de andere. Het gaf t.t'n zekere voldoe-
ning, maar het resultaat hlel'k povet. Er
kwam géén mier te voorschijn maar een
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volgende dag met een schoon overhemd
aan elkaar mededelend dat ze de dag te-
voren zo hard gevochten hadden en he-
laas ook stevige verliezen hadden gele-
den.
Hij las over de hemanningen van de
H 52-bommcllwerpers die indenijd hun
napalm over het Vietnamese hocrenland
hadden uitgestrooid. Hoe hij sommige
vluchten automatisch de luiken open
gingen en de bommen naar hCIlC(icn
gierden wnder dat de hemanning een
centje psychologische pijn had en terug-
gekeerd op de hasis met collega's de 7.0-
veelste hehouden thuiskomst vierde. Hij
las over mensen als kleine radertjes, die
het geheel niet konden overzien, alléén
VOOf hun eigen onbenullige administra-
tieve handeling vcranrwoor<lclijk waren
en zo toch de vernietiging van miljoenen
in concentratiekampen hauuen mogelijk
gemaakt. En hij \veru hang: er moest
toch nóg een garantie zijn om hem re he-
schermen tegen een druk op de knop,
waarvan later - als cr ooit daarna nog
geschiedenisboekjes geschreven zouden
worden - bericht zou worden dat het
ook anders had gekund. Had het inder-
tijd niet weinig gescheeld of die alom
yereerde Kennedr had tijdens de Cuoa-
crisis een besluit genomen dat een alge-
hele kernoorlog in gang had gezet?
Broer Robert en nog een toeyallige pas-
sant hadden hem op het laatste moment
ervan weerhouden met de mededeling,
dat er meer tijd was voor besluitvorming
dan de president dacht en dat nier een
bombardement op de Russen in Cuba,
maar een blokkade op zee wellicht al
voldoende was. Tussen die steriele druk
op de knop en de afgrijselijke hoeveel-
heid daarmee aangericht leed moest nóg
een garantie worden ingebouwd en wel
een heel concrete en tastbare: een aanra-
king met het effect van de oom, een lijn-
tje direct met de dood. Na weken van
nadenken had hij het gevonden. De sleu-
tel, zonder welke de knop niet kon \vor-
den ingedrukt zou geimplanteerd wor-
den in het lichaam van zijn beste vriend,
overigens ook zijn enige vriend, want
presidenten mogen dan veel kennissen,
ra.ldgevers en zogenaamde vrienden
hebben, daaronder zijn maar enkele ech-
te vrienden en hij had cr maar één. Als
de nood echt aan de man kwam, dan
zou die letterlijk aan de man komen, aan
zijn vriend komen want om de sleutel
voor de rode knop te bemachtigen zou
hij eerst mer h(,t mes dat zijn vriend bij
zich droeg met de borst moeten open-
snijden, om vervolgens in de hartstreek
te graaien naar de sleutel tot het af-
schrikwekkend antwoord, het afschrik-
wekkend antwoord op het onweerleg-
baar voornemen van de vijand om de
vijandelijke kernraketten op het geliefde
land en volk re lanceren.
Volgens de ontboden medische staf was
het een riskante implantatie, maar het
kon en de vriend van de president toon-
de opnieuw zijn volstrekte toewijding
door het voornemen in te willigen. En zo
gebeurde het. Jarenlang ~'ergezelde
janos, want zo heette de man, de presi-
dent en steeds droeg hij die aktentas bij
zich waarin de presidentiële staf een be-
langrijk document vermo(,dde. Eigenlijk

was hij eraan gewend, aan die tas en aan
janos, die ('en enkele keer bij de horrel
vertelde dat hij een brpass had, een héle
grote had hij wel eens gezegd. En toen
kwam uit wat indertijd als eens voor-
speld \vas: er bleek een misdadige terro-
ristische rcgering met een misdadige col-
lega-president te zijn die in het geniep
een atoombom had vervaardigd en, wat
erger was, mede op basis van ingevoerde
kennis en materialen over een trefzekere
raket beschikte, zó trefzeker dat de mini-
SDI raketafweer wel eens onvoldOt:nde
kon blijken. En zo gebeurde het dat het
plots vijf minuten voor twaalf was; alle

beraadslagingen en procedures waren
afgewerkt er was maar één rationele be-
slissing: hij of zij, nu of nooit, de knop
was er niet voor niets, de nationale vei-
ligheillsraad had het besluit genomen,
het moest alleen onder zijn verantwoor-
delijkheid nog worden uitgevoerd; de
president huiverde.

Hij was alleen met zijn vriend. In ccn
werveling van gedachten schoten de
beelden door zijn hoofd. Het lot van de
natie en de geloofwaardigheid en door-
tastendheid van zijn persoon stonden op
het spel. Het was voorshands lTlaar één
bom en hoogUit een paar miljoen men-
sen of wat lTleer, maar wel ver weg ('n ze
hadden cr zelf om gevraagd. Rationeel
de situatie analyserend was er maar één
hindernis: de man, de vriend, de mede-
mens met de sleutel.
Janos had de tas op het bureau gelegd,
het slot klikte open en een groot scherp
dolkachtig mes bvam tevoorschijn. De
president perste zijn lippen op elkaar:
'J.lnos vriend, ik kan het niet', bracht hij
uit. 'U moét meneer de president, Bill, je
hebt geen keus, ik wist dat het ooit zou
gebeuren, doe het voor het te laat is'.
'~1ijn God', antwoordde de president,
'ik kan het nier, ik kan het niet ... , kun je
het niet 7.élfdoen?' IJ dar was her, 'doe
het zélf!' En hij ga(hem het moordwa-

pen in ('igen handen, 'doe het zelf, dat
maakt het voor mij heel wat makkelij-
ker'. 'Nee, dat is niet de afspraak, zo
werkt het niet', was het antwoord. Het
was voor het eerst dar zijn vriend een
verzoek hor had geweigerd. Hoc kon hij,
in die situatie, hem zo alleen laten? 'Ik
beveel het je', zei de president, met een
stem die zachter klonk dan zijn hedoe-
ling was. 'Nee', hield janos vol, 'ik kan
het niet, ik doe het niet, ik m.lg het nier,
en anders werkt het niet; in alle redelijk-
heid, U moet h(,t zélf doen'. Het ant-
woord maakte hem razend, hoe kon zijn
beste vriend hem in de grootste nood al.

leen laten? Op dat moment zag hij op
het smetteloze witte overhemd van
Janos een zwart stipje: een vlieg bewoog
zich van de tweede naar de derde knoop
van bovenaf gezien, langzaam en met
horten en stoten. 'Hij doet geen vlieg
kwaad', schoot door zijn hrein, 'maar ik
weet wel beter'. Hij nam her mes ter
hand, Janos verbleekte, maar bleef
staan, rechtop de borst vooruit.
De steek moet russen de rihben doorge-
gaan zijn, want de verwachte weerstand
door bot en kraakheen bleef uit. Het
leek een eeuwigheid, dat graaien in die
zachte, vochtige substantie, maar de
sleutel kwam tevoorschijn. En net toen
hij deze met het servet uit de tas had
schoon geveegd - janos had aan alles ge.
dacht. en de sleutel in het slor was ge-
stoken werd de deur geopend. Drie mi-
nisters vielen over elkaar heen bij bin-
nenkomst: 'Goddank er is nog niets ge-
heurd' werd er geroepen, 'het alarm was
vals, we hebhen nog tijd'. De president
zakte weg in zijn stoel, Goddank er was
niets gebeurd. Pas toen de legercomman-
dant voorzichtig de sleutel weer uit het
slor wilde nemen, struikelde hij over het
ontzielde lichaam van de presidentiële
vriend. En in zijn val raakte zijn linker-
hand met kracht de rode knop.

Leon \Vecke
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Iers gezin spil van tragi-komedie

THESNAPPER
Dit voorjaar won Je Ierse schrijver
RoJJ\' Dode de gooker Prize, de hc-
langri'jkstc "literaire prijs in Engel.md,
voor zijn roman "PaJJ?' Clarke ha h,l
ha", Doylt. stond cr zel behoorlijk van
te kijken. Hij is eell bescheiden leraar
van 35 jaar, die in zijn speech zijn \'.Hlcr
hcdanktc voor het lenell van z'n man-
dlctknopen. Zo'n soon type. Doyle had
;llmcer boeken g{'schrcycll,en ook twee
toneelstukken. Een V;lll zijn hocken, ..
Thc Commitments", is al ('cnkr ver-
filmd. dcl.c lllJ.;lnd gaat T/Je SItJNJI.'r,
het tweede hoek uit dl' trilugie wa;lf ook
"Th(' Commirmcms" deel van uitmaakt,
in roulatie. En het is weef genieten voor
wie van kleinschalig, warmbloedig en
hl'rkl'nbaar drama houdt,

