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PRIORITEITENNOTA
Vorige maand presellIeerde minister Ter Beek zijn lang verwaehle Prioriteitennota. De
belangrijkste elementen uit del,e nOIa zijn:
- de sterkIe van de Nedçrlandse krijgmachl wordt de komende lien jaar ongeveer ge-
hah'eerd (meI de grootste reduktie voor de landmacht),

- de opkomstplicht wordt op t januari 1998 afM;esehafl:,
- Nederland wil met de nieuw te vormen kaderlkontraktanten krijgsmacht op vier
plekken Iegelijk in de wereld (in inlernation,lal verband) een bijdra~e aan crisisbe-
heersin~ kunnen leveren,

- de reorganisatie zou gepaard kunnen gaan meI 1500 gedwongen ontslagen.

Ontq;:enze~clijk is deze Prioriteitennota een stuk hdderder dan de Dcfensienota van
1991. Hinkte de laatste nota nolo;:op twee gedachten (in internationaal verhand tekenen
zich laken af, maar een M;rootschalig konflikt moet niel uitlo;:l'sloten worden geacht), dl'
Prioriteirennota doet keuzes. Hel aksenl koml nu, na~enoeg geheel, te liggen op crisis-
heheersing, vredeshandhaving, hçt opleggen van vrede en humanilaire hulpakties.
Ook al ontbreekl cr (nog steeds) een heldere veiligheidsanalyse a.1Il de piannçn van dç
minister (toegelo;:even dat het niet eem'oudig is) en tekçnen zich wcl bepaalde patronen,
!n de ons omringende wereld, duidelijk af. En daarop speelt deze nota Hij kIJmekwem
m.

Toch moeten wij ook een aantal krirische kanttekeningen maken.
- Hij de marine blijl'en onderzeedienst en marineluchtvaartdienst bestaan. Nu de kans
op hel uilhreken op een grootschalig konflikt als nagenoeg uitgesloten moet worden
geacht wat is dan in Hedesnaam nog de rol van deze dienslen bij cri~isheheersinlo;:?

- Dezelfde Haag kan, in niel mindere mate, ook worden gestdd ten .l,mzien van de
ol'eq;;:ehleven 122, straks mor veel geld aangepasle F-16 gevechtsvliegtuigen. Bii de
Go1f~oorlog kon Nederland met het aanlo;:eboden squadron leuren wat het wilde,
maar het hleef aan de grond.

- Is een bijdrage Iel'eren aan crisisbeheersing op viçr plaatsen tl.~elijkertijd niet wat al
te ambitiçus? Kan. in ieder geval op korte termijn, de training zo gest'lhe krijgen dat
Nederland dal inderda;)d ook kan waar maken? Hel kan immers gaan om totaal ver-
schillende operaties op de meçst 'hizarre' plaatsen van de wereld, waarbij lOch een
minimale voorwaarde is dal het personeel maximaal wordt voorhereid op l.o'n taak.
Kan de kriigsmacht l'oor zo'n Iraining zorgdra~en?

- Als laatste, m;)ar niet onbelangrijksIe, nog iets over de dienstplichtigl'n. Weliswaar
zal de dienstp1ichl op 1 janoari 1994 tot lIegen maandçn worden terug~ebracht.
Toch kunnen wij ons niet aan de indruk onttrekken dar "de jongens die nog moetçn'
met deze besli~sillg een doekje voor het bloeden ••••.ordt aangereikt. Het handhal'en
\'an de opkomstplichllOt 1-1-1998, in belangrijkç mate onderbouwen mei hel arlo;:u-
mem dat cr anders onder de hçroçps nog meer ged ••••.ongen ontslagen lOnen vallen,
schreeuwt als hl't ware om een krealie\'ere oplossinl/;.

Met alle waardering, op hoofdlijnen, voor deze Prioriteitennota hopen wij toch dat de-
ze bij de parlemrntaire behandeling op nog een fiks aantal putllen (waar wij er ~leehH
een aantal van noemden) zal worden bijgesteld.

Redaktie



MARINIERS EN UITZENDING

'Het is je vak, dus wat zeur je nu?!'
Sinds het langzamerhand normaal lijkt te zijn dat Nederlandse militairen
uitgezonden worden met VN-missies krijgen veel militairen te horen: 'Het is
je vak, je heht er voor gekozen, dus wat zeur je lJu?!' Vaak gevolgd door:
'Natuurlijk is bet niet leuk als je een balf jaar weg moet, maar je bebt tetr-
slotte tien jaar van die baas gegeten zonder dat je ooit beu! ingezet.'
Dat het veelal nict zo simpel is blijkt uit de verhalen van militairen die voor
de keuze komen te staan.
EGO-redakteur Klazicn van Brandwijk Wiltjcr sprak vorig jaar - voor ook
zijzelf als raadsvrouw op 4 december voor ecn halfjaar naar Cambodja \'cr-
trok - met een viertal mariniers die een keus moesten maken.

wilde naar Cambodja, stond ik binnen de
konste keren buiten. Ik had erg snel een
baan. Blijkbaar heeft het korps mariniers
een goede klank in het bedrijfsleven. Ik ben
nu een dik half jaar weg uit het korps,
maar iedere dag denk ik er wel een keertje
aan. Weet je, ik mis de maten, de reizen, de
zaken die je samen ondernam, het avon-
tuur. Soms droom ik er zelfs van, dan zit ik
er weer midden in. Nu ga ik iedete ochtend
om zeven uur de deur uit en ben normaal
gesproken acht uur later weer thuis. Niet
dat dat ooit is voorgekomen. Omdat ik
chef ben ben ik eigenlijk verplicht te blijven
tot het werk klaar is. Dat doe ik dan ook,
met als resultaat dat ik nooit thuis ben. 's
Nachts wel natuurlijk.
Ik heb gekozen voor mijn liefste, maar af-
scheid moeten nemen van mijn liefde. En
weet je, het ergste is dat de omgeving het
me eigcnlijk kwalijk neemr dat ik met ont-
slag hen. De een vindt dar ik Cambodja
nog even h:td mee moeten pikken. De an-
der vindt het absurd dat ik voor mijn rela-
tie heb gekozen. En weer een ander vindt
het sch:tndalig dat ik ben weggegaan op het
moment dat er iets v:tnme werd gevraagd:

Jan, ccn lS.jarigc ex-marinier:
'Tijdens de winrertraining in Noorwegen
hoorde ik dat ik ingedeeld was bij
Cambodja 2. Ik beide mijn vriendin en die
ging helemaal over de rooie. In de brief die
ik een paar dagen later kreeg stond dat,
wanneer ik cr voor zou kiel.en om een half
jaar naar Cambodja te gaan, zij terug zou
gaan naar haar ouders. Daar schrok ik
toch wel van. Kijk, ik wilde sowieso niet
mijn hele leven bij het korps zitten. Mijn
officiële kontrakt was al afgelopen en ik
had voor een jaar bijgetekend. De bedoe-
ling was dat ik nog een jaar bii Wil teke-

nen. We gaan binnenkon trouwen en dat
geld was mooi meegenomen. Toen ik die
brief kreeg stond voor mii vaSt dat ik zou
kiezen voor mijn vriendin. Eenmaal terug
in Nederland hebben we er uitvoerig over
gesproken. Anderen om hun mening ge-
vraagd, weer gesproken. Ruzie gemaakt en
uiteindelijk de beslissing genomen. Een
half jaar naar Cambodja is te lang. Drie
maanden Noorwegen gaat nog wel, maar
een half jaar. ..
Toen ik tijdens een opleiding in Den
Helder aangaf dat ik mijn kontrakt niet
weer wilde verlengen, omdat ik niet mee-

Wat doe;e met dat soort opmerkinge/l?
'Het liefste draai ik me om en loop weg,
maar dat kan natuurlijk nirt. Ik leg uit dat
mijn kontrakt erop zat en dat ik aan een
gezinsleven wil beginncn. Dat ik aan mijn
toekomst moet denken. En heel soms dat
mijn vriendin wilde dat ik stopte. Degene
die het dan nog niet begrijpt laat ik maar
kletsen, wat moet ik anders?'

Denk ;e dat ;e een goede beslissing hebt ge-
/lomen?
'Dat weet ik niet. Meestal hen ik tevreden
met de situatie zoals die nu is. Toch heh ik

W'akskiëll
in Noorwegen
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het er soms heel moeilijk mee, ~Iaar waar
ik hl't nu het mocdijht mee heh weet ik
niet. R,uiolleC'1 zeg ik d'lll tegen melelf, l.it
!lIe! te zeuren ioh, anders was je cr yolgC'tld
par {Och uiq>;ega:m. Emotiolleel bell ik er
nog lang niet ui!, ik durfde het ri~ü:o niet
te lopen dat mijn vriendin er na Cambodja
niet meer IOU zijn, zij is w<:h hl,t allerhe-
langrijhte lil mijn ln'en. l\:u hen ik er ach-
ter d;u :lIs Jl:'op je zen'ntiende het korps in-
gaM, dM een heel helangrilk deel van i<' k-
ven ga:n worden. ~lijn vriendin hn ik drie
P;H, het korps hij na .Kht.
En ach, wat is een goede beslissing. ~tijn
sl-hoonvadl'r, gepensluneerd marinier, i~
hel helemaal niet eens met de tll'lI1ier wa,lr-
op zijn dochter mij voor dc huze hl'dt ge-
,teld. Soms denk ik wel ecns dat hij mil
lTIelar een mietje vind. Voor hem was het
korps zijn kycn, hij was zeker meegq,a,Ul
naar Cam!:mdj,l. En dan denk ik: 1J1,lar 10
,lis jij wil ik toch nooit wordcn, ;...)ooitWh
jc bij je gezm en zelfs nu necm je niet de lijd
voor ze.
\Veel jc, misschien had ik gewoon na htt
aflopen ,'an mijn officietl k(lntr,lkt op
motten stappen, dan had ik nu niet hoeven
kieLen:

Vikror, seI'J';eanl-m'ljoor, :lchter in Je \'Cer.
(ig:
'Ik IllOl',t, moet mce naar Celmbodja. Op
zich logisch. Iedere 1Il;lrinin gaal Jaar ecn

keer naar lOl'. Toch heh ik daar geen IJJl in.
Ik heb IWl'l' echtscheidingcn :lchter de rug.
Ben nu voor de derdt keer getrouwd en heb
het thUls reUle naar mijn zin. De LUI<;tr ja-
ren ben ik niet meer echt aktief geweest, na
een klein ongelukjl' in :Noorwegen. Ik hoef
niet meer 70 nodig. 1.:I;U die jonge kerels
maar gaan. Door he! korp, ben ik twce
kelT dc mist Illgeg.ull met een rdatit, Heb
een tijdlang mijn kinderen niet kunnen
zien. :\'ee. laat mij m;ur thuis:

\1,:',1/ :::'1');1 ie I'ruuw?
'Die vindt dat ik zelf dC'keuze moet maken.
Ze Zeil het niet leuk vinden als ik een hali
Fur wegga, maar ze overleeft het wel, zegt
ze, Iht zal ook wel, m'lat WIl' weel over1cef
ik ll<'t wel niet. Stl'l )l' voor 7eg, eindelijk
heh ik een rustpunt in mijn levcn gevon-
den. Beu ik gelukkig, cn dan sturen ze me
aan hl,t eind van mijn diensttijd nog en~n
naar C'lmbodja, Ik zal daar ma:lr wat op-
lopen, cen of andere enge liehe. of je lal
verongelukken, omkomen. :--Jee, de7e jon-
gl'n moOI met gczll'n.

Je helll dK' /"/I1g?
'J'l, Jat kun ie wel zeggen. Ik ben bang.
Hang om nog een keet IC verliezcn, ~Iijn
VtoUW, mijn kinderen of misschien wel
mijn eigen lewn, Itlllg ook voor dat Wel!
me d,lar te w;lChtcn staat. Toen ik als
knaap van zcstien het korps binnemtapte
dacht ik den ik Illet mijn mulo.diploma wel

generaal kon worden. D,ur wl'tkte ik ook
aan, CARRIERE, met hoofdletters, ,11het
andere kwam op de !Weedl' plaats, Privé
nl<l;lkte ik l'r een puinhoop van, Het korps
stond hovenaan. Eigenlijk is daar pas \'cr-
andering in gekomen na dat ongeluk in
;s.:ootwegen. Toen realisetrde ik IJW dat
ook ik sterfelijk ben. Sindsdien hcn ik het
leven ,mders gaan zirn, andere dingeo gaan
ontdekken, \Xlel een beetje laat, maar toch
... jl' bellt maar één 1cven.'

Je hell/ bc;:ig om niet mee Ie ga,lII l1aûr
Cam/md;'l, m,l,lr Il',l! ,ltS dt' bes!issillK i,
dat ft' torh 11/('(' /fIoel?

'Die vraag houdt me streds bezig. \Xlat als
ik toch Illoel? Ik hud niet mecr zolang.
(her dik drie jaar ga ik mrt pensioen. als ik
cr nu nog uit<;tap mOl't ik in de hurger-
nuat<;chappij nog ;IChttien par wl."rken.
Jammergenoeg was ik te jong voor de rege-
ling om met de \1JT te gaan op mijn 47<;te,
Dat had ik zeker ged;un. l'\u wret ik hct
niet. Ik hoop m,lar dat 'le be<;lissen dat ik
Jliel naetr Cambodja hoef, d;H ik de rest van
mijn diensTtijd gewoon hicr in ::'\ederland
kan blijwn, En anders ... mis,;chien toch
wel met ont~bg .. .'

Ritze, sergeant, achter in de dertig:
'Tol'n ik hoordc Jat het korps IUM

CamhoJj.l ging in pLUI, van n,lar
Joegoslavië was het bij mil alsof cr een stop
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knapte. Wat moeten wij in vredesnaam aan
de andere kant van de wereld. Daar waar
iedereen cr een zootje van heeft gemaakt
mogen wij puin gaan ruimen. Kom zeg,
daar doe ik niet aan mee. Ik hegrijp het
echt niet wat wij daar te zoeken hebben. Ik
weet, het is een hele emotionele reaktie,
maar op het ogenblik kan ik nier anders.'

Maar waarom wel Joegoslavië en geen
Cambodia?
'Wist ik dat maar. Misschien omdat ik me
eind vorig jaar ingesteld heb op
Joegoslavië. Misschien nmdar het dichrer
hij is, misschien omdat ik me meer verhon-
den vod met de mensen daar. Ik weet het
niet. War ik wel weer is dat ik niet naar
Cambndja mnet gaan, dat land is niet goed
voor mij. Het is een gevnd en dat is niet uit
te leggen. Iemand vroeg me laatst of ik aan
hrt flippen was, maar dat is hrt niet. Ik hrh
het gevoel dat het niet in orde is in
Cambodja. Dat het niet goed voor mij is
om er naar toe te gaan. Ik snap wel dat het
korps er naar toe gaat en dat ik mee moet,
maar her is niet goed. Dat weer ik gewoon.'

Je gaat wel mee?
'Dat weet ik nog niet. Voor mezelf heh ik
me de tijd gegeven ror de ochtrnd van ver-
trek. Dat is voor mij het cruciale momrnt.
Je ziet wel of ik er ben.'

