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De g.v .-uren
weer bedreigd

Mei een zekere regelmaat worden de diensten geestelijke verzorging geconfron-
teerd met aanslagen vanuit de krijgsmacht op een fundamenteel onderdeel van
hun bestaanswijze. We doelen hier op het verzorgen van de zgn. g,v.-uren en de
meerdaagse vormingsbijeenkomsten voor militairen in groepsverband. Vele
tientallen jaren had Jan Soldaat gedurende zijn diensttijd recht op één (les.)uur g. v.
per week tijdens de normale diensturen, alsmede op twee 2V,...daagse vormings.
conferenties. Hoe belangrijk de laken van de g.v. - zowel het groepswerk als de
persoonlijke begeleiding - werden gevonden, bleek nog eens uit de Defensienota
1974:

'Dekrijgsmacht is een instituut met een vredebewarende taak, maar moet in het ergste geval
gewapende strijd voeren, Het personeel heeft een taak _ ook cl in de apleldingslase _ die
feilelijk ethisch-paradoxaal is. hetgeen aanleiding kon geven tot conllicten. Ondanks het
doelbewullte sireven aanllluiling te vinden bij ontwikkelingen In andere sectoren van de
maatllchappij, zal de krijgllmachl door aard en taak haar llpecilieke karekler behouden. Een
eigen geestelijke verzorging. die de situatie in de krijgsmacht kent en aenvoeit, kan de
militairen helpen genoemde problemen op te lossen:

Desondanks slaagde in 1976een poging van de toenmalige bevelhebber der land-
strijdkrachten om het totale aanlal g. V •• uren d.m. v. een nieuwe regeling drastisch
te beperken. Het argument was de diensttijdverkorling (van 16 naar 14maanden),
bet resultaat een kleine halvering van de voor de g.v. beschikbare uren.
Nog geen vier jaar later, ingaande 1980. volgde een nieuwe aanslag: de in de
eerste opleidingsmaanden plaatsvindende 2V,...daagse vonningsbijeenkamsten
werden merendeels verplaatst van de eerste naar de tweede weekhelft. Met als
gevolg dat in plaats van zeven effectieve dagdelen (van maandagochtend tot
woensdagmiddag) er in de praktijk nauwelijks vijl overbleven (van woensdag-
avond tot vrijdagmiddag).

En wat nu? Veertien, resp. tien jaar later dreigt de geschiedenis zich te herhalen.
Opnieuw worden er - op verschillende nivo's in de krijgsmacht - plannen
gesmeed, voornemens kenbaar gemaakt en soms zelfs al ten uitvoer gebracht om
de g. v.-uren enlof de vormingsdagen nog verder in te perken. En opnieuw wordt het
argument van de diensttijdverkorting (van 14naar 12maanden) aangegrepen om al
het aantal g.v.-uren te verminderen en bl de vormingsbijeenkomsten zodanig Ie
plannen dat nog slechts één ovemacbting plaatsvindt in de vormingscentra. Met
name dit laatste is van desastreuze invloed op het vormingsproces, dat in feite met
amper twee dagen toch al met een uiterst minimum genoegen moest nemen.

Daarenboven willen wij bier wijzen op bet ontstaan van een merkwaardige tegen-
stelling tussen beleidsadviseurs en -makers enerzijds en beleidsuItvoerders an-
derzijds.
In mei van dit jaar werd het onderzoeksrapport 'Geweld in de krijgsmacht' van de
commissie Drenth aangeboden aan de minister van Defensie (zie ook EGO van
september jl., blz. 3-6).Ook de Maatschappelijke Raad voor de Krijgsmacht leverde
eind augustus desgevraagd een spoedadvies (nr. 20) aan de minister naar aanlei-
ding van het rapport, Uit een en ander valt bij herhaling het grote belang af te
leiden dat wordt gebecht aan de g.v.-diensten, die werkzaam zijn in, maar (als
enige!) ook volstrekt onafhankelijke van de krijgsmacht.
Aan die unieke status heeft de g.v. haar veelgeprezen lage drempels te danken.
Maar het is ook die aparte status waardoor de g. v. de enige echte vrijplaats is voor
reflektie en bezinning, menselijke eigenschappen zonder welke geen zichzelf res-
pecterende krijgsmacht kan en moet willen bestaan! Uit genoemde rapporlen valt
dan ook allesbehalve een gewenste vermindering van g.v.-taken te lezen. En het
kan ook prindpieel nooit zo zijn dat uitvoerders in de krijgsmacht, commandanten
van laag tot allerhoogst, op eigen gezag ol dat van een meerdere. menen wijzigin-
gen Ie kunnen aanbrengen in g.v.-taken. Het is eenvoudig niet te hunner compe-
tentie. De onafhankelijke g.v.-diensten bij de krijgsmacht zijn nimmer te vergelij-
ken mei andere diensten van de krijgsmacht (zoals bijv. de MDD en de MGD).
Wijzigingen in de beslaanswijze van de geestelijke verzorging zijn altijd en uitslui-
tend een zaak van de zendende instanties en de politieke leiding en nooit van
militairen. Tegen de bovengenoemde ontwikkelingen is dan ook in eerste instantie
emstIg protest aangetekend bij de BLSdoor de hooiden van de r.. k., prot. en hum.
g.v.-diensten.
Wij houden de EGO-lezers op de hoogte. Redaktie



Leidinggeven zonder kaderopleiding
"Wij doen hel in ieder geval
niel slechler dan die SBOKl-jongens"

Na verloop van tijd haakte jouw groeps-
kommandant af en moest jij het overne-
men. Wat was de reden?
Wim: Het heeft een hele tijd gesleept.

een plaatsvervanger (p/v) komen. Wer-
den jullie dat, vanwege de leeftijd, au-
tomatisch of moest er om gevochten
worden?
Wim: Bijons hoefde er niet om gevoch.
ten te worden. Ik rolde er haast vanzelf
in. Het begon met het aanwijzen van
een kameroudste en dat werd ik, van-
wege mijn leeftijd denk ik. Hel hoefde
niet, maar in veel gevallen werd de ka-
meroudste later ook de plv. Ik moet er
wel bij zeggen dat ik het ook wel wilde
worden, want vrienden van mij hadden
mijgezegd: je moet plvworden of boord-
schuIler, dan heb je nog wel een redelîj-
ke tijd. Dat is ook wel aardig uitge-
komen.
Ronaid: Ik kwam een week later dan de
anderen. Ikzoueerst chauffeur worden,
maar dat ging niet door. Toen ik bij het
onderdeel aankwam heb ik een gesprek
gehad met de kapitein. Daar heb ik al-
les verteld, wat ik geprobeerd had en
waarom het niet door was gegaan, Die
raadde mij toen aan te proberen plv te
worden. Aangezien ik zelf wel wilde
trachten er iets van te maken ben ik.,
denk ik, plv geworden. Er is in onze
groep niet om gevochten, maar er wa.
ren wel meer kandidaten. Uiteindelijk
werd ik door het kader aangewezen.

Uitiedere groep, bij de infanterie, moet

Wegens gebrek aan leidinggevende
kwaliteiten?
Ronaid: Dat hebben ze niet gezegd. Wel
zeiden ze dat ik goed zou lunktioneren
in de burgermaatschappij, maar niet in
de militaire dienst. Het was voor mij
wel een teleurstelling, omdat ik daar-
door, in militaire dienst, niet in mijn
vakgebied kon blijven. Toen het een-
maal zo log kon ik twee dingen doen:
blijvenmokkenofer iets van proberen te
maken. Ik heb voorhet laatste gekozen.

in moet, dan maar proberen er iets aar-
digs van te maken.
Ronaid: Ik heb ook vóór opkomst kon-
takt gehad met Kerkrade, om te kijken
of er een baantje was dat in het verleng-
de van mijn opleiding lag. Dotkonmis-
schien, maar don moest ik een olfi.
cierskeuring ondergaan. Dat heb ik ge-
daan, maar werd afgetest.

Met welke insteWng zijn jullie, septem-
ber vorig jaar, opgekomen?
Wim:Je moet, dus probeer er iets van te
maken. Voordien had ik van alles en
nog wat geprobeerd om er onderuit te
komen. Ik zat nog op zee, maar wilde
van vak veranderen. Dat hield in dat ik
eerst in dienst moest. Daar had ik niet
veel trek in. MetKerkrade kontakt opge-
nomen, maar hoe ik ook praatte, ik
moest er in. Tja, wanneer ik er dan toch

Ronaid en Wim zijnvan de lichting 89-5
en waren 018 'gemeen'-soldaat inge.
deeld bij de B-cievan het 45stePainfbat
te Steenwijk. Ronaid Dullemans (25)
volgde een opleiding aan de HTS(rich.
ting kartografie) en Wim van der Helm
(24)aan de Zeevaartschool (stuurman).
Over één ding 'Zijnbeide aanstaande
onderofficieren het hartgrondig met el-
kaar eens: een SROKI.opleiding is be-
slist niet nodig om te kunnen funktione-
ren als groepskommandant,

Na de schoolperiode kregen juWe eenI dienstplichtig sergeant. Hoe keken jul.
ê lie daar tegenaan?
~ Wim: Het deed mij niet veeL je weet
~ immers lang genoeg vantevoren dat er

Wim van der Helm (I.)en Ronaid Dullemans: '1e moet deel uitmaken van de groep. ook tijdens een groepsko!?mandant oP. de groep
oefeningen ... - wordt gezet. Tijdens de oefemng Paraat

maakte ik kennis met hem. Even mee
gesproken, bleek ook nog een zeilboot
te hebben, dus iets van een gemeen-
schappelijke interesse. Mijn idee was
dat het wel goed zou gaan.
RonaId: Ik was wel benieuwd wat voor
type groepskommandant wij zouden
krijgen. Direkt na het instromen van het
dienstplîchtige kader was het echter al
duidelijk dot er voor onze groep geen
groepskommandant uil de hoge hoed
was gekomen. Dat betekende dat onze
groep het zonder moest doen. Anders
gezegd: dot ik het moest doen, met de
groep natuurlijk. Het feit dat de groeps-
binding in onze groep groot was en dot
ons peloton al een beroepskader lid
meer had heelt de doorslag gegeven
waarom wij geen groepskommandant
kregen.

Napoleon schijnt ooit gezegd te hebben dat iedere soldaat de maar.
schalksstaf in zijn ransel draagt. Dienstplichtigen van nu zullen om zo'n
uitspraak hartelijk lachen. Een aantal soldaten schopt het tot éénpitter en
een nog geringer aantal tot korporaal. Daar houdt de karrièreladder voor
Jan Soldaat. zo'n beetje mee op.
Toch weet iedere lichting een beperkt aantal soldaten - zonder daarvoor
geselekteerd te zijn - de rang van sergeant te bereiken. Vlak voordat de
sergeant-strepen aan Ronaid Dullemans en Wim van der Helm werden
uitgereikt. sprak EGO.redakteur Wim Heij met beiden over het leidingge-
ven zonder kaderopleiding.
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Veelvuldig had hij mutaties of was hij
ziek thuis, in ieder geval was het wel
duidelijk dat hij er niet veel zin in had,
In het begin merk je dat nog niet zoerg,
moor na verloop van tijd goot dot z'n
invloed hebben op het funktioneren van
de groep. Dan werkt het niet meer. Op
den duur was het zodot wanneer hij iets
zei er niets gebeurde en zei ik iets tegen
de groep don deden ze het wel. Uitein-
delijk is hij uit zijn funktie gezet en
moest ik het waarnemen.

Is er verschil tussen plaatsvervanger en
groepskommandant?
Wim: Volgens het boekje wel. maar zo-
als het nu draait niet. Wat ik nu doe,
deed ik ook als plaatsvervanger.
Ronaid: Het grootste verschil is dat je nu
door de leiding van de compagnie meer
voor vol wordt aangezien.
Wim: Ik slaap bijvoorbeeld ook niet bij
het kader. Wanneer wij, zoals afgelo-
pen week tijdens de oefening Mamer-
waard, in een gebouw slapen, dan kan
ik als groepskommandant bij het kader

"Ie kunt zo goed meevoelen wan-
neer ze de pest in hebben ••,"

gaan slapen of gewoon bij de groep. Ik
kies er dan nadrukkelijk voor om bij de
jongens te slopen.
Ronaid: Ik slaap in dat soort situaties
ook altijd bij de groep.

Bonaid, jij had het over meer voor vol
worden aangezien. Wat moet ik me
daar bij voorstellen?
Ronaid: Jewordt. vooral vooraf, bij veel
meer zaken betrokken. Jekrijgt informa-
tie, je zit bij besprekingen, enz.
Wim:Dat is natuurlijk ook logisch, want
wanneer je plaatsvervanger bent lopen
er veel zaken via jouw groepskomman-
dant.

Jullie hebben niet zoals jullie kollega-
groepskornmandanten de SROKI-oplei-
ding gehad. Hebben jullie dat als een
nadeel ervaren?
Wim: Wanneer ik zo kijk naar het
dienstplichtig kader dot van de SROKI
afkomt, don heeft die opleiding veel
weg van een farce, van een klucht. Die
jongens leren in die zes maanden nau-
welijks iets meer dan gewone infante-
risten in de schoolperiode.
Ronaid: Theoretisch hadden ze mis-
schien enige voorsprong. Ze hadden
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bijvoorbeeld wat meer inzicht in de or-
ganisatie in z'n totaliteit van de land.
macht, terwijl wij sterk gericht zijn op
het pelotonswerk.
Wim: Wanneer dat het verschil is, en
volgens mij is er niet veel meer te noe.
men, dan zie ik niet zo goed in dat die
jongens daarvoor twee maanden lan-
ger moeten dienen en zes maanden in
opleiding moeten zijn. Wellicht wordt
mijn stevige oordeel over de SROKIme-
de ingegeven doordat onze compagnie
een vrij hoog opleidingsnivo heeft.
Maar dat doet aan mijn idee niets of dat
de SROKIoverbodig is. Wat er nu bij de
SROKIopkomt laat je zonder SROKlge-
woon bij de eenheden opkomen en daar
haal je dan uit iedere groep een plaats-
vervanger en een groepskommandant.

Wanneer ik jullie zo beluister, durven
jullie dan te beweren dat jullie het in de
praktijk niet slechter doen dan je
SROKI-kollega's?
Wim: Ik dur! in ieder geval te beweren,
en daar is niet zoveel moed voor nodig,
dat ik het beter deed dan die sergeant
die van de SROKIafkwam.

Maar dat was, zoals gebleken is, niet
zo'n beste. Ten opzichte van de an-
deren?
Wim: Laat ik het diplomatiek formule-
ren. Wij doen het in ieder geval niet
slechter dan die SROKI-jongens, dat
weet ik wel zeker.
Ronaid: Dat ben ik met Wim eens. Het
klinkt misschien wat arrogant, maar
onze beide groepen zijn er bijvoorbeeld
wel eens uitgelicht als de groepen die
het best gepresteerd hadden. Wellicht
had dat ook te maken met het feit dat wij
- als plaatsvervangers - de oefeningen
als groepskommandant draaiden.
Maar toch...

Wat zijn de voordelen wanneer de
groepskommandant uit de groep zelf te-
voorschijn komt?
Ronaid: Je kent de jongens door en door.
Je hebt er vier maanden mee opgetrok-
ken, je hebt er alles mee gedeeld, je
weet hoe ze reageren en hoe ze funktio-

"Je wilt niet lastig zijn. want het zijn
je eigen maten"

neren. Bovendien weten zij wat ze aan
jou hebben. Je trekt voortdurend met el-
kaar op, je goot met elkaar stappen, je
deelt de plezierige dingen met elkaar,
maar ook de narigheid. Je kent elkaar.
Wim: Daar ben ik het mee eens. Wat
voor mij zeker zo belangrijk is, is dot je
vanaf het begin met elkaar gefunktio-
neerd hebt.

Zijn er ook nadelen?
Wim: Omdat je er zo dicht bovenop zit
en je maat bent met de moten is het
soms moeilijk wanneer het om dingen
gaat waar je zelf ook niet zoveel zin in
hebt. ..
Ronaid: ...om don gemotiveerd over te
komen om de anderen te motiveren, dat
is soms moeilijk.
Wim:Dat is het. Dat valt soms niet mee.
Wanneer jij dingen te horen krijgt waar
je het absoluut niet mee eens bent of
waar je de zin totaal niet van inziet, om
dan de anderen toch aan de gong te
krijgen. Je kunt immers zo goed met ze
meevoelen waarom ze de pest in heb-
ben ... Mijn idee is dot ze dan sneller
tegen jou dan tegen een 'vreemde' ser-
geant zeggen, dot ze er geen zin in heb-
ben. Ik zal je een voorbeeld geven van
wat ik bedoel en dat mij ook is bijgeble-
ven. Tijdens een oefening moesten we
kamoefleren en daar hoort ook het
zwartmaken van het gezicht bij, iets
waar iedereen een verschrikkelijke he-
kel aan heeft. Ik zei tegen één jongen,
die slechts een paar vegen op z'n ge-
zicht had zillen, er nog wat meer aan te
doen. Voor mij persoonlijk hoefde dat
ook niet zo, maar over dit soort dingen
wil ik geen gezeur hebben. Die wilde
dat toen niet doen en op mijn vraag
waarom niet zei hij dat hij er een hekel
aan had. Ikdrong nog wat aan, waarop
hij zei: "Ik doe het niet, in ieder geval
niet voor jou." Ik vroeg hem toen of hij
bedoelde dot hij het wel voor een serge-
ant zou hebben gedaan. Zijn antwoord
was dat dat inderdaad zo was. Ik heb
hem toen gezegd dat ik dat een kut-
streek vond.
Wanneer je nu vreemd was inge~
stroomd dan had je daar, op dot mo-
ment, geen last van gehad. In feite goot
het slechts om een onnozel incident en
je moet er op zich niet teveel waarde
aan hechten. Het was slechts bedoeld
om aan te geven wat ik onder de nade-
len van het uit de groep komen versta.
Het zijn slechts kleine dingen die lang
niet opwegen tegen de grote voordelen.

Vonden jullie het. in z'n algemeenheid,
lastig om leiding te moeten geven aan
mensen die niet altijd even gemoti.
veerd waren?
Wim: Nee, zeker niet. Het merkwaar-
dige van het militaire systeem is dat er
altijd mensen zijn die de dingen wel
doen en die mensen die wijs je dan ook
aan als er iets gedaan moet worden.
Eigenlijk is dat heel zwak van jezelf. re
doet namelijk voortdurend een appèl op
diegenen die goedwillend zijn. De eni-
ge troost is dot het hele systeem zo
werkt, van heel hoog tot beneden aan
toe.
Ronaid: Ik vond het soms wel moeilijk



hoor ... Regelmatig had ik het gevoel
een beetje voor politieagent te lopen
spelen en dat vond ik niel altijd even
aardig. En dat terwijl je juist niet lastig
wilt zijn. want het zijn immers ... je ei-
gen maten. Dat is besl een spannings-
veld.
Wim: Ikheb een goede groep. waardoor
het in de praktijk wel meevalt. Het besef
is er heel duidelijk dal we hel steeds als
groep moeten zien te klaren.
Ronaid: Ik heb ook een prima groep.
maar het duurt soms, naar mijn gevoel.
te lang alVorens de dingen geregeld
zijn. Het kan vaak veel sneller, waar-
door het veel plezieriger werken is en je
ook meer tijd voor jezelf overhoudt. Het
gebeurt allemaal wel. maar je moet
soms eerst een hele poos lullen voor dat
het gedaan wordt en dat vind ik wel
eens wat irriterend.
Wim: Dat herken ik natuurlijk ook wel.
Vandaar dat mijn stelregel is "doe het
snel even dan ben je van een hoopgelul

'"a .