'Toel1 ik las dat Akw Parker met The
Commitments bezig was, voelde ik een
s..:-heut van jaloezie', vertelde Stephen
hears, regisseur van The Snaf)fJer. 'Ik
wist zeker dat het ..:-enschitterende film
zou worden, en ik h,ld hcm graag zelf
gemaakt'. "The Commitml'nts~. over
een longe knul uit ecn druk Iers gezin.
die een soulband opricht en die, na een
korte succesvolle periode, ook weer uit
elkaar ziet v3l1en. W3S inderdaad em
h{'erlijke film. I\bar hears pakte zijn
bns met The Sllal)I)(:r, die in hetzelfde
gezin speelt, al is om commerciële rede-
nen hUil naam veranderd. Dit keer sta3t
met de oudste zoon centraal. m,lar de
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oudste dochter, Sharon. Als de film be-
gint. biecht Sharon mnder veel omhaal
aan haar oudo:rs op dat ze zwanger is.
Leuk vinden le dat niet. maar zr Imlkcn
rr geen al te groot drama van. al hebben
ze o.-lf al leS kindo:ren, en wordt elke
vierkante centimetn van het huis inten-
sief hewoond. Ol"rr de vader van de ha-
by is Sharon echter uitermate zwijg-
l.aam . .\Iau goed. de situatie wordt ~e-
,Kcepteerd en voor1opi~ blijft Sharoll
nog gewooll wnken in de supermarkt,
en met haar vriendinnen naar de pub
gaan. Haar vader blijkt, na de eerste
schrik, eigenlijk wel entbouslast over dl.
kOll1st van ljjn kleinkind. Hij koopt een
hoek om zich eens goed op de hoogte te
srellen van wat er zit:h allemaal in het li-
o.:haam van zijn dochter afspeelt. \Vant
mer ljjn eigen zestal is dat rr rigellliik
nooit lO van gekomen ...
Op een dag mrrkt hij dat zijn vrienden
in de puh merkwaMdige praatjes ver-
spreiden over zil'n docbter. Ot li{.\Tr,
over de lIlan die laar z\vanger heeft ge-
1Il,lakt. Ongeverr in diezelfde periode
wordt Sharon door h.tar vril'ndinnen zo
onder druk gezet, dat le wel moet vertel-
len wie de vader is. Of Je dader, hrr is
maar m.t hoe je er te~enaan kijkt. Een
Spaanse matroos. heweert le. Ilij was
maar hed kort .lan wal. ze heeft hem
maar ét.n keer ~ezien. Ilaar \'ader heeft
echter il:ts heel anders gehoord: volgl:ns
7.ijn informatie zou de vader \';Ul

Sharons vriendin. de oude dikh buur-
man van de overkant, veel meer V,U) de
zwangerschap afwt'tell. Als de bewuste
man een paar dagen later plotseling bij
zijn vrouwen kinderen blijkt te zijn
weggelopen, en .Ic buurvrouw, jankend
en O\"l'rstuur, verh,lal komt balen bij de
ouders van Sharon, is de twijfel in de
buurt gezaaid. En, wat erger is. bij de
vader van Sharoll ....
In Thc S"'lPl)(!r scberst Doyle. die zelf
bet so.:enario voor de film schreef. on-
danks ,llle problemen en spanningen
too.:heen vrij ideaal beeld van hoc een ge-
zin zou kunllen funo.:tioneren. Want al
hebbm ze weinig geld, al is het huis te
klein rn lal geen van de kinderen \"l'rder
stmll'ren. de b3bv arriveert in een gezel-
lig nest. waar iedereen zio.:hmet hart en
ziel om l-Jenieuwe aanwinst l31 bekom-
meren. En dan doet het er in feite niet
meer toe wie de \-ader is. en of er wc! een
eigen kamertje voor het kind ingeruimd
kan worden. Sharon zal een trotse moe-
der lijn, en haar ouders zijn nog )lJllg ge-
noq~ om met souplesse op de nieuwe si-
tuatie tr kunnen rea~ereTl. Ilaar vader is
mrer vader dan grootvader. haar moe-
{kr IS een evenwichtige rots in de hran-
ding die hegrip heeft voor het feit d.u je
de dingen in het levrn nu eenma;11 niet
helemaal in de h,lnJ hebt. Voeg hij dat
~cgeven eeTl gflWp ,Kteurs en actrices
w3an'all alleen de vader, Colm "'kan)'.
l'en min of meer bekend gezidu is. maar

,hr stuk voor stuk 1.0
n,ltuurlijk en geloof-
waardig spelen alsof
het belemaal niet om
film.ga,u. ell het w3ch-
ten IS op een re~cn on"
Jerscheidingen. Na
twee van zulke films
plus die Bookerprize
hegriip ]e, dat produ-
centen en regisseurs hij
RoJdy Oor Ie op de
stoep staan om de
nieuwe scenarlO's hij
wijle van spreken uit
zijn handen te trekken.
'Ik kan me nu eindelijk
hclrmaal aan hn
schrIJven WIJden'. lCI
Doyle kort na het ont-
vangen van zijn prijs.
jammer \'oor de leer-
lingen voor wie hij on-
getwij~dd een heerlijke
leraar ISgeweest, maar
ern groot geluk voor
lijn len'rspuhliek, en
voor de echte filmlief-
hrhher!

Leollore Fall
°1'zl ..eI,md



AKED ,
Mike Leigh, regisseur van Je onthutsen-
de Britse film Naked, omschrijft zijn
hoofdpersoon als 'de absolutt, anti-held
van de jaren negentig.' Daar is niets
overdreven aan, want met Johnny zal
het nooit meer wat worden. Hij Îs ruw,
nihilistisch, werkloos, heeft geen dak
boven zijn hoofd en moet Liverpool veT-
IMen vanwege ecn 'akkefietje'. Hij be-
sluit n;lar Londen te gaan om zijn
vrÎendin op te zoeken. Hij treft in her
rOlllmelige huisje een andere vrouw aan,
een junk die zich al snel aan hem V;1S[-
klampt. Want Johnny Îs ondanks alles
\vat regen hem pleit, een boeiende Cil În
z'n soort zelfs zeer aantrekkelijke vent.
Bovendien is hij hepaald niet dom, en*:- .
r"" ~!l

1'/ ,,{ "1;'.,! ~ 0(.00-'"

"•
David Thewlis in Naked

ouk zeker nier onontwikkeld. Hij is een
wart: woordkunstenaar die mensen ver-
steld laat staan van zijn lange monolo-
gen waar veel inzicht uit spreekt. Naked
neemt geen standpunt in, Je film laat de
kijker zelf 7:n conclusies trekken. En die
zullen niet bepaald opwekkend zijn.
Leigh sprak wekenlang met zijn hoofd-
rolspelets voordat hij aan het draaien
begon, zodat iedereen zich op z'n gemak
kon inleven. Het resultaat is een brok
'naakte waarheid' die de titel volledig
dekt. In Cannes stunden ze op hun kop,
en David Thewlis kreeg voor zijn rol van
Johnny een Palm. Terecht.

OOL RUNNINGS
Probeer eens iemand wijs te maken dat
je als Jamaicaan van plan bent om met
drie vrienden deel re nemen aan de bob-
slee.wedstrijden tijdens de Olympische
winterspelen. Tien tegen één dat je in je
gezichr wordt uitgelachen. Toch is Cool
Rmmings gebaseerd op histori~che fei-
ten: in 1988 kwam er een Jamaicaans
bobslee-team in Calgary aan de ~tarr. Ze
brachten het er nog niet eens zo gek af,
en wistt.n vooral veel goodwill te kwe-
ken bij pers, publiek en overige deel ne-

mers. In de film is de dikke John Candy
de coach dil' het stel weet klaar te sto-
men voor de wnlstril.d. Het begint na-
tuurlijk allema.11 hee hilarisch: trainen
in de brandende zon op karrerjes die bij
het minste of geringste uit elkaar vallen
en ga zo maar door. Toch krijgt de film
allengs meer vaart, en worden de karak-
ters steeds geloofwaardiger. Het hero-
ïsche slot is heel bevredigend, en de
boodschap komt luid en duidelijk over:

liet /Jobs/a-tcam oefent of! jdlll,lica

.lls je iets maar gr,lag genoeg wilt, en cr
voldoende voor over hebt, ,bn lukt her
ook.

MANHATI AN MURDER MYSTERY
Je kunt aan Mal/lJattml MI/rder Afystery
goed merken dat \'{Ioody Allen zin had
om weer eens een leuk filmpje te maken
waar hij een heleboel plezier aan kon
ontlenen. liet gedoe met ex ~tia Farrow
had hem tenslotte genoeg ellende be-
zorgd (U begrijpt, van de aantijgingen
aan zijn adres in verband met hun kin-
deren heh ik nooit iets gc1oofd). \Voody
be"lont om zich dit keer aan een thriller
te wagen. Omdat Farrow niet meer op
de loonlijst voorkomt besloot hij voor
de vrouwelijke hoofdrol zijn andere ex,
Diane Keaton, te bellen. Ze wilde graag
weer eens meedoen, en ze blijkt er alleen
maM JllOoier en leuker op te zijn gewor-
den, dus wij als kijkers pikken ook nog
een graantje mee van die vrienschap
door dik en dun. Wood)' en Diane spe-
len een wat ouder echtpaar met een vol-
wassen zoon. Ze WOllCn in een mooie
flat in l"ew York. Op een avond maken
ze hij toeval kennis met hun buren.
Korte tijd later blijkt de buurvrouw te
zijn overleden . .\Iaar inplaats van gebro-

•
Dia/Ie Keatml ell Wood)' Allen 111 Mdllhattllll
Alllrda A1yster)'

ken van verdriet te zijn, blijkt de buur-
Illan op te bloeien na het verscheiden
van zijn echtgenote. Diane Keaton ruikt
lont: ze verdenkt hem ervan zijn vrouw
uit de weg te hebben geruimd, en ze gaat
op onderzoek uit. Dit drijft haar neuro-
tische wederhelft Woody hijna TOt
krankzinnigheid, maar uiteindelijk
blijkt dat ze nog gelijk had ook! In een
vooral visueel schitterende slotscene
krijgen we precÎes te huren hoe de vork
in de steel zat. Dat het allemaal nogal ge-
kunsteld aandoet geeft niks, want het is
een feest om Wood)' en zijn Diane weer
eens op de oude sterkte bezig te zien.
Anjelica Husron en ALm Alda vullen de
cast prima aan.