Maar als ie er niet bent?
'Ja, dan heeft dat een heleboel konsekwen-
ties. Ik zal een andere baan moeten zoeken.
Daar ben ik al mee bezig geweest, maar ik
ben te oud. Moet je je voorstellen, op je ze-
venendertigste te oud! Anders maar de
WW in. Ik weet het niet... Twintig jaar heb
ik bij deze baas gewerkt, meer dan twintig
jaar. Alles heb ik willen doen, maar dit...
deze vraag hadden ze niet aan me mogen
stellen.Trouwens hadden zemaar de vraag
gesteld, dan had ik er wat over kunnen zeg-
gen. Maar nee, je wordt gewoon ingedeeld.
Nee, als ik er bij het vertrek nier bij hen ga
ik met omslag, zoek ik een andere baan en
thuis zullen ze er aan moeten wennen dat
ik het hele jaar door thuis hen.
Financieel zal het allemaal wat minder
moeten, geen merkkleding meer, geen dure
vakanties, noem maar op. Dat is ook wat
het zo moeilijk maakt. Als ik er voor kies
om uit dienst te gaan, kies ik gelijk voor
een heleboel zaken die mijn gezin aangaan.
Die verantwoordelijkheid is zwaar. Stel je
voor: Pa wil niet mee naar Cambodja, kin-
deren moeten kleren van Zeeman. De fami-
lie kan niet meer op vakantie.'

Maar als IN zo dllidefiik voelt dat het Itiet
goed voor ie is, praat ie daar thl/is dan niet
m'er?
'En ze daar in paniek brengen? Nee, dit is
een zaak die ik zelf uit moer vechten. Ik zal
met mezelf in overeenstemming moeten
komen. Veel tijd heb ik daar niet meer voor
en het griezelige is dat ik met mijn gevoel
aan de slag moer. Heel mijn leven hen ik
rationeel bezig geweest. Overal was een
ann'word op, een oplossing voor. Nu niet.
Ik heb op de wal een psycholoog gezocht
en met hem werk ik deze zaak door. Door
hem ben ik gaan zien dat ik mijn gevoel
niet moet negeren, maar ik vind dat nog
steeds een beetje genant ...'

John, 23, marinier, kon-
traktant:
'Ik kreeg een brief thuis
van het korps of ik voor
een jaartje terug wilde
komrn om naar
Camhodja te gaan. Vijf
jaaf geleden heb ik mijn
dienstplicht vervuld. Ik
had roen net mijn HA-
VO gehaald. Die dienst-
tijd is voor mij een groot
feest geweest. :Nade op-
leiding ging ik naar
Aruba. Fantastisch was
het. Toen ik die brief
kreeg heb ik dan ook
niet lang hoeven na te
denken. Ik ben naar
mijn haas gegaan en heb
een jaar onbetaald ver-
lof gevraagd en gekre-
gen.'

Wat t'OOrwerk doe ie?
'Ik zit op een accoun-
tantskantoor en heh al
een aantal diploma's
voor accountant op zak.
Als ik terugkom ga ik
daar ook verder in. Een
leuk en goed beroep, dat uitstekend be-
taalt.'

Je leuke dieltstplichtti;d deed ie dlls beslui-
ten mee te gaall?
'Dat was het belangrijkste, verder speelt
nog mee dat het studeren, dat kantoor en
het voorspelbare me behoorlijk belemme-
ren in mijn vrijbuirer-gevoel. Over {\\'ee
jaar ga ik trouwen. De bouwtekeningen
van het huis dat we willen gaan bouwen
zijn al klaar. 11edio '93 start de bouw. Als
het eenmaal zo ver is doe je dit soort din-
gen niet I1K'er.~u kan het nog.'

War ~'indtic vricndin?
'Ja, wat vind mijn vriendin. Als ik eerlijk
Oenhad ze niet zoveel te vertellen. Ik had
de beslissing al genomen toen ik haar ver-
telde van de brief van het korps. Zij be-
greep gelijk dat ik meewilde naar
Camhodja. Nu heeft ze zoiets van: raas
maar even lekker uit \'oordat wc gaan trou-
wen. Wel is ze bang dat mij wat overkomt.
Om het financieel allemaal goed rond te
hebben zijn we officieelgaan samenwonen.
En hebben we meer van dat soort zaken ge-
regeld.'

En hoe is het 1111 0111 terug te zii"?
'Moeilijk. .. hier ben ik weer gewoon een
van de mariniers. Bijons op de 7_aakwas ik
IE:-'1AND.Hier sta je weer in de rij. Ben je
weer het kleine mannetje. Hier word ik
weer gekonfromeerd met alle onbenullig-
heden die het leger kent. Als kleine kinde-
ren bebandeld worden, ik ben verdomme
ook volwassen, heter opgeleid dan het me-
rendeel van het kader. Ik merk ook dat ik
me beter rhuis voel bij de jonge diensrplich-
tige officieren dan hij mijn eigen maten.
Sommigen zijn zo onnoemelijk kinderlijk,
zo onvolwassen. Misschien was ik ook wel
zo op die leeftijd, maar nu baal ik ervan.'

Lukt het je, denk ;e, om je weer aan te pas-
sen en gewoon marinier te ziin?

.IlTO"1oAVD_KM

'Dat zal wel moeten. Ik heb toch geen an.
dere keus, terug naar mijn baas en zeggen:
'hier ben ik weer, het valt me allemaal wat
tegen?', dat zit er toch echt niet in. Of naar
mijn vriendin: 'zo meisje, hier ben ik weer,
ik ga toch maar niet mee naar Camhodja,
want ik pas niet meer in het korps?' En dan
mijn omgeving... ik moet cr niet aan den-
ken dar ik daar moet zeggen dar ik het alle-
maal verkeerd heb gezien. Nee, ik heb a ge-
zegd en moet nu ook h en de rest zeggen.
Het komende jaar moet ik weer doen alsof
ik niks weet, niet heb doorgeleerd, niet ou-
der ben geworden, niet gegroeid ben. Dat is
de konsekwentie van hals o\'er kop reage-
ren...'

Het is ie vak, ie heht er voor gekozelI.
Ooit heh je ervoor gekozen, maar voor
wat?
En wat betekent een keuze op jonge leef-
tijd, nu de politiek keuzes maakt die jouw
keu:r.evan weleer [Och een ander kleurtje
geven?
En beb je nog werkelijk de keus of moet je
ook maar denken: HET IS JE VAK, JE
HEBT ERVOOR GEKOZEN.

Klazien /Jal/Brandwi;k- Wiltier
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Van tienerster tot cultureel fenomeen

MADONNA

Dit jaar is het ticn jaar geleden dat de Amerikaanse Madonna Louisc
Veronica Cicconc. alias Madonna, haar eerste hit scoorde in de Verenigde
Staten. Om precies te zijn op 12 oktober 1983 komt haar plaatje Holiday,
opgenomen onder leiding van disco-producer Nilc Rodgers, de
Amerikaanse Top 40 hinnen. Ruim [wee maanden later volgt ccn hitnote-
ring in Engeland. Weer twee maanden later volgt Nederland. Vier dagen
voor de lente begint, op 17 maart 1984, zingt Madonna 'Holiday' de
Nederlandse hitparade binnen. In eerste instantie lijkt Madonna het zoveel-
ste vederlichte disco-sterretje te zijn, dat uit de Verenigde Staten is komen
overwaaien. Over ccn tijdje zal ze weer door een nieuwe stroom van haar
soortgenoten ,••.'orden weggeblazen. Fout gedacht, zo blijkt later. ?~1(ldomta
is here to sta)".

,'l.iadonnalogie
Ook de CD 'Erotica' gaat
grif over Je toonbank,
ook al hlijft het succes
achter bij eerdere CD's.
Het heeft er alle schijn van
dar de tienermeisjes, vaak
fanatieke platenkopers,
het contact mct het feno-
meen zijn kwijt gl"raakt.
Zij hebhen de vele koers-
wijzigingen van .\bdonna
nier kunnen bijbenen. In
ruil daarvoor heeft
;\ladonna er intellt"ctuele
vrouwen als Camille
Paglia en Ethel Portnoy
als fans hijgekregen.
Sommigen noemen hen
'intellectuelc groupies'.
Aan Amerikaanse univer-
siteiten, zo schijnt het,
houden wetcnschappers
zich vedvuldig bezig met
de studie van het feno-

'Nou ja .. .'
Op de t"l:fstt" dag van puhlicatie van 'Sex'
gaan tienduizenden exemplaren van het
hock over de wonbank en wordt de lieve
som van 45 miljoen gulden met de verkoop
omgezef. 37 miljoen in de Verenigde Staten
en 8 miljoen in Engeland. Nederland moet
het doen met nauwelijh honderd exempla-
ren die al hij voorintekening zijn verkocht.
De verschijning van 'Sex' wordt uitgebreid
door de r\cucrlanusc Il1cdia ~'ers1agcn.
':-':05 Laat' laat een speciale reporter uit-
rukken om ct'n exemplaar van het hoek tc
bemachtigen. .\Iaartje van \'1hcgcn re-
ageert llH.'cwarig op de puhlic:Hie en haar
commentaar bestaat uit weinig meer WOOT-

den Jan 'Nou ja .. .'.
Daarop schuift ze het bock ter zijde. Deze
'Sex' lijkt aan .\Iaartje niN hesteed.

Geile plaatjes
Verst:hillende persmedia die .\hdonna in
tic beginjaren nauwelijks l.agen staan, pak-
ken nu groot uit en sfOrten zich gretig op
de geile plaatics die door de uitgn"er voor
publicatie l.ijn vrijgegeven. De Volkskrant
spendeert een halve pagina aan het boek.
:'\RC's filmcritica Jorce Roodnar wijdt er
een pagina in het gerespecteerde vrijd,tgse
culturele supplement aan, onder het motto:
'.\ladollna 's Sex: gt"in voor oudere meisJt's'.
Zij noemt het hoek •... honds brutaal, soms
zelf schokkend, meur des{mdanks door de
vroU\'1elijke overgave, onschuldig.'
Econoom Jan Pen geeft in 'HPIDe Tijd op
Zondag' aan dat hij een probleem heeft
met het fenomeen ''\ladonna', In feire is al
de commolie rondom het Amerîkaal1'ir
fenomeen drukte om niks. Jan Pen:

'Mi;1I problcem is de hype. M"dmll/d is een
megdster. Zi; is dat gewordelI met heImil!
I'all i"ts geheimzillnigs, ,1,lt bliikbaar wei-
nig Ie makel' heeft met haar kwa!iteitCII.
W'mll die zi;n ln'perkt. Ze kali bli;kbaar
wat zingelI (niet erg best) ell Wilt di/1lst'/1e1/
springen (d,u kil/men er meer) ell ze legt
een zekere brut<11elIitstra!illg aan de d,lg

(komt Illeer I'oor) e/l ('er-
der wordt ze geweldig ge-
promoot. Dat laa/ste
lIIoet het gedaan hehben.'

Boek en CD
dooltocht door
erotisch

luilekkerland
heid en zdfbestemrning voor het eerst het
vrouwelijk recht op eigen seks en geilheid
op?

'Sex'
In oktober van het afgelopen jaar wa, het
niet op de eerste plaats de nieuwe CD
'Erotinl' waarmee Madonna opzien baar-
de, In die lJIaand vt"rschijnt een hoek met
de olldubhelzinnige titel 'Sex' . .\Iadonna
huurde fotograaf Stephen Meisl"l in om
haarzelf en anderen in vaak weinig verhul-
lende poses op de gevoelige plaat vast te
leggen. De foto's wordt"n geLudeerd met
reksren waarin l\1adonna zich de idemiteit
van Dita Parlo aanmeet. Zij is een in 1971
overleden Duitse actrice, die in de jaren
dertig in Frankrijk furore maakte. Doe al-
ter-ego van :\1adonna vormr ook de hoofd-
pt"rsoon in de liedjes op de CD 'Erotica'.
Het titelnummer begint dan ook met de
woorden ':\1\" name is Dita.,.'.
In de clip die van 'Erotica'
wordt gemaakt, zien we
een groot aantal scènes uit
het boek terugkomen.

Verwarring
De wereld lijkt in vcrwar-
ring. In de Verenigde
Staten, Engdnnd en
Fmnkrijk slaan de far'
soensrakkers alarm. mote
plaarjl's ziin geen nieuwig-
heid, maar een popster en
tieneridool dat zich z{)Jldcr
omhaal bloot dan wel in
sado-nulsoçhistisch leer ge-
tooid laat fotograferen is
'different stuff'.
De cultureIc elite stelt l,kh
allerlei vragen. Zijn dt"
nieuwe producten lIan
1,ladonna vooral l"l"n he-
denksel van de commercie
die ons, onder her mom van
het doorhreken \'an taboes,
geld Uil de zak wil klop-
pen? Of verpersoonlijkt
.\ladonna ecn nieuw
vrouwbeeld? .\lisschien eisr
zij behalve onafhankeliik-
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meen Madonna. De Madonnalogie is in
wording. De videoclip van 'Erotica' blijkt
omstreden. ",nv zend de clip slechts in de
late uurtjes uit. Dat gold ook al voor de
clip van het nummer 'justify My Love'. De
BBC kort de 'Erorica' clip mei enkele mi.
nuren in.

Madonna is Hot!
Wie :\ladonna louter afschildert als een
commercieel produkt heeft de betekenis
van het fenomeen verkeerd ingeschat.
11adonna heeft zich een belangrijke plaats
in de media van de Westerse wereld vero-
verd door de verkoop van miljoenen plaren
en het maken van spectaculaire clips. Ook
haar filmoptredens moeten genoemd wor-
den, ook al waren ze niet altijd even succes-
vol. Met haar verkoopsucessen heeft ze
zich een machtspositie verworven waarvan
ze gebruik maakt. Als Madonna zich roert
zijn de media prescnt. Madonna is Hot!
Haar nieuwswaarde is vergelijkbaar met
die van het Engelsekoningshuis.

'Desperatcly SeekingSusan'
In haar optreden in de film 'Desper:uely
Seeking Susan' van Susan Seidc1man uit
1985, laat Madonna eigenlijk voor het
eerst zien dat ze meer in petto heeft dan een
modale disco-ster. In die film is Rosanna
Arquette haar tegenspeelster en de titel-
song 'Imo the Groove' wordt een monster-
hit. In die periode bouwt Madonna een
enorme fanSÇhare,van met name meisjes in
de leeftijd van 12 rot 16 jaar, op. De
Madonna 'look-a-likes' zijn in die tijd niet
van de lucht.

Commotie
De hits die Madonna in de periode daarna
scoort hehben vaak typische meisjes-tiener-
zaken tot onderwerp. 'Papa don't preach'
uit 1986 bijvoorbeeld, verhaalt over de po-
gingen van een meisjeom zich van haar va-
der los te maken. Madonna heeft haar ima-
go van het eerste uur dan al vervangen
door een kort blond kopje. In die rijd gaat

:\Iadonna aan haar lichaam werken. Het
licht mollige licbaam wordt omgevormd in
een strak en gespierde 'body'.
In 1989 doer Madonna uitgehreid van zich
spreken. Reeds lange tijd [(Joit Madonna
zich, net als Prince, met allerlei religieuze
symholen wals de crucifix. In de clip van
het titelnummer van de CD 'Like a Pmyer'
vrijt :\1adonna met een tot leven gewekt
beeld van ern zwarte heilige. De clerus re-
ageert met afgrijzen.
Fragmenten uit die clip zouden gebruikt
worden als onderdeel van een Pepsi recla-
mespoT.Na de commotie gaat het plan niet
door. :\1adonna lijkt in deze periode be-
wust de confrontatie te zoeken. Van die-
zelfde CD komt een andere hit waarin
Madonna meisjes oproept hun sexualiteit
op hun eigen manier te heleven: 'Express
Yoursclf!'