Hebben jullie weleens een groepslid
gerapporteerd?
Ronald: Nee.
Wim: Neel

Je zegt het zo nadrukkelijk alsof je het
van jezelf gewoon niet kunt voorsteJlen.
Wim: Ik vind dat sommige mensen zich
soms zo gedragen dat ze het best wel
eens mogen voelen, maar ik ben niet zo
voor het systeem van rapporteren.

"Doe het snel even, dan ben je van
een hoop gelul af"

Wanneer ik iets konstateer dat niet door
de beugel kan, dan zeg ik er wat van in
plaats van het af te schuiven op het
buro van iemand anders.

JuJlie trekken de hele dag met de groep
op, slapen op de kamer en maken hem
zelfs met elkaar schoon. De theorie over
het militair-leiderschap zegt dat het op-
passen is voor het al te zeer opgaan in

de groep. Waar staan jullie ten opzichte
van de groep?
Ronaid: Ik ben zeker niet het middel.
punt van de groep, maar ik kan het wel
goed met de groep vinden. Je moet deel
uitmaken van de groep en tijdens oefe-
ningen er wat naast staan, in de beteke-
nis van er tegenaan kunnen gaan tot en
met op sleeptouw nemen.
Wim: Tijdens oefeningen blijf ik voor
mijn gevoel ook nog wel deel uit maken
van de groep. Die groep aksepteert wel
dat ik naar de bevelsuitgifte ga, terug-
kom en ze dan een aantal dingen vertel
die ze vervolgens moeten doen. Ze we-
ten heel goed hoe het systeem werkt.

"Je wordt bij ons niet alleen als
mens gezien. maar ook als mens
behandeld"

dat er iemand is die ze opdraagt dingen
te doen en dus verwachten ze niet an-
ders.
Ronaid: Dat weten ze inderdaad alle-
maal heel goed, waardoor je je als
groepskommandant, ook al ben je één
van hen. best kunt handhaven.

Jnhet SROKI-systeem hebben juJJîe niet
al te veel vertrouwen. stelden jullie eer-
der. Zijn jullie pleitbezorgers van een
ander systeem?
Wim: In principe wel. Gewoon allemaal
op dezelfde tijd en dezelfde plaats op
laten komen. Vrij snel na opkomst de
aanstaande plaatsvervangers en
groepskommandanten selekteren en ze
een paar keer in de week. buiten de
groepen, wat aanvullende lessen ge-
ven. Eigenlijk zoals wij dat gedurende
onze opleiding voor plaatsvervangers
ook hebben gekregen, lessen kaart en
kompas, bevelsuitgifte, enz. Ik weet
niet hoe het op andere kazernes is gere-
geld, maar bij ons zijn de plaatsvervan-
gers door het schoolset-kader heel goed
opgeleid.
Ronaid: Ik denk dat zo'n systeem goed
zal werken. Dat blijkt ook wel uit het feit
dat wij prima plaatsvervangers hebben.

Jullie zijn niet de enige goede. plaats-
vervangers?
(Beiden tegelijk): Welnee!
Ronaid: Wanneer ik naar de plaatsver-
vangers kijk, in alle pelotons. dan zijn
er een hele hoop die ook prima als
groepskommandant hadden kunnen
funktioneren. Jongens die minstens net
zoveel kwaliteit hebben als wij, maar
die het geluk niet hebben gehad dat ze
dat als groepskommandant konden la-
ten zien. En ik overdrijf niet.

Hoe kijken jullie terug op je diensttijd?
Ronaid: Ik heb een leuke diensttijd ge-
had. zonder meer. Nu vul je dat zelf ook
in, is mijn opvatting, maar het moet je
ook niet al te zeer tegenzitten. Die leuke
tijd komt overigens niet alleen maar
vanwege het plaatsvervanger en
groepskommandant zijn. Ook andere
dingen hebben daar invloed op gehad,
zoals het meedoen aan de vierdaagse,
ZMV, enz.
Wim: Zeker niet negatief. Omdat ik
vaarde was ik soms maanden van huis,
gedurende de diensttijd heel vaak, in
ieder geval, de weekenden thuis. Er
waren regelmatig dingen waaraan ook
ik mij ergerde, maar persoonlijk kan ik
mij vrij gemakkelijk over zaken heen
zetten. Ik denk dat ik mede daardoor
best met het nodige plezier op mijn
diensttijd kan terugkijken.

Nog behoefte aan een nabrander?
Wim (aarzelend); Het beroepskader dat
wij op de kompagnie hebben is zeker
niet het slechtste. Wanneer ik dat ver-
gelijk met verhalen van vrienden over
'hun' kaderleden en de streken die deze
lieden uithalen. dan mogen wij niet
mopperen.
Ronaid: In het verlengde van wat Wim
opmerkte wil ik ook wel iets zeggen
over het menselijk optreden van het be-
roepskader. Je wordt bij ons op de kom-
pagnie niet alleen als mens gezien,
maar ook als mens behandeld. Dat mag
best ook eens gezegd worden.

Bedankt voor het gesprek!

Wim Heij
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John Hiutl vindt succes

'Slolen Momenls' derde lopalbum op rij

Het is geen uitzondering dot Amerikaanse of Engelse popmuzikanten in
Nederland beroemder zijn dan in hun eigen land. Ook komt het voor dat
muzikanten uit die landen eerst in Nederland en in een aantal andere
landen van het Europese vasteland roem verwerven en daarna succes
gaan boeken in hun vaderland. Dat laalste is ook het geval met de Ameri-
kaanse singer/songwriter John HioU.
Het heeft lang geduurd voordat profeet Hiolt in eigen land eindelijk de
erkenning heeft gekregen die hij verdient. Naar aanleiding van zijn album
'Slow rurning' is HiaU in 1988 door het Amerikaanse blad 'Holling Stone'
uitgeroepen tot beste zanger en beste componist. Dit jaar heeft hij met zijn
nieuwe album 'Stolen Moments' het derde topalbum op rij afgeleverd.
Al met al redenen genoeg voor EGO om de carrière van de nu 38.jarige John
Hiatt eens nader onder de loep te nemen.

Er bestaat een aanzienlijk aantal ar.
tiesten uit Engeland en Amerika dat in
Nederland ooit een bijna-sterstutus
heeft bereikt, maar in eigen land nau-
welijks succesvol is geweest. DeEngel-
se band 'Fischer-Z' bijvoorbeeld, was
zowel in de single- en lp-hitparade als
ook op de Nederlandse podia aan het
eind van de jaren zeventig en het begin
jaren tachtig uitermate succesvol. In ei-
gen land bleek de groep niet veel polten
te kunnen breken. Dat laatste gold ook
voor de Amerikaanse groep 'the Shirts',
die in Nederland onder meer succes
boekte met songs als 'Teil Me Your
Planns' en 'Laugh And Walk Away', In
de muziekwereld wordt algemeen on.
derkend dat de Nederlandse podium-
programmeurs en het Nederlandse pu-
bliek een fijne neus hebben voor nieuw
talent, Groepen als 'the Police', 'U2'en
'the Cure' bijvoorbeeld, kwamen al in
Nederland optreden voordat ze in hun
thuishaven succesvol waren.

Geen erkenning
DeAmerikaan John Hiatt geniet al sinds
1979,toen hij een bescheiden hit had
met het nummer 'Radio Girl', aan-
zienlijke bekendheid bij het Nederland.
se popvolkje, Sindsdien is hij een graag
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geziene gast op de vaderlandse poppo-
dia en op Pinkpop en TorhoutIWerchter.
Op beide evenementen gaf hij reeds
twee maal acte de présence. Hiatt is
dan ook met name geliefd vanwege zijn
energieke en tegelijk meeslepende
live-optredens.
In de afgelopen jaren is het succes van
Hiall in eigen land eindelijk van de
grond gekomen. Zijneerst muzikale ac-
tiviteiten in de States dateren echter al
van het begin van de jaren zeventig, Hij
vertrekt in die tijd vanuit zijn geboorte-
plaats Indianapolis naar Nashville om
daar, voor een karig loon, als liedjes-
schrijver te gaan werken voor een mu-
ziekuitgeverij, Zijnbelangrijkste activi-
teit bestaat uit het schrijven en compo-
neren van liedjes voorandere artiesten.
Wanneer de groep 'Three Dog Night'
een hit scoort met een nummer van zijn
hand krijgt John Hialt de kans om een
eigen muzikantencarrière te starten. In
1975 begint Hiatt's lange tocht langs
platenmaatschappijen. Zijneerste twee
albums neemt hij op voor EPIC, een
Amerikaanse maatschappij die deel
uitmaakt van CBS.

Newwave
In 1979zoekt hij met het album 'Slug
Line'aansluiting bij de 'new wave' slro-
ming en scoort hij in Nederland met 'Ra-
dia Girl'. Op datzelfde album, uitge-
bracht door MCA,laat hij zien en horen
een meester te zijn in het componeren
en vertolken van aangrijpende ballads,
onder meer via het prachtige 'Take Oll
YourUniform'.Op diezelfde lp stoot ook
een nummer 'Washabie Ink', dol later
vooral bekend wordt in de uitvoering
van de Neville Brathers.
Op de twee daarop volgende albums
tracht Hialt een muzikale vorm te vin-
den die hem naar succes in de Verenig.
de Staten kon leiden.
Het album 'Two Bil Monsters', het laat-

stealbum voor MCAdat uitkomt in 1980,
brengt niet het gehoopte succes, on-
danks het nummer 'Pink Bedroom' dot
John nog jarenlang tijdens zijn live-con-
certen zal blijven uitvoeren. Ook de
overstap naar de platenmaatschappij
Geflen biedt geen soeluas. Onder lei-
ding van topproducer Toni Visconti
wordt 'All Of A Sudden' opgenomen.
Noemenswaardig succes blijft helaas
uil. Beide albums worden ook in Neder-
land niet laaiend enthousiast ontvan-
gen. Hiat! weet zich echter in ons land
verzekerd van een uitstekende live-re-
putatie, die voldoende is om in Neder-
land genoeg volk noor de concertzalen
te lokken.

Hiding With The King
In 1983levert Hialt het indrukwekkende
werkstuk 'Riding With The King' al. De
muziek op het ulbum kan omschreven
worden als een mengelmoes van coun-
try en rhythm and blues, dat eenonmis-
kenbaar eigen karakter krijgt door het
bijna zwarte, met emoties beladen
stemgeluid van Hiat!. 'Riding With The
King' bevat zowel messcherpe rock-
songs als gedreven ballads. Hoogte-
punten zijn naast het titelnummer, de
songs 'Lovers Will' en 'She Loves The
Jerk'. Dat Hialt een meester-songschrij-
ver is, bewijst hij definitiel met dit ui-
bum. John Hialt zal in latere interviews
benadrukken dat 'Riding With The
King' het eerste album is sinds 'Slug
Line', waar hij weer helemaal achter
kan staan. Helaas blijkt Amerika niet te
vallen voor Hiatt's prachtige muzikale
verrichtingen.

Op de keien
In een soort laatste gooi naar het grote
publiek besluit John in samenspraak
met zijn platenmaatschappij Gellen om
hel volgende album van een ietwat
meer 'gelikte productie' te voorzien.
Men huurt Norrnon Putnam in, die Hi-
att's volgende album 'Warning Up Ta
The lee Age' produceert, dat in 1985uit-
komt. In eerste instantie lijkt de sprong
naar het grote publiek te lukken, Dever-
koop van het album blijft in de Verenig-
de Stoten echter steken op vijftig dui-
zend. Hialt denkt dal dit voldoende is
om in aanmerking te komen voor een
volgend album. Platenmaatschappij
Gellen denkt daar echter anders over
en zet John op de keien. In Nederland
krijgt 'Warming Up Ta The Age' aan.
zienlijke media.aandacht, Het album
haalt zelfs de lp-top'SO. Nummers als
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'She Said rbe Same Things Ta Me' en
'Living A Lilt/e. Laughing A Little' (een
duet mei Elvis Costello) zijn regelmatig
te horen via de radio. Het nummer 'the
Usual' wordt later zelfs nog door Bob
Dylon gecovered.

Redding nabij
Hiatt lijkt het hoofd in de moede school
te leggen en rekent eigenlijk nergens
meer op. Zoals zo vaak is wanneer de
nood het hoogst is de redding nabij. Hel
kleine Engelse Demon label blijkt geïn-
teresseerd om een volgend Hiott-album
uit te brengen. Demon stelt een zeer be-
perkt budget Ier beschikking. Hiatt beo
sluit van de nood een deugd te maken
en neemt samen met een drietal zeer
bekende muzikanten - Ry Cooder (gui.
tor). Jim Keltner (drums) en Nick Lowe
(bass) - het album 'Bring The Family'
op. Men heelt slechts geld voor een
week studio-opnametijd. De songs wor-
den bijna live op de band gezet en het
resultaat is verbluffend. Het album, dat
in 1987uitkomt, bevat naast rocksongs
als 'Thing Called Love' en 'Your Dad
Did' monumentale ballads als 'Lipstick
Sunset' en 'Have A LUtle FaUh In Me'.
Pas in 1989behaalt dit laatste nummer
een notering in de Nederlande Top-40,
mede dankzij 'inspanningen' van een
Veronica discjockey, die het nummer
iedere week draait. Deze 'Veronica-
jack' had, evenals zijn collega's zilten
duiten toen hel nummer de eerste keer,
in 1987,op single uitkwam. Hij had hel
toen niet opgemerkt..,

'Bring The Family' blijkt ook in de VS
aan te slaan. Na acht albums en vier
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platenmaatschappijen, een verslaving
aan allerlei geestverruimend spul en
een aantal dieplepunten in zijn privéle-
ven blijkt het tij in 1987voor John Hiatl
dan toch langzaam te keren, Met het
verschijnen van zijn achtste album
'Bring The Family' wordt het talent van
de 38-jarige Amerikaan ook eindelijk in
zijn geboorteland erkend.
Het album 'Slow Turning', dat een jaar
later uitkomt. is voor het gezaghebben-
de blad 'Rolling Stone' reden om Hialt
lot de beste zanger en componist van

1988 uit te roepen. Op dit album, dat
opnieuw door A&Mis uitgebracht. com-
bineert John de aanpak van 'Bring The
Family' en 'Riding With The King' en
laat hij de country-muziek iets meer aan
bod. komen dan op de voorganger. 'Ge-
orgia Roe', een song over zijn dochter-
tje, is het meest bekende nummer van
dit album.

Stolen Moments
Met hel album 'Stolen Moments', dal dit
jaar is verschenen, laat Hialt zien zijn
definitieve spoor gevonden te hebben.
Hij borduurlap dit album voort op de
formule die op 'Bring The Family' en
'Slow Turning' is uitgezet. terwijl som-
mige nummers doen denken aan songs
van het album 'Riding With The King',
Op 'Stolen Momenls'laat Hiat! in verge-
lijking met 'Slow Turning', wat meer het
rock-idioom doorklinken, met name in
songs als 'Real Fine Love', 'Child Of The
Wild Blue Yonder', 'The rest of the dre-
om', Rock Rock BiUy'en "One Kiss'. De
titelsongs en de single 'Bring back you
love' zijn zogenaamde midtempo-num-
mers. In 'Back Of My Mind' en Listening
Ta Old Voices' is een zekere folkinvloed
herkenbaar, waardoor John Hialt bij
vlagen doet denken aan Bob Dylan.
Na vele vorm-experimenten lijkt John
Hialt eindeliik zijn definitieve richting
gevonden te hebben. Opvallend daar.
bij is dat het commerciële succes is ge-
komen, nadat hij in 1987, min ol meer
noodgedwongen, beslool compromis-
loos zijn eigen weg te gaan. Het is de
droom van iedere popmuzikant om op
die manier succesvol te worden. 'ohn
Hiat! heeft er in ieder geval hard ge-
noeg voor moeten knokken.

Paul Rutten



Saddam Hussein en het
nieuwe vijandbeeld

Vijandbeelden. de gewortelde opvattingen dat andere personen of groe-
pen een ernstige bedreiging vormen, hebben niet alleen veel oorzaken, ze
hebben ook veel functies. Functies dienen dan begrepen te worden als
bijdragen tot het ontstaan. bestaan en voortbestaan van allerlei maat.
schappelijke en politieke verschijnselen. zoals bewegingen. groepen. sta-
ten en systemen. Functies zijn dan niet gelijk aan doelstellingen: het zijn
de al dan niet bedoelde gevolgen. in dit geval vaD vijandschap.
Maar met het verdwijnen van dat vijandbeeld zijn uiteraard ook haar
functies verdwenen. Het kan bijvoorbeeld niet meer zoals in de Koude
Oorlog de omvangrijke bewapening rechtvaardigen en het zal niet meer
leiden tot eendracht tussen hen die tot de andere partij behoorden.
Het verdwijnen van het Oost-West vijandbeeld heeft beide voormalige
kampen voor de noodzaak gesteld genuanceerder over elkaar en elkan-
ders problematiek na te denken en Ie oordelen.
Het moet voor al diegenen die te lijden was het vijandbeeld van de agressieve
hadden onder het verdwenen Rus, althans in de publieke opinies, 01-
vijandbeeld van een gevaarlijke en lang vervangen door dal van de kernbe-
agressieve Sovjetunie niet alleen een wapening en later door dat van de mi-
negatief geluid zijn geweest, de rede- lieuvervuiling. Inmiddels zijn overhe-
voeringen van Saddam Hussein. zijn in. den en publieke opinies zowel in de
val in Koeweil en zijn promotie tot de westerlijke als in de Arabische wereld
nieuwe Hitler die hel Westen bedreigt. echter wederom verrijkt mei een echt
Over de vraag hoe slecht Saddam Hus- aansprekend militair vijandbeeld. De
sein wel is, willen we het hier niet heb- vijand wordt hier wederom ervaren als
ben. Waar het ons om gaat is aan te een ernstige bedreiging van de interna-
geven dat een nieuw vijandbeeld ge. tionale rechtsorde en uiteraard ookvan
creëerd is. dat de functies van het oude de eigen oliebelangen. Ginds is het
Oost-West vijandbeeld deels kan over- vijandbeeld de herverschijning van ou-
nemen en ook overneemt. Overigens de imperialistische krachten die histo-
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risch gezien van de zelfbeschikking der
Arabieren altijd al een lachertje hebben
gemaakt.

Functies van vijandbeeld
Legitimatie bewapening
Het gevolg van het vijandbeeld Sad-
dam Hussein, de nieuwe Hitler. is dat
daarmee opnieuw allerlei bewapening
gerechtvaardigd wordl en de 'nood-
zaak' aangetoond ommet militaire mid-
delen een probleem op te lossen. Van
de zijdevan de VSwordt 'Peace through
Strength' opnieuw benadrukt, mis-
schien terecht in dit gevaL maar metals
gevolg dat niet alleen met betrekking
tot Irak, maar ook in het algemeen dit
dogma weer aan geldigheid zal win-
nen. Zijdie belang hebben bij het keren
van de bezuinigingen op defensie heb.
ben aan Saddam Hussein een gefunde-
nes Fressen.
Defunctie van legitimator van bewape-
ning door het oude vijandbeeld van de
Sovjetunie is door dat van Hussein
goeddeels overgenomen.