GOODSON
Vooral vanwege de twee kinderrollen is
TfJ(, Good SOli de moeite waard, want
het verhaal is in feite deprimerend en on-
aannemelijk. Een kleine jongen verliest
zijn moeder, en wordt door zijn vader
tijdelijk bij familie uitbesteed. In dat ge-
zin blijkt kort geleden het jongste zoon-
tje te zijn verongelukt. Tussen het rou-
wende logeetje en zijn eveneens rouwen-
de tame ontstaat al snel een goede band.
Haar oudste zoon kan dat slecht ver-
kroppen. Tussen hem en het neefje, dat
hij als een indringer beschouwt, omspint
zich een machtsstrijd. De logé ontdekt
vrij snel dat zijn rivaal absoluut niet
dt.ugt, maar er moeten eerst nog een
paar rampt.n gebeuren voor hij gehoor
vindt voor die theorie. Vooral de crucia-
le slotscène is adembenemend in beeld
gebracht: je gelooft bijna niet dat er tij-
dens het draaien geen enkel gevaar heeft

E/ijllh Wood (lillks) ell A1aC<lllleyCII/kill 111

The Good SOli

beSTaan voor de betrokken acteurs.
.\1acauley Culkin, het blonde schatje dat
met zijn rollen in "Home Alone" (I en
2) honderden miljoenen dollars in het
laadje wist te krijgen, is gecast als het
malafide kind, Elil.ah Wood, de kleine
schat uit o.a ... Ava on'. en "I'aradist,,,, is
het neefje dat het er maar ternauwer-
nood levend afbrengt.
Volgens de makers komt het erop net'r
dat sommige mensen zonder enige aan-
leiding slecht zijn, ge\voon, van binnen-
uit, als een rotte appel. En wij maar den-
ken dat alles altijd te wijten was aan een
ongelukkige jeugd ...

Lt,.D.
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DE PYJAMA VAN DE
BUITENLAND ER

Karel Roskam

Tot slot: de christenen die geloven ddt
zij een tYPisch W'esterse, bbnke religie
aanhangen, waM de andere, nier-
\X'esterse religies niet aan kunnen tip-
pen, aanbidden toch een god, dit, af-
komstig is uit het ~Iidden-Oosten, De
bijbel komt uit het Hebreeuws. Dus het
is wel een beetje vreemd om die
Hebreeuwse God dank te wggen voor
de Blanke, Westerse, Christelijke
Beschaving.
,\lensen kunnen zich er niet op beroe-
pen, dat hun land, hun volk, hun religie,
hun cultuur superil'ur is aan andere lan-
den, Hllken, religies, culturen. Want in
het hcht van de geschiedenis staan ze
dan a.Hdig in hun hemd (uitgevonden in
Azië).

leTterd gebleven; dan waren wc in hutten
en holen blijven wonen en d,ln waren we
's nachts in de dierenvellen van alledag
op bladeren hlijven liggen slapen en hlij-
ven eten wat de Natuur ons schaft: rauw
vlees, ongekookte aardknollen.
Natuurlijk is dat zo niet geheurd, want
geen volk kan zich afsluiten van inten-
sief verkeer met andere volken.

" " , -
t.~~~

C~
, , , , , , , , , , ,
, , , , , I ,

I , , I, , , , I , , ,. , .. , " I I, . .. . , , ,. . ,. . .. ,
~

, , ,. . • ..
• . ..

'......
" -
"'"., ..

,

l _lI

• WIJ en de anderen
We zijn dus in het \X'estt'n en in Europ.l
geworden, wat Wl~zijn, dank lii de intel-
ligentie van Indi.wen, Chinezen, Indiërs,
Egyptenaren, Turken, Arahieren, cn al
die andere volken en rassen, die uitvin-
din~el1 en vaardigheden en kunst heb-
bcn nagel.lten waar wij zelf niet op kwa-
men. En stel je nou eens voor, dat onze
voorouders toen al niks van de buiten-
landers moesten hl'bhen en d.lr zij "Het
Eigen Volk" vrij wilden houden van
Vreemde Smetten th 1 \ 'ar'n we onge

Oosten); we eten sinaasappels en drui-
ven (Midden-Oostt'lll. We zouden nooit
hrood eren, als ze in hl't ~1idden-Oosten
niet het graan hadden ontwikkeld. Onze
scharrelkippen met hun eitje voor bet
ontbijt zijn afkolllsti~ uit Zuidoost-Azië,
De hoed hehben we te d.lnken aan de
nomaden van Oost-Azië en de paraplu
aan India. Onze genotmiddelen komen
ook uit de niet-westerse wereld: sig.lret-
ten uit Mexico; de sigaar uit Bra/.Îlië en
de alcohol uit ber ~tidden-Oosten. De
krant is gedrukt op papier, dat werd uit-
gevonden in China. Het alfabet komt uit
het .\tidden-Oostell,

Wij hebben het met onze \'\'csrcrsc sa-
menleving getroffen, vinden wil. Wc
worden overstroomd door mensen uit
.mdere culturen met vrt'emdt.' religies,
zeggen mensen nu. Dat mag niet, \"indcn
zij, ,vam de \'('esterse Beschaving met
zijn Christelijke Waarden moet 7Iliver
hehouden blijven. Onze Beschaving is zo
geslaagd, dat Je arme werelddelen er be-
ter van worden, als zij ons nadoen.
Als ik zo'n uiting van hoogmoed tegen-
kom, lees ik de tekst aan de muur. Die is
prima voor Blanke Ops.:hcppcrs over de
\X'estenc Christelijke Ikschaving. De
Amerikaanse socioloog Ralph Linton
heeft het zijn landgenoten. meer dan een
halve ecuw gek.Jen in 1937, voorgehou-
den. Daaruit blijkt. dat wij in het
Westen nogal wat tc danken hehhen aan
die andere werelddelen.

• Beschaving?
Ie stapt bijvoorbt'c1d 's morgens uit je
1l'd, dat oorspronkelijk uit Pef7.ië af-
kDmstig is. De Perzen lagen al op et'n
hed, toen onze voorouders nog onge-
makkelijk op bladeren 1a.gen te woelen.
Je trekt je PYI"lma uit, die al in Omt-
Indië \verd ge )ruikt, toen onze voorou-
ders in Europa 's nachts gev.:oon hun
dierenvellen aanhielden.
Onze voorouders wisten nog niets van
landhouw, toen in India al katoen werd
verbouwd. In het ,\lidden-Oostt'n wer,l
al linnen gesponnl'n toen het in Europ.l
nog een primitief zootje was. Ook de
wol kwam oorspronkelijk daar van-
daan. De zijde komt uit China, m.\ar de
mensen die er voor het eerst kleren van
maakten, woonden in Zuidwest-Azië.
Dan gaat ollze Westerse mens naar de
badkamer en kijkt in de spiegel, die hij
te danken heeft aan Egypte. De tegel-
vloeren zijn ook afkomstig uit het
l\tidden-Oosten. Scheren is nu normaal,
maar voordat ze dle gewoollte in Egypte
onnvikkelden, hadden de m.lnnen hier
een woeste hJ.;lrd en snor. Het stalen
scheermes kwam trouwens uit India.
Ook de extr,Tlll-rechtse Duitsers die nu
de Turken terug willen sturen naar hun
land, drogen zich 's morgells af mer een
handdock, di,' voor het eerst iTlTurkije
werd gemaakt.
In de kamer ga je zittell op l'en stoel, die
ook al afkomstig is uit het Midden-
Oosten. De kleren die we aalltrekken
werden voor het eerst bed.Kht door de
llomaden van de Aziatische sH'ppen.
,\Iaar onJ:e schoenen zijn wel'r te danken
aan de Egyptenaren, die het leerlooien
uitvonden. We eten van borden die de
Chinezen aan de wereld hebhen gege-
yen. We drinkt'Tl koffie, ontdekt in
Ethiopië. \X'e gehruiken suiker (uit
India), we drinken melk (~tidden-
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BELANGEN

Cur DI/t

Hieronder een puzzel waarbij de vier
juiste woorden van elk zeven letters lO-
wel horizontaal als vertikaal dienen te
worden ingevuld.
De omschrijvingen luiden als volgt: 1-
vogel; 2-ook niet; 3-onvermogen; 4.zeer
bedreven.

De oplossing van de puzzel in het janu.
arinummer luidt als volgt: I-sardine; 2-
edelman; 3-inladen.

kenvervoer moet uitvoeren, doch geen
middelen heeft om ambulances aan te
schaffen. Op medisch terrein zou je kun-
nen stellen dat het een ziekenhuis is mrt
als taak alle menselijke kwalen te kun-
nen behandelen, doch alleen geld op de
hegroting heeft staan voor een uroloog
en een oogspecialist.
Het schrijven van een nieuwe defensie-
nota is niet de oplossing. De politieke
keus is dat het detensieheleid moet wor-
den omgebouwd tor een actieve vredes.
politiek. Als Ter Beek van de kiezer dit
jaar zijn werk als minister van defensie
mag voortzetten, dan is zijn eerste taak
het afrekenen met een grout aantal pt'r-
soonlijke belangen.

daarin nog enige carrière te kunnen ma-
ken. AI met al een indirecte behartiging
van persoonlijke belangen.
D.l3rom was het verhaal van generaal.
majoor A.J. van Vuren één dezer dagen
in de krant niet volledig. Hij srelde dat
het tiid \vas voor weer een nieU\ve dcfen-
sicnota. Zijn conclusie was dat voor alle
taken in het defensieapparaat te weinig
middelen beschikbaar werden gesteld.
Terecht schreef de generaal: boe valt met
bet standpunt van zijn eigen partij te rij-
men dar de bewindsman Ter Beek geen
verdere kortingen wil. Dit' partij wil -
wel of nit't terecht. verder bewinigen op
defensie, waar straks het aspirant-ka-
merlid Relus Ter Beek het mee eens
moet zijn.
De l':ederlandse Officieren Vereni~ing
had al eerder gestc1d dat onze knjgs-
macht te veel taken kreeg voor haar ge-
ringe omvang. Dat die veelheid van ta-
ken een gevolg is van de lobby door die-
zelfde officieren, zt'gt men er niet bij.
On'rleg binnen dl' I':ATO over een taak-
verdeling tussen de landen heeft derhal-
ve weinig of geen resultaat gehad.
Generaal Van Vuren gebruikt een beeld.
spraak voor de huidige problematiek bij
defensie. Ilij zegr dat het hem doet den-
ken aan een busonderneming met één
bus of een huisarts met viet patiënten.
Die beeldspr.l<lk klopt niet met de wer-
kelijkheid. Het is een busonderneming,
die naast personenvervoer ook het zie-