In Bed
De dip van de hit 'Voque' is strak gesty-
leerd, in zwart-wit opgenomen en refereert
aan sterren als jean Harlow en :\larlene
Dietrich. De 'Blond Ambition' tour voert
:\1adonna langs vele stations in de wereld.
Haar show is gemaakt voor oor en oog.
:"ladonna laat zich aankleden door mode-
ontwerper Gauthier en treedt veelvuldigop
in de beroemde punt BH. Een omstreden
onderdeel in de show is een scene op een
bed waarin Madonna tijdens het nummer
'Like a Virgin' een orgasme simuleert. Dat
leidt tOl moeilijkheden met de Canadese
autoriteiten. De film 'In Bed with
Madonna' biedt een weinig verhullende
kijk achter de SÇhermenvan bet 'Blond
Ambition' circus: ''''1adonna Exposed'.

Verboden Vruchten
De hit 'justify My Love' en de hegeleidende
clip luidden een nieuw hoofdstuk in de
Madonna.geschiedenis in. De liedjes waar-
in een verhaal wordt verteld met een
'boodschap' behoren definitief tOt het ver-
leden. Sex, lust en erotiek vormen de nieu-
we noemer waarop Madonna's activiteilen

met beeld rn geluid kunnen worden onder-
gehracht. l\1adonna doolt rond in een soort
erotisch luilekkerland waarin ze zich le-
goed doet aan verboden vruchten en zich-
zelf ook veelvuldig laat plukken. Haar de-
vies lijkl alles mag zolang het op basis van
vrijwîl1igheidgeschiedt.

Hondenriempjes
Die lijn trekt Madonna door in 'Erotica' en
het boek 'Sex', in principe is niets te dol.
Duidelijk komt naar voren dat Madonna
zelf de touwtjes in handen houdt. Dat ge-
beurt zelfs letterlijk in de 'Erotica' clip
waarin ze een kleine kudde in leer verpakte
heren, aangelijnd aan hondenriempjes, met
een zweepje ervan langs geeft.

Vrouwelijke Optiek
Vrouwen snijden al ettelijke decennia voor
gelijke sociale en economische rechten
voor vrouwen en mannen. Madonna lijkt
momenreel vooral in de weer met het vero-
veren van het terrein van de erotiek vanuit
een vrouwelijke optiek. Veel femini"ri"che
kritiek op mannelijke seksualiteit heeft lan-
ge tijd tot resultaat gehad dat er nauwelijks
aandacht was voor vrouwelijke seksualiteit
en erotiek. :\ladonna introduceert nadruk-
kelijk haar eigen vrouwelijke seksualiteit
voor de ogen van de wereld. Ze laat ons al-
lerlei hoeken van het erotiscbe spectrum
zien en nodigt vrouwen en mannen uit hun
eigen verkenningstocht te organiseren.
Ze geeft daarmee blijk van een perfecte ti-
ming. De tijd blijkt rijp voor een dergelijke
benadering. Dat uit zich in de gigantische
media-aandacht en de verkoop van haar
boek en CD.
:\1adonna kan door haar positie en popula-
riteit het media-apparaat van de hele we-
reld voor haar karretje spannen. Dat
maakt haar tot een van de belangrijkste
culturele fenomenen van deze tijd. De
vraag dringt zich langzamerhand op waar-
uit haar volgende project zal bestaan.

Pall! Rutten
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Een korte terugblik op een eeuw Duitse geschiedenis

MOET DE LANDMACHT OPGAAN
IN DE BUNDESWEHR:

Het wekt soms de indruk, dat Duitsland op politiek en militair gebied moet
betalen voor het feit. dat het zoveel grote denkers, geleerden en kunstenaars
heeft voortgebracht. Kennelijk bestaat cr een natuurlijk evenwicht tussen
beide categorieën. Deze natuurlijke selectie zou het Duitse volk ontheffen
van de verant'.voording voor het feit, dat het er, ondanks zoveel fatsoenlijke
Duitsers, bij herhaling in slaagt om de verkeerde mensen op de verkeerde
stoelen te brengen. Deze l?edachre is uiterst benauwend als men ziet dat de
huidige Nederlandse milllster van defensie van plan is om de Nederlandse
landmacht, bestemd om de integriteit van ons land te verdedigen, op te doen
gaan in de Bundeswehr. Wellicht komt dit plan voort uit een gebrek aan vi-
sie, steunend op ecn nog groter gebrek aan historische kennis.

Grootheidswaan
Naast deze jodenhaat in het Duitse kei7.er-

• Anti-semitisme
Na afloop van de oorlog in 1945 \.onden
vele \.oormalige nali's hun weg binnen de
CDU en zij hadden, en dus de partij ook
niet, er geen belang bij urn mee te werken
aan een zuiveringsactie. Door geschiedver-
valsing wcrd gedaan alsof het Hitler-
tijdperk een uitglijden in de geschiedenis
was, alsof die tijd een onafhankelijk gebeu-
ren los van iedere Duitse werkelijkheid
was. Historici, die de moed hadden iets an-
ders te bewercn wcrden verguisd, als verra-
ders van 'de Duitse 7.aak' te kijk ga.et. En
toch hadden zij gelijk. De huidige hetze te-
gen buitenlanders en joJt."n, de vervolgin-
gen in de tweede wereldoorlog zijn geen
losstaande gebeurtcnissen, maar passen
s(een voor steen in de Duitse hi,toric,
Ook in het (Judt." Duitse keizerrijk was
sprake van ccn levendig anti-semitisme. De
'ijzeren kanselier' Bismarck, die in 1870
het Duitse keizerrijk vormde, had dat nooit
kunnen doen zonder de financiële hulp van
Bleichröder. Toch wordt deze naam in de
memoires nauwelijks genoemd en wel heel
een\'oudig omJ<n de7.e man een jood wa,
en dus niet paste in het 'Duitse denken .. De
Duitse keizer sprak openlijk over
'Cczievcr', dat 'ausgerotter' moesr worden,
op de kei7.erlijke kansel preekte de dominee
iedere week het anti-semitisme en vanaf
I !l93 vertegenwoordigden zestien leden in
de Rijksdag de antisemitische Deutsch-
Sociale Partei, die opriep tot volledige af-
wndering en in 'noodgevallcn' tot vernieti-
ging van de joden. Ambtenarenfullcties
waren voor joden niet weggelegd en zij
moesten hun eigen studentenverenigingen
opriçhten, omdat ze van de 'christelijke'
geen lid kondcn worden.
Een en ander sluit niet uit, dat ook toen
duizendl'n fatsoenlijke Duitsers in alle pais
en vree mer hun joodse medemensen beb-
ben geleefd, vooral op het platteland. maar
politiek en leger waren fel antisemirisch. Er
loopt dus een rechte lijn van joden- en
vreemdelingenhaat dwars door de Duitse
geschieJt'tlis, ook thans nog eens \.ertolkt
door de geringe bereidheid van de huidige
CDU-regeerders om doeltreffend tegen dit
gevaar op tc treden. Een partijverbod kan
toch nauwelijks een serieuze poging daar-
toe worden genoemd.

ontkennen, dat die gebeurtenissen scherp
veroordeeld moeten worden. maar waar
ziektt." t."nouderdom wel een reden waren
om 'alre Kameraden' (die tientallen meer
mensen, soms eigenhandig, hadden ge-
dood), van ven.olging te vrijwaren. wordt
door dit proces het gen(Jt."mde adagium
toch wel erg duidelijk bevestigd. Ook zal
een 'Genosse' van Honecker worden ver-
volgd, dit naar aanleiding van een door
twee nazi-agenten opgemaakt proces-vt'r-
baal in het jaar 1933.
De Bondsrepubliek heeft altijd geweigerd
om 'Schlusz' te maken met het nazi-verle-
den en haar schanddaden (rcden waarom
nu nieuw nazi-geweld wecr welig kan tie-
rcn), maar doet nu heel erg stoer als her
gaat om het land van 'communisten' te zui~
veren.

• Hard tegen links
\Vaartoe de Duitse regering in staat is,
bleek duidelijk lUen linkse krachten hun
terreur uitoefenden, Het gehele land stond
bol van de opsporings<lCties, overal hingen
plakkaten die een grore hdoning beloofden
voor nuttige informatie. De grenzen wer-
den bijna hermetisch afgesloten, Berufs-
\'erbote werden ingesteld en een geheel
nieuwe gevangenis 'Stammheim' gcbouwd.
De gevangen genomen leden van de organi-
satie - de 'Rote Armee rraction' (RAF) -
werden ondcrworpcn aan een haast mid-
ddeeuwse folter en temlotTt." voor een ded
in de dood gedreven. Ronduit beschamend
is het proces tegen de oude DDR-president
Erich Honecker. Een zieke oude lllan
wordt, om te voldoen aan her 'gesundes
Volksempfinden', voor de rechtbank ge-
sleept om zich te verantwoorden voor de
'moorden aan de muur'. Nu zal niemand

Wie vandaag de Bondsrepubliek be-
schouwt, wordt getroffen door de vele rel-
len, in t."en niet gering aantal gevallen lei-
dende tot directe moord. als gevolg van het
verlet tegen 'Ausländer'. Toegegeven: ook
gaan duizenden mensen Je straat op om
hiertegen te protesteren. Maar niet verge-
ten mag worden dat wellicht voor een even
groot aantal Duitsers geldr dat de nco-na-
zi's doen, wat ze zelf niet durven, Helaas
blijkt, dat ook in de nieuwe Bondsrepu-
bliek bet t{'eds nlt."er&m honderd jaren gel-
dende adagium van kracht blijft; 'Hard te-
gen links, slap tegen rechts',
In de eerste tien m'landen van ht'r jaar
1992 werden meer dan 1800 aanslagen ge-
pleegd op buitenlanders. joden en joodse
monumenten, Daarbij werden meer dan
twintig mensen uit die groepen gedood. In
die tijd werden slechts twee misdadigers
voor dele feiten gearresteerd en veroor-
dedd.
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rijk deed zich nog een ander angstaanja-
gend verschijnsel voor, eveneens gestoeld
op hetzelfde idee van 'Deutschtum' en
'Deutsche Ehre', namelijk de mening dat
dit land geroepen zou zijn om als grote mo-
gendheid in Europa, zelfs in de wereld, te
functioneren. Men voelde zich uiterst te
kort gedaan en richtte verwijten tot een ie-
der, zonder in het eigen hart te kijken. Men
slaagde cr niet in een verantwoorde poli-
tiek te voeren, waardoor zich steeds meer
landen van dit hypochondrische land af-
wendden.
Zo ontstond bij de Duitsers het idee, dat zij
ingesloten werden en dat men op hun ver-
nietiging uit zou zijn. Zich als Duitser zo
vcr verheven voelend boven de andere vol-
ken, was men niet bereid en in staat om
zichzelf eens kritisch een spiegel voor te
houden, Duitsland was een goed land, le-
vend in een uiterst slechte wereld. In plaats
van te zoeken naar betere politieke oplos-
singen, ging men steeds meer leunen op het
krachtige leger en breidde de vloot steeds
meer uit. Dit alles kon niet anders dan lei-
den tot een gewapende strijd.
En zo gebruikte Duitsland in 1914 dodbe-
wust de moord op de Oostenrijkse troon-
pretendent, a3rtshertog Frans Ferdinand,
in Serajewo om 'de preventieve oorlog' te
voeren en zo een slag naar de macht in
Europa te sban. Het is niet mis wat men
dacht te bereiken; België wordt praktisch
van de kaart geveegd, de ertsbekkens van
Longw)"in Frankrijk mOt'tenbij Duitsland
gevoegd worden, Polen wordt een va;r;al-
staat en een deel van de Oekraine wordt
DuÎts. Om Engeland niet tegen het hoofd te
stoten mag Nederland politiek zelfstandig
blijven, maar moet economisch volkomen
afhankelijk worden gemaakt.
Opvallend is, dat in de tweedt' werddoor-
log deze doelen grotendeels terugkomen.
Het is dan ook niet waar, dat lIider ge-
zocht heeft naar de zogenoemde
'Lebensraum', het is altijd een belangrijk
deel van de Duitse politiek in Europa ge-
weest. En in 1940 wordt getracht om mt't
enige vertraging de oude Duitse idealen als-
nog te verwezenlijken. Maar evenals in
J 914- J 918 wordt de wereld een regime on-
der een Groot-Duitsland bespaard.

• 'Das Deutsche Militär'
Welke rol spelen de militairen hij deze pro-
cessen? Zowel in de tijd voor 1914 als voor
1940 zijn zij cr doelbewust op uit geweest
om een oorlog te ontketenen. Zonder over-
drijving kan worden gesteld dat zij het
vooral zijn geweest, die de soms nog twij-
felende regeerders gedwongen hebben tot
het heginnen van de eerste wereldoorlog.
Zij hebben een net gespannen waaruit geen
ontsnappen meer mogelijk was. Blijft dan
natuurlijk wel de vraag; hoe hebben zij ooit
de gelegenheid daarto~ verkr~gcn.
Ook in de jaren voor de tweede wereldoor-
log is voor de militairen de bewapening be-
langrijker dan de welvaart van de hcvol-
king. Regelmatig klagen zij over het feit,
dat zoveel deviezen worden gebruikt voor
de import van gebruiksgoederen, die 'beter
hadden kunnen worden gebruikt voor het
leger'. Uiteindelijk winnen zij deze strijd en
moet het Duitse volk genoegen nemen met
een duidelijk lagere 1c~'ensstandaarddan in
de rcst van Europa. Het 'liever kanonnen

dan boter' maakt wel goed duidelijk wat
men van plan is.
Het zogenaamde verzet tegen Hitler's plan-
nen om in 1939 ten strijde te trekken is hij
de generaals niet gebaseerd op humanitaire
of fat<;üensnormen,maar alleen op de ge-
dachte, dat het nog te vroeg is, Duitsland
zal pas in 1943 sterk genoeg zijn. !'.bar
dan kan er ook flink op los worden gesla-
gen.
Vastgesteld moet dan ook worden, dat in
een halve eeuw Europa rv.•..eemaal met een
uiterst vernietigende oorlog geconfron-
teerd wordt, vooral door het drijven van
'das Deursche Militàr'.
En 31sdie oorlog dan uithreekt, hoe wordt
die oorlog dan gevoerd? Wat laten deze
'Ehrenmännner' dan zien? Ook hier is er
slechts sprake van een gradueel verschil.
Tientallen raren voor de eerste wereldoor-
log plant men al een doortocht door &ll;ië,
er is niemJnd die vindt dat de neutraliteit
ontzien moet worden. Dat is immers niet in
Duitsland's militair helang. En duizenden
graven met het opschrift 'doodgeschoten
door de Duitsers' maken duidelijk hoe men
ook toen moordend, gijzeLtars dodend,
cultuurschatten verwoestend voorwaarts is
gegaan.