Stimulator saamhorigheid
De saamhorigheid binnen de NAVO,
die na het wegvallen van de vijand van-
zelfsprekend minder werd, heeft door
Irak weer een extra impuls gekregen.
Vijanden leiden nu eenmaal tot meer
cohesie, reden waarop volksleiders en
vooral -misleiders zelfs vijanden heb-
ben uitgevonden als zeniet voorhanden
waren.
Nooit was Nederland meer één dan in
de bezettingstijd en tijdens de Falk-
landoorlog stonden Conservatief en La.
bour gezamenlijk de expeditievloot uil
te zwaaien. En nu blijkt dat de gehele
Westerse wereld plus de Sovjetunie en
Japan een niet eerder gekende eensge-
zindheid opbrengen welke hopelijk tot
een blokkade-optreden onder de vlag
van de VNzal leiden.
Natuurlijk is het éne politieke en mili.
taire Europa door Saddam Hussein's
toedoen nog niet geschapen, maar een
Europese multinationale strijdmacht is
door zijn toedoen naderbij gekomen. En
niet alleen heeft hij bij de leden van de
VNeen grote mate van eensgezindheid
bewerkstelligd, hij heeft ook een golf
van verbondenheid lussen grote groe-
pen Arabieren tot stand gebracht. Ove.
rigens leidde zijnoptreden ook lotgrote
onenigheid met de 'verraders' onder de
Arabische regeringen.
Dat vrienden snel in vijanden kunnen
verkeren in het Midden Oosten is geen
(on-)verdienste van Saddam Hussein,
maar eerder een Arabische karakter-
trek, waarmee Arabieren vertrouwd
zijn, maar hetwelk voor niet-Arabieren
een moeilijk te vatten verschijnsel is.

'Die meneer Dow Jones hoelt
maar te kikken ol er gaat weer
een smaldeel de oceaan over'

Fans/onsen
(inHervormdNederland
van 18augustus 199D)



En het zijn vooral de Amerikanen die er,
meer nog dan andere Westerse volken,
blijk van hebben gegeven zich nooit
aan een overmaat van kennis van het
karakter van andere volkeren bezon-
digd te hebben.

VersJuieringsfunctie
Het proces van saamhorigheid dat door
een gemeenschappelijke vijand wordt
bewerkstelligd houdt tevens als neven-
effect in. dat de tegenstellingen die in
een maatschappij aanwezig zijn naar
de achtergrond gedrongen worden. Een
niet onbelangrijk voordeel voor de bin-
nenlandse politiek wordt door de bui-
tenlandse vijand gerealiseerd. Mevr.
Thatcher behoeft zich weer wat minder
zorgen over de komende verkiezingen
te maken en de steeds wankeler wor-
dende economie van de VSzal in min-
dere mate de belangstelling van de
Amerikaanse burger hebben. Terwijl
voor Saddam zelve de eigen binnen-
landse problemen evenzeer naar de
achtergrond geschoven worden naar-
mate de ervaren bedreiging door de im-
perialistische vijanden toeneemt.

Simplificatie
De politiek met betrekking tot het zo in-
gewikkelde en door Westerse landen
moeilijk te begrijpen Midden Oosten is
sterk vereenvoudigd. Het probleem is
niet meer de Palestijnen. Israël en het
geheel aan samenhangende conflicten,
maar het probleem is Irak. En Irak
wordt verder versimpeld tot een
machtswellustige gek. Niet de histo-
risch gegroeide oorzaken staan cen-
traal. maar een subjectivering van het
probleem dat terug wordt gebracht tot
de persoon Saddam Hussein, de
nieuwe Hitier die geëlimineerd dient te
worden.
Uiteraard kan de eliminatie van Sad-
dam Hussein een regeling van het con-
flict bewerkstelligen. maar het pro-
bleem van het Midden Oosten wordt er
uiteindelijk niet mee opgelost, wel de
toegang tot de olie tegen een voor het
Westen aanvaardbare prijs.
Het gevaar van een vijandbeeld zoals
thans van Saddam Hussein in omloop is
en door politici. waaronder president
Buseh. wordt verspreid is mede uit de
oord van het besluitvormingsproces te
begrijpen. Dit besluitvormingsproces
vindt plaats in een crisi:;siluatie.

Kenmerken crisissituatie
Eencrisis wordt gekenmerkt doorde op-
vatting dat essentiële belangen op het
spel staan en er snel gehandeld moet
worden willen die belangen niet verlo-
ren gaan. De crisis, waarvoor geen
draaiboek aanwezig is, wordt geken-
merkt door de factoren tijd. mate van
verrassing en mate waarin hetgeen op
het spel lijkt te staan van belang wordt
geacht.
Ten aanzien van de tijd voor het treffen
van maatregelen wordt verondersteld
dat deze kort tot zeer kort is. Het verras-
singselement is gegeven met het onver-
wachte van de ontwikkeling. Men heelt
niet aan de mogelijkheid van een haak-

se bezetting van Koeweit gedacht. Het
ging snel en niemand was erop voorbe-
reid. Deze lactoren tezamen betekenen
dat men snel meent te moeten handelen
om het verloren gaan van de als essen-
tieel aangemerkte waarden te voorko-
men. Dot betekent dus een premie op
haast. Gevolg van deze situatie is dat
het besluitvormingsproces ook daad-
werkelijk snel verloopt en bij voorkeur
binnen een groep waarvan terwille van
de elliciëntie zoweinig mogelijk perso-
nen deel uitmaken. Het gevaar is dan
levensgroot dat een soort 'tunnelden-
ken' ontstaat, een besluitvorming
waarbij onvoldoende alle alternatieven
en neveneffecten van handelen worden
meegewogen en men tot de conclusie
komt dat het nu omwinnen of verliezen
gaat en er dus zonder uitstel een be-
paalde activiteit ondernomen moet
worden.

Gezien de huidige stond van militaire
zaken in het golfgebied moet worden
gevreesd, dat de VSzich in een situatie
aan het begeven zijnwaarin slechts een
militaire actie van groot formaat als op-
lossing uit de crisis. bus komt. Mis-
schien ookdot het nationaal karakter in
deze in negatieve zin uitwerkt: Ameri.
kanen zijn op de eerste plaats doeners
en opde tweede plaats denkers. Zijheb-
ben per definitie al minder tijd tot na-
denken nodig don andere volkeren. In
de tweede wereldoorlog stonden Neder-
landers en Engelsen nog te delibereren
over de vraag of een bepaald terrein
zich wel voor een landingsplaats voor
vliegtuigen leende. terwijl de Amerika-
nen aldaar de landingsmatlen al aan
het uitrollen waren.
In een crisissituatie is de eigenschap
van snel doen echter een extra nega-
tieve factor en zeker als het een tegen.
stander betrelt van een geheel andere
aard.
In het Oosten stoot het denken op de
eerste plaats en het doen op de tweede
plaats. Geduld kan de Oosterling, ook
de Middenoosterling, niet ontzegd wor-
den en is mede een factor waardoor op-

lossingen van problemen eindeloos op
zich kunnen laten wachten.

Gijzeling: geluk bij ongeluk
Eengeluk bijeen ongeluk is de gijzeling
van buitenlanders, waaronder Ameri.
kanen. Hetgeluk schuilt in de noodzaak
terdege na te denken over de conse.
quenties voor de gegijzelde landgeno-
ten en vrienden in het geval militair
geweld wordt aangewend. Daarmee
wordt extra tijd gemaakt. tijd waarin
misschien nog een tunneldenken uit-
mondend in een militaire actie voor an-
dere alternatieven verruild kan
worden.
In de Cuba-crisis had Kennedy al prak-
tisch tot het bombarderen van Cuba be-
sloten len einde de daar opgestelde ra-
ketten met hun bases te vernietigen met
als neveneffect tevens het vernietigen
van de daar aanwezige Russische advi-
seurs. Het was met name broer Robert
die benadrukte dat er nog tijd was.
waardoor niet een bombardement,
maar een blokkade als tegenmaatregel
gekozen werd. Ook nu. zo kon men re-
deneren, kan een langdurig volgehou-
den blokkade uiteindelijk een diplo-
matieke oplossing brengen en zeker
een blokkade onder de vlag van de VNo
Het zou uiteindelijk talloze mensenle-
vens kunnen sparen, levens die er bij
een grootscheepse aanval op Irakese
doelen of een landoorlog zeker bij in
zullen schieten.
Hoe verwerpelijk het gijzelen van on.
schuldige mensen ook is, Saddam Hus-
sein heeft in zoverre gelijk dot het beter
is een aantal mensen tegen hun zin in
gevangen - in zijn geval - gegijzeld te
houden don dat met zekerheid dood en
verderf de prijs van een militair conflict
zal zijn, een conflict dat daarmee ove-
rigens nooit echt zal worden opgelost.
maar slechts voor een tijd geregeld.

Afschrikking ook gijzeling
Misschien moeten we niet vergeten dat
volgens onze overheden in de Koude
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Oorlog geen oorlog met de Sovjetunieis
uitgebroken dankzij de strategie van
wederzijdse nucleaire afschrikking, dit
wil zeggen door te dreigen met een
eventueel nucleaire oorlogwaarbij mil-
joenen mensen zouden zijn omgeko-
men. Ook dat was een gijzeling, waar-
over Reagan in zijn verdediging van het
Starwars-project zei dat dit aan deze on-
menselijke gijzeling een eind ging ma-
ken. Het betrof een nog veel groot-
scheepser gijzeling, niet van personen,
maar van de volkeren van Oost en
West, een gijzeling die door haar om-
vatbaarheid kennelijk minder tot de
verbeelding sprak, althans tot de ver-
beelding van de overheden, dan de hui-
dige verwerpelijke gijzeling in Irak en
Koeweit.
Misschien meten we toch met twee ma-
ten en niet alleen als het om resoluties
van de Veiligheidsraad gaat inzake Is-
raël ol Koeweit. maar ook als het om
verontwaardiging bij collectieve gijze-
lingen gaal. Dit alles neemt niet weg
dat het aan de Irakese laars lappen van
de internationale rechtsorde een ver-
grijp is dat zo elliciënt mogelijk moet
worden aangepakt. Maar grote voor-
zichtigheid en diepgaand bestuderen
van alle mogelijkheden tot regeling en
oplossing van het conflict met hun ne-
veneffecten is geboden.
Het is te hopen dat het 'point ol no re-
turn' met betrekking tot een militair trel-
fen in de Goll nog niet gepasseerd is.
Misschien dat de gijzeling en de remdie
andere betrokken landen nog op een
militair optreden kunnen zetten van
cruciaal belang voor een diplomatieke
oplossing blijken te zijn.

Krijgsmacht als pressiegroep
Een vraag hierbij is nogwel ofde krijgs-
macht en de krijgsmachtonderdelen,
die traditiegetrouw in bepaalde om-
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standigheden grote invloed op de be-
sluitvorming kunnen hebben, ook nu
een factor van betekenis zijn.
Ten tijde van president Kennedy heelt
McNamara als minister van defensie
eens opgemerkt dat de vijand niet in het
Oosten school. maar in de staven van
de krijgsmachtonderdelen, die tegen
beter weten in er steeds weer opnieuw
in slaagden op basis van onjuiste infor-
matie over de tegenstander nieuwe wa-
pensystemen in de wacht te slepen.
De talloze zgn. kloven tussen de feitelij-
ke en de voorgegeven capaciteit van de
Sovjetunie. zijn daar het bewijs van.
Het bombardement op Panama-stad
werd uitgevoerd omdat naast marine
en landmacht ook de luchtmacht zono-
dig aan de actie moest deelnemen. De
prijs was honderden omgekomen on-
schuldige burgers en het resultaat een
gevangen hooggeplaatste drugshande-
laar, waarvoor kennelijk nog steeds on-
voldoende bewijs voorberechting is ge-
vonden.
Dat een krijgsmacht, en zeker een van
de omvang van die van de VS, een ei-
gen duit in de besluitvormingszak doet
is wel zeker. Dat de krijgsmacht warm
voorstander van niet-militaire oplos-
singen zal zijn is minder zeker. Meteen
vijand, die zelfs volgens de president
de nieuwe Hitler is, blijven weinig op-
ties over.
Het vijandbeeld heelt ook een norme-
ringsfunctie, is richtinggevend voorhet
handelen. Eigenlijk dicteert dit
vijandbeeld slechts één oplossing; een
militaire met hel doel de betreffende
Hitler te elimineren.

Chemische oorlog als
neveneffect
Een eigen factor tot een eventueel mili.
tair conflict is de aard van de aanwezi-

ge wapens, die geenszins uitsluitend
als defensief kunnen worden aange-
merkt. De Stealth-vliegtuigen, welke
onzichtbaar voor radar zouden zijn,
hebben een duidelijk offensieve taak.
Met de nauwkeurige moderne preci-
siewapens kunnen effectieve bombar-
dementen op de 170strategische doelen
in Irak worden uitgevoerd.
Maar iets dergelijks betekent ookdat bij
het vernietigen van de chemische in-
dustrie - gewild of ongewild - het effect
van een chemische oorlogwordt gepro-
duceerd. Daar behoelt geen enkele che-
mische granaat voor te worden afge-
vuurd of bom geworpen. Het lijkt geen
onjuiste vooronderstelling dat met de
toenemende concentratie van militaire
defensieve en offensieve macht een im-
puls versterkt wordt tot het aanwenden
daarvan.

De tegenstander zal uit de aard van de
wapens en uit hun hoeveelheid de in-
tentie tot aanvallen afleiden en nave-
nant reageren, waardoor een seltfulfil-
ling prophecy, een zichzelf verwerkelij-
kend toekomstbeeld, in vervulling
gaat. Het wederzijds vijandbeeld wordt
hiervoor versterkt en bekend is dat in
oplopende crisissituaties de partijen
zich steeds minder over de werkelijk-
heidswaarde van elkanders vijand-
beeld zullen bekommeren. In tegen-
deel, de werkelijkheid aangaande de
tegenstander wordt in het eigen kamp
gefabriceerd, een autistisch proces,
waarbij de vraag of het beeld van de
situatie nog wel in overeenstemming
metde feiten is niet meer wordt gesteld.
Eerder worden alleen die 'feiten' door-
gegeven die het alreeds aanwezige
beeld bevestigen. Daarmee wordt de
besluitvorming steeds irreëler en uiter-
aard gevaarlijker.

De vorige oorlog
De geschiedenis herhaalt zich nimmer
letterlijk, ook al zijn veel militairen en
politici doende de vorige oorlog onmo-
gelijk te maken dan wel te winnen. Het
tijdperk na de KoudeOorlog is dat van
de groeiende en bewust ervaren inter-
dependentie tussen staten en andere
spelers op het wereldtoneel. In dit tijd-
perk zal steeds meer bij conflicten het
militaire middel door dat van de econo-
mie vervangen worden: oorlog als
voortzetting van de diplomatie niet met
militaire maar met economische mid-
delen.
Wijzitten op de scheiding van twee tijd-
perken. Zal er genoeg tijd zijn, met na-
me in Amerikaanse ogen om te bewij-
zen dat economische boycot en blokka-
de uiteindelijk superieur zijn aan mili-
tair geweld op grote schaal? Ofmoeten
we 'de' oplossing van internationale
conflicten van de bijna achter ons lig.
gende eeuw nog een keer meemaken?
Het nieuwe vijandbeeld van Hussein
doet het ergste vrezen.

Leen Wecke

(directeur Studiecentrum voor Vredesvraag.
stukken van de K.U.Nijmegen)
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De Nederlandse fregallen 'Witte de
With' en 'Pieter Florisz' zijnopgestoomd
naar hel Golfgebied om daar mee te
helpen de crisis Ie bezweren, en als dat
niet mochllukken misschien ook om te
worden ingezet in een oorlog tegen
Irak. Situaties waarin veel wordt ge-
vergd van mensen, en waar de geeste-
lijke nood hoog op kan lopen. Op de
fregatten varen daarom ook een vloot-
predikant en een vlootaalmoezenier
mee. In november zal het bevoorra-
dingsschip 'Zuiderkruis' opstomen
nam de Golf.Dan is het de beurt van de
Dienst Humanistisch Geestelijke Ver-
zorging bij de Krijgsmacht (HGVIom
vlooiraadsvrouw Tineke Hundling mee
te sturen.

Het is dan niet de eerste keer dat huma-
nistisch geeslelijke raadslieden hun
werk doen onder de dreiging van oor-
log. Humanistische raadslieden waren
een sleun voor de Nederlandse militai-
ren in Libanon loen die daar als onder-
deel van de vredesmachl van de Vere-
nigde Naties waren gelegerd. Maar dat
trok een zware wissel op de kleine
dienst. In tegenslelling lotde confessio-
nele dienslen die hun aan lal geeslelij-
ke verzorgers mogen verdubbelen in tij-
den van oorlog. kenl deHGVgeenzoge-
naamde oorlogsbestemming die dat
mogelijk maakt. Hoofdraadsman Kees
Roze:'We konden niellanger meedoen.

al vinden we wel dal we er horen te
zijn: Maar inlussen is het aantal huma-
nistisch geestelijke raadslieden bij de
krijgsmacht wel uitgebreid (zijhet nog
altijd volstrekt onvoldoende om aan de
behoefte te voldoen. Red. EGO).Zowa-
ren er lot voor korlmaar Iwee humanis-
tisch geestelijke verzorgers bij de mari-
ne. Dal zijner inmiddels vijfgeworden.
Kees Roza: 'Daarom willen we nu als-
nog een oorlogsbestemming regelen
voorde Diensl HGV.Endal is niet omop
die manier de voorlopige uitbreiding
van hel aanlal humanistische lOads-
lîeden definitief Ie maken. wat boze
tongen wel beweren. Een oorlogsbe-
slemming biedl een aantal praktische
voorzieningen waardoor we onze ver-
antwoordelijkheid kunnen waar-
maken.'

Humanistisch geestelijke raadslieden
horen er dus bij te zijn als Nederlandse
militairen in een crisis- of oorlogssitua-
tie terecht komen. Geldl dat voor elke
situatie? KeesRoza:'Hetgoot er niet om
wat wij van een oorlog vinden. Of wij
het eens zijn mei de Nederlandse op-
stellîng in de Golfcrisis of niet. Dat zijn
politieke beslissingen. En in ons werk
laten we onze polîtieke opvattingen er-
builen. Als onze cliënten met een oor-
logssisutatie krijgen te maken, hebben
wij niet te kiezen. Dan horen we erbij te
zijn om hen geestelijk bij te staan.' En

dat is waarom een humanistisch gees-
telijke verzorger afreist noor het Golf-
gebied. Dat het raadsvrouw Tineke
Hundling is geworden, komt omdat zij
toch al in het najaar op de 'Zuiderkruis'
zou meevaren.
Inmiddels is van confessionele zijde de
kritiek losgebarsten. De protestants en
katholiek geestelîjke verzorging wer-
ken oecumenisch nog wel samen. Maar
hoe moelhet nu mei de traditionele zon-
dagsheiliging? En wie gaal er voor in
het gebed als er enkel een 'humanist'
aan boord is? En als er absolutie gege-
ven moet worden. staat de humanist
toch met lege handen? Kees Roze: 'Wij
zijn ruimdenkend in wat wij als geeste-
lijke bijstand beschouwen. Maar voor-
gaan in godsdienstige rituelen hoort
door niet bij. Ik zie dit niet als een ono-
verkomelijk probleem. Misschien kan
iemand die dringend behoefte heeft
aan een aalmoezenier - of misschien
juist aan een humanist - worden over-
gezet naar een ander schip. InDen Hel-
der is het geregeld. Daar heb je 'Het
Thuisfront'. een samenwerkingsver-
band dat speciaal is opgezet voor de
achterblijvers. Daar doet ook de huma-
nistisch geestelijke verzorging aan
mee. Waarom zou dat in de Golf niet
ook kunnen?'

Ingrid Granier
(Uit:Humanist.oktober1990)

EGO. november1990 11



Tast maar toe ...

Dat is een waarheid als een koe. Endie
kan niet vaak genoeg worden gezegd.
Alleen die laatste regel is verkeerd gea-
dresseerd. Het is onzin om juist de kin-
deren te waarschuwen dat ze niel meer
moeten nemen dan nodig is, omdat het
anders mis zal gaan. Want waarom
hebben zoveel kinderen nooit genoeg?
Omdat er zoveel volwassenen zijn die
altijd al meer nemen dan nodig is. En
daarom is het ook onjuist om er op te
wijzen dat het in die toekomst mis zal
gaan. Want het is het al zo lang geleden
mis gegaan. En het gaat daarom nog
steeds mis. Totdat de machthebbers ge-
dwongen worden om in te stemmen met
een eerlijker verdeling. En daarvoor
komt heel wat meer kijken dan een kin-
dertop. Helaas.