Het is tegenwourdig een normaal ver-
schijnsel d,lt in de media een hogere mi-
litair op pt'Tsoonlijke titel een kritische
mening geeft op het dcft'nsicbclcid.
Vroeger werd hij daarvoor op het matje
geroepen. D,m werd hem op z'n minst te
verstaan gegeven weer in het gareel te
gaan lopen. Dar was een correctie waar-
bij hij dan maar moest afw3t"htcn of het
geen gevolgen had voor zijn carrière.
Voorheen was er alleen één categorie,
die wel aan de weg durfde te timmeren,
omdat ze hun cindrang hadden bereikt.
Hun eervol ontslag werd dan doorgaans
niet bedreigd. Een ander verschijnsel
\vas de informele procedure bij een
vuorzitter van eell belangenvereniging
voor onderofficieren. Bij veel kritiek van
hem op het personeelsbeleid, maakte hij
promotie tot vakofficier, waardoor je
hem nooit meer hoorde.
,\bar vandaag de dag, onder het bewind
van minister Ter Heek, is cr geen angst
meer onder de krijgslieden om hun kri-
tiek in de media te brengen. Een kruiwa-
gen met kikkers is derhalve dan wel
zwak uitgedrukt voor een baan als mi.
nister van defensie. Elk krijgsmacIndeel,
of het nu de marine, de landmacht of de
luchtmacht is, probeert langs formele
maar vooral informc1e weg zich te étale-
rt'n, als een unmisbaar deel van de
krijgsmacht. ~lensc1ijk gesproken is dat
logisch, een ieder ziet zijn dub als be-
langrijk, met als vuornaamste reden
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HET VERLEDEN
VASTGELEGD

lQJI ,.:

Kod,lk. Ht,t IS l'lgl'nliik teveel om op Ie
noenwn. Fr sta,Ul zo'n 275 eatllt'r<1\, in
dl' vitrines, \'<1n10gell,l;InHk boxj<-s tot
,lUlllfoeu STOt'Steikn.
Het is niet zo dat Lu..:tl'n kostt' \"ltl alles
hepaa!Jt' (;llllcr;l's wil bd,h('n, SkdHS
enkele srukkl'n kosten rond de duizend
f:ulden, rO:lls het panoranu- ell stereo.
toeste!. Het nwrendeel is ma,H een paar
~lllJen in Je a,lIIsch,lf. 1',ls Jl.I reparatie
kriif:t het een grotere W'l,Ht/t'. Hn is de
sport om zo goedkoop mogelijk ;1;lt1hl~t
lll<lterÎ;\'ll te kOlllen, Dat hl,tl'kellt het ,tf.
lopen van LUKI' f:llrs, vflJlllarkten l'n af
en toe n'n ruilheurs. Op l~ell beurs 1t1
,\l11l'f'>toort rag Lue twee C:llller,l's die
hij wel wilde kopm, De eigt'n'I'lr wilde
tt"gt'Jii"ertijJ ook et'n doos mt't forospuJ-
kn kwijt. Voor vijfentwintig gultlm
kw,lm I,lil: ll1het beril \';lll twet' toestel-
len ("nt't'n groot ;lanta) gbspl:utTwgatie-
\'('n. Ilij kon h,l;I<;tniet \\",It'lUL'llom van

Hoewel verzamelwoede vcel mensen niet vreemd is, I.iin cr
slechts enkelen me! een collectie een museum waardig. Luc van
Erkc1cns uit Steenwijk is zo iemand. In de loop der jaren heeft
hij een unieke \'crl.amding fotocamera's met toebehoren bij
elkaar gesprokkeld.
'\-let fotowaferen is hel allem.l.ll begonnen, een hobby die de
rest van de familie ook niel vreemd is. Broers en een luster
fotograferen op een aardi~ hoog nivo. Zijn dochter is I.df,
een professioneel f010j!,fafc. Op zevenjarige leeftijd maakte
Luc zijn eerste foto. De kneepjes van het vak werden hem
bijgchradll door een oudere broer, die al in het he/it was van
een eigen dob.

,

I kt \'crz,11l1d(~11\',Hl ..::a.
mera\ Jatn'rt echter van
dt' rijd d.n Lu..: a..:tid was
in de fowhoblwduh van
Je JOh:U1l1l'SI'ostLuerne te
Havelte, Een ideale plaats
om zo nu en dan l'('n fmowe-
stel te krijgen of Ie ruilen, .\b:lf

Je eigenlijke impuls kwam IeHer
meI Je OH'rname van een ..:olketie

toestellen \,In een f,lmihdid, Het H'f-
ramden werd nu een serieuzt' :l:lTlf:ek'-
f:enhl'ld, Lue H'rzamdt niel lIlerk-gt"
honden, I hj streeft Jlaar een on'rzi..:hl
\'an alle olltwikkelingl'll die In dl' foro-
grafie 11ehhen pla'ltsgevondell.
Hl~r pronksruk van dt' collectie is de
Tornto!l l'i..:kMJ, et'n inklapbart' n'ls..:a-
IJlt'ra uit 1900. AnJere nwrken ZIlI1,
EX:H:t<lVX 500, Fed, Zorki 4k, Z('nith
3m, EX:l 11b ,\liranda, l'enux,
I'anlatle.x, [',lxiJl;!, So!igor, roltling

j.
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deze platen afdrukken te maken.
Het bleken opnamen tc zijn van
een rijke onbekende familie.
Vermoedelijk een tabakshande-
laar, omdat zich tussen Je ne~a-
rin'Cll een rekening bevond van
enige balen tabak, gedateerd 27
februari 1908. Aan de hand van
deze rekening en d\.' toen heers-
ende mode kon hij ongeveer het
jaartal her.llen waarin de opna-
men gemaakt waren. Bedden
van een onbekend leven trokken
aan zijn ogen voorbij. Een duik
in het verleden, ha<lrschcrp ge-
registreerd door met grote vak-
manschap bediende c.lmcm's.
In die tijd kostte het maken nm
een foto meer Jan een UUf,
maaT het resultaat mocht er
dan ook wezen.

Deze fascinatie voor vakman-
schap en het verleden vindt ie
ook terug in zijn collectie oude
foto's en fotoalbums. De oud-
ste foto dateert van 1855. Het

is een aparte foto,
omdat het een nega-
tief mer een zwarte
achtetgrond IS. Het
tesultaat is een posi-
tief, een zugen,lamd
ambrorype. ~1en
krijgt dan het idee of
de mensen ten opzich-
te van de .lchtergrond
echt bewegen.

In een andl'f vertrek
heeft Luc een doka in-
gericht. 1kt staat hier
stampvol met oude en
nÎeuwe spullen. Oude
dokabrnpen en een
ontwikkdklok uit
1930. Alles werkt nog
naar behoren. liet Îs
ongelooflijk bm'icnd
om nog mer deze ap-
paratuur te werken.
Ook een stereoviewer
uit 1900 doel her nog
prima, net als een ou-
de toverlantaarn. Er
staat zelfs een filmtoe-
stel meI projector in-
één uit 1920. Dit ap-
paraat kan niet alleen
opnemen, m,lar ook
na het opdraaien van
de veer, projecteren.

Verderop liggen belichtingsmerers, flit-
sers, zelfontspanners, ,1fstandmeters en
lenzen in alle soorten en maten.

De tijd van omslachtige werkmethoden,
lange bdichtingsrijJen en omvangrijke
app<lt,ltuur is voorbij. Hetzelfdc geldt
hel<las ook voor het vakmanschap.
Gelukkig zijn cr dan nog verzamelaars
als Luc van Erke1t-ns,die met hun collec-
ties een stuk geschiedenis levend hou-
den.

Hart HeteiJri;
foto's Luc rml t:rkelells

"Doe Re\us ter Beek CC~ .
hc\m op, en je hebt ka~lte\ll
1lainwairing van Dad s
Arm~r."
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SPORT alerte journalist vroeg je dan naruurlijk,
waarom de hetreffende verzamelaar zo
juist de betrdfende \'oethalwedmijd
had bezocht en of hem dat Europese spel
dan toch méér interesseerde dan wij
Europeanen tot dusverre hadden aange-
nomen,
Het antwoord op de laatste Haag lier
aan duidelijkheid niets te wensen over:
wat de gespreksp.lrmer 10juist had ge-
zien was stomvervelend, oersaai en nau.
welijks te aanschouwen. I\\;lar wat deed
het ertoe: 'I was part of the Olrmpics!'
~Iet kinderlil'ke geestdrift werd verteld,
hoe alle, vee te dun', kaartjes voor het
Olympisch (atletiek) stadion waren uit-
verkocht en dat alleen nog een live-bele-
venis kon plaatsvinden bij het voetbal.
Het donderde niet, welke spon het was:
als je maar kon zeggen: ik heb de Spelen
gezien, ik was erbij!
liet was een bizar verschijnsel. Gewone
Amerikanen die geen kaartje hadden
weten te bemachtigen, keken de hele dag
tL Om toch het Idee te hebben dat ze het
hadden meegemaakt. Iedereen wilde
deelgenoOT zijn, al boen'mde het ver-
wonde zelf geen enkele herkenning in,

HallS /lall \'fissen

Op de Haag wat dan wel aan die tijdelij-
ke verslingerdheid ten grondslag lag.
volgde hooguit het vrijblijvende ant-
woord. 'Great fun',

Zelf trok ik als typische Europeaan al
snel een ,\1ldere conclusie. Niks 'lust
fun'. De Amerikanen blijken is staat
massaal op te draven voor iets, wat in
hun ogen volslagen oninteressant is,
maM dat wd internationale betekenis
hezit. Het is een volk op zoek naar zelf-
hevestiging. Doorg;uns werd die geHm-
den in American foocball - nog idioter
sport dan biathlon -. maar nu het inter-
nationale prestige op het spel stond en
de buitell\vereld toestroomde, werd zelfs
Eric Heiden een held,

Ik bedacht zelfs een wiskundige formule,
American football staat rot introvert is
als Olvmpische Spelen staat tot extro-
vert. Eén keer in de twee jaar hunkeren
de Amerikanen naar internationale
(OlympIsche) erkenning van buiten,d,
daarna sluiten 11' zich weer op in hun
honk hal handschoen, basketb;llnetje of
foothall-helm. Het free sn'le skiën, de
biathlon en laat staan het schaatsen heb-
ben nooit bestaan.