• Weinig verschillen
Na de tweede wereldoorlog heeft men van
Duitse zijde de indruk gevestigd dat het
slechts een klein deel, en wel het politieke
deel, van de krijgsmacht was, dat zich aan
misdaden schuldig maakte. Vlak na de oor-
log verklaarde de CDU de SSal heilig. Ook
dit is niet waar: ht't maakte niet uit, wie er
opereerde, ook de Wehrmacht heeft zich
aan de meest vreselijke misdaden, jodcn-
vervolging, 1.elfshet oprichten van concen-
tratiekampen niet uitgezonderd, in het
Oost~n schuldig gemJakt. Deze afschuwe-
lijke geheurtenissen konden vooral slagen,
omdat binnen de top van het Duitse leger
de bewoners van Oost-Europa altijd ab
minderwaardig zijn beschouwd. Dat was
geen 'Hitler-idee', maar een sinds tientallen
jaren levend en geaccepteerd Duits idee.
Daarnaast werden de eigen troepen aan de
meest sadistische behandeling onderwor-
pen. En om hun ~igenstoel in een verloren
oorlog zolang mogelijk te redden, lieten de
generaals meer dan 30.000 soldaten, na
veelal een schertsproces, doodschieten.
Over dit verzet tegen HitJer mocht in de
nJoorlogse CDU raren in Duitsland niet ge-
sproken worden, vele van de onharmharti-
ge rechters hadden daar immers een onder-
dak gevonden.
Er is in principe weinig verschil tussen de
door de Duitse bezetters opgezene joden-
progroms in de Oekraïne in de eerste we-
reldoorlog en de holocaust in de tweede.
Hoe zeer de Duitse generaals ook het eigen
volk minachtten blijkt uit het feit dat zij,
wetende dat de oorlog verloren was, hun
toevlucht namen tot misleiding van volk en
soldaten, tot zelfbedrog door de cijfers an-
ders te interpreteren dan waar was en door
de regering grotendeels aan de kant te zet-
ten en voor te liegen, zoals in de eerste we-
reldoorlog, of door het klakkeloos mer een
slavenziel achter Hitler blijven aanhollen,
zoals in de tweede wereldoorlog. In beide
gevallen was het gevolg dat honderddui-
zenden soldaten, eigen en geallieerd, node-

loos gevallen zijn.
Het kan toch geen toeval zijn, dat in twee
oorlogen lieden van dit allooi de dienst uit-
maken?

• KL in de Bundeswehr
Als in 1957 de Bundeswehr wordt opge-
richt komen de 'meelopers' terug, de rege-
rende CDV wil alleen meedoen als de vele
vanwege hun misdaden jegens de mensheid
veroordeelde Duitse generaals vrij worden
gelaten. Het gaat immers weer om 'die
Deutsche Ehre'? Veel bleek er dus niet ver-
anderd.
En is dit nu de reden om in 1992 cr tegen te
zijn, dat de !':ederlandse landmacht bij de
Bundeswehr wordt ingelijfd? Er is toch in
Duitsland ook veel ten goede veranderd.
Ongetwijfeld, maar niet voldoende!
11en behoeft waarlijk geen helderziende te
zijn om te zien dat, zeker als de CDUlCSU
aan de macht blijft, vóór het jaar 2000 de
huidige Duitse grenzen weer een onder-
werp van disçussie worden. De 'uralre
Deutsche Gehiete heim ins Reieh'. Nu
reeds worden met gelden uit Bonn de zoge-
naamde Duitse minderheden gesponsord
om het Duitse cultuurgoed te behouden,
wat dat dan ook mag zijn. De politiek is er
op gericht om overal kernen te vormen, die
op het juiste moment om aansluiting kun-
nen vragen.
Het is niet direct waarschijnlijk dat deze
aansluiting met militaire middelen zal wor.
den gerealiseerd, men moet eerder denken
aan eçonomische druk. Maar het zál ko-
men.
Het wordt een interessant probleem voor
de dan optredende Nederlandse minister
van defensie. Hij kan in ieder geval de ge-
voelens van onlust van de Nederlandse re-
gering dan niet tot uitdrukking hrengen
door het weghalen van het Nederlandse
deel van het gecombineerde legerkorps.
Sullig kunnen de Nederlandse troepen op-
treden als beschouwers, wanneer de ge.
dachten aan vrede en eerbiediging van
grenzen onverhoopt niet worden gerespec-
teerd door de makkers waaraan de
Nederlanders gekoppeld werden.

• Meer fantasie vereist
Er zal geen mens zijn, die er niet mee in-
stemt dat de Nederlandse krijgsmacht, en
dus de landmacht, wezenlijk moet worden
geherstructureerd, maar een gecombineerd
Duits-Nederlands legerkorps is alleen al op
historische gronden een farce. Het sleept
Nederlandse militairen mee in een toekom-
stige machtspolitiek waaraan zij geen deel
kunnen en wiJlen hebben. En het zal
Nederland te kijk zetten als de trouwe
makker en steun van een Duitse politiek,
die de afspraken weer niet na komt.
Een minister van defensie met enige fanta.
sic moet (Ocheen meer verantwoorde reor-
ganisatie kunnen bedenken.

Adriaan Bijl
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DE RECHTELOOSHEID
VAN DE BEZETTER

werd geroemd. terwijl her Palestijns~ ge-
weld wordt afgekeurd. Toch blijft ook de
nieuwt."regering een bezetter. Israëlische
bezettingstro~pen jagen angst aan. Zij heh-
ben de macht om Palestijnen te v(fnederen
en op IC jagen. De Israëlische hezetter kan
Palestijnse eigendommen onteigt."nen of
met de grond gelijk maken; de Palestijnen
van hun geboortegrond deporteren.
l\1aar Israël is het vaderland van de joden
en wie daar kritiek op heeft, ht."etal gauw
antisemiet, het ergste scheldwoord dat ik
ken.

De Israëlische regering heeft 400 Palestijnen uit hun geboorteland gegooid.
Daar is veel kritiek op geleverd. zowel in Israël zelf als in de \vcrcld daarbui-
ten. Want deze deportatie is in strijd met het volkenrecht. Israël beroept zich
op zelfverdiging en daar is altijd veel begrip voor. Want het terrorisme van
fundamentalistische groeperingen is ccn bedreiging. En de joden laten zich
niet opnieuw tot slachtoffer maken.
Na een lange geschiedenis van Europees antisemitisme kregen de joden in de
Tweede Wereldoorlog te maken met het meest extreme racisme: massaver-
nietiging. De Nazi's dragen daarvoor de schuld, maar de rest van Europa
gaat niet vrij uit. En nu steekt het antisemitisme weer de kop op in Europa.
Misschien willen veel Europeanen uit schuldgevoel daarom geen kritiek op
Israël horen. Maar kun je Israël nog steeds een bijwnderland noemen?

We hebben kritiek op de behandeling van
d~ Palestijnen, maar we hebben ook altijd
begrip voor de politiek van elke Israëlische
tegering. We beseffen dat juisr de joden be-
hoefte hebhen aan geborgenheid in de ei-
gen staaL 11aar ondertuss~n kun je niet
over het hoofd :ti~n, dat Israël zich voon.
durend schuldig maakt aan grove schen-
ding van de rechten van de oorspronkelijke
bewoners van Pal~stina. En je gaat je erge-
ren aan de manier waarop in de bezette ge-
bieden tegen de Palestijnen wordt huisge-
houden.

• Aanstichters
Toch staat in Nederland de sympathi~ voor
Israël voorop. In de media wordt meestal
vrrmdd dat Israëlisch~ slachtoffers van

Ll8ANON
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Palestijns geweld zijn '''crmoord' maar
over Palestijnen wordt gezegd, dat zij door
de Israëlische politie worden 'gedood'.
Joodse slachtoffers worden vaak met hun
naam genoemd, maar Palestijnse slacht-
ofkrs blijv~nnaamloos.
Palestijnen zijn in \X'esters~ogen de aan-
stichters van het g~weld. De Israeli"sr~ag~-
ren alleen maar, zo wordt geredeneerd,
waO{'zij moeten ûch we! \'erdedigen' tegen
het Palestijnse 'terrorism~', \X'einig aan-
dacht is er voor de vraag of de Palt."stijnen
misschien reden hebben voor wanhoop
owr de bezetting en of zij misschien het
recht hebben om zich re verz.ettentegen een
machtige bezetter, die zdf geweld ge-
hruikt:
De bereidheid van de nieuwe regering
Rabin om het vredesproces te versnellen

IJ 11..A £

• Gelijke maten
De sfeer in de hez.ettegehieden doet denken
aan de Duitse bezening van Nederland.
Dat is een verwarrende ervaring. Israd
mag niet eisen, dat de Israëlische bezetting
en de misdaden die daaruit voortvloeien
door de ~'ingersworden gelÎen.
Toch wordt Israël in het Westen nog vaak
behandeld als een hijwndere staat. Kritiek
op joods g~drag wordt daarom vaak ver-
meden. Vorig jaar war~n er in Hamburg
demonstraties tegen de verkoop van een
oude joodse hegraafplaats. Al eerder was
een deel daarvan verkocht zonder proble-
men. Nu werden daar door orthodoxe jo-
dl.'n 'heilige' ge"oelens bij gehaald. En er
was geen krant die er op wees, dat in Israël
Palestijnse dorpsoegraafplaatsen met de
grond gelijk zijn gemaakt, met beton over-
goten en hehouwd. Zonder dat daarhij
door de Israëlische autoriteiten begrip
wordt gelOond voor de gevoelens van de
Palestijnen. Zonder dat cr een orlhodoxe
jood opkwam voor de rechten van de ge-
storven Palestijnen.

• Compromissen
Wat moet je nu met dat pro-Israël gevoel?
lsrad kan niet blijven ontkennen dat de
Palestijnen rechten hebben. De aanhangers
van Israël kunnen niet blijven \'olhouden
dat de Palestijnen alleen maar vrede zullen
hebben als ze het geweld afzweren en com-
promissen sluiten.
Met alle begrip voor de Israëlische gevoe-
ligheid over de gruwelijke geschiedenisvan
de joden in Europa: daaraan kan niemand
het rechr ontlenen om van de PalestiJnen
overgave aan onrecht te verlangen. De
Palestijnen hoeven geen compromissen te
sluiten - dat kunnen zij niet, waO{zij zijn de
onderliggende partij. Het zijn nier de
Palestijnen, die andermans rechten hebben
afgepakt. Het zijn de Palestijnen die van
hun rechten zijn beroofd. de Palestijnen
kunnen terecht eisen dat die rech[~n wor-
den h~rstcld. En het z.ijnde Israëli's die die
rechten moeten teruggeven.

Karel Roskam



SPORT ALS FRANJE kende zaken voor. Dat is niet ironi~ch be-
doeld, want ironie over Joegoslavië of
Somalië is volstrekt ongepast. Er stortte el-
drrs trouwens ook een vliegtuig zónder
Nederlanders neer en die ramp ontsnapte
vrijwel aan de aandacht. In Nederland zelf
vielen op de dag van de calamiteit in Faro
wnder twijfel een groot aantal verkeersdo-
den, maar collectief sterven maakt grotere
indruk dan individueel sterven, dat is dui.
delijk.

Het belabberdste terugkerende tv-programma was met afstand de
Sportverkiezing van het Jaar. De AVRO beheerste tot in de finesses een on-
navolgbare methode om topsporters voor te stellen als de grootste debielen
te lande. Laat ze maar aan een quiz met vragen op kleuterniveau deelnemen,
luidde het motto, en steI ze vooral geen moeilijke vragen. Maar ... afgelopen
december zou dat veranderen. Mies Bouwman zou de topsporters ecn
Hoofdrol laten vertolken. En wat gebeurt uitgerekend bij deze revolutionai-
re koerswijziging? Er stort een vliegtuig in Portugal neer, 55 doden, dus
geen Sportverkiezing van het Jaar.

Het is wat laat um erop terug te komen,
maar er zijn twee redenen om dat toch te
doen. Over de afgelasting van dat jolige
AVRO~programma is buitengewoon wei-
nig gesproken, laat staan dat tetstond een
maatsçhappclijke discussie losbarstte.
Terwijl het hier toch een cultuurhistorisçhe
gebeurtenis betrof die zo kenmerkend
Nederlands was, dat ze in een tijd van na.
tionale identiteitsçrisis (Europa!) alle aan-
dacht verdiende, De kranten wedijveren,
waar het gaat om het initiëren van belang-
wekkende openbare debatten en de stoet
deskundigen op de opiniepagina's lijkt lan-
ger geworden dan de gehele bevolking op
een rij, maar iuist wij als Nederlanders ver.
zuimen in die situatie om onszelf beter te
leren kennen.

• Franje kwetsend
De uitzending van de AVRO werd uit pïe-

teit geschrapt en dat toont twee dingen
aan: 1. wij als Nederlanders weten niet
goed wat we morten doen als medelanders
leed hebben, 2. wij zien sport als feest,
amusement, overbodige luxe, larie, onzin,
franje. Het verband tussen 1. en 2. is, om
het scherp te stellen, dat het tonen van
franje kwetsend Îsvoor gekwetsten.
Als een vliegtuig neerstort op de Bijlmer
vervangen we op de radio lichte door zwa-
re muziek, want wc leven allemaal mee, we
zijn allemaal somber en we willrn die stem.
ming vertolkt horen door gedragen, ernsti-
ge klanken. Door Bach en niet door
Mozart. Als een vliegtuig neerstort in
Portugal, willen we geen vrolijke Ellen van
Langen aansçhouwen, maar een documen-
taire zien waarin een zo serieus mogelijk
probleem zo ernstig mogelijk aan de orde
wordt gesteld.
Nu deden zich ten tijde van de vliegramp in
Portugal ook enkele andere afschuwwck-

• Hypocriet
Die vaststelling neemt niet weg dat een ze-
kere h}'pocrisie bij gemeensçhappclijke
rouw niet te loochenen lijkt. Er valt een
vliegtuig neer of er slaat er een over de kop
en we dompelen ons massaal in een bijna
hartStochtelijk medeleven. Als Mies dezelf-
de avond een inzamelingsactie voor de na-
bestaanden had gepresenteerd, zouden mil-
joenen zijn opgebracht. Want we zijn niet
alleen het meest eigenwijze kleine volk ter
wereld, we zijn de barmhartigheid bij uit-
stek. Maar Mies moest twee dagen later de
Hoofdrol doen met sporters en dar kon dus
niet.
Wat als het nu vier dagen later was ge-
weest? Had ze Ellen van Langen dan wel
kunnen vragen naar diepere roerselen of
haar kunnen confronteren met haar vroe-
gere gymnastiekmeester? Waarschijnlijk
wel, maar stellig had Mies uit hogere
AVRO-echelons de opdracht gekregen om
de uit7_endingte beginnen met de vraag:
'Ellen, het is fantasti~chwat je in Barcelona
hebt gepresenteerd, maar valt dat niet hele-
maal weg tegen zo'n vliegramp~Hoe denk
je daar nu zelf over, wat vóel je daarbij~'

• 'Het gevoel'
Je ziet, hoort eilleest het veel bij vraagge-
sprekken. Op een geforceerde manier
wordt 'ingesprongen' op de actualiteit.
Steeds wordt gevraagd naar het 'gevoel'
daarover. Alsof de intervie.'r~ beseffen
dat Nederlanders wallhopig ,J loek zijn
naar een samenleving of cultuur, waarin
wat minder de rationaliteit het hoogste
goed is. Heel frappant is hoe Nederlanders
na een bezoek aan de VSover Amerikanen
spreken: 'Wat praten die toch makkeliik
over hun gevoelens, zó open en eerlijk.
Natuurlijk wel oppervlakkig. Maar j;).,dat
is nu eenmaal het land.'
U heeft gelijk: laat ik me beperken tot de
sport. Sociopsychologische bespiegelingen
horen op andere pagina's thuis en verdie-
nen een deskundige analist. r•..laar ik blijf
het tamelijk bizar vinden, dat de sport (vol-
gens de AVRO) moet ophouden, als de na-
tionale ellende begint. En dat niemand
daar verder een woord aan besteedt. Het is
een piëteit die me doet denken aan de
Nederlandse eerbiediging voor het milieu.
Die cr ook op neer komt, dat de zorg groor
is, m,tar de individuele inspanning zo ge-
ring mogelijk. Het zal om.e tijd wel uitdu-
ren en wat zijn wc blij dat al die rampen
ons l.elf niet overkomen, ZÓdankbaar zijn
we zelfs, dat we plotseling, zij het zeer tij-
delijk, inzien hoe volkomen onbelangrijk
sport is.