Het gaat mis
Herman van Veen zingt voor kinderen
het mooie lied:
'Er is genoeg voor iedereen.
Tast maar toe, wees niet bang.
Schep maar op, ga je gang.
Neem niet meer dan nodig is,
want dan gaat het mis. '

len zelfs gekoppeld aan de bekering
van deze slachtoffers. Die kunnen niet
kieskeurig zijn, want zij hebben geen
keus. Maar het zou voor Mozambique
veel beter zijn als de internationale ge-
meenschap zich teg0n de terreurbewe-
ging zou keren en hulp zou bieden aan
de slachtollers. Het zou toch voor land
en volk van Mozambique veel beter zijn,
als de hulp niet gegeven werd in de
vorm van liefdadigheid.
Het zou voor Afrika in het algemeen
veel beter zijn als er niet meer gespro-
ken werd over 'hulp' aan 'zielige, arme
mensen', maar over erkenning van hun
recht op een menswaardig bestaan.
Want daar komt het vaak niet van, om-
dat de rijke wereld zich blijlt verrijken
aan de bodemrijkdommen van de vroe-
gere kolonies.

Karel Roskam

r•••.••mng £.enMunnii

thodoxe christelijke groeperingen,
vooral door protestantse fundamenta-
listen uit de VS.die ook inde vluchtelin-
genkampen hulp geven. Sommige van
die Amerikaanse zendingsgenoot-
schappen helpen actiel mee om de ter-
reur aan te moedigen. Een van hen
hield aan nieuwe recruten vanuit het
geloof voor: "Het is de plicht van de
Christen om een communist te doden."

... en de 'hulp'
De MNR-bandieten beperken zich trou-
wens niet tot het doden van communis-
ten ol van machthebbers of van Freli-
mo-soldaten. IntegendeeL zij zoeken de
boerendorpen op of de verspreid wo-
nende families en zijdoden dan links en
rechts weerloze mannen, vrouwen, kin-
deren, onderwijzers.
Soms geelt zo'n zelfde rechts-christelij-
ke organisatie ook voedselhulp in de
vluchtelingenkampen, in enkele geval-

Kinderen staan er bij de Verenigde Naties goed op. Er is zelfs een kinder-
fonds UNICEF.En dat is er in geslaagd om eind september belangrijke
regeringsleiders naar New York te halen om met kinderen te praten over
hun rechten. Dat was vertederend en de televisie besteedde er graag
aandacht aan.
De staatslieden hebben opnieuw beloofd dat zij alles zullen doen om het
kinderleed te verzachten. Zoals Henry Kissinger destijds op de Wereld.
voedselconferentie in Rome in 1973bewogen uitriep dat de wereld er voor
moest zorgen dat over tien jaar geen kind meer met honger naar bed zou
gaan. Hij wist toen al dat daar niets van terecht zou komen. En nu in 1990
sterven er nog dagelijks 40.000kinderen van de honger. Dus enige twijfel
over deze 'kindertop' is begrijpelijk.

Ik ken een Nederlandse arts in Afrika
die zich zorgen maakt over de vele Afri-
kaanse kinderen die sterven aan Aids.
"Weet je wat mensen in Zambia tegen
me zeggen, als ikover Aids begin?" Zijn
lange verhaal kwam hierop neer:

Aids
'Daar maken jullie je in Europa druk
over, omdat jullie daar zelf aaD sterven.
Maar jullie maken je nooit druk over de
diarree waar bij ons zoveel kinderen
aan sterven. Ol jullie helpen ons ook
niet met de malaria. Want dat zijn
ziektes die jullie niet aangaan. Daar
hebben jullie geen last van. Aids is een
Westerse ziekte.'
DeNederlandse arts probeert ze dat uit
het hoold te praten:
"Daar hebben ze medisch gesproken
natuurlijk ongelijk mee. En toch hebben
ze in zekere zin ook weer wel gelijk; het
rijke Westen bekommert zich niet over
de veel hogere sterftecijfer aan tropi-
sche ziektes. En het zou al een stuk hel-
pen bij de bestrijding van Aids als con-
dooms werden gebruikt. Maar dat mag
niet van de Paus en zoals je weet heelt
de missie ervoor gezorgd dat er nogal
wat Roomse gelovigen zijn in Afrika."

Mozambique ..•
En in Mozambique voelen de mensen
zich ook in de steek gelaten door de rest
van de wereld. Het land wordt geteis-
terd door een weergaloze terreur van de
MNR.Deze rebellengroepering dwingt
bijvoorbeeld gevangengenomen kinde-
ren van 14 jaar om volwassenen met
messen te doden. Er zijn 2miljoen men-
sen het land uitgevlucht en in Mozambi-
que zeIl zijn 9 miljoen mensen uit hun
huis verdreven door deze terroristen-
beweging. Geen wonder dat deze MNR
in Mozambique gewoonlijk wordt aan-
geduid als 'bandieten'.
Toch wordt deze terreurbeweging ook
actief gesteund door sommige rechts or-
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8irdfoot's opa

De oude man
liet onze auto minstens
vierentwintig keer stoppen om uit te stappen
en in zijn handen de kleine padden te verzamelen
die verblind waren
door onze lampen en rondsprongcn
als levcnde regendruppels.

De rcgen viel,
een mist rondom zijn witte haar
en ik bleef maar zeggen
je kunt ze allemaal toch niet redden,
aanvaard hct. kom in de auto
wij mocten nog ergens naar toe.

Maar. met zijn leerachtigc handen vol
nat bruin leven,
tot aan zijn knieën in het zomergras langs de weg.
glimlachte hij maar cn zei
zij moeten ook nog ergens
naar toe.

I

~j
I
j

I

Joseph Brudwc

indiaan •••gedichte"
'Pas de laolste twintig jaar laten Indiaanse
schrijvers op grote schaal merken dat de India.
nen nog steeds ni••t uitg••storven zijn. Deg,ot ••
doo,braak van hun werk vond plaats in 1969.

toen de Kiowa N. $cOltMomaday de Pulitze,
Prizewon met de IOmanHou.e Mode ol Down.
1968.'(Jn 1978in het Nederlands ve,schenen bij
In de Knipschee, onde, de hlel Oader ••••a dak
VaDdageraad; fS.) In datzeIlde jaar bezetten
de Indianen het gevangeniseiland AlealJ"",en
enkele afgedankte militai,e bases. En in 1973
kwamen :zeopnieuw in de publiciteit meI de
langdu,ige bezetting van het dmpje Waunded
Kn"".
'Nog steeds staan v••••l oorspronkelijke bewo-
ners van Schildpodeiland. zools Ame,ika doo'
hen genoemd wa,dL met """'nbfoenin hun we-
,eld vol t,adities. gebruik ••n ••n taboes. en met
het ande,e been in de rusteloze w••r••ld van de
dollarmaarschappij. waarin telfshjdgeld is. In
ditsponningsveld. uit de hieraan lewijtenfrus-
t,ali ••s en ••lIende. is veel poezieonlsraan. poe.
zie die wOlleUlndeoudeliede,en en ve,hal ••n.'
Een v••••bijdige keuze uit di•• J'O"Zieis thans
voor het eerst in Nederlandse vertaling beo
schikbaar gekomen met de doo, lelie Kaspe'.'
ma sameng ••st••ld•• en ve,taalde bundel 1),.
aarde i. on. vlee.', een bloemlezing uil het

we,k van Tl Indiaanse dichters. De citaten
hierboven zijn afkomstig uit da verhalderande
inleiding van Kaspe,sma (1$48L""n specialist
op het gebied van de Indiaanse lett ••rkunde. De
lilel i. ontleend aan wat Maurice Kenny. oon
de, dichteIS uit d••bundel. schr""f:'De aarde is
ons vlees. alsook het vl••••s van all •• andere
schep!lels. Alsmen het vlees van de aa,de ver.
wondt of vergiftigt. don verwondt of ve'giftigt
men zijn eigen vlees. Als de aaIde stertt. dan
sterven alle schepselen. Zonder aa,de bestaat
er 9""n voeds ••l. g••••n leven:
Di••di••pe ve,bondenheid met de natuu, ••n ba-
wrgdheid OW"het lot Vande oord ••sp,eekt uit
de meest•• van d••meer don 160gedichten in
dew bundel. Hierboven &én schitta,end voo,-
beeld daarvanl
Zeel informatief tenslotte is ook het aVenicht
van bio- en bibliografische gegevens van alle
V dichters en dichter ••ssen acht ••rin hat boek.

'De aarde is on•••1_.'. samenst. Jell••Kaspers.
ma. Inde Knipsch••••r. Amste,dam 199J.l!l2b12.
f 29.50. (FS)
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'Krocht'

Zwarte komedie blijkt verrassing
van Filmdagen

Ze stond er knap verbouwereerd bij. daar op het podium van muziekcen-
trum Vredenburg. Dehuterend regisseuse Frauke Fokkema won tot haar
eigen verbijstering met haar film 'Kracht' meteen maar eventjes een Gou-
den Kalf voor de beste regie. En terecht. want 'Kracht'. die ook werd
uitverkozen als openingsfilm van het tiende festival van de Nederlandse
cinema. is een ijzersterke vertelling. Heel hollands van vormgeving en
tegelijkertijd heel onhollands door de puntige observaties. de goed volge-
houden stijl en de schitterende rollen. Want dat hebben de Filmdagen wel
weer eens aangetoond: ondanks alle goede wil van de betrokkenen.
ondanks het geloof en het vertrouwen vaD de organisatoren. kwaliteits-
films van eigen bodem blijven toch een schaars artikel...

Leo van Opzeeland

Zemaakt in de RAlloto's van bezoekers
en de introverte boer met z'nmooie ogen
boeit haar. Zekomen al snel in gesprek
en Roos raakt gefascineerd door de rui-
ge eenvoud van de man. Ze belt hem
een keer op en kort daarna reist ze af
noor Limburg.
De familie ziet haar met grote argwaan
tegemoet en ookBert heeft moeite om te
accepteren dat er een nieuwe vrouw in
zijn leven dreigt te komen. Hijpraat nog
veel over de vrouw die hij kort geleden
heeft verloren. Maar Roos probeert op
alle mogelijke manieren om haar aan-
wezigheid op de boerderij te rechtvaar-
digen. Ze helpt bij het werk, sluit
vriendschap met het zoontje van Berten
hoopt ook door te dringen tot het hort
van zijn stugge vader.
En daar gaat het op een ogenblik fout
met Roos. Want in haar verbeten strijd
om de aandacht van Bert te vangen,
identificeert ze zich steeds meer met
haar voorgangster. Zozeer zelfs, dat ze
haar vormeloze jurken gaat dragen en
uiteindelijk haar pruik opzet. Ze kan
niet erkennen dat ze achter Bert een to-
taal andere man vermoed heeft dan hij
in werkelijkheid blijkt te zijn.
Ze beseft dal ze een verkeerde keus
heeft gemaakt door bij Bert in te trek-
ken. Maar ze kan ookniet terug naar het
leventje in Amsterdam, waar ze even-
min aarden kon. Ze ziet maar één
uitweg.
Ondanks al deze dramatische ontwik-
kelingen is 'Kracht' toch bepaald geen
loodzware film. Integendeel. de zwarte
humor die vooral in de dialogen is ver-
werkt. komt heel verfrissend en verras-
send over, vooral door het contrast met
de schitterende maar deprimerende
ambiance van het winterse boerenland
van Limburg. Een film om trots op te zijn
als Nederlanders ..

Armeke Blok en Theu Boormans
spelen de hoofdrollen
in 'Krachfvcrn Frouke Fokkema

BertBollens is een Limburgse boer, die
met zijnzoontje, zijnmoederen nog wat
andere familieleden op een grote
vierkantshoeve in Zuid-Limburgwoon\.
Zijnvrouw is kort geleden overleden en
Bert kan niet wennen aan het leven al-
leen. Op advies van de pastoor gaat hij
uiteindelîjk een keer naar een land-
bouwtentoonstellîng in de RAl in Am-
sterdam om afleiding te zoeken.
Op die expositie loopt die dag toeval1îg
ook Roos rond. Ze is schilderes, maar

kan haar draai niet goed vinden.

heeft leren inzien dat de menselijke
drijfveren even verrassend 015 voor-
spelbaar kunnen zijn. Al die aspecten
zijn terug te vinden in 'Kracht'.

Frouke Fokkema is 38jaar. Zeheeft een
merkwaardig leven geleid, want behal-
ve dat ze een toneelopleiding en re-
giecursussen heelt gevolgd, is ze tege-
lijkertijd afgestudeerd aan een biolo-
gisch-dynamische landbouwhoge-
school. Verder heeft ze in een kibboets
gewerkt, toneelstukken geschreven, in
een klooster in Tibet gewoond, geiten
gehoed in de Pyreneëen, en is ze als
therapeute aan een centrum voor
drugsverslaafden verbonden geweest.
Iemand met een dergelîjke achtergrond
heeft de mens in al zijn verschijnings-
vormen goed leren kennen, heelt liefde
en respect voor de
natuur gekregen en
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Ma' better blues

Robe!"t DeNiTO. Boy Liatla en Paul Sorvino in
'Goed/eI/as'

Enemies, a Love Story

Ron Sj/ver en Lena OUn in 'Enemies'

Paul Mazursky verfilmde een even hart-
verscheurend als komisch verhaal van
Isaac Bashevis Singer. Het resultaat
werd, mede dankzij de schitterende
cast, een heel onalledaags filmfestijn.
Herman, een Poolse Jood die de oorlog
overleefde dankzij zijn vrouw Yadwige,
probeert in New York anno 1949 weer
wat greep op de dingen te krijgen. Zijn
vriendin, de Russin Mascha, maakt het
hem niet makkelijk: elke dag dringt ze
meer aan op een huwelijk. En tot over-
maat van ramp blijkt zijn eerste vrouw
Tamara, van wie hij had aangenomen
dat ze in Auschwitz was omgekomen,
ook nog te leven. Helrnon komt er niet
meer uit en laat alle cruciale beslissin-
genover aan zijn drie vrouwen. Ron Sil-
ver is een mooie, dodelijk vermoeide
Herman en Margaret Sophie Stein, Le-
na Olin en Anjelica Huston spelen de
vrouwen. Iets bijzonders!

L.v.O.

de vrouwen krijgen de kans op een
nieuwe start.
Een verhaal vol symboliek en drama-
tiek, met diezelfde trefzekere hand ge-
schetst die van 'De stilte rond Christine
M' en 'Gebroken Spiegels' zulke monu-
ment jes maakte.

Mar/een Gorris bij de opnamen van 7he Last
Island' op Tooogo

The Last Island

Marleen Gorris pakt in 'The Last Island'
niet minder dan de toekomst van de we-
reld bij de kop. Van haar visie wordt een
mens niet echt vrolijk, al is het geheel
prachtig gefilmd en zeer origineel (in
het Engels) geschreven.
Een vliegtuig stort neer op een onbe-
woond eiland. Vijf mannen en twee
vrouwen overleven het ongeluk. Het
vermoeden dat de rest van de mensheid
door een kernramp van de aardbodem
is weggevaagd, neemt steeds vastere
vormen aan. Vanaf dat moment blijken
de mannen stuk voor stuk te gronde te
gaan aan hun eigen zwakheden. Alleen

de commercie. Je hebt het aanvankelijk
nog niet zo in de gaten. De film draait
om Bleek Gilliam, een jazzmusicus die
carrière hoopt te maken. Maar zijn zake-
lijke belangen worden behartigd door
een onzakelijke jeugdvriend, die schul-
den heelt. Verder kan de musicus niet
kiezen tussen twee vrouwen, zodat hij
ze maar allebei aan het lijntje houdt. De
sfeer binnen de zwarte jazzclub wordt
heel meeslepend geschetst, de kleine
strubbelingen van de bandleden onder-
ling geven Lee de kans om te jongleren
mei dialogen en botsende karakters.
Maar dan bezondigt hij zich, op twee-
derde van de film, aan een onvergeeflij-
ke stijlbreuk. De musicus wordt bij een
vechtpartij in elkaar geslagen en blijkt
niet meer te kunnen spelen. Hij holt
jammerend terug naar de moederlijkste
van de twee vrouwen. Ze houwen en zij
krijgt een zoontje, dat later ook weer
trompet leert spelen. Uit.
Wist Lee geen passend slot te verzin-
nen? Of wilde hij gewoon wel eens met
een ruim budget werken en bedacht hij
daarom deze makkelijke, burgerlijke
uitweg, waar al zijn fans inmiddels hun
ongenoegen al over hebben uitgespro-
ken? Natuurlijk is hij vakman genoeg
om van 'Ma' better blues' in veelopzich-
ten toch een sfeervolle en onderhouden-
de rolprent te maken, met DenzeI Was-
hington in een mooie hoofdrol en met
muziek waar elke jazzliefhebher van zal
watertanden. Maar van iemand als Spi-
ke Lee verwacht je nu eenmaal nóg
meer.

Denzel Washington en Spike Lee in 'Mo'bet.
ter blues'

•••••••••••

•
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Goodfellas
Naar de bestseller 'Wiseguy' maakte
grootmeester Martin Scorsese 'Goodlel-
las', een schillerende film over het le-
ven binnen de mafia.
Auteur Nicholas Pileggi volgt de op-
komst en ondergang van een jongen
van Italiaans-Ierse origine. die vanaf
zijn vroegste jeugd lid van de beroemde
misdaadorganisatie heeft willen zijn.
Hij ziet hoe in zijn buurt in Brooklyn le-
gen de mannen wordt opgekeken en
hoe het geploeter van zijn vader schril
afsteekt legen de soepele vanzelfspre-

Na zijn tegendraadse, originele en pak-
kende films 'She's gotta have it' en 'Do
the right thing', gaat de zwarte cineast
Spike Lee in deze derde film 'Ma' better
blues', reddeloos door de knieën voor

kendheîd waarmee de 'gang' via aller-
lei misdadige transacties het grote geld
vergaart.
Van krullenjongen schopt hij het binnen
de criminele hiërarchie tot tamelijk ho-
ge bons. Maar als het fout gaat, ontdekt
hij hoe alleen hij staat. Want van de
'normale' wereld hoeft hij geen enkele
steun te verwachten.
Wat het meest treft in Scorsese's film, is
de authentieke sfeer. In de eerste hellt
leef je zo met de jonge, naïeve gangster-
in-spe mee, dat je de dingen precies zo
beleeft als hij. En dezelfde kater die hij
ervaart als hij zich rc,aliseert dat er
nooit meer een weg terug is als je een-
maal verstrikt zit in het netwerk van de
mafia, verleent de tweede helft van de
film een huiveringwekkend, maar al
even authentiek karakter. Ray Liotta
speelt een overtuigende hoofdrol en zou
daarmee best eens voor een Oscar ge-
nomineerd kunnen worden. Mooie klei-
nere rollen van o.a. Joe Pesci, Paul Sor-
vino, Lorraine Bracco en Robert DeNiro.
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Generaties militairen hebben
klaagd en gekankerd over:
- eenvoudige lesjes die eindeloos her-
haald worden;
wachten, eindeloos wachten;
'hou ze bezig' klussen;

- peukenpauzes.
Kortom over zinloos werk, leegloop en
verveling.

Velen die de diensttijd achter de rug
hebben, hebben ervaren dat defensie
geen volledige dagtaak te bieden heeft
in z.g. vredestijd.
Zij weten ook dat de commandant naar
zijn meerdere rapporteert dat hij een vol
dagprogramma heeft bedacht en uitge-
voerd; hij heeft de mannen goed bezig
gehouden.
Zogeloofden de leiders datde diensttijd
niet verkort kon worden en het program-
ma overladen.
En hoe vaak hebben we niet moeten
horen, dat het programma zo overbelast
was, dat de GV-bijeenkomsten maar
moesten wijken.