-'

Zelfs deze ah~urJc activiteiten worden
echter ••invaller geacht dan h('t ronden
van de schaats haan. Heel Nederland en
half Noorwegen lal in Lillehammcr h{,[
duel der grootmachten volgen. maar de
rest van de wereld mtcresseert het geen
lOT. Amerika had ooit Eric Heiden die
het ongelooflijke presteerde: hii won alle
afstanden. ~1aar de Amerikaanse tv
kwam cr re laat achter en lond slechts
flitsen van hcr schaatsen UiL De s<.:hade
moest worden ingehaald met een vcd-
ht'iJ van interVIews. En die begonnen
steevast lIlet de vraag wat een
Amerikaan ertoe verleidde om al die
monotone rondjes te gaan rijjen. Eén
konden ze zich nog net voorstellen.
maar 2j!
Niettemin duurt het schaatsprogramrna
ook ruim een weck. Is het een teken dat
de sport toch serieuzer wordt genomen
dan ik hier suggereer? Anders zouden de
tv-maatschappijen immers wel hebben
aangedrongen op een compact of de-
snoods op een schriftelijke afhandeling
\'an het toernooi~ Zo ligt het dus nier,
Alles, maar dan ook alles moer worden
opgerekt en uitgerekt om die twet' \'Tese-
lijke televisieweken vol te krijgen. Het is
iets wat voor ons, nuchtere Europeanen,
nauwelijks te volgen is, maar laat ik een
poging doen aan de hand van de laatste
Zomerspelen die in Amerika werden ge-
houden. Ook toen al, in 1984, waren de
Olympische Spelen volledig in de greep

van de Amerikaanse tV-tTlaJt-
schappijen. Het was 1984 en
noodgedwongen hadden de
Amerikanen ook het
Olympisch vorrbaltoernooi
moeten adopteren. De publie-
ke belangstelling voor die tak
\'an sport was d~ár en tóen ,11
helemaal \'erwaarlooshaar
klein, Tor mijn stomme verba-
zing echtt'r kwam ik bij de
weinige bezoeken, die ik aan
een Olympische voetbalwed-
strijd bracht, tot de ontdek-
king dat het stadion barstens-
vol zat. Ook van collega's be-
greep ik dat een niet-uitn'r-
kocht stadion een uitzonde-
ring was. We stonden voor
een raadsel.
:\Iaar dit raadsel werd spoe-
dig opgelOST. \\'ant menig
Amerikaan knoopte na afloop
opgetogen een gesprek aan, in
de hoop dat je als huitenlan-
der een colle("tie spl'ldjes uit je
ongetwijfeld exotische vader-
land bij je droeg. Als steeds

Hoc verleidelijk is het niet om de
Olympische Winterspelen te schilde-
ren als een vergaarbak van folklore,
een circus in de kou, een mengeling
van de meest vreemde verzinsels?
Ooit de hiallllon gezien? En wat te
denken van het bobsleeën? Om niet
te spreken van het free style skiën.
Het is allemaal even onzinnig, maar
gedurende t\ ••..ce weken wel pure en
loodZ\ ••..are ernst, als wc al een kandi-
daat hebben, Als Nederland wellicht
zelfs l11edaillckandida(en heeft,

--

Alles hij elkaar is schaatsen de meest na-
ruurlijke wijze van voorthewegen op het
ijs, En skien veruit de vuorn,li\mste dis-
cipline, want er is nu eenmaal meer
sneeuw dan ijs. In de praktijk is skiën in-
derdaad het bdangrijkste onderdt'el van
de Wimerspclen, en omdat je niet twee
weken kunt vullen met hel afroetsjen
van een besneeuwde helling zijn daarvan
de meest idiote varianten bedacht. Kopje
duiken van een berg, I\tisschien iets ~'oor
Daphne en Edwin )ongejans, wam van
synchroonspringen zal het ook nog wel
eens komen. Een uitputtend stuk lang-
laufen met een geweer opJ'e rug en dan
plotseling met de huik in e sneeuw een
aantal s("hoten afvuren, wl'lke
Coubertin van de koude grond heeft <ht
in vredesnaam bedacht:

Onbekend is bij de Olympische Spelen niet
onbemind
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Foute vader
Ook Jean-Paul Franssens' twee-
de roman over zijn jeugd is er
eentje welke men in €in ruk uit-
leest. Stond in zijn eerste auto-
hiografio;çhe roman (" Et'JI
GOl/den Kind") de moeder cen-
traal, in "Een Goede Vader"
draait het, zoals de titel al doet
\"Crmoeden, allemaal om de va-
der-figuur.
Zijn vader, SjefThoolcn, heeft
een oorlogsverleden (" Vader
ht'eft eigenlijk nih gedaan in de
oorlog. Nou ia, IJoor de Dllitsers
gt'II'erkl. Maar dat hebhm ze
toch lil/eli/aai?") waar Paul, ge-
durende zijn jeugd, regelinalig
mee gekonfromeerd wordt. Op
ze\'enrigjarige leeftijd openhaart
zich een ongeneeslijke ziekte hij
dal' voorm'llige hunkerhouwer
uit Groningen. Vol mededogen
heo;çhrijft fran,sens het nade-
rend einde van zijn vader. Drie
korte ciuten geven zijn gevoc-
lens m:ffend weer:
(bll_. 87) "Nu. t'()or het eersl in
miin 11'1'1"/zie ik hoe hulpelous
hij IS met ûin IIt'kt'r melk. Ik
cO//stateer dat zoals een toel'aUi-
ge dokter ,lilt bi, eell roellllllige
paliënt conslatcert. Afet elnl
kor/Moedigheid waarl'ml ik
schrik ...

_l'~""'~_,.
F.lX

(;()EDE
\;\I)(o".H

~

(hlz. 163) "Ik doe bet licht 111111.
halll de spiegel en hOlld hem die
I'oor. Ik zie ;;;ijngezicht ('11 IJii
ziet mijn gezicht. Tranen IOI,,'n
II/'ee aan twee oller ollze I/Ja,/_
geil.
(hlz. 167) "Hii murmelt wat. Hij
;;;eglid,. Ik kan hem ,/iet ver.
stil,lll. fk bllig me naar h'm 10/.'.
Ik pllk ziin hllnd. Je /lt'lIl ,'en
goe"e vader, zeg ik, malsuf ik
meul( niet kmi Ol'erllllgt"/ ug ik
het 1I0g eens eli 1I0g et'IIS ; ie
hellt eell goe"e Vilder ".
Schittcrende roman!
Jean-Paul Frallssem : Een Goede
Vader. De Harmonie,
Amslerdam. 199J. 167 hlz.
f 29,$0. (WH).

Rasverteller
Om Johan van de ,"'alle (Den
Haag, 1912) een Westindisch
o;çhrij\'er te noemen, al spelt"n
vijf van zijn zes hoeken (alle tus-

sen 19$6 en 1963 verschenen en
onlangs in één bock herdrukt) in
Suriname en de Nederlandse
Antillen, gaat ICvcr. Eveneens
om hem op één niveau te plaat-
sen met literaire hoogstaandcrs
al, Boeli van Leeuwen en Tip
:"1arug of l.ulke hoeiende au-
teurs over hel Carihio;çh gt'bied
als Alhert HcIman of Edgar
.\littt'lholzer. t-.laar een rawer-
tt"lIrr en een man met vi,ie, zoals
kenner ,\lichie1 van Kempen
hem in zijn newonderende na.
woord noemt, is Johan van de
\':'alle zonder twijfel. Die visie
op mens en gemeello;çhap was en
hleef geschraagd door ,ocialisti-
o;çheidealen uit de tijd tussen de
beide wereldoorlogen. Van de