HallS ['aft Wissen
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OF MICE AND MEN een van de andere mannen her doet. Ook
dat schot, dat opklinkt in de donkere
nacht, krijgt later in het verhaal een maca-
bere ttho, ..

Tijdloos drama van John Steinbeck
door Gary Sinise meesterlijk verfilmd
De Amerikaanse schrijver Joho Stcinbcck (1902-1968, Nobelprijs 1962)
werd met ccn aantal boeken wereldberoemd. Daaraan droegen zeker ook de
vele verfilmingen bij, van o.a. East of Eden (van Elia Kazan, met het jong ge-
storven idoollames Dcan in de hoofdrol), The Geapes of Wrath, Tortilla
Flat, Thc Pear en nict het minst OfMiceandMen (UIt 1937 en al in '39 ver-
film door Lcwis Milestonc). Deze laatste novelle gaat over twee jonge sei-
zoenarbeiders die ten tijde van de grote depressie proberen het hoofd boven
water te houden. Amerika was toen al een spijkerhard land waar geen plaats
was voor 'losers', al waren dat, net als nu, wel vaak de aardigste en zacht-
moedigste mensen ...

En wat verlangen l.e nou helemaal, Lennie
en George? Een boerderijtje van een paar
honderd dollar waar ze met hard sappden
net van kunnen leven. Een rennetje met
misschien een stuk of wat kippen, en voor
Lennie die zo van zachte dieren houdt, een
paar konijnen om voor te l,orgen.
Als de film hegint, zijn de heide hoofdper-
sonen op de vlucht. Lennie heeft een vrouw
de stuipen op het lijf gejaagd. Hij had niks
kwaads in de zin, hij vond haar alleen maar
mooi en zacht, .\tiaar Lennie is een beer van
een vent met een paar mokers van handen
en hel verstand van een hab}', dus de
vrouw interpreteerde zijn bewondering
verkeerd. Van de mannen op de boerderij
waar ze werkte was geen begrip te ver-
wachten, dus het enige was vluchten.
George waakt over Lennie sinds diens tan-
te is overleden. De jongen is een blok aan
zijn heen, maar hij kan hem ook niet aan
zijn lot o\'erlaten. Ze vinden werk op een

andere hoerderii. De baas is een ongemak-
kdijk heerschap, maar daar kunnen ze nog
wd mee leven. De zoon van de baas is er-
ger, hij terroriseert de arbeiders.

In deze omgeving moeten George en
Lennie een plekje zien te vinden. Met de
andere arbeiders kunnen ze snel goed over-
weg, want ze werken hard. Vooral de be-
renkrachr van de goedmoedige Lennie
dwingt bewondering af. Hij krijgt van een
van de \'OOrmannen een klein hondje. Het
kwetshare beestje overleeft Lennie's liefko-
zingen echter niet, en dat is de eerste VOOt-
bode van de rampen die komen gaan ...
Op de hoerderij werkt ook een oude arbei-
der, die als enige troost een al even oude
hond heeft, Maar de andere mannen heb-
ben la,t van het stinkende dier. Z'n hejaar-
de baas wordt zacht maar \'astberaden
ovcrgehaald om de hond af te maken.
Omdat hij dat zelf niet kan, laar hij toe dat

Steinbeck's verhaal geeft in een volkomen
logisch ritme de onontkoombaarheid van
de gebeurtenissen weer, Regisseur Gary
Sinise, die zelf de rol van George voor zijn
rekening nam, heeft datzelfde ritme ge-
handhaafd. Nergens buit hij het drama uit:
wat er geheurt, moet gewoon gebeuren en
hij filmt dat op een onnadrukkelijke ma-
nier. Hij neemt de tijd, hij is zuinig met ge-
luid en hij maakt dankbaar gebruik van het
oogverblindend mooie landschap, waarte-
gen de rragedie extra schril afsteekt.
Als de arme, achterlijke Lennie op een be-
paald moment, tor het uirerste getreiterd
door de agressieve zoon van de baas, de
vuist van zijn kwelgeest letterlijk tot moes
knijpt, voel ie dar hij daarmee het ongeluk
over zichzelf afroept. Maar tegelijk is het
een daad van rechtvaardigheid, waar je als
kijker wanhopig naar zat uit te kijken. En
als George aan het slot van de film Lennie
voor eeuwig behoedt voor een verder leven
vol angst en rampen, hegrijp je dat dat het
meest humane is wat hij kon doen in een
absoluut inhumane omgeving.

Naast regisseur Sinise, die een paar jaar ge-
leden de zwaar ondergewaardeerde film
Miles from Home maakte, speelt John
~Ialkovich als Lennie een van zijn meest
aangrijpende rollen, Bijna onvoorstelbaar
dat dit dezelfde man is die in Dangerous
Liaisons de versierder speelde, die Michelle
Pfeiffer rot wanhoop dreef met zijn gladde
praatjes. Een Oscar voor deze rol wu me
niet verhazen,
Of Mice and Men is al met al een stukje
puur Amerikaanse cultuur van het hoogste
niveau. iedereen die vindt dat film eigenlijk
niet als Kunst met een grote K mag worden
aangemerkt, moet er snel heen.

Leonore van Opzeeland
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Regi55cllr Gary Silli5e (I.)
elf ]oJm MalkoviclJ ,115
Zlt'en'ende lJOeUlnvrien-
den Geurge en L/'III/ie in
'Of Miee alld Men'



A FEW GOOD MEN
In een tijd dat het militaire apparaat in veel
landen steeds meer wordt ingekrompen, is
A Ft'UIGood Men mooi actueel. Het ver-
haal speelt zich af op een marinebasis op
Cuba. Een jon~c marinier wordt ver-
moord, twcc verdachten staan terecht.
,\-laar de vrouwelijke luitenant die de zaak
graag wil behandelen. wordT gepasseerd
voor een jong jurisrje dat bekend staat om
hct feit dat hij niets liever doet dan een
zaak schikken. De \'WUW zorgt dat ze in
elk geval samen met hem aan de laak mag
werken en al snel ontdekt ze dat cr een
luchtje aan zit. De marinier zou overge-
plaatst worden. De verdachten gedragen
zich wat al tC gedwee. Er is sprake van een
geheime code, ingesteld door de kolonel
van de basis, die vindt dat het met de disó.
pline in het leger maar droevig gestdd is ...
Regisseur Rob Reiner wordt nu al allerwe-
gen getipt ~'oor de nodi~e Oscar-nomina-
ties voor A Few Good Mm en niet ten on-
rechte. De spanning is prima opgebouwd
en hij weet zijn [Och al sublieme cast tot
grote prestaties te krijgen. Tom Cruise, die
met iedere rol beter en volwassener wordt,
speelt de advocaat dil' tq;en schimmen uit
zijn verledm vecht, met de mooie, intelli-
gente Demi ~Ioore als de vasthoudende
luitenant die dieper graaft dan haar opge'
dragen is. De grote troef van Reiner is ech-
ter Jack Nicholson, die van zijn beuàke-
lijk kleine rol als de kolond (drie scenes,

jack Nichulson <'" Tom Cruise in 'A Few
Good Me,,'

hooguit tien minuren) een monument
maakt. Kleine maar opmerkelijke rollen
zijn er verder van Kevin Bacon, James
.\Iarshall en Kiefer SurherLmd.

Een mooie, warmhloedige film vol herken-
hare emoties len'rJe de jonge Belgische re-
gisseur Stijn Coninx af met Dacm. Louis

JJI! Dec/ei, ilJ '1Jaens'

I'aul Boon schreef l'en historisch gefun-
deerde roman over het opkomend soda lis-
me in de texticlstad Aalst aan het eind van
de vorige eeuw. Hij noemde de roman
Pieter Daens, naar de hoofdpersoon, een
vooruitsrrevende krantenuitgever. Robbe
de Hert, die het script voor de film schreef,
koos ervoor om Picters broer Adolf, een
priester die zich inl.et \'oor Je uitgebuite
beroepsbevolking in zijn geboortestad, tot
hoofdpersoon te maken. Het verhaal ',','erd
aangevuld met nog meer historisch feiten-
materiaal. Adolf krijgt een gevoelige aan-
varing met zowel de katholieke groot-in-
dustriëlen als met het Vaticaan, wanneer
hij vanaf de kansel zijn ideeen uitdraagt.
Als hij ook nog in het parlement gekozen
wordt, zal hij een keuze moeten maken: de
kerk of de politiek.
Jan Dedeir, een soort Belgische Gerard
Depardieu, speelt een prachtige, rondhor-
stige hoofdrol. Verder in de sterke cast o.a.
Johan Le)"sen, onze eigen Linda van Dijek,
en de Belgische hope des vaderlands
Michad Pa5 (n Amje de Boeck. Weer eens
even heel iet5 anders dan een Amerikaanse
gC5tfoomlijnde actiefilm ...

OUVIER OLIVIER
In Frankrijk gemaakt door de Poolse regis-
seuse Agnleszka Holland is de fascinerende
psrchologische thriller O/il,icr Olivier, die
tot het eind hlijft hoeien door de ab50lure
onvoorspelbaarheid van de geheurtenissen.
Een dierenarts op het Franse platteland
heeft een prohlematisch huwelijk doordat
zijn vrouw op een hijna obs(ssieve manier
dol is op hun zoontje Olivier. Als het kind
op een dag een hoodschap gaat doen en
niet meer terugkomt, stort haar wercld in.
Het huwelijk bezwijkt korte tijd later. Zes
jaar nadien meldt zich hij de politie in
Parijs een tiener aan, die heweert de ver-
miste Olivier te zijn. Zijn moeder wil het
maar al te graag geloven, zijn oudere zuster
voelt al snel nattigheid, al raakt ze wel in
de ban van de verleidelijke, knappe jon-
gen ... Holland diept vooral de gevoelswe-
rcld van haar vier hoofdpersonen uit. De
eigenlijke misdaad speelt in feite een onder-
geschikte rol. Dat lt"\'ert t"en heel onortho-
doxe thriller op.

mE D1STINGUISHED GENllEMEN
Eddie :\lurphy krijgt, na zijn verschrikke-
lijke laatste film Boomerang, nog een her-
kansing op grond van zijn leuke smoeltje
en zijn komische kwaliteiten. Hij benur die

"

Eddie Mlirphy in 'Tlle Disringllished
Gentleman'

bns echter maar ten dele 1ll Tlle
Distingllishcd Gent!emell. Weliswaar IS hij
hier gelukkig weer een gewone geinponem,
een kleine oplichter die zijn kans schoon
ziet om het in Washington te proheren als
lid van het gere5pecreerde congres, maar
halverwege breekt de film krakend in
tweeen, wanneer Ed her opeens nodig vindt
de moralist uit te gaan hangen en aantoom
dat in Washington nog veel grotere oplich-
ters aan het werk zijn dan waartoe hij zelf
in staat is. Niks nieuws en jammer voor de
film, wam vanaf dar moment laat het script
Eddie weinig ruimte meer voor echte malle
streken. We hebben ons er al hij neergelegd
dat de verrassing van zijn allereerste films
nooit meer terugkomt, maar dat hij meer
vuurwerk in huis heeft dan hij ook in deze
nieuwste komedie laat zien, hlijft een prik-
kelende gedachte.

LV.D.
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ZINGEVEN

Wamlcer je in 1'1'11,al ,lan /liet !anRdllrige,
nuudsitlloltie komt te l'crkerclI is er /liets
menselijkers lidll Ie proberen in zo'n situ-
atie op /'('1/ zo simpel mogt,lijke manier
Ollt'reil/d te bli;,,'!,n. Een /Jel)r(J({de ('n SIIC-

«(':wol/I'methode is primitief denken. Om
misl-'erstandCfI te l'()()rkumcn; dat is niet
CCII domme manier !hlll denkCII. ma,lr eell
on1Jewuste ut van dt' menselijke geest um
/log enigszins !Jee! lIif de Si/lldlie te voo,-
schi", te kl/nnen kUil/eli ('n grit) te krijgen
(JP het eigen lies/a.lII. Primitief denken kan
op l'crschillende manieren tut stand ko-
men, m,ltlr lIil zich ollder iJndere i" ,'('rstar-
de redcneringell, tockomstIJoorspellill);t'fI
of;1I il<lll;;exxingCI/; het {lefschijm.'11 I'a/! ie-
mand i" je dromen die je ililllUX! lI'al er
moet gebeuren met iadf uf met je omge-
villl{ of met de I{ehcle mellsheid.
De biibd staat behoorliik 1'01mct dage/i;-

ke aanleggingen. Alaar ook l'anJa,lg de
dag komen dergeliJke fenomenen I'oor.
MellS/'1I die een padr dagen u(jor de l'er/Jifs-
terende ellnotie-verlal11/l/ende vliegramp in
de Bijlmer zich /l/eenden te herinueren d,lt
ze eell p,I,lr dagen ervoor zoiets haJden I{e-
Jroomd. Of melIselI die in Je Bhlmer
lIJaanden en er wel eells grapjes uI'er mdak-
ten in de trallt van: val/daag of morgen ko-
mcn ze nog eem met 1,Iiegt/lig en al op de
koffie. Zii leefden met de onhelt'lIste mrgst
dat het een keer mis k.lIl gaan. Dat dieg-
tllig kw,ml ofl dc koffic!

Mellscn pragen zich feiteliJk af, hoe ze in de
waanzin I'an de wereld Ol'ereind kIlllIlelI
h!i;ven. W'mllfCl'r jc er van {wertfligd he/lt
dat HET Iepen zin heeft, zonder ddt je de
zin en'ml errJaûrt of de onmogeli;klJeid er-
vaart er zin aan te ger'C/I, kan het bijlldniet
anders dali dat je vewalt tot primitief den-
keil. /n welke vor/ll dan ouk. Het beroerde
1'<//1deze wiize van dcnken is dat het zo ui-
terst legitiem is en derhall'e niet ter disc/ls-
sie kan wordelI gesteld. W'ant ,lis je dat
dot,t. I'inden ze eXdct de juiste stok om mee
te s!d,m; IC hebt te weillig zdfl'ertrofllt'en,
je hel/l te rdti{mec!, je heht geen contact
met jezelf, etc. Eillde discussie.

De P<1lIS/'croorUli/kt zo //Iet ;;:ijnprimitiel'C
denken dat dl/helldell kmho/ieken de kerk
lIitge;adgd worden riciJtinK woestijll. De
ncw-lIge beu:eginx keilt binnen IJadr Xde-

Raadslieden - waar en wie

deren stromÎ7lgell I/'dar men enkei/eeft!:,1f
richtinx xeeft lIan het lel'en door 'de ernl-
ring' (/;et gevoel) tot iJeilige weg te /!Crk/a-
ren. En zO I,IS ik dat een I'ooruitstret'end
theologe cmlfact met /'al/lus heeft gehad
(amluggingen) waûrin hiJ O.a. meedeelt
ddt lJiJhet d/h'maalldllX niet zo Iierocrd beo
doeld heeft als in de bijbel staat I't'rmeld
(kulIllen homoseksuelen en l'rol/wen weer
bli; mee ziill).