Ineens ligt er een advies (n.a. v. een on-
derzoek naar het voorkomen van ge-
weld in de krijgsmacht) waarin het ver-
schijnsel leegloop, verveling, zinledig
werk, gesignaleerd en serieus geno-
men wordt.
De oplossing van dit problem?
Gewoon, voor de hand liggend:
Waar geen werk is, is geen werk.
De leiding moet geen klussen ver-
zinnen.

Ze kan de diensttijd bekorten of de men-
sen eerder naar huis laten gaan, stu-
diemogelijkheden bieden tijdens de
diensturen, ze een boek of krant laten
lezen, ze op maandagmorgen laten ko-
men i.p. v. zondagavond, ze op een ka-
zerne plaatsen waar ze 's avonds naar
huis kunnen. naar hun club of cursus.

De minister heeft dit advies overge-
nomen.
Dus we hebben wat te verwachten.
Zou het dan toch waar worden?
Een diensttijd zonder verveling en leeg-
loop?
Een diensttijd waar je-als er geen werk
is - zelf aktiviteiten kunt gaan ont-
plooien?

Steven
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Deoplossing van de vier vergelijkingen
in het oktobernummer luidt: I-malloot
= kwast; 2-medio= midden;3-proviand
= mondvoorraad; 4-tondeuse
scheerder.
Hieronder een puzzle waarin de drie
juiste woorden zowel horizontaal als
vertikaal ingevuld dienen te worden.
De omschrijvingen luiden als volgt:
I-stekel; 2-vogels; 3-onderzoek.

DeNederlandse
krijgsmacht
Op de dinsdagen 6, 13,20en 27novem-
ber 1990zendt de educatieve omroep
RVUvier programma's uit onder de titel
'De Nederlandse krijgsmacht'. De uit-
zendingen zijn op Radio 5 van 09.30 tot
10.00 uur.
Nu het IJzerenGordijn is opgehaald en
glasnost en perestrojka de dreiging van
hel Ooslblok ontkracht hebben. dringt
zich de vraag op: is de Nederlandse
krijgsmacht nog wel nodig? Misschien
kunnen we volstaan met een kleiner be-
roepsleger dat als een soort politie ope-
reert onder de vlag van de Verenigde
Naties. Als hel die kant op gaat, heeft
dat zeker gevolgen voor de mensen die
nu nog bij Defensie werken of in de
daarvan afhankelijke defensie-indus-
trie.
In vier programma's onderzoeken de
programmamakers de toekomst van on-
ze krijgsmacht. Zij laten daarbij zowel
dienstplichtigen als beroepsmilitairen
aan het woord.
Een programma van Wil van Grinsven
en Marco Dekkers.

Een paar weken was hij nu in dienst.
Deopleiding beviel hem prima, hij kon
aardig meekomen.
Nee, problemen had hij niet. maar één
ding zot hem dwars.
Een beleving uit z'n leven kon hij niet
met de andere jongens uit z'n klas
delen.
Tweedagen voordat hij moest opkomen
was hij uit de gevangenis ontslagen.
Hij was een voethalkrimineel en via
snelrecht tot vijf weken onvoorwaarde-
lijk veroordeeld.
Eersl had hij in een politiecel gezeten,
bijna twee weken.
Alles was van beton.
Aleen 's nachts een matras. maar voor
de rest vreselijk!
De 'gewone' gevangenis was daarna
een verademing, alhoewel..
echt leuk was hel bepaald niet.
Het ergste was hellrouwens voor z'n
ouders.
Ze wisten dat hij bij de supportersklub
zat.
Afen loe kwam hij thuis met een blauw
oog of een gal in z'n kop. Maar dat hij
één van de relschoppers was wisten ze
niet.
Toen de politie hem kwam halen waren
ze erg verbouwereerd en vol ongeloof.
Na een eerste reaktie van afweer had-
den z'n ouders hem niel laten zitten.
Hoe hij lot dat gedrag was gekomen?
Achdat ging gewoon. dat ging vanzelf.
De knokpartijen waren altijd gerichl op
een groep die ook op knokken uit was.
Gewone supporters vielen ze niet
lastig.
Soms liepen dingen uit de hand. Dat
wel.
En jongens als hij. uit een fatsoenlijk
gezin en met een behoorlijke opleiding
gingen dan volledig uit hun bol.
Het is iets wat voorbuitenstaanders on-
verklaarbaar is.
Je moel het zien als het verdedigen van
je tenitorium.
Zeker als een andere klub de overwin-
ning had behaald moest er worden ge-
vochten.
Hij had zich nooit gerealiseerd wat de
gevolgen van dat gedrag zouden kun-
nen zijn.
Dat het konsekwenties voor de rest van
z'n leven zou hebben.
En die gevangenisstraf daar kwam hij
nog wel eens over praten want...
dat kun je toch niet aan je maten ver-
tellen.

WIKLA



Vanwege die onaangename nasmaak lijkt het onzinnig (al wéér) terug te
komen op het wereldkampioenschap voetbal. Martin van Rooijen. de voor-
zitter van het sectiebestuur betaald voetbal. een gladakker bij uitstek.
heeft het misschien wel bij het rechte eind. als hij stelt dat mensen slechte
ervaringen zo snel mogelijk willen vergeten. Een onzinnige levensinslel.
ling? Waarschijnlijk niet. Vooruitkijken moeten we: Bijvoorbeeld naar de
triomfantelijke winst bij het volgende EK.

Gekwakkei rond
Van Daslen

In Zweden zal Michels het wij-gevoel
bewerkstelligen dot destijds in Duits-
land loskwam. Nog zo velen mogen het
gevoel hebben. dat iets als het EKvan
1988slechts één keer kan. er blijven op-
timisten die nu al weer vlassen op kap-
seizende woonboten in de Prinsen-
gracht. Wij sombere Nederlanders,

Het lijkt erop dat Marcovan Basten vlak
voor hel WKde verkeerde medische ad-
viezen heeft gekregen. Van een arts die
al jaren in dienst is van de KNVBen die
inderdaad nog nooit heeft laten blijken
dat topsporters misschien een andere
benadering nodig hebben dan de prik
en pil die zo voor de hand liggen.
Ronduit verbazingwekkend is dat zo'n
discussie zelfs helemaal niet wordt ge-
voerd. De clubarts van Van Basten in
Milaan zei, dat hij misschien hetzelfde
middel had voorgeschreven als Kessel.
"Maarwat iswijsheid?", vroegVanBas-
ten zich zelf al.
Daar staat dus een voetballer van
twaalf, vijltien miljoen gulden. Of hoe-
veel is het? Een vedette die het moet
hebben van briljante momenten en die
daarom gevrijwaard moet zijn van li-
chamelijke malheur. Een speler ookdie
een heel bataljon, vooral financieel
deskundige, begeleiders om zich heen
heeft. Maar tegelijk een speler dus van
wie niemand weet wat bij hem een as-
pirientje bewerkstelligt. Hoe is zo'n
kleuterig gekwakkei mogelijk? Het zal
nog een tijd duren voorer werkelijkvan
dat vreselijke professionalisme sprake
is.

Professionalisme

Penicilline
Maar ook dat interview met VanBasten
stond in de krant. En wat verklaarde
die? Niets meer of minder dan dat hij
vlak voor de eerste wedstrijd, tegen
Egypte, een penicîlline-kuur had onder-
gaan. De arme Van Basten voelde een
bronchitis opkomen en bondsarts Kes-
sel zei: "Jongen, dan moet je antibiotica
nemen."
Inderdaad: als je angina hebt of een
ontsteking aan de longblaàsjes, dan
adviseert de (allopathische) genees-
heer antibiotica. Bovendien had de
voormalig wereldkampioen schaatsen
Harm Kuipers aan de universiteit van
Maastricht ooit aangetoond. dat een
twaalftal (ongetrainde) studenten con-
ditioneel geen enkel probleem had met
penicilline. Waarom zouKessel dus an-
ders doen?
Het antwoord op die vraag is heel Sink
pel: omdat op en top getrainde sporters
(die toevallig een ontsteking hebben)
niet te vergelijken zijnmet ongetrainde
studenten.
Traditionele artsen komen dan meteen
mei de tegenwerping dat niet de peni-
cilline, maar de ontsteking zelf tot het
conditieverlies of het 'verlies aan
scherpte' leidt. Dat lijkl een redelijk te-
genargument, ware het niet dat de
praktijk anders is dan de theorie (van
Kuipers). Bijhet Europees atleliekkam-
pioenschap van Split werd deWestduit-
se Sabine Braun titelhoudster op de ze-
venkamp na pas een paar dagen eerder
verlost te zijn van een angina. Maar
(sport)artsen hadden ten stelligste af-
geraden om een penicilline-kuur te
volgen.

Hans van Wissen

Positief denken

hebben al zoweinig feest. Gaat ooit iets
volledig naar wens, dan zullen we ons
allen ook met rood-wH-blauw beschil-
deren. Dan gaat de vlag uit, ookal zou-
den we uit oogpunt van anti-chauvinis-
me bij andere gelegenheden pertinent
weigeren voor welk volkslied dan ook
op te staan.

Reden om op het WKterug te komen is
er helaas nog steeds. Ter gelegenheid
van de vriendschappelijke interland te-
gen Italië (1-0 in Palermo) werd weer
elke geselecteerde bij dat WKaan de
tand gevoeld. De kiespijn bleek groot.
Frustratie is wellicht een beter woord,
maar dat raakt in onbruik, nu de maat.
schappij steeds minder behoefte heeft
aan mislukkingen. Nederlagen zijn er
om te vertalen in vechtlust. Positiefzul-
len we denken (zegt Yvonne van Gen-
nip), anders wacht ons de lamlendig-
heid. "Weg met die handel van nega-
tievelingen."
Welgemeende excuses dus. Bij voor-
baat. Maar gaat sport niet op de eerste
plaats om de zege? En blijkt niet dat er
zo kapitale blunders zijn gemaakt, dat
een zege bij het WKvoetbal al bij voor-
baat was uitgesloten? Uit de talloze
vraaggesprekken voor het
vriendschappelijke duel tegen Italië
doemde een beeld op van een eindeloze
reeks communicatiestoornissen, erger-
nissen, belangenstrijdjes en iniantili-
teiten. Erwas geen ploeg, er was geen
uniformiteit, er was geen leiding, er
was geen lijn.
Hoe plausibel klonk dat niet! Een team
dat geen team is, kan hooguit zwalken.
Okay, begrepen, jammer, volgende
keer beter.

•
••"••••
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Het bedrijven van de liefde

De tekenaar,'schrijver Peter van Straaten is een d\livelskunstenaar.
Nietomdat hij tekent èn schrijft. niet omdat hij al zo'n slordige veertig
(I)boeken op zijn naam heelt staan. maar omdat hij met heel weinig
inkt heel veel tot uitdrukking weet te brengen.
Een prachtig staaltje van zijn kunnen laai hij (voorde zoveelsie keer)
zien in de kortgeleden uitgekomeo bundeling tekeningen 'Doeik het
goed?,tekeningen over het bedrijven van de Helde.
Voor wie meent (uit onwetendheid. stoerheid. enz.) dat vrilen het
allermooisie is (ik heb het niet over wat het ook kan zijn) wat zich
tussen twee mensen kan alspelen zal bij het doorkijken en lezen van
dit boekje van een koude kennis thuiskomen. Het is lang niet alle.
maal plezier wat de klok slaat onder de 'klamme lappen'.

Enkele voorbeelden.
Vrouwtegen man. achtereenvolgens voor, tijdens en na het vrijen:
- '"Nou... doe je best"
- "Dat is zo'n gedoe liever maar eVengewoon'"
- '"Achnee, lieverd doe geen moeite. Dat duurt uren"
- "Rustigl Rustigl Moet je met de !rein mee ol zo?"
- "Geniet jij nu maar"
- '"Goeie hemel. Bert... Tijkunt er werkelijk helemaal niks van'"
- "Hel geelt niet. Volgende keer beier"
- "Ach schat. jij bent weer heel goed in andere dingen"
Verblullend scherpe waarnemingen die, ondanks het wel degelijk
achter het cynisme voelbare mededogen. vooral bij mannen hard
zullen aankomen. Een aanrader!
PetervanStroaten:Doeikhet goed?DeHarmonie. Amsterdam 1990.
S2 bb:. f 10.00. (WH)

GeenpJaals

Hij staat met zijn weinige, zijn enige
spulletjes in de hand voorde deur waar
ik werk, onaangekondigd. Hij heeft
hulp nodig en hij zoekt een plaats voor
de nacht. Hij is erg in de war. Zijn ver-
haal is onsamenhangend en niet goed
te volgen. Het liefst wil hij opgenomen
worden in een kUniek, waar hij tot rust
kan komen, zich niet zo opgejaagd voelt
door een samenleving die hem continu
op de hielen zit. Liefst een evangelisch
opvangcentrum. Hij is nog geen week
geleden uit een psychiatrisch zieken-
huis ontslagen na een verbUjf van een
half jaar. Onbehandelbaar zegt men.
Hij zegt dat dat zijn straf is voor al de
slechte dingen die hij in zijn leven heeft
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gedaan. De God der wrake heeft toege-
slagen.

Ik overleg met hem wat te doen en we
besluiten verschillende hulpverle-
ningscentra te bellen om te kijken of hij
ergens opgenomen kan worden. Na
twee uur telefoneren met alle denkbare
evangelische opvangcentra blijkt er
niemand te zijn die hem kan hebben.
Tenslotte is één crisiscentrum wel voor
hem open, maar na twee uur staat hij
toch weer voor de deur. Hij is gokver-
slaafd en daarop is men niet ingesteld.
Dan maar naar het Leger des Heils. Hij
kan er één nacht slapen. Een week later
spreek ik hem weer. Hij zwierf nu door
de stad. Hijziet er onverzorgd uit en zijn
ogen staan flets. Ik ga weer achter de
telefoon zitten en bel een evangelisch
opvangcentrum, die hem eerder niet
wilde opnemen. Ik geef op niet mis te
verstane wijze te kennen wat ik van dit
soort evangelische benaderingen vind.
Hoezat dat ook al weer met die herberg
waar geen plaats was en met die arme
baby die in een kribbe moest Uggen ter-
wijl het zo koud was?
Een mooi verhaal voor bij een lekker
warm haardvuur, maar het is wel even
iets anders als het je persoonlijk treft.

Na veel heen en weer gepraat kan hij
dan tocheindelijk komen. Bijnaeen dag
heb je nodig om één enkel individu, een
arme eenzame ongevaarUjke fatsoenlij-
ke man met een gokprobleem ergens
onder te brengen in Nederland.
Het lukte voor één enkel individu. On-
dertussen hebben duizenden verwaar-
loosde, met name jonge, mensen geen
dak boven hun hoofd. Ze eten uit vuil-
nisbakken. Het is onbegrijpelijk. Veel
mensen geloven in Zijn wederkomst. Ik
vrees dat het Hem niet anders zal ver-
gaan dan die jongeman die opeens voor
mijn deur stond. Eris hoe dan ook geen
plaats voor hem. Men zal Hem als een
gestoorde zien. Onze zorgzame samen-
leving heeft voor Hem geen plaats,
neen, zelfs een opvang- en crisiscen-
trum niet, of ze nu van christelijke sig-
natuur zijn of niet. Wanneer iemand mij
een plaats (een vrijplaats!) kan aanwij-
zen waar ik voortaan met deze ver-
schoppelingen terecht kan, dan hoor ik
dat bijzonder graag. Schrijf mij gerust.
Want uiteindelijk kan het ook jou over-
komen.

Freek Pol

Reakties naar: F.J. Pol. Postbus 24107.3502
MAUtrecht
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Béélje viool
heelt een aal

In NRC-Handelsblad van 6 septem-
ber jl. verscheen een artikel van
Walter Goddijn (emeritus hoogle-
raar in de godsdienstsociologie).
De raadslieden Wil Gerards en
Wim Heijboden NRC-Heen reaktie
op dit artikel aan, die 'wegens
plaatsgebrek' niet werd geplaatst.
Wijachten het een en ander belang-
rijk genoeg om beide artikelen als-
nog in EGOaf te drukken.

Redaktie

I>oor Waller Guddijn

In mijn ochtendhlad lees ik: 'Pragmatische
Relus' - bedoeld is onle minister van de-
fensie - 'wil geen kruisvaarder zijn'. Dat
kan ik mij best voorstellen, De minister wil
niets weten van een kruistocht van het
christelijke Westen tegen 'goddeloze' Ara-
bieren. Ilij is in ieder geval zo pragmatisch.
dat hij 'veiligheidshalve' met de fregatten
Witte de With en de riefer Florisz een
vlootpredikant en een vlooiaalmoezenier
laat meegaan.
Op al het varend oorlogstuig van de Ameri.
kanen zijn aalmoezeniers en predikanten
aanwezig. Voor het moreel en voor 'als cr
wat gebeurt' - en dat is toch niet uitgeslo.
ten, Saddam llussein spreekt van een heili.
ge oorlog; president Bush hegint gebedjes
van Eisenhower te citeren en eindigt een
toespraak voor veteranen met God bless
you, In Amerika gelooft volgens een recent
boek van Gallup y.t procent in God, niel
minder dan 90 procent bidt wel eens, 88
procent van de Amerikanen gelooft door

God te worden bemind. Meer dan
driekwart van de Amerikanen heeft zijn
religieuze betrokkenheid als positief erva-
ren in zijn leven en 38 procent zelfs als zeer
positief. Dan kan je geen aalmoezeniers en
predikanten thuishouden als landgenoten
opstomen naar de Straat van Hormuz; dat
is niet alleen logistiek, maar ook theolo-
gisch verantwoord, Theologistiek dus,
Nederland is '''cel sterker geseculariseerd
dan de Verenigde Staten, Fractievoorzitter
Brinkman liet een herbeleving van het ver-
antwoorddijkheidshesef van christelijke
organisaties, maar wijst tegelijkertijd op de
versukkeling waarin het gezin is geraakt.
Dat is precies de oorzaak ervan dat in ons
land de secularisatie verder is vourtge.
schreden dan elders. Het gezin functio-
neert onvoldoende in de cultuurover.
dracht.
Maar het gesec\1lari~eerde Nederland heeft
iets speciaals. Het heeft sinds enkele decen-
nia 'geestelijke raadslieden' in de krijgs-
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voor de geestelijke verzorging overeen-
komend met de eigen levensbeschou-
wing, en dat is nagenoeg geheel te wij-
ten aan de kerken en niet het minst aan
de kerk waartoe u behoort.

Wil Gerards en Wim Heij

Voorde lezers tot slot nog dit: reeds op
21augustus 1990heeft de Dienst huma-
nistische geestelijke verzorging de ma-
rine laten weten, dat hij een raads-
vrouw ter beschikking stelt voor de ex-
peditie naar de GoH; om redenen die
niet bij de H.G.V, lagen en liggen is er
tot nu geen raadsman/vrouw meege-
gaan.

Een wat oudere matroos vraagt aan ~ijn
commandant: "Ik wil een raadsman,
want als niet-gelovige wil ik, als het er
op aan komt, iemand waarmee ik niet
alleen kan praten, maar die me begrijpt
en kan invoelen vanuit een gemeen-
schappelijke levensvisie. Dan heb ik
aan een aalmoezenier of een dominee,
hoe aardig die ook overigens kunnen
zijn, natuurlijk totaal niets."
"Dan heb je pech gehad," zegt die com-
mandant, "want toevallig (?)hebben we
alleen een aalmoezenier en een do-
minee."
En terwijl in de verte de kanonschoten
donderen en de vijandelijke jagers laag
over vliegen staat de oude matroos _
existentieel- volledig in de kou!

Laat ons hopen dat de emeriete status
de hooggeleerde heer Goddijn de gele-
genheid zal bieden lot de noodzakelijke
bezinning; een absolute voorwaarde
voor een volmaakt berouw.