\'>;'allekwam uit een rood ne~1en
groeide op met de Arbeiders
Jeugd Centrale. Vanaf 1934
werkte hij op Curaçao, vanaf
1942 in Suriname en in 1946
werd hil in Nederland hoofd van
de We,tindische afdeling van
Radio Nederland Wereld-
omroep. Zijn sterk autohiogra-
fische roman \Vachlmd op de
dliK flillllllorKel/ (1959) is de eni-
ge die zich in ;":ederland afspeelt
en gaat over een uit Suriname
met yerlof zijnde mijnhouw-
ingenicur/goudweker. Deze
merkt dat lijn oude socialisti-
sche Hienden (0.'1. de in
Amersfoort burgemeester ge-
worden Herman .\lolendijk) niet
meer deze1fdt'n zijn al, nlOr de
uorlug en dat lijn humanistische
idealen verder van verwCl-enlij-
king af lijkt'n dan ooit. Wel te-
leurstelling. geen verbittering
spreekt uit de begripsvolle cn
mildt" henadering van mensen
(ook van de harde zakt'nman of
de ex-i'SB-er) van ,lelC meester-
lijke \'erhalcmerteller. Want is
Van dc Walte, met zijn spreek-
laaI en zijn rom,mtische (maar
niet naïeve) inslag: het is of je hij
hcm in de kamcr Ijt te luisteren.
Dat geldt onk voor zijn de-
huutroman De Slmlcl/opstalld.
waarin een mi"iepater in het
oerwoud, voor de orheffing van
de slavernij, gee,leliJk hekneld
raakt tussen een aantal keiharde
slavenhouders en het Surinaam.
se gouvernement enerIjjds en de
'andere' plantagehouder Don
LJijs, die 'zijn' negers als gelijk-
waardig behandell, anderz.ijds.
Kortom, prachtige sfeer- en ka.
raktntekeningen in deze vijf fO-
nuns en vijf verhalen, die terechl
opnieuw (en verrassend goed-
k~lOp) in Un grote. gehonden
mtgave yerschcnen.
]. van dl' "'allc; Romans en ver-
halen. Aldu~ Uilgevers/de Prom,
Haarn 1993. 574 blz. f. 34,50.
(fS)

Informatief
Uitge\'erij Fihula is nefaamd om
haar fraaie en informalieve boe-
ken op geSl.'hiedkundig terrein.
De twee voorlopig laatst ver-
schent'n deeltjes in de uit het
Frans vertaalde serit" Fibula
PhafOs - Standaard ontdekkin-
gen makt"n die faam leker waar.
Toch is er wel het een en ander
hij op fe merkt"n. De hoekjes ziln
zodanig opgezet, met korte
hoofdstukjes en in de marge op-
genomen verklaringen bij de il-
lustraties, dat je kan overkomen
wat ook op ander onbekend ter.
rein wel gebeurt: dat de richting"
aanwijzers pa, bruikbaar Ijjn :tI,
ie dl' weg cclllllaal kent. flet
kleine bestek van dele boekje>
biedt een grott' en prachtig gcïl-
lu~treerde hoevet"lheid wetens-
waardigs, maar er zit wt"inig lijn
in ht'( malt'riaa!. Dit geldt vooral
De Euusken, maar in mindere
mate ook De ontdekking \'an de
poulstreken.

De Etru,ken hebben in de ecu.
wen rond 500 v.Chr. een grone
deel van midden-Italië heheerst.
Van oudsher heeft dit volk met
z.ijn kennelijk hoog ontwikkelde
heo;çhaving de mensen hevig
geïnteresseerd. Die helangsld-
ling groeide nog toen steeds
meer archeologio;çhe vondstt'n
werden gt"daan. \'<;'eliswaar
kwam men d'lJrdoor >leed,

meer te weten, maar toch bleef
er altijd een waas van geheim-
Ijnnigheid om de Etru,ken han-
gen .•\Iisschien was hun taal wel
het meest raóldsclachtige. De
Etrusken o;çhreven nwt een aan
het Griekse 'llfahet ontleend
o;çhrift. Uit vergelijking met bv.
ook in het Grieks en Latijn voor.
komende eigennamen kon mt'n
afleiden hoe de woorden onge-
Her nlOt'S(en worden uitgespro-
ken. De merendeels korte tek-
sten die men \'ond konden dus
wel'olHcijfud' of zelf, 'gelezen'
worden. Begrijpen kon men ze
echter nil"!. Het Etruskisch bleek
geen enkele verwantschap met
dt' talen van omringende volken
te vertonen. :'I.-lcnhedt wel ge-
proheerd het Etru~kisch in ver.
hand te brengen met het
Hehreeuws (als taal van hel
Oude Testament moest dM wel
dt' voorouder \'an t"en hijna even
oude en eerbiedwaardige taal als
het Etruskio;çh zijn !), meI het
Baskio;çh, met Kaukasische en
met Klein-Aziati>ehe talt"n - ei-
genlijk allemaal tevergeefs.
Hoewel de Etruskische cultuur
in andere oplichten duidelijke
a'lnrakingspumen of zelfs sterke

verwantschap met omringende
eulturen toont, heeft men op
grond van deze volstrekt afwij-
kende taal wel gedacht dat er
sprake moest zijn van een min of
meer plotselinge immigratie \'an
een vreemd \'olk dat van vcr ge-
komen moeSt zijn.
Tegenwoordig gelooft men t"er-
der dat er sprake is geweeSt van
een misschien wel eCUWt'ndu-
rend proces van 'acculluratie'-
geleidelijke aanpassing aan en
overn,lme van een andere cul-
tuur. Dan hlijft toch het raadsel
van de taal. een raadsel dólt ook
Jean.Paul Thuillier niet kan ont-
sluieren. al heeft hij zijn bock (in
het oorspronkelijke Frans zelfs
zonder vraagteken!) de onderti-
tel'Het eind ,'an een raadsel ?'
gegeven.
Hier en daar wrt"ekt zich dat de
lekst miso;çhien overhaas! en
daarom onzorgvuldig vertaald
is. Zo is op hlz. 84 sprake van
"de Frallkische llallelf" van
Gravisca. Heeft Je vertaler Je
Franse term "port franc" (zoveel
;lls 'Hijhaven') niet hegrepen ?-
cr kan dunkt mij omstreeks 500
v.Chr. geen sprake zijn van
'Franken' aan de kust van
Etrurië. Die verschenen pas een
kleine duizend jaar later in het
naar hen genoemde Frankrijk!
Een kleinigheid misschien, maar
wel slorend in t'en ovt'rigens heel
mooi en waardevol hoekje.
Jean-Paul Thuillier: De
Etrusken, Het eind van een ra,ld-
sel ? FibulalUnieboek, Houten
1993. 160hlz./22,50.

De tweede titel betreft De onl-
dekking van de pooisIreken. De
Franse onderzoeker Bertrand
[mbert bes,hrijft een groot aan-
lal Nnord- en Zuidpool-expedi-
ties en de ,om~ dramatio;çhe lot-
gt'vallt"n \'ao de omdekkingsrei.
l.igers. Uiteraard Hibt het dat
het kraakt in al dele verhalen.
De zakelijke stijl van Imbcrt past
daar goed hij. Hij beschrijft niet
alleen de romantische ontdek.
kingsrt"il,t"n, maar ook het mo-
derne pool.onderzot"k. Dat on-
dt"rzoek is fascinerend, en in zijn
resultaten zorgwekkend genoeg-
denk maar aan de ontdekking

dat de ozonlaag vooral tx)\"en dt"
Zuidpool griezelig dun wordt.
Aan de redacteur voor de
Nederlandse uitgave, dr. L.
Hacquebord, zal hl't te danken
zijn dat het Nederlandse aandeel
in de ontdekking en het onder.
zoek van de polen vrij veel aan-
dacht krijgt. Documentatie, een
c~ronologi~, bihli()gr~fie, glossa-
flum en reglster bcslmten het
hoek. Ook del,e uitgave is prach-
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rig gcillusrreerd . je IOU hl'\ ,tb
een plaatic~hock mel uitvonigc
hijschriften kunnen hc<>chou-
wen.
Je 7011 verwachten d:lt l"l"n hock
O\'('r ontdckkin~<;reizenook
vourlien is van goede en duide-
lijke ka<Hler\. ~Ict 1l10(krnc car-
tografiscllC" technieken kan dat
heel goed. In dir oplicht Î, her
hot'kje bep'talJ teleurSTellend. al
leent het pockel.formaat zich
natuurlijk niet voor kaanen van
de groutte vail een Jllas. Zo'n
IlJslagwl'rk van liefst goede
kwalitt"it moet je er ah Icumtod-
ontdekkingsreiziger we-!hij hd,-
ben. De lekst wemelt vaJl eiLm-
Jen. kapen en I.cc,tratcn die op
de ka.utlcs niet terug tc vinden
zijn. Ook de rolJ{es van de H'r.
,>chilknde reizigers zijn JonT een
ongelukkige k"'UlC van kleuren
maar mocilijk Il' onJt:r~chciJcn.
).;og een opmerking over de va-
klar"lldl' woordenlijq, Onder
. ,\tagnt'ti~cht' pool' ,taat daar, in
plaat, van een uilkg vall het wr-
~chil tu,sen geografis,"he en
magnl,tisl"hl' polen (de la,uste
li!!J:en op grote afsund van de
eerste en verplaat,ell zil"h hOl'l'n-
di"Tl in de loop der tijd), de up
het eersIc gCl-icht wal raadsel-
achtige verklaring "plaats l:r
aarde waar de kompasnaaI I'er-
ticaal ,laat". Wat dal voor pool-
reizig,'rs uit het tijdperk van
I'óór de moderne navigatiemiJ-
•.leien betekende wordt nrrgen>
uilg,'legd, Tenslolte; het rq~i,ter
heett alleen hetrekking up perso-
nen, niel op de geografit', D,II
maakt hel bel.waar van de on-
toereikende kaartjes alleen maar
groler.
Bertrand Imhert: De OIl1d"kkilll:
\"<m,1<-pool,treken.
Fibula/lJnid,oek, Houten. 1~~3.
IfiO hlz. f 22,50. (CS~