Wût ze met elkaar gemeen hebbcll is dût ze
zic/) allemûal /litl'crkoren weten om de
mensheid te befmeden 1'00r god weet wat
en ter zieleheil val! wie dan ook. Jllist zij [a-
ten ons zicn dat het let'en in zic/nelf Xeell
t'IIkele zi71 heeft. Al/es!Jepdlelld is echter
hoe ie dml het levelI zin flroiJ('ert te Keuen
en met welke middelelI. We hebben ilt ieder
xel'al geen fliilmer-rampell, pdllS, aall- of
u:,li/rzeXKers nodig om zin te kllnnell gel'ell
,wn het /e/'ell. De kunst is om te kl/nllen le-
l'en tIlssen de dltl'olhcid ell zilf!oosheid I'an
lict bestaall.

heek Pol

Bureau Naam T c1efoon kantoor T e1t"foonhuis

Harderwijk
't Harde
Oirschot
Seedorf
Nunspcct
Rotterdam
Arnhcm
Den Helder
Utrecht
Srecnwijk
Den Helder
Secdorf
Dt"11Helder
Assen
Ween
Ede
Ilarderwijk
Blomherg
Bohne
Schaarsbl."fgl."11
Utnx:ht
Stolzcnau
~'ocnsdrccht
Amersfoort
!\:ijmcgen
Schaarsbergen
Brt"da
Vught
't Hardc
Roltcrdam

Hoofdraadsman
Stafraadsman
Coornhcrthuis
(raadsman)
(raadsvrouw)
(raadsman)
(raadsvrouw)
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R.O. (Ronaid) Battes
LI.H. (Lex) Beekt:rs
1.L (Immy) Beijer

t (jacques) van den Blink
. ( an) den Boer
. (Klazien) van Brandwijk-Wil[jer

E.Y. (Ellen) Bremer
e.e. (Tineke) Dekker-Hundling
M. (:V1etske)Dekkinga
A.B. (Adril van Deurzen
I. (Joop) Fokstra
R.P. (Rob) Gecnc
l.I. (jaap) GeUi:e
\>q.A. (Bart) Hctcbrij
e.H. (Kees) van der Hilst
A.H.T. (Ad) Hornis
LP. (Irma) Jacobs
F.G. (Frits) van der Kolk
B.).T. (Ben) van der Linden
I.). (joan) Merens
B.:VL(Beernoud) .'vloojen
l.G. I. (jan) Nau[s
V.J.t.M. (Vincent) Pecters
K.S. (Kees) Roza
P.W.M. (Peter) Samwcl
G. (Gerard) Sncls
).W.F. (Jan) Sulman
(fosé) Verheyen
G.J. (Gerrit) Vliemra
M.e. (Mart) Vogels

W.H. (Wim) Heij
F. (Frank) Spoelstra

M.). (Marias) van Dorp
e. (Carinc) van Hinte
I.M. (Joost) van Langen
:\1. (Marijke) van der Stigchel-
Wijngaard

03410-23911, tSI. 3116
05155-8109
040-]51913
09-4942817510, [st. 2285
05771-1341, tst. 2492/2498
010-4539911, [st. 341/381
085-718911, [SI. 335
02230-52405
030-366444/45
0521O-15421,lst.1643
022.10-56810
09-498 t 7510, ISt. 1285
022.10-52089
05920-58499
04950-82811, tS[. 702
08380-8 I 826
03410-2391 I. [st. 3 I 14/3215
09-4952358150 of 09-495235509259
09.4950514709, Ist. 249
085-531774
030-366444/45
09-495761704290
01646-9291 I, ISI. 2654
033-607051
080.27691 I, [st. 154/196
085-532774
076-273341
073.881000, N. 1564
05255.8000, N. 8109/8108
o 10-4539341f281
03404-14436
03404- 14436/20906

03404-14060
03404.14060
03404.14060
03404.14060

03417-56628
038-212656
01870-82368
09-4942848629
03210-18934
03480-14787
08]08-2 I 867
02991-3525
0]]-803142
05220-62273
072-641080
09-4942812470
075-703705
05947-13608
013-425425
0]0-937808
03417-58156
09-4952356621
09-4950514322
085-629745
035-234907
09-495761687
01640-47215
020-6323785
080-5638]3
080-229069
076-872688
080-239840
05250-3791
033-952099

05210-13657
05709-2575

0]5-232142
01727-13148
08]70-10205
08382-1675



Op de opkomstdag wordt hij in IIniform
gestokelt: een vreemde omgeving, geelt
keil/lis {'an gebruiken, regels, vnoruhrif-
ten; de betekenis van een groot aantal
woorden kent hij ttiet.
Allemaal onbekende leeftijdgenoten.
Ineens is hij iemand zottder zijn beroep,
zottder zijn opleiding, zonder de bekende
vaste gebruiken van thuis. de vriendenclub,
de sportclub, de t'ereniging, de kroeg.
Hij {'oelt zich rot, af/een, ontworteld, nie-
mand meer.
Hij gaat op zoek naar iets bekeltds, hij wil
weer iemand zijn, met eigelt karakter, hl/'
mor,eigellschappen.
Ineens wordt het belangrijk dat hij Tukker,
Hagenees, r'ries, Limburger of Groninger
is; dat hij al jaren werkte, veel verdiende,
J(gestrtdeerd is.
Ineens wordt het belangri;k dat hij op zo'n
uitzonderlijk goede kamer zit; het peloton
zoveel beter werkt dan dat andere; dat zijn
compagnie zo hijzonder is.
Op zoek naar eigenheid, gebaseerd op taal,
stad, streek {'an het land, beroep, studie,

groeI} - ill of huiten ht,t leger - waar hi; deel
van uit maakt.
Je maakt het mi zelf mee hoe het voelt, als
je in een zo andere omget'i"g je eigenheid,
jt' idetltiteit kwijt betlt. En waar je allemaal
naar grilpt om je weer goed en waardet'ol
te voelen.
Nog zo ~'erbaasd dat mede/anders ZOl'eel
waarde hechten aan eigen CIIlwllr, gods-
dienst, taal en (eet)gewoontcn?
Steven

De oplossing van de zandloper in het vori-
ge nummer luid(; I-spannend, 2-spannen,
3-pannen, 4-panne, 5.anne, 6-man, 7-an,
8-a, 9-al, 10 ale, 1I-kale, 12-kalen, 13-kra-
len, 14-koralen, 15-karolien.
Hieronder een puzzel waarbij de drie juiste
woorden van elk zeven leners zowel hori-
zontaal als vertikaal dienen te worden in-
gevuld. De omschrijvingen luiden als volgt;
I-kluns, 2-omhoogtrekken, 3-sport of spel.

/
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VIETNAM een man die enst aan de kant van de
Fransen had gevochten en vervolgens voor
de Amerikanen had gewerkt. Ook hij was
niet aan een heropvoedingskamp ontko-
men na 1975 en dm laatste had hem gehro-
ken .

Een reis tussen communisme en kapitalisme
Aankomen in Saigon is ccn wereld apart. Het straatbeeld wordt bepaald
door fruit- en groenteverkopers, fietstaxi's die alle mogelijke handel vervoe-
ren en hovenal de enorme hoeveelheid fietsers.
Het Franse koloniale verleden komt tot uitdrukking in de brede boulevards,
de straatnamen en de Franse baqyctte, overal vers te krijgen samen met de
Franse smeerkaas, La Vachc qUl Rit (de Franse overheersing eindigde in
1954). Officieel heet Saigon nu Ho ehi l\ifÎnh City, sinds het communisme
de macht overnam in Zuid-Vietnam. Alhoewel, daar zijn nieuwe plannen
voor, want de naam is te lang en te onhandig in het internationale handels-
verkeer, dus hinnen niet al te lange tijd is Saigon misschien weer de officiële
benaming.
Zo hectisch als Saigon is, zo kalm is Hanoi. laatstgenoemde is de hoofdstad
van Vietnam - een prachtige ruime stad mct vcel groen en water - en het cen-
trum van de politiek en de buitenlandse diplomatie cn handel,

• Naar vrije markt
Sinds 1987 is het roer omgegooid in
Viernam, de Doi Moi is de Vietnamese va-
riant op Glasnost. Vooral in het Zuiden is
dit goed merkhaar. Eigen initiatief wordt
toegelaten, kleine bedrijfjes schieten als
paddestoelen uit de grond. In Zuid-
Vietnam is dit verder ontwikkeld dan in
het Noorden. De draad van voor de oorlog
wordt weer opgepakt in het Zuiden, terwijl

... sporen uit de oorlog
Op vele andere manieren zijn ook nog de
sporen van de oorlog te zien. Mensen Illrt
huidaandoeningen van de door de Ameri-
kanen gebruikte chemische wapens (o.a.
'Agent Orange') en veel mensen met afge-
rukte Iicha<lmsdelen. Niet alleen lichame-
lijk maar ook geestelijk zijn velen ver-
minkt, in zich zelf pratende en huilende
mensen horen bij het straatbeeld in Saigon.
Ongetwijfeld heb je dit prohleem in Hanoi
ook, maar daar worden ze door een strak
toeziende politie meteen weggehaald.
In het landschap zijn de homkraters goed
te 7.ien, met name in de huurt van bruggen
en kruispunten. Tijdens de treinreis van
Hué (lil;t op de grens van Noord en Zuid)
!laar Hanoi passeer ie een lange kale vlakte
die eens een bijzonder natuurgebied is ge-
weest. De chemiM:he wapens hebben de na-
tuur volledig vernietigd.
Op een vriendelijker manier is het verleden
soms ook te herkennen. Zo is het land
overspoeld mrt hiljarttafels, destijds inge-
voerd door de Amerikanen, die een groot
contrast vormen met de vaak armoedige
omstandigheden waarm men leeft.
Amerikaanse lel;erhclmen doen nu dienst
als emmers. bij waterputten en bij handen
plakken. En oude aanstekers van het
Amerikaanse leger vinden gretig aftrek on.
der toeri,ten.

Noord-Vietnam van Ho ehi Minh en het
kapitali,ti,che Zuid-Vietnam, waarbij
Zuid steun kreel; van onder andere
Amerika. Overigens stonden veel mensen
in het Zuiden niet onsympathiek tegenover
Ho. Deze oorlog, die begin jaren '60 be-
gon, werd door Noord-Vietnam in 1975
gewonnen. Sindsdien is zowel Noord als
Zuid communistisch.
De bemlking mag de batste paar jaar vrij-
rr pratrn en dat gebeurt ook. Mensen zijn
\'erbitterd en vol verdriet. In Zuid-Virtnam
hebben velen voor de Amerikanen gewerkt
tijdens de oorlog. In 1975 zijn zij daar door
dezelfde Amerikanen achtergelaten, om
vervolgens in heropvoedingskampen ge-
drild te worden in de leer van Ho ehi
Minh.
Ik sprak met een vrouw in Saigon die als
radiotelegrafiste voor de Amerikanen had
gewerkt en na de oorlog zeven jaar in een
heropvoedinl;skamp had gezeten. Het \'er-
driet was groot. alles voor niets gewt-est.
Voor niets grvochten om daarna gestraft te
worden met een heropvoedingskamp.
Haar kampnummer stond op haar linker-
hovenarm getatoeëerd, de verhalen daar-
over waren gruwelijk. Pas sinds twee jaar
kon ze haar Engels weer ophalen, nu con-
tact met toeristen niet langer uwer een
strafbaar feit is. Een baan hij de overheid
was gezien haar verleden onmogelijk, veel
mogelijkheden blij\'en cr dan niet over in
een communistisch land. Haar hoop was
op de toekomst gericht, misschien dat het
plotseling toegenomen toeri,me h<lar werk
zou kunnen geven.

Oudere mensen hebben niet alleen de
Amc.>rikaanse bezetting lllc.>c.>gemaaktmaar
ook de Franse (Vietnam behoorde tot de
Franse kolonie IndoChina). Ik ontmOt."ue

Viewamt'se olld-striider in SaiXon, die :;:awel
aan de Franse als AmerikililTlW ziiJe l'ocht

Ol/Je l'rollW in KeJachten l'er:wnkell, Halloi

Trots zijn de mensen op hun Vietnam dat
het, na alle ellende, nu zal gaan maken.
Vooral het meer ,ommunistische Noorden
is erg nationalistisch. Ho ehi Minh is de
held van velen. Er zijn verschillende musea
aan hem gewijd, alsook een mausoleum in
Hanoi. Het meest opvallend is de sfeer van
de jaren zestig, de auto's, de muziek. de
cafés, Je kledinl;. alles doet aan de zestiger
jaren denken. Sinds het einde van de oorlog
in 1975 zijn buitenlandse invloeden nau-
welijks doorgedrongen, de tijd is als het
ware sril blijven staan en pas recenrelijk
zijn de grenzen voor buitenlanders weer
openl;esteld.

• Littekens en ...
Het land is geteisterd door \'ele oorlogen.
De laatste was tussen het communisti,che
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schoenen te schui~'en dat hij uit vrije wil in
Vietnam was achtergebleven na de oorlog.
Het kostte hem jaren van juridische touw-
trekkerij voordat hij erkenning kreeg dat
hij volledig onvrijwillig in Vietnam was
achtergebleven.

Stradtverkoper ill Halloi

• Verwachtingen
De verwachringen van Vietnam als opko-
mende economie zijn hooggespannen en
niet onterecht. Het land heeft veel natuur-
lijke hulpbronnen (olie, hollt, kolen, gas, ij-
zer, bauxiet en vis), de lonen liggen laag èn
(mijns inziens een cruciale factor) de scho-
ling van de mensen is aanzienlijk hoger dan
in de omringende landen, Meer dan 90%
van de mensen kan lezen en schrijven, een
percentage waar Indonesië en Thailand ja-
loers op kunnen zijn.
Of de weg van het kapitalisme ook de weg
naar democratie is, blijft jammer genoeg
zeer de vraag. Signalen in die richting zijn
nog niet gegeven en verwacht wordt dat de

.."_.

tot die bedrijven beperkt die onrendabel
zijn (I 70%) en waar de buitenlanders dus
niet zo happig op zijn.
Buitenlandse kennis is dringend gewenst,
onder meer op het gebied van winning van
delfstoffen. Olie is cr veel en Shell, Mobil
en consorten staan in de rij om contracten
te bemachtigen voor pwefboringen,
Wetgeving is er nauwelijks. Is in Nederland
het mijn en dijn gen'geld in een burgerlijk
wetboek, aldaar is het verschijnsel niet be-
kend, want persoonlijke eigendommen
worden niet erkend: alles is immers van de
staat. Een riskante onderneming voor bui-
tenlandse investeerders die geen wet achter
zich hebben die hen beschermt tegen dief-
stal van hun gci'nvesteerde gelden eruof ei-
gendommen.
Dit is een van de voorbeelden waaruit
blijkt dat handel met ht't buitenland nog
veel obstakels het'ft.
hiaar de belangrijkste hindernis blijft het
handelsembargo van de Verenigde Staten,
die in verband met een onverwerkt verle-
den een zeer harde houding hebben aange-
nomen tegenover dit straatarme land.

Overigens belichtte berichtgeving in De
Bangkok Post enige tijd geleden, over die
.'vtIA's een voor mij compleet nieuwe kant.
Omdat de Amerikanen vlak na de oorlog
weigerden internationaal erkende herstel-
betalingen te doen (het ging om een klein
bedrag) werden de MIA's niet uitgeleverd
aan de Amerikanen. De Vietnamezen von-
den dat eerst het geld moest worden be-
taald. Over de MIA's werd sindsdien door
de Amerikaanse overheid zo weinig moge-
lijk gesproken.
Eind jaren zeventig wist er een M[A te ont-
snappen uit Vietnam, Teruggekeerd in de
Verenigde Staten probeerde het Ameri-
kaanse ministerie van defensie hem in de

• MIA's een probleem
Onder het mom van de niet-coöperatieve
opstelling van de Vietnamese regering met
betrekking tot vermiste Amerikaanse mili-
tairen, de zogeheten MIA's (Missing in
Actions), willen ze het embargo niet ophef-
fen. De komst van Clinton wordt in dit ver-
band als een verlossing gezien.