Maar waar wij wel op menen te moeten
reageren is zijn in de vorm van een
vraag gegoten bittere konklusie 'dalon-
ze jongens en meisjes op die oorlogsbo-
dem' kennelijk 'niet hun eigen geeste-
lijk verwrger kunnen kiezen'; althans
voor zo ver het om niet-godsdienstig
geestelijke verzorging gaal.
Waarom?
Omdat de heer Goddijn als gods-
dienst socioloog heel goed weet, dat
sinds de toetreding van de humanis-
tisch geestelijke verzorging bij de
krijgsmacht (ten gerieve van voorname-
lijk de buitenkerkelijken en niet-gods-
dienstigen) zowel de rooms-katholieke
kerk als de reformatorische kerken op
een buitengewoon lelie en niet aflaten-
de wijze hebben gevochten tegen deze
toetreding en tegen de noodzakelijke
uitbreiding van de humanisti!::,:hgees-
telijke ver~orging, waarbij welhaast
geen middel ongeoorloofd en geen ar-
gument te ~otwas.
En dit veel te lang en met te groot en
onverdiend sukses.
Zou ziet, meneer Goddijn, zijn er inder-
daad geen gelijke keuzemogelijkheden

grerende wijze waarop de heer Goddijn
in het artikel rept over de Universiteit
voorHumanistiek en de daar opgeleide
geestelijke ver~orgers. Evenmin willen
we ingaan op de beledigende insinua-
tie, dat het de raadslieden wel eens aan
moed en bekwaamheid zou kunnen ont-
breken om onder oorlogsdreiging oJ in
een oorlog zelf goed te kunnen funktio-
neren; niet ~ozeer omdat de raadsman/
vrouw zich nietten opzichte van de heer
Goddijn behoeft te bewij~en, maar
meer omdat wij op het niveau van dit
soort opmerkingen ten ene male niet
willen vertoeven.

(Uit: NRC.Handclsblad van ó scptcmhcr 19'XJ)

macht. De Universiteit voor Humanistiek
staat tegenwoordiginhet rijtje vande 'aan-
gewezen' theologischeuniversiteiten.Daar
worden de geestelijke raadsfleden opge-
leid. niet alleen voor de krijgsmacht.maar
ook voor humanitaire instellingen.Er zijn
nu al tweeconfessionelegeestelijkeverzor-
gers in de vaart.
Moet er met het bevoorradingsscbipZui-
derkruis een geestelijke raadsman mee?
liet HumanistischVerbond is nu aan de
beurt en die functionarissenworden toch
niet voor niets opgeleid? Of kunnen ze
juist, wanneer het ernst wordt met de oor-
logsdreigingen in een oorlog zêlf onvol-
doende functioneren? De confessionele
geestelijke \'er:lOrgers van reformatori-
schen ell katholieken huize zijn in noodsi-
tuaties uitwisselba<lr.Zo ver is de oecume-
ne onder ambtsdragerswel. Dat isniet met
de geestdijke r<ladsliedenhet geval. Kun-
nenonzejongensenmeisjesopdieoorlogs-
bodemshun geestelijkeverzorgerskiezen?
Dat doen ze tegenwoordigzelfsmet voet-
balcoaches.

Onder de kop 'Beetje vloot heelt een aal'
laat Walter Goddijn op 6 september
1990de le~ers van dit blad weten, hoe
van~e1fsprekend hij het vindt, dat,
naarmate een land of volk geloviger en
godsdienstiger is er bij de krijgsmach-
ten van die landen meer geestelijke ver-
zorgers van dat geloof aanwe~ig zijn.
Dat er op alle oorlogsbodems in de GoH
van het overwegend godsdienstige
Amerika zoveel (rk-)aalmoezeniers en
(reformatorische-) predikanten aanwe-
zig ~ijnverbaast hem dus niet. Maar dat
er op de twee Nederlandse fregatten
wel een aalmoezenier en een dominee
meevaren, maar geen enkele raads-
man (humanistisch geestelijk ver~or-
ger) kan hij kennelijk maar niet begrij.
pen, terwijl volgens hem juist de aan-
we~igheid van de laatste in het zozeer
geseculariseerde Nederland veel van-
zelfsprekender zou ~ijngeweest.

Wij willen de lezers liever niet vermoei-
en met onze reaktie op de nogal deni-

De auteur is emeritu.~ hoogJera,1rin de
goJ,~dicnst.~ociologic.

Er wordt geklopt op de hut van de com-
mandant. Erstaat een watouderematro\IS.
"Commandant. ik wil biechten." Ant-
woord; "Dat kan je niet bij mij. Dan moet
je bij de vlootaalmoezenierzijn." Matroos
s,llueen nogmaals: '.Er is geen aal, alleen
maar een geestelijkraadsman..' In de vene
donderen kanonschoten, vijandelijke ja-
gers vliegen laag over. De matroos weer:
"Ik wil recht-lOe-recht-aaneen absolutie.
Ik wilmijn zonden kwijt."
Als de ministervan defensie niet weet wat
'volmaakt berouw' is, moet hij het maar
eens aan zijn staatssecretarisvragen.

'Wegens
plaatsgebrek'
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De Europese banken en de drugshandel

Binnen de Europese banken zijn ove-
rigens niet meteen alom vreugdedan-
sen uitgebroken, nu de strijd zich op
deze manieren verscherpt. Die houding
wordt ingegeven door de vrij draconi.
sche maatregelen. die in verschillende
landen al zijn genomen. In Italië moet
sinds vorig jaar bijvoorbeeld iedere
banktransactie. waarbij meer dan
15.000gulden cash over de toonbank
gaat, worden aangemeld. In Zwitser-
land is een wet in de maak ombankiers
in de gevangenis te zeilen. wanneer ze
te begerig de kassa voordrugshandela-
ren ol andere criminelen openzetten.
Dil allemaal naar Amerikaans voor-
beeld, waar de banken elke kastrans-
actie boven de 10.000dollar moeten
doorgeven aan de Federal Reserve.
In Nederland hanteren de banken voor-
alsnog alleen interne richtlijnen om te
voorkomen,dat zeworden betrokken bij
handelingen die niet echt door de beu-
gel kunnen. Op verzoekvan de Neder-
landsche Bank wordt bij bedragen bo-
ven de 25,000gulden niet alleen naar de
legitimatie gevraagd, maar wordt de
transactie ook genoteerd. Alsdeautori-
teiten daar vervolgens inzage in willen
hebben, kunnen ze die krijgen. Maar
echt afschrikwekkend ziet het er alle-
maal niet uit, temeer daar het meestal
aan de individuele bankbediende
wordt overgelaten "om iets vreemds te
bespeuren",

Minister van Financiën Wim Kokkon-
digde deze zomer ook aan met nieuwe
wellelijke maatregelen te willen komen
omhet witwassen van zwart geld tegen
te gaan. Kokschatte, dat er in ons land
vele miljoenen. "zo niet miljarden".
rondgingen, die afkomstig waren uit de
zware criminaliteit, zoals de drugshan-
del. Hij hoopt door wetgeving de geld-
stromen en circuits zichtbaar te maken,
"waardoor de ziektekiemen kunnen
worden weggesneden,"

Banken onder controle

Europese maatregelen
In de financiële centra van Europa be-
gint daarover niet voor niets een be-
hoorlijke paniek te ontstaan. Wie raakt
het niet? Engeland, Zwitserland,
Luxemburg.. overal spelen schanda-
len. waarbij het om bedragen van mil-
jarden guldens gaat, Enop allerlei fron-
ten begint het wapengekletter nu hoor-
baar te worden. De Europese Commis-
sie in Brussel kwam kortgeleden met
een vergaand voorstel om het witwas-
sen van drugsgelden bij banken en on.
dere financiële instellingen te gaan beo
strijden. Witwassen wordt een straf.
baar feit. Voortaan zullen de banken
iedere transactie boven een bepaald
bedrag moeten melden hij de overheid.

Gigantische bedragen
De bedragen, die in de hele wereld in
de drugshandel circuleren. zijn waar-
lijk kolossaal. Volgens nog voorzichtige
schattingen worden jaarlijks winsten
van 600miljard gulden geboekt, onde-
ren geloven eerder dat het bedrag de
een biljoen gulden al heeft overschre-
den. Iedereen die er mee te maken
heeft, verdient schatten, behalve dan

Luis in de pels Jean Ziegler, hoogleraar en parlementariër. schreef boek 'Zwitserland wast de eenvoudige coca.boeren in Zuid-
het witst' Amerika. Die leveren de bladeren, die
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Eind september vorig jaar kwamen tientallen financiële kopstukken uit
veertien landen een dag in Parijs bijeen om hun aandeel te leveren in de
strijd tegen de drugshandel. De bijeenkomst was bedoeld als een eerste
verkenning en de toon was zorgelijk. Zolangzamerhand beginnen immers
zelfs de meest gerenommeerde banken op hun grondvesten te trillen.
omdat ze betrokken zijn geraakt bij het witwassen van drugsgelden.
De aanwezigen schoven in Parijs wat ongemakkelijk op hun stoelen heen
en weer. toen ook werd gesproken over het bankgeheim. Ze moesten zich
er maar op voorbereiden. dat daar wel eens danig aan geknaagd kon
worden. Want, zoals de Franse minister van Financiën Pierre Beregovoy
het plechtig formuleerde: "Absoluut bankgeheim en de oorlog tegen drugs
gaan niet samen.--

Hetwas niet toevallig. dat een dergelij.
ke vergadering dit keer in Europa werd
gehouden. De druk uit de Verenigde
Staten om hier ook eens echt wat te
gaan ondernemen neemt toe. Het be-
gint steeds duidelijker te worden, dat
ons werelddeel het nieuwe. grote doel.
wit aan het worden is van de beruchte
drugskartels uit Latijns Amerika, De
Amerikaanse markt - met een con-
sumptie van zo'n 200 ton cocaïne per
jaar - is zo langzamerhand verzadigd
en de drugsmalia zoekt nieuwe wegen
en afzetgebieden. Vooralvia de Spaan-
se en Italiaanse grenzen komt coke in
toenemende mate de Europese Ge-
meenschap binnen. Wanneer volgend
jaar vrij geldverkeer hinnen de EGmo-
gelijk wordt, zal het voor iedere bank
moeilijk worden de handen schoon te
houden. zodat nu al gebeurt,



De Luxemburgse BGel-bank. betrokken in drugsschandaal.

goed zijn vooreen kilococaine, voor300
lot 400 gulden. Uiteindelijk wordt die
kilo in Amerika op straat verkocht aan
de 'consument' voor een bedrag, dat
tussen de 160.000en240.000gulden ligt.

Tussen de eerste pluk en de straatver-
koop worden vele zakken gevuld. De
tussenhandelaar, die aan de straatdea-
lers levert, kan rekenen op zo'n 40,000
tot80.000gulden per kilo.Hettarief voor
de 'exporteur', die de cocaïne van Zuid-
Amerika naar de Verenigde Staten
smokkelt, varieert van 8.500tot 12.000
gulden. Voor het laboratorium, dat de
coke aanmaak!, is tussen de 4.000en
6.000 gulden beschikbaar. Moor het
meest verdienen de mensen, die op de
achtergrond aan de touwtjes trekken.
De inkomsten van de grote drugsbaron-
nen worden geschat op een ton per kilo
cocaïne. Dot kan dus aardig oplopen.
De markt, die ze bedienen, is enorm.
Volgens de Amerikaanse drugspolitie
DEAzijn er alleen al in de Verenigde
Stoten IS miljoen gebruikers van cocaï-
ne en 1.5miljoen heroïneverslaafden.

Besmette bronnen
Dat Europa wakker begint te worden,
komt door de aanhoudende aanvallen.
die vanuit Amerika op de struisvogel-
politiek in onze dreven worden onder-
nomen. Het gevecht. dat de Verenigde
Staten zelf voeren tegen de drugshan-
del en het witwassen van deze gelden,
is waarlijk spijkerhard. De tientallen

belastingparadijzen, die zich in het Ca-
raibische gebied hebben gevormd en
die in de jaren zeventig ware wijkplaat-
sen werden voor Malia- en drugsgel-
den, hebben dat in de loop der jaren
aan den lijve gemerkt.

Europa is long zo ver nog niet. Terwijl
Amerika sinds 1986 een wet heelt,
waardoor bonken worden gedwongen
transacties metcash geld boven een be-
paald bedrag aan de autoriteiten te
melden, stribbelen verschillende Euro-
pese landen nog tegen. Duitsland,
Griekenland, Luxemburg, Ierland en
Oostenrijk verzeilen zich bijvoorbeeld
nog behoorlijk feL Maar ook hier wordt
de druk groot. In Europese banken lig-
gen enorme particuliere tegoeden, van
welke bron dan ookafkomstig, opgesla-
gen. En het vermoeden groeit, dot die
bron nogal eens besmet is.

Zwitserse luis in de pels
In Zwitserland alleen alligl naar schat-
ting 750miljard gulden uit het builen-
land op(nummerlrekeningen. "Endaar-
onder zijn weer vele tientallen miljar-
den aan narcoticadollars, " stelt de Ge-
neefse hoogleraar en parlementariër
Jean Ziegier vost. Ziegler, een luis in de
pels van zijn land, heelt net een boek
geschreven over dot fenomeen onder de
titel 'Zwitserland wast het witst'. Zijn
conclusie: "De bankiers hier verdedi-
gen openlijk dictators en beschermen
drugsbaronnen. Ze weigeren inzage te

geven in hun boeken, omdat ze don zo-
genaamd niet meer kunnen concurre-
ren. Ze trekken zich niks van kritiek
aan. Als je zegt dat vluchtkapitalen bij
hen worden weggezet of drugsgelden
worden witgewassen, hebben ze het
over een communistische samenzwe-
nng.

Dat de Zwitserse bankiers op het ogen-
blik zelf net doen, of ze de braafheid
zelve aan het worden zijn, zegt Ziegier
niks. "Er zijn hier meer banken dan
waar ook ter wereld. Iedereen jaagt op
klanten.. Daarom kunnen ze zich geen
moraal veroorloven, want dan steekt de
klont de stroat over. Niemand vraagt
aan een Afrikaanse dictator: hoe komtu
aan al die miljoenen, terwijl u per jaar
volgens de officiële gegevens 50.000
gulden verdient? Ze weten, dot hij dan
een deur verder gaal. De bankmisdaad
is daarom de industrie bij uitstek in
Zwitserland. Dedruk moet van buitenaf
komen. Waarom mag een bevriende
natie als Nederland geen inzage heb-
ben in het zwarte geld, dat hier door
Nederlanders is opgeborgen. De Euro-
pese Gemeenschap zou actie moeten
ondernemen. Gewoon zeggen: als wij
geen inzage krijgen, stoppen we elke
handel met u, Dan schrikken ze hier
wel."

Rien Robijns

Midwin1erdagen 1990
Een humanistisch alternatief

Na het succes van vorig jaar, organi-
seert de Homo- Lesbische Werkgroep
van het Humanistisch Verbond VOOr

de tweede keer een Midwinterweek.
end.
Homoseksuele, lesbische en biseksu-
ele mensen die dil jaar eens al willen
van de traditionele Kerstdagen zijn
welkom van zondag 23 tfm woensdag
26 december 1990in Volkshogeschool
Allardsoog te Bakkeveen, nabij de
Friese wouden.
De deelnemers wordt een gevarieerd
programma geboden. waarin open-
heid en bezinning centraal staan.
Workshops. muziek, spel. theater en
nog veel meer.
Er is plaats voor 60 deelnemers.
Informatie en inschrijvingsformulier
aan te vragen bij het Humanistisch
Verbond, tel.: 030-318145 (Ariane de
Brouw) of schriftelijk: Humanistisch
Verbond, Postbus 114. 3500 AC
Utrecht.
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De doodstraf afgeschaft?
"Alle opdrachten
onvoorwaardelijk uitvoeren!"

De doodstraf wordt afgeschaft. We hebben het kunnen lezen in de dagbla-
den. De ene krant meldde er wat meer en uitgebreider over dan de ander.
Dat komt. denk ik. omdat er in het militair straf- en tuchtrecht nog meer
zaken veranderen.
Zo gaat de bron van alle geluk. de godsdienst. als ziel van de militaire
dienst verdwijnen.
Er zullen andere argumenten gevonden moeten worden om alle geluk.
deugd en 'waren moed' die tot een zedige levenswijze aanzetten, weer
enige grond en houvast te geven.

Men gaat er nog steeds van uit dal het
zonder die grondslag een losgeslagen
bende zal worden, met razende, tieren-
de en godslasteringen uitende militai-
ren. Zonder die grondslag gaal het niet.
Dal is Ie zien in alle andere organisa-
ties, maar niet in de krijgsmacht. Daar
houden we ons allen aan artikel la van
het Reglement op de Krijgstucht.

Coron d'Aehe

De geschiedenis
DeWet opde Krijgstucht en het bijbeho-
rende reglement zijn, alweer volgens
sommige kranten, al meer dan honderd
jaar oud. Op z'n minst uit de vorige
eeuw. Na het lezen van de inhoud van
beide geschriften zou je dat dan ook
denken. Maar niets is minder waar. De
Wet op de Krijgstucht stamt van 27april
1903,staatsblad 112.Het Wetboek van
militair strafrecht idem, staatsblad 111.
Voor het Reglement op de Krijgstucht
kunnen we de basis vinden in de beslui-
ten van 'den Souvereine Vorst' van 20
juli 1814(stb. 85)en 15maart (stb. 26).
In 1903vond 'Wij Wilhelmina' het 'wen-
schelijk', in verband met de afschaffing
van het bestaande 'reglement van
Krijgstucht en Discipline voor het
Krijgsvolk te water en het Krijgsvolk te
lande', de beginselen van de Krijgs-
tucht vast te leggen in een Reglement
op de Krijgstucht (31juli 1922stb. 476).
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'Tegenstanders van een regiem wor-
den altijd op de vlucht doodgeacho-
ten. Wel zillen de kogelgaten don
meestal a(ln de voorkant. Ik denk d(lt
d(lt komt doordat ze aehtenlitlopend
vluehten.'

Wim Kan

De doodstraf
Denk nu niet dat hel vanaf die tijd onge-
wijzigd bleef. Wat de taal en de uit-
gangspunten betreft eigenlijk wel.
maar er zijn heel wat besluiten bijgeko-
men sinds 1922.Liepen wij dan met on-
ze militaire wellen in de pas met de
civiele wellen?
Nee. dat nu niet direct. Om een voor-
beeld te noemen. Artikel 114van de her-
ziene grondwet. die op 17 februari in
werking is getreden, bepaalt dat de
doodstraf niet meer kan worden opge-
legd. Dan zou in 1984door middel van
een Koninklijk Besluit (KB)ook de dood-
straf in het Wetboek van Militair Straf.
recht (WMS)kunnen worden geschrapt.
Maar zo werkt het niet. Erger nog, ter-
wijl de ministeriële grondwetverande-

Gerd Amtz

raars het er al over eens waren dat de
doodstraf niet kon, werd op 24 novem-
ber 1978(stb 610)arlikel6a, de doodstraf
betrellende, ingevoegd in het eerste
boek (Titel II, 'Straffen') van het WMS.
Het ingevoegde artikel 60 gaf aan dat
de doodstraf niet mocht worden opge-
legd aan personen die de leeftijd van 18
jaar nog niet hadden bereikt ten tijde
van het begaan van het misdrijf. De
jeugd werd beschermd. Een ieder die
ouder was dan 18jaar kon op grond van
een aantal artikelen, vermeld in het
tweede boek (Titel 11,'Misdrijven'), de
maximale stral. de doodstraf krijgen.
Dat is een belangrijk aantal artikelen.
Ik zal er een uithalen. Artikel 84stelt:

'Met de dood.wordt gestraft de militair die in
lijd van oorlog opzeltelijk bij een gevecht met
de vijand zijn plicht met de onder zijn beve-
len staande Krijgsmacht de vijand op te zoe-
ken. tegen hem op te trekken. aan het ge-
veçht deel te nemen. de vijand Ie vervolgen
ol tegenover hem stond te houden. verzaakt.'