Afval en verloedering
Sommige tllis•.i.ladroman-schrij-
vcr, wilkn gr,l,lg als 'Iell,'rkun-
dige' voor 1'01aangezien wor.
den. Andere ,Iuteur, vinden de
kwaliteit I'an hun werk voldoen-
de l",wezen met oplageeijiers die
va,lk hogl'r uin'allen J:tn die "<ln
'echte literatuur'. Ik weet niel
wat Chris Rippen in dit opzicht
van zil"hzelf en zijn werk vindt,
m,lar het ZOIl hem koud kunnl"n
laten. 'Met de grond gelijk' is
el"lJgoed geschreven, spannende
en onderhoudende roman, waM-
voor Rippen g,'l'n Nobelprijs z:tl
krijgen. maar die <lan de andcn'
kant zcker geen wegwerp-lek-
tuur is. Het is ook een heel 'ei-
gentijds' boek. De rode dr;Iad is
cen ontluikend milieuschandaal
in een kleinl', zo op het Oog fat-
snenlijke ~tad, waar onder dl'
grond van alles aan de h;l1ld i~,
Als voorbeeld of in~piratiebron
mllen schandal,'n al, in
\X'l"~lervoort ('Ooster\'oort' i~ in
het hock de a,l1lpalende gemeen'
te) en in Alphen aan de Rijn ge-
diend hebh,'n. All,' t'1t'Jl1ellWIl
die in ah-al,~"handalen \fan de
laatste jaren l'en rol ~especld
hl"bbe:n komen zeer herkenbaar
in Iwt hock terug, ingeh"d in et'n
ingewikkelde, Illaar tenslotte (en
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zo hoort h"t ook) oveTl-ichlelijke
plot.
),Iisschil"n hedt de schrijver iets
te\'Cel ",11lhct ~oede j!,ewild: zijn
~epsrch()logiseer lijkl mij een
beetje van dl' koude grond, en
met vijf of zes door elkaar lo-
pend,' lijnen van famili,"geschie-
den is, milieu-activisme, dubieu"
ze ambtenarij. rl"latieproblel11a-
tiek en afvalverwerkinpmisda,Jd
wordt het geheel tamelijk over.
LIJen. )'bar, wals jen'gd. uit.
dnde1ijk komen de ijn",n w,'t'T
bij elkaar dJt men zich de sa-
menhang kan ,'()or~tellen.
Rippen hanteert een plezierig ge"
wone stijl. Hij schtijtt goede di,l-
l()~l"n(al mod je ~oms w<'1eens
raden wie cr aan het woord is}
en gaat zich niet Ie hui ten aan
gewild lileraire beschouwingen.
lid zal wel modIijk ziln in een
der~e1ijk boek hclemaal a,ln
cli~"héste ontkomen; 1.0 wordt cr
wel erg \laak 'mel gillende han-
den' \\'l"j!,gl"reden.I),lilrentegen
zitten er ook aardi~e Hondsten
in, wa:trvan hijvoorl",cld 'het
gl"~liffer van de gawn~proeier'
mij bijgd,le\'en is,
Chris Rippen: ;\Iet de grond j!,e-
lijk. LlZZliih,\-Gravenh'lge
199J. 240 blz. ca. f 24,.<;0, (CS),

Misdaadverhalen
De misdaadvcrslaAAever Peter de
Vries wordt ;II, nummer ('én van
NeJerLllld beschouwd en heeft
hunderden Ilnthulknde mis-
daadreporrage, \utlr de grOle
kr:tnten en lijdschriften ge~chre-
\'Cn. Ook is hij (mnit')ht'lblker
,"n samensteller van het tv-pro.
gramma Crime Time.
'Cr/mil/ce! bl'''I'' sl/clla d,m It
dt'lIkl. Hel kali /11 Cl'Il paar S'"-
uJllden gL'iJellrd;:i;lI, hoc oppas-
selld en plie/,Isgctrollll" If /1/ de
rest t'allllll' l{'/'{'IIook I,,'nt ge-
U',','sl. Alisd.ldq:ers zijl/llle,'stal
gewolle m,'lIsell die ofl eell/'cr-
keerd momellt. ofl Cl'111'erkeerde
p/,WIS, rl'll t'/'riuf'rd" bes!l,sillg
hebbell gellomen. \','('/ ingl'wik-
kelder is /'1'1eigcn/lik niet. Ik
meest<' 11'1'f'IIS",,/i(//'1/ u'orJen
I?,'pleegd tUSSl'1IIIIl'n$('/1die ooit
m('/ cika,1r hebbell r;:e!.lc/;ell,'11
ge(/'I'5t. Nic""md ,Ienkt ooit: Ik
"I/ miilJ /J/'$/<I,mI'l'Ils1<',1/ relië(

15"1'/'11met eell gml/'elijh'
11100''''. aldm ['etl'r de Vries in
dit bock over de vr,I,I~ hoc men-
~en tot mi~drij\'en komen.
In Cipier, mag ik een pistool V,lll
u: geeft Peter de Vries d~'Il"Zl"f
zijn visie op 50 waargehl'urde
misd'l,ldverhakl1. Ik Vries valt
aan en verdedigt, not,'ert ver-
~cllillen en trekt par"lelien in ge-
ruchtm,lkel1de zaken l"n houdl

de kzer - nuaf ook de politi,'k .
dik wijb op verr<lssende wijze
een 'picgel voor. Dit v!otge-
schreven boek waarin zaken, 1.0-

:tI, het prnce, tegen de tweevou-
dige kindermoorden<1ilT I.udo de
B. uil W'oCll,drecht en "De verge-
ten gevangene' (33 jaar TBS
voor een pa.tr rake klaN",n~ zijn
0pj!,etekend. kan ik iedereen
a.mbcvelen.
['eler d~' Vri~'s. Cipil"r, mag ik
een pi\lOol V,lll U? De Fontein,
Iturn. 12(, bil. f. 19,95 (EK)

Amsterdamse sçhetsen
AI een aantal malen werd in dl"-
ze rubriek 'landacht p;el'raagd
VOOTIwt werk van dc dichter.
dromer en \'Tijdenker Han,
Plomp (Am,rerd,lm 1944). De
hUbte ken hctrof dat Z.ijllge-
bundelde Volbkrant-columns
111111<ii,1en da,lT,'oor d,. bijzon-
dn gee~[ige eroli,che verh,llel1 in
I kt hmerlijke bo,deel, In okto-
ber '93 bracht Plomp's uitgn'er
In de Knipscheer eeIJ dikke ha-

uitgave uit V'lll enkele - nog
~Iecbls aliliquarisch \'erkrijgbare
. eerdcr,' bundels. aangcvuld met
twee re~'ente verh'J!cn. Het ga;lt
hier om alle Llrrie-verhalcn, w-
als die o.a. verschenen in het le-
geml.lTis~"hcHl'I tÎmster",mls
/)oden/IIJ/'k;e (1970) ~'nOflC'l
InriciJting, Ni/'ml' tÎl/I,;taddll/s
lJ"dl'lJ/wek;e (I ~S5). nu ,amen-
gehracht onJer Je titel 'In
AmsteuLun, Dl' Hrha1cn \'an
tarrk'.
Het zijn dc vaak hilarische. cul.
tuurkritische en maatschappelijk
Vl'TOlilruste, maar som~ ook
trie,te en ontroerende ,d1t't~,'n
van het hipp" l\msterd,lmse we-
reldje door l'en schapzinnig
waarnemer ,"an binr1l'nuil. Knap
gemaakte m()mentol'n,lrne~ van
de jaren ze~lig. Zl.\'Cntig en ta<:h-
lip;.W,I,\TV;1I1de hedl"nJaag~e le-
zer - al naat gelang dien~ lcdtijd
en hetrokkenheid op de "sCl"ne"
- met no~t'llgil". \"l"rhcJzingof mo-
gelijk ,Jfp;rijzen 1.<11kennisneml'n.
AI, geen ander laat Plomp zien,
zowel in zijn bl'S\."hrij\"ingenvan
hel .bgelijks kn nachtl'lijk!) le-
ven van l.arrie en ;.ijn maatje'
,11,in ;.ijn taalgehruik, b"e din-
l'.en in minder dan een generalie-
pl"tiode ver,lnderen. Genlciige
tijJ,documenten z.iln de;l"
j\m'terdam,e ~chelsen zonder
meer, want h"e gedatl"erd en
phul,gebonden die e.'r~I.'
l.arri."-vl"thalcn uil de provo-tijd
nu mogen lijken. het is g.oed d,lt
ook dit unieke \\,'rc1djl" i~ I'a,t.
gelegd en weer integr,ul voor Ic.
zers h('~chikh.I,lr i~.
Ham Plomp: In Amsterd,llll. lJe

\"l"fhalcn \'an Larrie.ln de
Knip~cheer, Am~lerdam 1993.
271 blz. f. .n,.so (I-'S)

Liefdesverhaal
Onder de titel 'Op één golfleng-
11:'kwam bij Ankh-I-lerml's eind
\'orig l'aM, in d" ~erie '),[)'~Iieke
I'erha en'. e,~nvertaling (door
Anne \'an Lambalgen) uit van de
kleine roJllan Willds GCrtJ55IIJe
sky (1992) \";111de Amerib"n
Chti, h,stt'T.
Fo,ter vlecht een aantalliddes-
verhalen in elkaar [Ot een pak-
kend hoek met een bood~chap:
de mens is éhl met alle andere
lewnde \\'C/cns op de planeet. en
dat kit houdt ,"en verantwoor-
delijkheid in die de moderne
mens in de ~\lpertechnulogische
,amenlcl'illj!,lijkl te lijn verge-
ten. ),IJar het is misschien no~
niet te laat ...
De Iwee hoofdrobpeler~ in deze
roman - de een/ame oorlog~-
journa!i,t John Bratton en de be-
roemde filmactrice ),tonique
Dumolll - komen tenslotte op
één golflengte ml'l elbar en ml"1
de hen omringl'nde ll<ltuur, Die
natuur spreekl hier (letterlijk,
w;lb in ,prookjes) door d~' tWl"e
andere 'hoofdfigllrt'n'; een bijna
drieduizend jaar oude, meer d,1Jl
honderd meIer hoge sequoia aan

de CllifoTllische kust en een
bullrug walvis. die meI haar blf
in de Pacific op weg is !l,IM de
pianklOnrijke Golf van Alaska,
Dl' wond re\\> en de walvi~ com-
municeren met elkaar en lang-
za;lmaan ontstaat ook 'comact'
tll,~en de jOllTlialist en de hoom
en tns~en de walvi~ en de Ktriee.
Toch is dit l'.l'en ;.oetsappig \'<'r-
h;l<Iltl'egewor •.lcn, want rt'illitei-
ten a s de JJpJtlSC walvisl.1cht ,'n
de Amrribanse comml"rciëlc
houtkap spc!l'n een kl"iharJ~' rol.
e,"enal~ het Vi,"lll<lmrraUm,1V,ll1
John en d~' hijna-dood-ervaring
vail ~Ionique. Kortom, een mo-
dern "srrookje', w,1i1rindl' wijl.l"
moraa verpakt is in een lidde-
vol verh'J"!.
Chris Fosler: Op éen gulill"ngtl".
Ankh-Hcrmes, De"erller 1993.
JO.; blz. f. 24,50 (FS)