,.-
OTAIWAN"',"GKONG

• Nauwelijks wetgeving
Zo worden Vietnamese bedrijven te koop
aangeboden, waarbij de overheid zich wel

,

het Noorden - dat al vcellan~er communis-
tisch was - meer moeite heeft meTde nieu.
wc kapitalistische weg. In het l':oorden, in
Hanoi zijn de meeste winkels en restau-
rants nog op communistische leest ge-
schoeid: verkopers, obers en serveersters
die met moeite tot actie te bewegen zijn.
Een eerste succes op weg naar een vrije
markt economie is al gehoekt. Was
Vietnam eens een rijstimporterend land,
sinds het eigen initiatief is ingevoerd in de
rijstbouw is de oogst enorm gestegen en be-
hoort het nu tot een van de belangrijkste
rijstexporteurs. .
Hanoi is het centrum \'oor buitenlandse
handelsdelegaties, want de beslissingen
worden hier genomen. Een beetje onwen-
nig. Sinds dt' Foreign Invcstmenr Law in
1987 is geïntroduceerd verloopt de over-
gang naar een vrijere economie niet gemak-
kelijk. Maar de honger naar harde valuta is
groot en iedere buitenlander met geld
wordt met open armen ontvangen.

Kleine ondernemt'r in
Halloi

.nam In the Region
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Vietnamese overheid 7.eer terughoudend is
(en zal zijn) om een vrije markt economie
gepaard te laten gaan met een vrij politiek
systeem. De ervaring die nu worut opge-
daan in de voormalige Sovjet Unie is hel
belangrijkste argument voor hen om daar
zeer terughoudend in te zijn. Geleidelijk
moeten de zaken gaan, plotselinge veran-
deringen leiden alleen maar rot ehaos, zo is
de opvatting.

• Reizen door Vietnam
Een heel bijzonder land dat gastvrij Slaat
tegenovet toeristen, zo zou Vietnam om-
schreven kunnen worden. Aangezien de
toeristenindustrie cr e(.hter nog in de kin-
derschoenen staat, is hel af en toe wel wat
improviseren. Bangkok is het centrum van
waar uit je het hcste eell visum (f 200,-) en
een ticket naar Vietnam kunt regelen, dit
alles kost ongeveer 4 dagen. Vietnamese
Airlines heeft niet onterecht een dubieuze
reputatie, gelukkig kun je ook met Thai
Airlines of Air France vliegen. In Vietnam
zelf kun je met minibusjes of de rrtin rei-
zen. Dit laatste is naar verhouding erg prij-
zig (500% van de lokale prijs), een treinreis
van Saigon naar Hanoi kust ongeveer
f 350,- voor een 36-urige reis. Eten en
drinken zijn erg goedkoop, meer dan f 10,-
per dag kun je niet opmaken (tenzij je het
buitenlandse bier verkiest boven het loka-

Groot/'ader met kll'illkinJ in Saigutl

Ie). Overnachtingen liggen tussen de f 10,-
à f 20,- voor een comfortabele twee-
persoonskamer.
Hel klimaat is op veel plaatsen aangenaam,

in de bergen kan het echter hehoorlijk
koud zijn (\'Orst is niet uitgesloten). Hanoi
kent verschillende seizoenen, in februari
kun je cr regen en 17 graden verwachten.
in juni kan het behoorlijk warm en vochtig
zijn met zo'n graad of dertig.
A'lngezien de gevolgen van chemische wa-
pem allerminst duidelijk zijn worut zwan-
gere vrouwen afgeraden een be7,oek te
brengen aan Vietnam. En vrouwen die
zwanger willen worden wordt aangeradl'n
tenminste een iaar, na eell verblijf in
Vietnam. te wachten.

• Cambodja
Veel reizigers combineren een reis n,lar
Vietnam met een bezoek aan Cambodja. In
Saigon of Bangkok kun je een visum rege-
len voor Cambodja. Zit je echter in
Cambodja voor je werk als \IN-militair,
dan lijkt me een onderbreking in Bangkok.
of één van de eilanden in hel Zuiden van
Thailand, aanzienlijk meer ontsp'lllning
geven dan Saigon of Hanoi.
Bangkok is vertrouwd met toerisme voor
zeer lange tijd. \X'esters eten. westerse
kranten en een kamer met airconditioning
kunnen zeer aangenaam zijn om bij te ko-
men van alle moeilijkheden en ontberingen
die reizen en werken in de tropen mei zich
mee kunnen brengen.

GiUe Hei;

"jONGE,;)ONG'i:,;:)ONGE-, wA'" EEN
~"lS. Çt>1"E-N H££f'T '''E' MelD.

Nieuwc bundels tekenwcrk van Petcr van Straatcn
Peter van Straaten is niet alleen een begaafd tekenaar {inmid-
dels zo'n slordige vijftig alhum~ met strip- en tekenwerk}, een
knap schrijver (l.eS boeken over zijn feuilleton-figuur Agnes),
maar bovenal een bijzonder scherp waarnemer. Deze laatste
kwaliteit weet Van Straaten vooral tot uitdrukking te brengen
in zijn zogenoemde 'zorgelijke tekeningen', te vinden in hundels
als Aloeder, ik (,en lIiet gelukkig, Het blijft tobben en Wat geeft
dat nOI/.
Om met dit genre tekeningen een nog groter publiek te hcreiken
werd gekozen voor een nieuwe pllhlikatievorm, waarbij de
prenten naar thema werden gerangschikt. Zo vers,henen in
1991 drie bundels met als onderwerpen: Ol/ders en kinderen,
Tro/lllJ en OlltroUW en Eten ,'n drilIkelI. Eind vorig jaar werden
aan deze reeks drie nieuwe titels toegevoegd. te weten VrouwelI
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ell /1/</lIlIell,Reizen e/l trekken en Alel/5 en bedrijf.
Deze mooi uifgevoerde gehonden boekjes zijn ideale weggevers
aan een familielid, vriend(in) of kennis, "".aarbij men naast be-
minnelijke (het kado doen op zichzelf) ook edukatieve (een
spiegeltje vourhouden) overwegingen op het oog kan hebht'n.
De hier afgedrukte twet."tekeningen spreken, wat dit laatste be-
treft, voor zichzelf. Dat denk ik althans. Of Je ontvangers van
dit SOOrtgeschenken zich ook altijd zullen herkennen in het te-
kenwerk van Peter van Straaten is een kwe~tie van gewoon uit-
proberen.
Peter van Straaten: Vrouwen en mannen, Reizen en trekken en
Mens en bedrijf, Van Gennep, Amsterdam 1992.64 blz. J 9,90.
(WH)





PLEISTERS OP STRUCTUREEL GEWELD
Onze maatschappij belijdt gelijkwaardigheid slechts met de mond

Er blijkt veel geweld in de wereld. Het doodslaan, ven'moden, kidnappen,
het letsel toebrengen is nict uit de krant of van het beeldscherm te verdrijven.
En als wc geweld nog wat ruimer nemen en daar ook nog het indirect treffen
van personen aan toevoegen door middel van de beschadigin~ of vernieti-
ging van hun eigendommen, dan krijgt geweld al ccn gcwc1d,B.c afmeting.
Maar ook daar behoeven we het niet bij te laten, bij dat duideiJjk zichtbare
en aan de burger via de media gerapporteerd geweld is nog een en ander toe
te voegen, zoals minder spectaculair straatgeweld, verborgen sexueel geweld
en onderdrukking van de ene mens door de ander, al dan niet bewust ten uit-
voer gebracht.

De slachtoffers van veel geweld worden in
hun individuele gedaante veelvuldig gt."-
wond, terwiil al dan niet efficiënt werken-
dt."instellingen en deskundigen zich buigen
over hun rrauma's. \X'at minder aan de or-
de komt, of bijkans helemaal niet, zijn de
maatschappelijke oorzaken, de maats..:hap-
pelijke samenhang, de structureIl' vrrhou-
dingen en rclaties in de maatschappii dil.'in
helangrijke mate geweld, ook het minlicr
spectaculaire alledaagse geweld, producr-
ren.

• Het begrip geweld
Ah-orens nader op de vraag in tI.' gaan
wa,Hom die aandacht voor die maatschap-
pelijke samenhang er niet, of althans wei-
nig, is en waarom wel in therapeutische zin
en individuele zin over dit grweld wordt
gesproken, is het zinvol eerst de "renzen
van het geweldshegrip nauwkeuriger, zij
het ruimer, te trekken. De opvatting dat ge-
weid alleen maar hestaat uit concrcte,
zic1ubare daden die vernietiging of hescha-
diging van personen of goederen tor inzet
hehben is te beperkt.
Het woordenboek, dat al wat verder gaat
dan de dagelijkse betekenis die men aan ge-
wdd toekent, vermeldt achter het woord
gewcld: 'macht, heerschappij, gebruik en
misbruik van het recht van de sterkste, we-
derrechtelijke handeling tegcn personen en
goederen'.
Geweld heeft kennelijk ook met macht te
maken en macht kan omschreven worden
als het vermogen de gedrags:llternatieven
van mensen en groepen tegen hun wil en
helang of in hun belang te beperken dan
wel te verruimen. Geweld zou dan macht
zijn voor zover aangewend om personen in
hun grdragsalternatieven re heperken.
Polemologen willen nog wel eens, als het
om geweld gaat, verwijzen naar de ge-
weIdsdefinitie van de 1':oorse polemolog
Galtung. Galtung zegt dat geweld <lanwe-
lig is, wanneer menselijke wezens zodanig
worden heïnvloed, dat wat z.ij feiteliik li-
chamelilk en geestelijk verwerkelijken, he-
neden datgene blijft waartoe zii potentieel
in staat zijn.
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:Vlet deze verruiming V<lnde inhoud van
het geweldshegrip wordt meer zicht geho-
den op al die gewelds\'ormen, die niet met
hel dageliJks spraak~ehruik gegn'en zijn.
Geweld kan in de visie van Galtung heel
hewust watden uitgeoefend, maar kan ook
een produkt van structuren zijn, waarvan
de instandhouders maar ten drie beseffen,
wat zij in feite verwerkelijken. De honger
in Somalië is niet alleen een produkt van
overigens niet op hongersnood uit zijnde
hendes. maar wordt tevens veroorz.aakt
door de aanwezigheid van grote hoeveelhe-
den wapens, die ook door Russen en
Amerikanen in het kader van hun politieke
machtsuitoefening aldaar zijn neergelegd.

• Gelukkige slaar
Geweld kan bewust ervaren worden, maat
ook door de sbchtoffers niet als zodanig
herkend: illustratief is de grlukkigr slaaf,
die met een hap riist naast zich op dl.'mat
van de meester mag slapen. Ik heb enige
(iid - in miin jonge jaren. in een vleesfa-
hriek blikjrs mogen poetsen alvorens rr
machinaal een etiket omheen werd geklapt;
een niet z.eer geestverriikende hezigheid.
Een man die naast mij staande hel zelfde
werk al 15 iaar deed was hoogst content en
gelukkig en toch kon je je afvragen of hiet
geen slachtoffer van langdurig geweld
stond, wiellS relatief fysiek gewelddadige
vrije tijdpassering op de kermis door het
geeSTdodendwerk was voorgrschreven.
Geweld kan bewust en onbewust worden
uitgeoefend rn ondergaan, het kan verhor-
gen zijn, nog geen duidelijk zichbare vor-
men hehhen aangenomen. Langzaam maar
zeker tekent zich het lot van tweede rn der-
drrangs Europeanen in het Europa van de
toekomst af, een steeds zichtbaarder resul-
taat van economisch en politiek srructureel
geweld in het Europa van na 1992.
Geweld kan fysiek maar ook geestelijk ziin.
Als geweld te maken heeft met hel zich ver-
wezenlijken van dl.'mens, dan geldt dit zo-
wel voor de Ii,hamelijke als voor de geeste-
lijke ontwikkeling. En omdat die mens een
eenheid van lichaam en geest is, geldt dat

een slechte lichamelijke conditie een volle-
dige gerstelijke ontplooiing in de weg staat
en ook omgekeerd.

• Structureel geweld
Het geestelijke en fysieke geweld in de we-
reld en in onze maatschappij hestaat uit tal
van omstandigheden, situatirs en vooral
structurcn van allerlei aard, die ertoe leiden
dat mensen zich slechts gebrekkig als mens
vetwezenlijken. Van groot belang is dan
ook onderscheid tI.'maken russen persoon-
lijk en structureel geweld. Structureel ge-
weid i" meer dan persoonlijk geweld, een
permanente geweldsbron en een vorm van
geweld dil.' in hoge mate zowel fysiek als
gerstelijk voor miljoenen mellSrn vernieti-
gend uitpakt, zowel in Somalië als op indi-
viduele basis in het hO'ipitium (tijdelijk te-
huis; red.) VOOtasielzoekers. Het aantal fy-
sieke, dodcliike maar ook geestrlijke
sl.lChtoffers van structureel geweld dat et-
toe leidt dat een zo groot deel van de we-
teld verstoken blijft van de bevrediging van
hun eerste levenshehoeften, overtreft vele
malen dl.'slachToffers van dirrct oorlogsge-
weld. Fysiek oorlogsgeweld, dat overigens
ook in verband te brengen is met de aanwe-
zigheid van conflicterende economische,
politieke, maatschappelijke en ideologische
structuren.
Willen we van veel geweld verlost worden,
of dat nu her geweld van oorlogen, sexueel
geweld in de man-vrouw relatie, het onder-
drukkend gewdd als gevolg van economi-
sche en politieke verhoudingen binnen de
maatsch:lppij en tussen STatenis, dan zullen
we fundamentele veranderingen moelen
aanhrengen en of een aansprekend en haal-
haar alternatief voor onze maatschappii
moeten bieden en dat laatste is er kennelijk
niet.

• Individualisering
Tal van helangen \'erzetten zich daar overi-
gens ook tegen; de gevestigde maatschappij
zal een ontwikkeling die haar ei~en failliet
hetekent niet stimuleren. Hooguit zal men
de meest zichtbare gevolgen - en dan onder
bepaalde voor, ••.aarden - willen verzachten.
Wél doen aan slachtofferhulp, maar niet
aan die maatschappelijke verandetingen
waardoot bepaalde categorieën slacht-
offers tot het verleden zullen behoren. De
gevestigde maatschappii behelpt zich met
een subjectivistisch (vooral door het ik he-
paald; red.) heeld van conflict en pro.
bleemoorzaken, zodat structurele verande-
tin~en buiten beschouwing kunnen hlijven.
Paus en Koningin doen oproepen aan de
mensen van goede wil, maar pleiten zelden



voor ingrijpende maatschappelijke, econo-
mische en politieke veranderingen zonder
welke de conflicten en problemen niet op-
losbaar zijn. Het plakken van pleisters en
tapes op duidelijk zichtbare en individuele
wonden en monden neemt iets van de on-
rust voor de gevestigde maatschappij weg,
zonder d'1t zij haar bestaan op het spel be-
hoeft te zetten.
De individualisering van structurele pro-
blemen draagt ertoe bij dat de feitelijke
maatschappelijke oorzaken minder belang-
stelling krijgen. Waarbij nog komt dat juist
bij de institutionalisering van die individu-
ele hulp een nieuw belang wordt gecreëerd,
dat van de professionele hulpverlener, die
immers kan bestaan en voortbestaan hij de
gratie van de aandacht voor de slachtoffers
en niet bij de uitschakeling van de oorza-
ken van die slachtoffers. Zoals ook de
krijgsmacht en zelfs de vredeswetenschap-
per een hun bestaan wettigend belang heb-
ben bij de aanwezigheid van oorlog, zo
heeft de hulpverlener een zeker helang hij
de aanwezigheid van slachtoffers.
Misschien is de stelling wat te uitdagend,
maar de hulpverleners hebben over het al.
gemeen het geweld niet ontdekt. De aan-
d'lCht voor geweld in het huwelijk, incest
en dergelijke komt ~'ooralop naam van de
vrouwenbeweging, zoals indertijd de voor-
lopers van de socialisten het geweld van de
kinderarbeid signaleerden, dat nadien - het
kinderwetje van Van Houten. een juridi-
sche oplossing kreeg, die maatschappelijke
ontwikkelingen ter zake bevestigde of af-
dwong. Voor een dergelijke oplossing met
betrekking tot sexueel geweld, met name in
het huwelijk, blijkt onze maat!>Chappijnog
geen perspectief te kunnen bieden, tenzij
misschien het afschaffen van het huwelijk.