Alsol oorlog een voetbalwedstrijd is. Zo
staan er een x aantal artikelen, die in
een wat ouderwets aandoend taalge-
bruik vertellen waar je de doodstraf
voor kunt krijgen. Maar gelukkig is er
ook nog artikel 9 van het WMS,dat zegt
dat bij schuldigverklaring aan een mis-
drijf waarop de doodstraf is gesteld, de
straf alleen met eenparigheid van
stemmen kan worden opgelegd.

De Golfcrisis
Ja, zult u zeggen, dat kan alleen in tijd
van oorlog. Dat klopt. Maar wanneer
zijn we dan in oorlog? Of zijn er omstan-
digheden die hetzelfde bedoelen, maar
het in feite niet zijn?



Francisco Gora

Artikel 71 van het WMS laat iets van
deze mogelîjkheid zien. Het stelt:

'Zodraaan een gedeelleder Krijgsmachtop
de doorons Ie bepalen wijzeis bekendge-
maakt.dal hetdoorhetmilitairgezagisaan-
gewezen.helzijterdeelnemingaan eenmili-
taire expeditie, hetzij ter bestrijdingener
vijandelijkemacht, hetzij ter handhaving
van de onzijdigheidvan de staat. hetzijtol
enig ophedenofweltot collectieveL..lzeU-
verdedigingofwelhet hendel vQ:nde inter_
nationale orde en veiligheid(...1wordt ten
aanzienvandat gedeelte,totdaldie taak is
geëindigd.tijdvan oorlogaanweziggeacht
(•.• l!' (KB 21 april 1922. IItb. 2071.

Toen hadden ze al een vooruitziende
blik. Zou de maritieme Golfexpeditie
vallen onder het herstel van de interna-
tionale orde en veiligheid? Zouden de
collega's van het F-16Squadron er ook
onder vallen?
'Op de door ons te bepalen wijze' is na-
tuurlijk ookweer verwoord. 'WijWilhel-
mina' ondertekende op 8 mei 1922het
bovengenoemde KB,waarin zijde wijze
bekend stelde hoe dit moest gebeuren.
De bekendmaking van het in artikel 71
genoemde, geschiedt 'mondeling door
of vanwege de aangewezen militair die
het bevel voert over het betreffende ge-
deelte der Krijgsmacht'.
Er werd toen niet gesproken over het
Krijgsmachtdeel, en niet over een even.
tuele Bevelhebber van dat Krijgsmacht-
deel. Wezullen maar aannemen dot het
niet het Hoofd Inwendige Diensl is die
het namens de Squadron Commandant
tijdens de koffie even meedeelt.
Hetmag ookniel eerder worden bekend
gesteld 'dan korlen lijd voor den ver-
moedelijke aanvang van de opgedra.
gen look', En naluurlijk een proces ver-
baal sluren naar de Minister. Dus kun-
nen we stellen dal de genoemde Krijgs-
machidelen in een toestond moeten

opereren die gelijk stoot aan die van
een stoot van oorlog.

De kogel
Artikel 7van het WMSlaat kort zien dot
de doodstraf uitgevoerd wordt door
middel van de kogel. Ook weer volgens
nadere voorschriften door 'Ons' gege-
ven. Die voorschriften wil ik u niet ont-
houden. Het KBvan 26 opril 1922(stb.
228)laat zien dat 'WijWilhelmina heb-
ben goedbevonden' de navolgende
voorschriften betreffende de wijze van
uitvoering van de doodstraf. In hooguit
twee velletjes A-4 wordt aangegeven
hoe je een eind moel maken aan het
leven van een militair die is veroor.
deeld tot de dood door de kogel.
Het geschiedt met de meesle eenvoud
en niet in tegenwoordigheid van het pu-
bliek, Erwordt gewoon een vuurpelolon
gevormd van twaalf manschappen en
natuurlijk een onderofficier. Zo moge-
lijk onder commando van een ollicier.
'Zomogelijk', want misschien is het wel
moeilijk er één aan te wijzen, Anders
nemen we ook hiervoor een onderoffi-
cier.

.L

De afstand tussen de veroordeelde en
het vuurpeloton dient precies vijl meter-
Ie zijn. Niet verder, wanl anders zouden
ze eens kunnen missen.
De veroordeelde dienl eenvoudig ge-
kleed te zijn en mag zelf beslissen of hij
geblinddoekt wil worden, slaan, zitten
of knielen. Alleen mag hij zelf niet beo
palen of hij geboeid of vastgebonden
moet worden. Dot bepaalt de rechterlij-
ke autoriteit.
Het vuurpeloton dient aan te leggen op
de veroordeelde ter hoogte van zijn
borst. Daarna geeft de commandant
van het vuurpeloton het commando
'Vuur!'

Het einde
Indien na het vuren de veroordeelde
nog tekenen van leven vertoont. moet er
wat gebeuren. Het vuurpeloion nog.
moois loten schieten? Nee, zegt het Ko-
ninklijk Besluit, don laat de comman-
dant van het vuurpeloton de veroor-
deelde onmiddellijk door 'den onderof-
ficier van het vuurpeloton het genade-
schot toebrengen, waarbij de loop van
het vuurwapen tegen het hoofd boven
het oor van de veroordeelde gehouden
wordt' ...Pang!
Dal gaat nu veranderen. Het komt niet
meer voor in het nieuw in te voeren mili-
tair straf. en tuchtrecht. Deontstellende
rol van de onderofficier als uiteinde-

lijke afmaker van een mensonterende
zaak, komt te vervallen.
Doodstraf is een totale straf. Je straft
een individu totaaL voor één facet van
zijn leven. AIde andere facetten van de
veroordeelde als mens, tellen niet mee.
Het is totaal. afgelopen! Maar wel met
eenparigheid van stemmen,

Doodstraf is onmenselijk en oorlog is
geen voetbal!

Fjeter de Jager
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Vijandbeeld
We gaan dus deelnemen - op verzoek
van de VS - aan een oorlog, die niets te
maken heeft met de bedreiging van ons
grondgebied. Het is wel een bedreiging
voor onze welvaart. Daar wijst de presi-
dent van de VS dan ook op. Hij vindt dat
wij aan die oorlog moeten deelnemen
omdat ons levenspeil afhankelijk is van
de rust in dat deel van de wereld. Wil-
len we onbeperkt in onze auto blijven
rijden dan is deelnemen aan die oorlog
een noodzaak. Een nieuw motieiom ten
strijde te trekken.

De dienstplichtigen bh onze marine
hadden een vrije keus om mee te gaan.
De meesten zagen de extra oorlogspre-
mie wel zitten en op één na gingen ze
mee naar de Golf. De vrijwillig dienen-
de militairen hadden die keus niet. Ze
moeten nu deelnemen aan een oorlog
waarvan ze geen notie hadden toen ze
hun handtekening plaatsten om deel
uit te maken van de krijgsmacht.

De interne voorlichting binnen de
krijgsmacht na de tweede wereldoorlog
was eenvoudig. Het allesoverwoeke-
rende communisme, dat onze vrijheid
en democratie bedreigde, was een dui-
delijk vijandbeeld, Ver van ons bed
vochten de Amerikanen al tegen dat ge.
vaar in Korea. Daar kon je als Neder-
lands militair op vrijwillige basis aan
deelnemen. Bij de oorlog in Vietnam
kwam geen verzoek van onze grote
bondgenoot. Wij zouden alleen in aktie
komen indien die vijand binnen het NA-
TO-gebied zou verschijnen.

Hetcommunismeis nu in ontbindingen
direkt ligt onze oorlogstaak buiten dat
NATO-gebied. We worden betrokken
bij een oorlog binnen de Arabische we-
reld. Een wereld waar men de woorden
van vrijheid en democratie niet kent.
IntegendeeL daar worden de mensen-
rechten niet beleden. Wie het met de
dictatuur niet eens is wordt gemarteld
en daarna opgehangen of onthoofd. De
rechtspraak vindt plaats aan de hand
van eeuwenoude boeken, waarin staat
dat voor een eenvoudige diefstal de
rechterhand wordt afgehakt. Geestelijk
bevinden de elkaar bestrijdende partij-
en zich nog in het Stenen Tijdperk. De
wapens aan die partijen zijn geleverd
door de landen die nu vinden dat het
onjuist is wat er nu gebeurt.
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Ook wij gaan ons er dus mee bemoeien
en sturen marineschepen. mogelijk een
F-16squadron en als de strijd echt los-
brandt zal meer noodzakelijk zijn.
Vanaf nu is het dus geen strijd meer
voorhet verdedigen van het grote goed
van onze vrijheid en democratie. De in-
terne voorlichting zal binnen de krijgs-
macht een ander verhaal moeten hou-
den. Dat we gaan strijden voorons wel-
vaartspeil, dat voor een belangrijk deel
doorolie wordt bepaald die uit dat Mid-
den-Oosten afkomstig is. Dat we daar-
om het verzoek van de VS aan ons niet

kunnen negeren, want ook daar wordt
de welvaart bedreigd.

De veroorzaker van die bedreiging is in
het vervolg onze vijand en onze grootste
bondgenoot zal bepalen wie dat is.

Cor Out



Staatsboerderij
Van de Chinese auteur X.L.
Zhang verscheen een vervolg op
het eerder verschenen 'Devrouw
in het rief. Titelvan deze nieuwe
roman: 'Eethuisje Amerika',
l.hang werd in 1957vanwege
'rechtse aktiviteilen', veroor,
deeld tol vier jaar werkkamp. In
deze autobiografische roman
beschrijft hij een aanlal maan.
den uit het leven (winter '61-'62)
van Zhang Yonglin, die net ont,
slagen is uit een werkkamp en

tewerk word! gesteld op een
staatsboerderij in de provincie.
Zeer ondervoed wekt hij hel me,
delijden op van de eveneens
daar werkzame jonge ongehuw-
de moeder Ma Yinghua. Deze
vrouw, die aan diverse mannen
verstrooiing biedl en daarvoor
bijzondere rantsoenen graan
ontvangt. zet Zhang iedere
avond een extra maaltijd voor.
Hel gedrag van Ma is voor de
dorpsbewoners aanleiding haar
huis 'Eethuisje Amerika' te noe-
men (Inde ogen vande Chinezen
staat Amerika gelijk aan over-
vloed en redeloosheid). Wan-
neer Zhang er weer bovenop is
en voor ûchzelf besloten heeft
met Ma te trouwen, wordt hij
plolsklaps overgeplaatst.
De roman geeft een goed beeld
van hel leven op zo'n staatsboer,
derij. maar bevat. ook tussen de
regelsdoor, weinig kritiekophet
systeem. Dit in tegenstelling tol
'De vrouw in het rief.
X,L. Zhang: Eethuisje Amerika.
HetWereldvenster. Houten 1990.
216blz. i 27,50.(WH)

Racisme
'Is een Nederlander beter dan
een ander? Of, met andere woor-
den, waarom wordt het racisme
in Nederland zo krampachtig
weggestopt? Ik vind dat onge-
acht haar/zijn komaf, beroep of
economisch-maatschappelijke
positie, in principe geen enkele
witte Nederlander vrij is van ra.
cistische vooroordelen. Het er-
kennen ervan is de enige uitweg

om eigen denken en houding ter
discussie te stel/en. '
Dit kenmerkende citaat is 01-
komstig uit één van de columns
van Papatya Nalbantoglu, die zij
in de periode 1986-1989schreef
voor 'Het Schoolblad', het vak-
blad van de ABOP.Deze zijn nu
gebundeld en verschenen onder
de titel 'Wegens emancipatie
geBioten'. Vaak put ze uit haar
eigen ervaring en dagelijkse
praktijk. Jarenlang is deze Turk-
se vrouw werkwam geweest in
het OETC(Onderwijs Eigen Taal
en Cultuur) en nu is ze beleids.
medewerker van het coördina-

tiebur60u voor het minderhe-
denbeleid in Amsterdam.
De columns zijn stuk voor stuk
aktueel. lel. kritisch en zeilen
aan tot nadenken. Bovenstaand
citaat komt uit de eerste column
maar dat is toeval: elke column
is in feite een spiegel die de wit-
te Nederlander wordt voorge-
houden. Meteenvoudige midde.
len is Nalbantoglu in slechts 132
pagina's in staat het alledaagse
racisme genadeloos onder de
aandacht te brengen.
Al eerder heelt zij indrukwek-
kende produkten algeleverd
(o.a. 'De krullen van Mine') en
ook deze bundel heelt bij mij
weer sporen nagelaten.
Papatya Nalban'?9'lu: Wegens
emancipatie ges101en: An Dek-
ker. Amsterdam 1990. 132 blz.
i 19,90. (KH)

Eposofboeket
Van Malcolm Rosse (auteur van
de beslseller 'Warlord') ver-
scheen onlangs de lijvige roman
'Vreemdeling aan de poort'. vol-
gens de achterflap een epos over
het Indonesië van 1965.In wer-
kelijkheid wordt dez.eroerige pe.
riode uit de Indonesische ge-
schiedenis er met de haren bij.
gesleept en dient slechts als lok-
kertje om dit verhaal. dat in een
boeket.reeks niet zou misstaan,
nog enig gewicht te geven. Hel
verhaal is snel verteld. De Ame-
rikaanse architekt VemGardner
ontmoet, tijdens werkzaamhe-
den op Sumatra, zijn landgenote
Maggie, antropologe. Korte tijd
later trouwen ze. Wonneer Vem
zijn werk al is vertrekken ze so.
men naar Jakarta waar hij, bij de
autoriteiten, een vergunning

proheert los te krijgen om een
hotel te bouwen op Boli. Terwijl
Vemwacht op de benodigde pa_
pieren vertrekt Maggie - die Ja-
karta maar een hel vindt - met
een kennis naar Yogyakarla.
Daar ontmoet ze de dalang
(=poppenspelerJ Budi Gitosu-
wako op wie ze smoorverliefd
wordt. Ondanks het leit dat het
met deze Budi slecht alloopt
wensl Maggie in Yogyakarta te
blijven en vertrekt Vem alleen
naar Bali.
Rosse gokt met zijn romon op
twee groepen kopers: politiek!
historisch geïnteresseerden in
Indonesië en de liefhebbers van
een romantisch verhaal. Beide
worden teleurgesteld. De eerste
vanwege de inhoud, de tweede
vanwege de prijs.
Malcolm Bosse: Vreemdeling
aan de poort: Het Spectrum
Utrecht. 1990. 525 blz. i 49,90.
(WH)

Solliciteren
Wie op zoek is naar een boon
gaat solliciteren. Omdat er meer
aanbod is dan vraag, zullen er
sleeds meer mensen worden af-
gewezen dan aangenomen. Voor
de afgewezenen betekent dat
opnieuw solliciteren. Voor een
betrekkelijk grote groep komt
het neer op solliciteren en nog
eens solliciteren. Naarmate men
vaker wordt afgewezen zal het
zelfvertrouwen meer op de proef
worden gesteld. Die groep ver-
twijfelden is de doelgroep waar
diverse uitgeverijen met hun w-
genaamde sollicitatie-boeken
op mikken.
Een goed voorbeeld daarvan is
het sollicitatie-woordenboek
'Zogenaamd Zogenoemd' van
N.A.F.M. Schreiner. Dit boekje
speell in op het feit dat in perso-
neelsadvertenties steeds vaker
wordt gewerkt met vreemde be-
namingen, bijvoorbeeld een ver-
koopchef heet tegenwoordig sa-
les manager. Ol dit boekje met
hedendaagse lunkliebenamin_
gen de wanhopig zoekende echt
veel verder zal helpen vall ern-
stig Ie belwijfelen. Het boekje
vertelt namelijk nauwelijks veel
meer dan dal tax manager slaat
voor hoofd van de fiscale alde.
ling. division manager afde.
lingshoofd betekent. general
manager algemeen chel. kit_
chen manager hoold van de keu-
ken, enz. enz. Wie zou door nu
werkelijk mee aan een ooan
worden geholpen? Ik denk
niemand.
N.A.F.M.Schreiner: Zogenaamd
Zogenoemd. De Fonlein, Boom
1990.76blz. i 10,-. (WH)

Afrika
De 'algemene geschiedenis' die
wij nog maar kort geleden leer-
den was eigenlijk de geschiede-
nis van Europa. Wat later is daar
de geschiedenis van de Verenig-
de Staten en delen van Azië(Chi-
na, Japan en hel Midden-Oos-
ten)aon toegevoegd. Tochzijner

nog hele werelddelen waar wij
nauwelijks iets van af weten.
Eén w'n kontinent is Afrika.
In zijn 'Geschiedenis van Afrika'
beschrijlt l.G. Kikkert de Afri-
kaanse geschiedenis vanaf de
Griekse oudheid, de 'Gouden
Koninkrijken' zoals hel tot de
verbeelding sprekende Tim-
boektoe, de verdeling van Afrika
door de Europese groolmachten
(midden vorige eeuw) om ten-
slotte te eindigen met het deko-
lonisalieproces.
Weliswaar behandelt de auteur
de geschiedenis van dit even
kleurrijke als immense wereld-
deel in vogelvlucht. maar hij
slaagt er toch uilslekend in een
overzichtelijk 'boekje open Ie
doen'. Voor diegenen die snel
ietswillen terugzoeken is achler-
in een regisler opgenomen. Zon-
der meer een prijzenswaardig
idee van de auteur en de uitge-
verdit boek resp. te schrijven en
uit te geven.
J,G. Kikkert: Geschiedenis van
Afrika. Fibula (Unieboek), Hou-
ten 1990.168blz. i 19,90.(WH)

Mensenrechten
Met het aanlreden van Goroots-
jovheelt ookde Conferentie over
Veiligheid en Samenwerking in
Europa (CVSE,kortweg lielsin-

ki' genoemd) een sterke ontwik-
keling doorgemaakt. Waar 'Hel-
sinki' vroeger een platform wos
van de Oost-Wesl-konfrontatie.
is het nu veeleer een forumwaar
wkelijk wordt gesproken op het
terrein van veiligheidsvroag-
stukken, de ekonomische pro-
blematiek en de mensenrechten.
MeI name die laatste staan cen-
traal in de studie 'Helsinki i.
overal' van dl. W.J.M. van Ge-
nugten, ook al geefl hij voortdu-
rend oan hoe de mensenrechten.
problematiek zich verhoudt tot
de andere CVSE-vraagstukken.
Deauteur laa! duidelijk zien dat
tijdens de Derde Toetsingsconfe-
rentie van de Slolakte van Hel-
sinki (Wenen 1986-1989) het
Oost.Westdenken over mensen-
rechten aanzienlijke wijzigin-
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Indonesische revolutie

'amilla L.Luijckx-Wellterop:De-
fensie, nu en stroklI. Bestellen
kan door overmaking van f 3,50
op giro 287934 t.n.v. Stichting
IVIO/AOte Lelystad o.v.v. AO
2332.(WH)

Aanklacht vol humor
'lkben geboren uit de kinderbij-
slag en een vrije dag ... ' Zo be-
gint de tweede roman van Chris-
tiane Rachefort 'Kindertjes van
de~e _uw' (1961).na haar veel-
geprezen debuut 'Rust voor een
strijder' (1958).Erverscheen snel
een Nederlandse vertaling (In
1962van lean A.&halekamp bij
Contact) en dit jaar kwam uitge-
verij AnDekker met een herdruk
in haar Voortreffelijke(en laag.
geprijsde) Reeks Moderne Klas-
sieken.
De ik-figuur is Josyane. oudste
dochter in een Frans arbeiders-
gezin. woonachtig in die nieuwe
betonnen blokkendozen rond Pa-
rijs (of Londen, ol Amsterdam
enz.) In een mokerharde, racht
voor-z'n-raap taal verwoordt het
opgroeiende meisje Rachelons
aanklacht tegen het leven van
de 'nieuwe klasse' van betrekke-
lijk welvarende arbeiders. met
nog maar één droom: een
tweedehands autootje. iets
mooier dan die van de buren.
Subtiele waarnemingen, sterke
dialogen, bijtende ironie, cyni-
sche humor, quasi-luchtige
toon. ziedaar enkele ingre-
diënten van dit juweeltje van
een roman, waaruit hier een wat
langer citaat:
'Ze (buurvrouw Pauletle Mauvinl
kreeg een jongen. Ze maakte
niets anders dan jongens en
daar was ze trots op. Zij in haar
eentje leverde bet vaderland
minstens een volledig execu.
tiepeloton; het is woor. het va.
derland had haar vooruit be-
taald. het had er recht op. Ik
hoopte dot er tegen die tijd oor-
log zou komen. zodat al dat ma-
teriaal tenminste gebruikt kan
worden. want verder diende het
eigenlijk nergens voor,ze waren
allemaal zo stom als het achter-

boekje komen onderwerpen als
herstrukturering van de krijgs.
macht (mobiel.llexibel-multi-in.
zethoor). redukties. VN.taken en
het al of niet handhaven van de
dienstplicht aan de orde.
Wie minstens de diskussies,
over de volop in beweging zijnde
defensie, nog een beetje wil blij-
ven volgen zal er behoelte aan
hebben de stroom aan ontwikke-
lingen te ordenen. Dit boekje in
al zijnbeknoptheid, kan daar ze-
ker toe bijdragen.