Uitgezonden
en dan ....
VN-waarnemer
De, inmiddels in legerkringen
'llum bch'nul" llJaloor Gerard
WunJergem hield als V:-;r-waar-
nemer in Sarajevo en Ko~.tajnka
een dagboek bij dat eind vorig
jaar in boekvorm op de markt
verscheen: "Je koml anders IC-
rug",
WonJt'fgcm, die al eerder in
VS-\'f.'rhand uiq::czonJcn was
geweest naar Zuid-Libanon
(1983). werd t'ind juni 1992 ge-
vraagd of hij voor t.CS maanden
als \iN-waarnemer naar hel
voormalig Joegoslavie wilde.
Tegcno\'t:r de herichtgeving OH'{

de waanzinnige oorlog in
Im'goslav'ië Ha,u "dl' aall/rck.
hng.<krachr om Jeclllit te ma-
ken ('all eCII VN-m,lCht", Een
besluit was heut"kkelijk snel ge-
nomen: de Lih'lnon-cTvaringcn
(~ccn gouden rijd") gJH'n Je
doorslag. Op I augustus 1992
,lrrivecrt hij. na enige H~rtral-\in-
gen en omwegen, op hd S,'ClOf-
hoofdkwartier in Saraje\-o. De
owrgang van het vredige
Xederland naar de kapot- ge-
schoten Bosnische h•••)f.htad is

groot. Veel tijd om te wennen
wordt hem niet gegund. Binnell
('('n weck weet hij ,11heel precies
ho<'gevaarlijk do_e joh kan zijn:
..tI..01'1'11de deur met de s/cutd
ellie/lll 1I/I'tmijll ",-houder teg"11
de ralJtermullr. 01' d.lt momellt
!'(llgt net III/itell de WC /'elf ver-
scbrikkeli;ke klap. Ik huor
scherlJell insl<l<lll, schewe" I,lie.
gl'll "zingend" weg 1'11ik heb ,l!l,'
geluk !'all de werdd WIIIIII<','r
1'1'11flinke scherf lI<1<1stmi;1I
hoofd in de III//ur va/l het toilet
sl.l,lt. 1:".rK,Mt eelf golfie nallst de
pol. HeIlOlIet bh,kt dil" toch

lIiet Z"o'/I l'eilige pbals ".
Dit hoek is een absolut ••"mUSt"
voor iedere uit te lenden milirair
(waar ook maar naar toe)!
Gerard \1i'ondergem: Je komt
anders terug. Heuff,
AnlSlerdam. 199J. 126 blz. gcm.
f 24,90. (WH).

In ~De plicht tilt hulp ... " bc.
schrijfr :\limi .\lcntink-
f-ieshusius de wederwaardiAhe-
den van haar echrgenoot na zijn
terugkeer uit Libanon (I9!l2).
Deze Kl.-officier h••eft aan zijn
VN-optreden aldaar cen I'T55
(post-traumatische stress-stoor-
nis} o\'ergehoud,'n. llelaas voor
hetrokkene en zijn gezin (cn al
die anJnm die n1<"tde/.Clfde
mueilijkheden van doen hadden)
was ••••n 1'1'55 bij artsen, tot voor
kort, nauwelijks of niet bekend.
Ogl'nschijnlijk onschuldige aan-
doeningen (misselijkheid, \"er-
moeidh,'id, kouwelijkheid, enz.}
g,lan stceds hind ••rlijker vormen
aannemen en werpen in tol'ne-
mende mate een blokkade op
om nog normaal te kunnen
funktioneren. Artsen konstate-
ren een verhoogde le\'Crakti\'j-
wit, denken aan cholesrerolmoe-
he-id, e-nr. ;':a jaren kwakkelen
en zich ellendig voclen blijkt in
1991 (negen iaar na uitzending!)
dM de?e militair lijdt aan I'T55.
Vanaf het lllomenr J,u hij in
thnapie is geg'1an bij een p,)".
l'hiater \'an het militair hospitaal
in Utrecht begint hil \\wr ncln
Ie krijgen op een norm,lallevcn.
"1 fl'l is het l'erh,ldlmn 1'1'/1 ge-
zonde I','nt dil' l"rl;willig n,I,lr
LibalJulJ ging /'1/ dil' met lic!;te
klachtl'lI thlJiskwam en 1.l1/g-
Zi1am madr zeker (... ) zit'ka (... )

werd. Het is het l't'rhllllll'an een
gezin, ti,lt nid wist, wat er uull
de hand was 1'11 met enorme I'er'
underingell te makt'lJ krel'g in
een omga'illg waar stoere kerels

geestelijk niet ziek kUlllletl djll
(...). Het is h"t 1','rha,ll, dat eell
1I.'Il,lrscilllll'irlgmoet wordelJ
l'oor allen die .direct of illdiTt'ct,
pro(essiollt'd of in de pril'ésfecr-
bärokk"l1 zijn /Jij de hrandfl<lar-
dellllllitell Nederl,md. Wu,lrl'oor
ollze militairelI wordelI ingezet ".
\X'ie lOyed naar huiten brengt
over zijn pri\'ésituarie \'etdi,'n1
minstens het predikaM moedig!
Mimi Memink-Heshusius:
De plicht tot hulp ..• Heuff.
Amsterdam. 199J. RO blz.
f 19,50. (WH).

W'imHt'ij
[riku Krijt

Comefis Schepel
Frank Spodstra

Bureau ~aam

Raadslieden - waar cn wie
T ekfoon bureau Telefoon huis

\'('erep/'t Harde
Oirschor
Seedorf
!'\umpeet
Rotterdam
Arnhem
Den HelJer
Utrecht
Steenwil.'
Dcn Ik der
Den Helder
Seedorf
Utrecht lKmar)
Assen
Weert
Ede
IlarJerwijk
Blomherg
Bohne
Utrecht
Stolzenau
Wocnsdrl'Çht
Amersfoort
:-.Jijmegen
Schaarsbergen
Schaarsb ••rgen
Breda
Vught
Leeuwarden
Rotterdam

HoofdraaJsman
5tafraadwrouw
Coornherthuis
(raadsvrouw)
(raadsman)

L.I.H. (Lex) Beekers
I.L (Imlll~') Beiier
}. (Ja<:ques) van den Blink
J. (Jan) den Boer
K. (Klazien) van l\randwijk-Wilrjer
E.Y. (Ellen) Bremer
C.C.(Tineke) Dekker-HunJling
M. (1\-1etske) Dekkinga
A.n. (Adri) van Deurzen
'\I.J. (.\hrias) van Dorp
.I. (Joop) Flokstra
R.P. (Rob) Geene
}.J. (Jaap) Geuze
WA (Bart) Hetebrij
C.H. (Kees) van Jer Hilst
A.H.T. (Adl Bamis
l.I'. (Irma) Jacohs
r.G. (hits) van der Kolk
B.J.T. (Ben) van der l.inden
B."1.1.(Bcernoud) Moojen
J.G.}. (JlJl) Nauts
V.JIUI.1. (Vincent) Peeters
K.s. (Kees) Roza
I'.W ..\--I.(Peter) Samwel
G. (Gerard) Snels
.\1. (:\brijke) van der Stigchcl.WijngaarJ
.J.\'<l.F. (jan) Sulman
J.E ..\-!. (José) Verheyen
G.J. (Gerrit) Vlietstra
.\--1.c. (Mart) Vogels

\X'.H. (Wim) Heij
.I.J. (loan) .\--krens

C. (Carine) van Ilinte
}.1t. (Joost) van 1.angen

05207-67549/05255-8109
040-6279091627913
09-4942817510, tst. 2285
05771-1341, tst. 2492/2498
010-4539911, m. 341138 1
085-718911, tst. 335
02230-52089
030-366444/45
05210-15422, N. 2643
02230-52405
02230-56820
09-48917510, tst 2285
030-366444/45
05920-58499
04950-82101, tst. 702
08380-81826
03410-23911, tst. 3114/3215
09-4952358150 of 09-495235509259
09-4950514709. tst. 249
030-366444145
09-495761704290
01646-92911, tst. 2654
033-607051
080-276911, tst. 1541196
085-533377 of 532774
085-532752 of 532774
076-273341
073-881000. tst. 1564
058-346826
010-4539341/281

03404-14436
03404-14436 of 20906

03404-14060
03404.14060

038-212656
040-627322
09-4942848629
03210.18934
03480-14787
08308-21867
02991-3525
033-803142
'05220-62273
035-232142
072-641080
09-4942812470
075.703705
05947-13608
013-415425
030-937808
03417.58156
09-4952356621
09-4950514322
035-234907
09-495761687
01640-47215
020-6323785
080-563833
080"229069
08382-1675
076-872688
080-239840
05150-83791
033-952099

05210-13657
085-629745

01727-13248
08370-10205
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