Een groot deel van zijn literaire
werk schreel hij tijdens en kort
na de onafhankelijkheidsstrijd
van zijn land (1945-1949).
Derecentelijk uitgekomen verla-
ling van zijn roman 'Guerillafa-
mîlîe' (1949)is misschien wel zijn
meest bezeten en daardoor
meest aangrijpende werk uit de
periode voor 1965.Het beschrijft
de. tot drie dagen in elkaar ge-
perste. geschiedenis van een ge-
zin. waarvan alle familieleden.
ieder op zijn eigen wijze, betrok-
ken zijn bij de Indonesische on-
alhankelijkheidsstrijd. Zoop het
eerste gezicht een strijd tegen de
Nederlanders, maar in wezen
een gevecht om de menselijke
waardigheid en een hartstochte.
lijk pleidooi tegen oorlog en ge-
weid. Hun leven. en ook hun
dood, heeft alleen betekenis
wanneer de menselijkheid er
dichterbij mee wordt gebracht.
Althans zo lees ik deze fascine.
rende, de eerlijkheid gebied te
zeggen soms wat al te huilerige
en sentimentele, roman.

De alom bekende AO-boekjes
hebben de reputatie dat ze je
heel globaal in pak weg 25 blz.
behoorlijk goed kunnen informe-
ren over een aktueel onderwerp.
In 'Delenllie. nu en strakll', ge-
schreven door lamiIlo L.Luijckx-
Westerop, wordt dat nog weer
eens bevestigd. In precies 31pa.
gina's schetst de auteur de ont.
staansgeschiedenis van de NA-
VO en het Warschau.pact. het
verloop van de KoudeOorlog en
de achtereenvolgende NAVO.
strategieën ('zwaard en schild'.
'massale vergelding' en 'aange-
past antwoord'). Terloops pro-
beert ze ook nog enige ordening
aan te brengen in het doolhof
van besprekingen en verdragen
(SALT.INF,START.CFE. CVSE,
enz.) en belicht ze de rol die Ne-
derland in de NAVOheelt ge-
speeld en welke invloed het
bondgenootschap heeft gehad
oponzedelensie. Het boekjeein-
digt met de aktuele stand van
zaken: de gigantisch gewijzigde
verhouding tussen Oost en West
en welke gevolgen dat heelt voor
defensie, In dil deel van het

Defensie

Pramoedya Ananta Toer:Gueril-
lafamilie. De Geus. Breda 1990.
309blz. f 39,50.(WH)

literatuur. Ook in Nederland
neemt het aantal liefhebbers
voor het Afrikaanse boek duide-
lijk toe. getuige bijv. het feit dat
In de Knipscheer zijnAfrikaanse
Bibliotheek achterelkaar voor-
ziet van nieuwe Wels. Kortom:
de Afrikaanse literatuur is in op-
mars.
Het is dan ookheel plezierig voor
de talloze lezers van de litera.
tuur uil dit werelddeel dat on-
langs een herdruk is uitgekomen
van 'Afrikaanse letterkunde'
van prol. dr. Mineke Schipper.
Het boek is samengesteld uit
twee delen. In het eerste deel
schetst de auteur de plaats en de
betekenis van de mondeling
overgeleverde literatuur. Deze
orale literatuur is een belang-
rijke vorm van inspiratie geble-
ken voor veel Afrikaanse schrij-
vers, aan wie het tweedegedeel-
te is gewijd. Voorwie geïnteres-
seerd is in de Afrikaanse letter.
kunde (ten zuiden van de Saha-
ra) kan ikdit even boeiende (al is
het een hele kluif)als praktische
(als naslagwerk. natuurlijk zit er
een register in) boek van harte
aanbevelen.
Mineke Schipper: Alrikaanlle
letterkunde. Ambo Baarn 1990.
279blz. f 49,50.(WH)

, J"NEKE SClIIPPI'.R
AFRIKAANSE

L 'RKUNDE

De internationaal bekende Indo-
nesische schrijver Pramoedya
Ananta Toer (geb. 1925)nam ak.
tief deel aan de Indonesische
vrijheidsstrijd tegen Nederland.
In 1947.kort na de Eerste Politio.
nele Aktie, werd hij door de Ne.
derlanders gearresteerd en tot
1949gevangen gehouden. In de
loop van de jaren vijltig. wan.
neer in Indonesiëde idealen van
de Revolutie beginnen te verble.
ken. verruilt Pramoedya het
schrijverschap grotendeels voor
de daad van de sociale strijder.
Dit komt hem wederom duur te
staan. Vrij snel na de mislukte
kommunislische staatsgreep
van 1965wordthijopnieuwgear-
resteerd en. zonder aanklacht en
zonder proces. gevangen gezet
op het Molukse eiland Buru. Te.
genwoordig woont hij inJakarta.
maar is beperkt in zijn bewe-
gingsvrijheid (zijnboeken zijn in
Indonesie nog steeds verboden).

r..-
vergd, hun zenuwen op de proef
gesteld en hun offervaardigheid
getest. worden 'de baretten' in-
gezet in Vietnam, voor het voe-
ren van een guerilla-oorlog.
Evenals de voorgaande delen
zeer vlot geschreven en weder-
om bol van spanning. aktie en
romantiek,
W.E.B.Griflin: DeGroene Baret.
ten. Het Spectrum. Utrecht 1990.
413blz. f 49.90.(WH)

Wapenbroeders

De belangstelling voor Afri.
kaanse literatuur is in het wes-
ten de laatste jaren enorm toege-
nomen. Auteurs als Achebe,
Emecheta en Ousmane (om er
maar een paar te noemen) heb-
ben een grote lezerskring opge-
bouwd. terwijl de Nigeriaan
Soyinka in 1986 werd onder.
scheiden met de Nobelprijs voor

Afrikaanse letterkunde

gen heelt ondergaan en dat 'We.
nen' daarom kan worden be-
schouwd als een voorbode van
en stimulans achter de verande-
ringen die later in 1989en in het
begin van 1990in Oost.Europa
zouden plaatsvinden. Een nutti-
ge studie.
W.J.M. van Genugten: Helsinki
Is overal. Studiecentrum voor
Vredesvraagstukken, Postbus
9108,650llHKNijmegen 1990.171
blz. f 22.75.(WH)

Van de grote achtdelige (!) ro-
manserie 'De Wapenbroeders',
over de lotgevallen van Ameri-
kaanse militairen vanaf de
TweedeWereldoorlog tot heden,
verscheen medio dit jaar het vijl-
de deel 'De Groene Baretten'.
Deze door W.E.B. Grillin ge-
schreven boeken zijn weliswaar
geromantiseerd, maar steeds
geplaatst tegen de achtergrond
van een periode van de moderne
wereldgeschiedenis. DeTweede
Wereldoorlog was het decor
waartegen 'De Luitenants' zich
afspeelde, de Korea-oorlog dat
van 'De Kapiteins', in 'De Ma-
joors' raakte de VSbetrokken bij
de oorlog in Zuid-Oost Azië, ter-
wijl het opleiden van soldaten
voorgeheime operaties (o.a. Cu-
ba) een centraal thema was in
'De Kolonels', Met 'De Groene
Baretten' wordt een nieuw tijd-
perk in de Amerikaanse oorlog-
voering ingeleid. Na een buiten-
gewoon zware en afmaltende
vooropleiding, waarin het uit-Jr-
ste van hun kunnen wordt ge-
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eind van een varken. Ik dacht
aan de dag waarop alle zonen
Mauvin het bevel Voorwaarts!
zouden krijgen, en hup, daar la.
gen ze allemaal op het veld van
eer, en dan zetten ze er een kruis
bovenop: hier sneuvelden Mau-
vin TV, Mauvin Auto, Mauvin
Koelkast, Mauvin Mixer,Mauvin
Wasmachine, Mauvin Tapijt,
Mauvin Pressure Cooker, en met
het pensioen dat ze dan kregen
konden ze nog een stofzuiger en
een familiegraf betalen.'
Er valt veel te lachen bij dit in
wezen diep trieste en 0 zo her-
kenbare verhaal.
Christiane Rochelort: Kindertjes
van deze eeuw. AnDekker, Am.
sterdam 1990.157blz. f 15.-. (PS)

RockyMountains
'Sinds het middageten had ik
mijn behoefte opgehouden voor
een ceremoniële pispauze, ge-
pland op de top van de pas. Ik
wilde een straal van mijn hoog-
steigen urine precies op de wa-
terscheiding lozen. Ik wilde hem
zich zien splitsen, oostwaarts en
westwaarts vloeiend. in twee
betekenisvolle stroompjes,
boodschappers die de verre
zeeën het nieuws zouden ver-
kondigen dat ik me uiteindelijk
op de Continentale Scheiding
bevond.'

Aan het woord is de Engelse glo-
betrotter en schrijver Stephen
Pern (l95O),die in 1983een gi-
gantische voetlocht ondernam
door het Amerikaanse deel van
de RockyMountains. Na eerdere
zwerftochten op andere conti-
nenten (o.a. twee jaar in de rim.
boe van Afrika), werd hij gela.
scineerd door The Great Divide.
Deze Continentale Scheiding
doet in het Amerikaanse en Ca.
nadese Rotsgebergte de ver-
schillende grote rivieren zowel
oostwaarts (naar de Atlantische
Oceaan) als westwaarts (rich.
ting Stille Oceaan) stromen.
In 'Over de kruin van Uncle Som'
doet Peru, op humaristische wij-
ze, verslag van zijnontdekkings-
reis over grotendeels ongebaan.
de wegen door het afwisselende
gebergte. Hij komt in de woeste
natuur en de vaak barre weers.
omstandigheden (mist. regen,
sneeuw) soms honderden kilo-
meters geen mens tegen, maar
zichzelf des te meer, Zoals in de
buurt van Hagar Mnt. (4.036m)in
Noord-Colorado:
'Met een louw had ik makkelijk
naar de hel/ing kunnen afdalen,
maar ik had geen touw. Ik had
helemaal geen klimgerei van
betekenis. Wal ik wel had was
een allejezus groot probleem. Ik
zat vast op een steile rotswand,

kilometers van de bewoonde we.
reld maar akelig dicht bij de ver.
getelheid. Als er ooit iemand te.
gen mijn lijk aanliep hadden ze
een dag nodig om de stukjes bij
elkaar Ie rapen.'
Zó spectaculair verliepen (ge.
lukkig)niet alle dagen. Tussen
zijnvertrek op 5mei uit Antelope
Wells, even boven de Mexicaan.
se grens, en zijn aankomst op 18
oktober bij het Waterton Lake op
de grens met Canada, legde Pe.
ru 3.755kmaldoorde staten New
Mexico, Colorado, Wyoming en
Montana. En daar valt heel wat
over te verhalen, hetgeen Peru
smakelijk doet! Jammer dat er,
naast de routekaart jes, geen van
zijn vele loto's zijn opgenomen.
Stephen Peru: Over de kruin von
Unde Som. Het Spectrum,
Utrecht 1990, 257 blz.. f 34,90.
(FS)

Rituelen
Het is onmiskenbaar: de interes-
se voor rituelen is de laatste ja-
ren sterk toegenomen, getuige
tenminste het oantal publikaties
op dit gebied. Bijrituelen kun je
denken aan 'vreemde' ceremo-
nies van vene natuurvolkeren,

religieuze plechtigheden van
wereldgodsdiensten, 4 mei-her-
denkingen, maar ook aan een
commando-overdracht op het
kazemeplein, de christelijke uit-
vaartceremonie van je buur-
vrouw of de humanistische hu-
welijksvoltrekking van je neef.
enz. Het is een rijken interessant
gebied om van kennis te nemen
én om over na te denken in hoe-
verre rituelen een rol (kunnen)
spelen in je eigen leven. Belang-
stellenden moeten beslist ken-
nis nemen van het deze zomer
verschenen themanummer over
rituelen van het tijdschrift Pro.
no. In een twaalftal artikelen
wordt over de meest uiteenlo-
pende rituelen geschreven door
ter zake kundige auteurs, Met
uitzondering van het zeer verhel-
derende artikel van Robert Hort-
zema over 'Sjamanistische ritue-
len' volsta ik hier - om redenen
van plaatsruimte - met slechts
een opsomming van de overige
titels zonder de auteursnamen:
Rituelen bij dieren en mensen.
Navajo genezingsrituelen, Ritu-
elen in de Vrijmetselarij, Tradi-
tionele rituelen van Zuid.India,
Seksuele praktijken in geheime
tontrische rituelen, Gerechtig-
heid en vrijheid (over het zins-
verband van de christelijke ritu-
elen), ben ik de ceremonie-
meester? (over mythen en riten).
Dansend temidden van dans, De
macht van de toga (over rituelen
in de rechtszaal), Het spel en de
regels (over filosofie en rituelen)
en Joodse rituelen, Zoals ge-
woonlijk is ook dit Prana.num-

mer fraai, deels in kleur, geillus-
treerd.
Prana (nr. 60) over Rituelen.
Ankh-Hermes. Deventer 1990.
100blz, geïll. f 11.-, (FS)

Sjarnanka in Australie
Ik ben een sjamanka, een vrou-
welijke sjamaan. Ik ben twaalf
jaar in de leer geweest bij een
vrouw met kennis, Agnes Flui-
tende Wapili, een Indiaanse uit
Manilaha, Canada. Jaren gele-
den ben ik ingewijd in de Zuster-
schap van de Schilden, die be-
slaat uit vierenveertig vrouwen
uit al/e delen van de wereld, die
elk een inheemse cultuur verte-
genwoordigen. '
Aldus LynnV.Andrews in de in-
leiding van haar onlangs ver-
schenen vijlde boek 'Kristal-
vrouw' . Ditmaal spelen haar spi-
rituele avonturen zich niet af
rondom het Cree.reservaat in
Canada (zoals in 'Medicijn-
vrouw', 'De vlucht van de zeven-
demaan' en 'Sterrenvrouw'}of in
Mexico("Jaguarvrouw"J,maar bij
de aboriginals in de binnenlan.
den van Australiê.
'Deoude sjamanen hebben altijd
al begrepen wat energie was. Ze
wisten hoe ze deze moesten
transformeren en gebruiken om
ermee te genezen en te verlich-
ten. Uit het gebeente van hage-
dissen. het kristal van deRegen-
hoogslang en het geluid van het
bromhoul kwam de roep van de
heilige geesten van de Droom-
tijd. Er nam een verhaal bezit
van mij, Het werd geboren uil de
Koerie-volkeren in Australië.
Door de manier waarop zij mij
inwijdden in de tradities van het
sjamanisme ontslond een
vreemd en wonderschoon ver-
haal. .

Dat verhaal verteit Lynn An.
drews in 'Kristalvrouw', waarbij
zehaar lezers als vanoudsde ge-
beurtenissen - rituele ceremo-
nies, genezingen doorde geeste-
lijke kracht van kristallen, het
ontdekken van duizenden jaren
oude inheemse wijsheden - in-
tens laat meebeleven. Zeweet in
hoor boeken, doorde meest mys-
terieuze avonturen heen, verbin-
ding te maken met hoogst actue-
le onderwerpen voor wie met ei-
gen geestelijke groei bezig is:
vereniging van het mannelijke
en vrouwelijke in onszelf, bevrij-
ding van (doods-langsten en de.
pressiviteit. doorbreking van
een slecht zelfbeeld, eenheids-
beleving met natuur en kosmos
e.d. Extra boeiend, als je er voor
open wilt staan.
LynnV. Andrews: Kristalvrouw.
Service, Cothen 1990. 304 blz.
geill. f 32.50.(FS)

Liefde en seks
Van oudsher werd in China seks
openlijk gebruikt als een vorm
van genezing en een natuurlijke
weg naar geestelijk evenwicht.
Taoistische meesters kennen -
eeuwenlang in het geheim over-
geleverde _ methoden. die het
mannen mogelijk maken hun
seksualiteit verder te ontwikke-
len en de vitale lichaamslum:-
ties te verjongen en te verster-
ken. Die methoden leren een
man zijn seksuele energie te be-
heersen. hoe die het beste tij-
dens het vrijen met een vrouw uit
te wisselen en vooral hoe die
naar een hoger spiritueel nivo te
transformeren, Deze technieken
zijn gene mechanische plaats-

vervangers voor liefde (die blijlt
per definitie een nooit te door-
gronden mysterie) en eenmaal
geleerd kun je zezelfs gerust ver.
geten. Want al doende heb je je
een houding en inzicht verwor-
ven, waardoor je ten diepste
'weer dal het genot en seks exta.
tisch en langdurig uitstijgt bo-
ven dal van een orgasme.
Uiterst beknopt is hiermee aan-
geduid waarom het gaat in het
dit voorjaar verschenen 'Taoïsti.
sche geheimen der lielde _
Transformatie van de mannelij-
ke seksuele energie' (in '91 ver-
schijnt een tweede deel over de
vrouwelijke energie). De au-
teurs. Mantak Chia en Michael
Winn, deden jarenlange prak.
tijkervaring op door hun werk bij
het Healing Tao Center in New
York. Maar de basis voor dit
boek werd gelegd door Chia die,
na 15jaren van reizen en studie
in het Verre Oosten. opmerkte:
lk heh een berg boeken gelezen
die mij vertelden hoe lantastisch
de esoterische Iieldesdaad was,
moar geen enkele legde praeies
uit hoe dit moet worden bedre-
ven. Dus besloot ik er zeil een te
schrijven:
Overigens is dit, met vele teke-
ningen geillustreerde, boek vol-
gens de auteurs een waardevol-
le aanvulling op het stan-
daardwerk 'Sexuele geheimen'
van Nik Dauglas en Penny Slin-
ger (Servire, Cothen 1989; zie
EGO van mei '89).
Een mooi uitgegeven en inspire"
rend boek voor wie serieus wil
werken aan zijn eigen groei naar
lichamelijke en geestelijke ge-
zondheid en harmonie.
Mantak ChiwMichael Wim: Ta-
oïstische geheimen der lielde.
Ankh-Hermes, Deventer 1990,
296hlz., veel ill., geb. f 56,-. (FS)

Karen en Wim Heij
Frank Spoelstra

EGO. november 1990 31



---

.-.-..
L ;:.-

~

~~

32 EGO. november 1990

--


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032