• Discussie ongewenst
Dat veel geweld niet wordt besproken 10

zijn oorzaken, of überhaupt onder de
maatschappelijke tafel blijft, heeft veel te
maken met de ongewenstheid van discussie
en signalering van dit geweld voor de
maatschappij. De werkloosheid, en zeker
langdurige werkloosheid, is een bron van
frustratie voor vele jeugdigen. Voor wver
scholingsprogramma's tekortschieten bie-
den voetbalvandalisme en relschoppen een
meer fysiek gewelddadige uitweg en als die
onvoldoende werkt zijn er zondebokken
aanwezig, aan wier creatie de politiek al

dan niet bewust meewerkt. In volgorde van
belang voor de gevestigde maatschappij en
het van kracht zijnde economisch systeem
komt dan eent de wndebok als probleem
ter tafel, vervolgens bet vandalisme van de
jeugd en pas in derde instantie - en als het
e\'en kan helemaal niet - de structurele eco-
nomische oorzaken van her betreffend ge-
weld.
In tijden van collectieve kritiscbe bezin-
ning, zoals in de Meirevolutie (1968), werd
het mogelijk ook oorzaken van alledaags
en \'erborgen geweld minstens te duiden.
Zodra echter de maat~happij van de
scbok bekomen was en de economische te-
ruggang een feit, wordt aandacht van de
primaire oorzaken van alledaags geweld -
maar ook van ander geweld - als een zekere
luxe beschouwd en met het minder en zelfs
acritisch worden van de politiek een pro-
bleem dat men maar beter kan mijden.
Kenmerkend is thans de opwinding over
bet zogenoemde illegalenvraagstuk - ook
iets dat kennelijk voor een individuele op-
lossing in aanmerking komt - en het gebrek
aan aandacht van de politiek voor de struc-
turele oorzaken. Niet de maatschappeliike
samenbang wordt in de beschouwing be-
trokken, maar de waarneming van indivi-
duele onvrede bij wijkbewoners in stadsge-
bieden met veel buitenlanders.
Bij het individualiseren van geweld leveren
ook de media en met name de televisie een
waarschijnlijk niet onaanzienlijke bijdrage.
Zichtbaar te maken zijn immers wel de
slachtoffers van het geweld, maar moeilij-
ker de oorzaken en zeker als die oorzaken
van verborgen economische en politieke
aard zijn. :-\ict de documentaire over oor-
zaken en oorzaken van oorzaken trekt vol-
doende kijkers, maar wel de sensationele
vertoning van duidelijk lÎcbtbaar geweld,
althans voor zover dat in de politieke lijn
past, wals de ontkenning van slachtoffers
tijdens de Golfpresenraties overtuigend
heeft aangetoond.

• Maatschappij patiënt
De maatschappij, ons economisch en poli-
tiek systeem, is in oorzakelijke zin de
hoofdpatiënt met een autistische (extreem
naar binnen gekeerde; red.) inslag, die op
grond van eigen belang een selectieve aan-
dacht ten toon spreidt voor geweld. De
symptomen zijn gebrek aan aandacbt voor
structurele en maat!>Chappelijkeoorlaken

en wel aandacht \'oor indi\'iduele manifes-
taties van de maatschappelijk verankerde
en verborgen ziekten. In de spreekkamer
van de politiek, altbans van de huidige po-
litiek en zeker na het uitvallen van het so-
cialistisch alternatief, past slechts de hulp-
verlener of de charitas, de zorgzame bur-
gers die de gevolgen op hun schouders ne-
men van de maatscbappelijke bronnen van
geweld. Gelijkwaardigheid in de praktijk
van alle gezinsleden, staats- en wereldbur-
gers zou diverse belangen, - die geïnstitu-
tionaliseerd zijn in man-vrouw verhoudin-
gen, economische wereld~'erhoudingen, in
aard en lokatie van industrie en diensten-
sector - schaden.
Voor onze maatschappij is bet daarom
gned met de mond de gelijkwaardigheid te
belijden, de di!>Criminatievan minder- en
meerderbeden af te zweren, zich te verkla-
ren \'oor realisering van mensen- en
groepsrechten, maar de effectuering daar-
van na te laten.

Wie of wat kan een diepgaande bezinning
en hernieuwde aandacbt voor structurele
gewcldsoorzaken op gang brengen?
Kennelijk niet onze zogenaamde progres-
sieve politieke partijen, niet de vertroste,
vertee-elvierde, in spelprogramma's op-
gaande media en niet de universiteiten.
t>.1aatschappijkritische studierichtingen
passen niet meer op de \'eramerikaniseerde
universiteiten, waar de studenten beleids-
wetenschappen, management en bedrijfs-
organisatie zich voorbereiden op een steeds
onwaarschijnlijker carrière bij bedrijfsle-
ven en de overheid.

• Hoop?
Het geweld dat inherent is aan een nieuw
soort klassenmaatscbappij dient zich steeds
nadrukkelijker aan en niet alleen in de
Verenigde Staten. Hoop op een fundamen-
tele oplossing is er niet, wel boop voor de
hulpverleners zolang zij met de individuali-
sering van de structurele gewcldsvraag-
stukken tegen wil en dank bun bijdrage le-
veren tot het in standhouden van her struc-
tureel geweld. Dat doet overigens iedereen
die actief of passief in een bepaalde samen-
leving functioneert, al is hct maar door met
een discussie de eventuele onvrede over de
gang van zaken bevredigend te kanaliseren.

Leon Weeke
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Onderhandelen voor meer werk

CAO-OND ERHAND ELINGEN
1993

Een dezer dagen beginnen de onderhandelingen over de collectieve arbeids-
overeenkomsten (CAO's). Werkgevers- en werknemersorganisaties onder-
handelen dan over de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden voor het
komende jaar. In een CAO wordt in de eerste plaats vastgelegd hoeveel de
lonen zullen stijgen en daarnaast maakt men afspraken over het aantal va-
kantiedagen, de VUT, de hoogte van de uitkering hij ziekte, hoeveel uren de
werknemers pcr weck moeten werken, enzovoort.
CAO-onderhandelingen eindigen meestal met ecn winnaar en ccn verliezer.
Immers, als de vakbeweging een mooie loonstijging weet te bevechten, dan
gaat dat tcn koste van het inkomen van de ondernemer en andersom, wan-
neer de ondernemers weten te bereiken dat aan zieke werknemers minder
loon hoeft te worden betaald, gaat dat ten koste van het inkomen van werk-
nemers. Als de één wint, verliest de ander en dat is logisch, zou je kunnen
zeggen, want de koek kan maar één keer worden opgegeten.
Echter, dit jaar is het mogelijk dat beide partijen als winnaar uit de strijd te
voorschijn komen, simpelweg door de koek eerst te vergroten en hem pas
daarna op te eten.

\'('essd Visser

• Kans voor open doel
Werkgevers en werknemers hebben dit
voorjaar de kans om zichzelf van hun beste
kam te laten zien. Door het centraal ak-
koord goed te vertalen naar de verschillen-
de bedrijfstak-CAO's, kunnen 7.1'niet al-
leen beiden als winnaar uit het overleg ko-
men, maar kan ook het grote leger werk-
zoekenden een winnaar worden van hrt
CAO-overleg.
Bovendien hebben werkgevers en werkne-
mers de kans het prestige van de overleg-
economie'op te vijzelen. Regering en parle-
ment hebben de laatste tijd veel kritiek op
de overlegeconomie: deze zou alleen maar
leiden tot starheid in onze economie en bo-
vendien zouden vooral werknemers en
werkgevers ge7.amenlijk verantwoordelijk
zijn voor het schandalig hoge aantal men-
sen met een WAO-uitkering. In de komen-
de CAO-onderhandelingen kunnen werk-
nemers en werkgevers Ialen zien effectief
bij te dragen aan een grotere arbeidsparti-
cipatie. In tegenstelling tot regering en par-
lemem, die zich hoofdzakelijk druk lijken
te maken o~'er hoe verschrikkelijk men de
WAO-uitkeringen kan verlagen en over
hoc hardvochtig men bijstandsgerechtig-
den kan comroleren en sanctioneren, zon-
der dat men veel serieuze maatregelen
neemt om het grondwettelijke recht op ar-
beid nu eindeliik eens te realiseren.

aantal uitkeringsgerechtigden daalt, kun-
nen de werkgeverspremies omlaag, waar-
door de ondernemersinkomens nog eens
extra stijgen.

• Wat te doen?
Het is natuurlijk allemaal gemakkelijk ge-
7.egd,maar hoe hereik je nu dat de bestaan-
de vacatures en de gecreëerde werkgelegen-
heid worden hezet door uitkeringsgerech-
tigden? Welnu, per CAO 7.Oudenactieplan-
nen kunnen worden gemaakt die een aan-
tal punten bevatten.
In de eerste plaats moeten de bestaande
vacatures worden opgespoord en moet
worden nagegaan op welke plaatsen extra
werkgelegenheid kan worden gecreëerd.
In de twel."deplaats moeren dan mensen
worden opgespoord die voldoende gek••••.a-
lificeerd zijn om de betreffende arbeids-
plaatsen te gaan he7.etten. Dar behoeven
niet prr se werklozen of arbddsongeschik-
ten te zijn. Omdat veel mensen werk doen
dat iets beneden hun niveau ligt, 7.OUcr ook
aan gedacht kunnen worden werkenden
naar die plaarsen te bemiddelen, zodar er
plaatsen openvallen die op hun beurt weer
opgevuld kunnen worden door mensen die
nu nog een uitkering hebben.
En in de derde plaats zou een deel van het
geld uit de loonruimte besteed kunnen
worden aan het veryoten van de capaciteit
V.lnarbeidsbureaus, 7.(xlatmeer bemidde-
laars, intensiever aan het werk kunnen om
de bestaande of gecreëerde vaCatureSop te
vullen. Immers, nu hebben arbeidsbureaus
vaak niet de tijd of de menskraeht om vol-
doende vacatures op re sporen of voldoen-
de contact te houden met hun c!iëmen, laat
staan de werkzoekenden te bemiddelen
naar werk.

daalt het aamal mensen met een uitkrring.
Deze dingen zijn voor beide partijen gun-
stig.
De l()erknemersorganisaties bereiken door
dr toename van het aantal werkenden een
extra stijging van de loonsom. Bovendien
daalt het aantal uitkeringsgerechtigden,
waardoor de sociale premies omlaag kun-
nen en de koopkracht van werknemers ex-
tra stijgt. Daar bovenop komt nog eens een
keer dat de sociale premies worden opge-
bracht door meer werknemers, zodat iede-
re werknemer minder premies hoeft te be-
talen, en er dus netto extra op vooruit gaat.
Tenslone is het zo dat door de toename
van het aantal werkenden en de afname
van het aantal uitkeringsgerechtigden de
politieke druk voor een ontkoppeling van
sociale uitkeringen en lonen vermindert.
De l()erkgeversorganisaties bereiken door
het gebruiken van een deel van de loon-
ruimte een grotere produktie van goederen
en diemtrn en daardoor een extra toename
van hun winsten. Doordat tegelijkertijd het

• Twee winnaars
Momenteel is de situatie op de arbeids-
markt zo dat honderdduizenden mensen
op zoek zijn naar een baan, maar geen
werk kunnen vinden. Tegelijkertijd hebhcn
veel ondrrnrmrrs vacatures waarvoor zij
geen mensen kunnen vinden en daarnaast
is cr op tal van plaatsen veel werk te doen,
waarvoor het geld ontbrrekt. Indirn wrrk-
gevers en werknemers afspreken een deel
van de loonruimte te gebruiken voor inten-
sieve bemiddeling van werkzoekenden
naar vacatures en voor de plaatsing van
werkzoekenden op nieuw te creëren banen
op plaatsen waar grore behorrre is aan
werk of waar de werkdruk erg hoog is (in
bijvoorbeeld ziekenhuizen en bejaarden-
oorden) dan gebeurt het volgende.
In de eerste plaats neemt dan het aamal
werkenden toe. Ten tweede stijgt daardoor
de produktie van goederen en diensten (de
economische groei neemt toe) en ten derde

In het najaar '92 sloten de centrale werkne.
mers- en werkgeversorganisatirs rrn cen-
traal akkoord. Daarin spraken zij af dat de
CAO-onderhandelingen dit jaar pas op 1
februari zouden beginnen, dat de loonont-
wikkeling gematigd zou blijven en dat een
deel van de loonruimte wu worden benut
voor het creëren van meer werkgelegen-
heid, vooral ten hehoeve van vrouwen, ou-
deren, gedeeltelijk arbeidsongeschikten,
langdurig werkl07.enen allochtonen.
Indien de CAO-onderhandelaars doen wat
in het centraal akkoord is afgesproken, dan
komen beide partijen als winnaar uit het
overleg. Lapt één van beiden of allebei het
centraal akkoord aan zijn laan, dan wor-
den diegenen die graag willen werken,
maar geen werk kunnen vinden, het kind
van de rekening.
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CATALOGUS
Oud-legeraalmoezenier Kees Koning heeft
iets tegen wapens. Regelmatig probeert hij
in te b,ekt'/! bij militaire bases om U te be-
werken. Met deulfde regelmaat belandt hij
achter de tralies. Ziin handelen past "iet in
onze rechtsorde en daarvoor moet hij boe-
ten.
In het Oude Testament staat onder
Genesis 1 : 'En God zag alles wat Hij ge-

maakt had, en zie, !Jet was zeer goed',
Van Kees Koning zou je kwmen zeggen:
'En Kees, als aalmoezenier in bet leger, zag
al/es wat daar gebruikt werd en zie, het
was zeer slecht',

Toch zet Koning met zijn akties een aantal
mensen aan het denken. Vooral toen U/I.' uit
de media vemamen dJt de Turken met
straalgevechtsvliegtuigen de Koerden bI."
stookten. Die v/iegtlligen waren onze over-
tollige NF-5's van de KOllinklijke
Luchtmacht. Voor een NATO-t'rienden-
pTlïsje hadden we ze overgedaan. Voordat
we ze bezorgden, had Kees Kmfing ze nog
beschilderd met protestleuun. NII worden
deze vliegtuigen dl/s ingezet tegen meI/sen
die alleen zi;n uitgemst met handt'lmrwa-
pens.

Staatssecretaris {'an defellsie Van Voorst
tot Voorst, heeft van deze kwali;ke afvoer
van overtollige wapens niets geleerd. Hi;
stelde de<.er dagen een catalogus samen,
verlucht met kleurenfoto's. Daarin staan

de meest uiteenlopende wapens, artillerie-
en handgranaten, mijnen 1'11 allder explo-
sief materiaal. Het geheel moet f 35 mil-
;oen opbrengen. In de defellsiebegroting
stJat dat geboekt als inkomenspost.
Ollerigens een bedrag waar ;e vandaag de
dag niet eells meer eell F-16 voor kulll aall-
schaffen.
Deze kmidenierspolitiek moet door onze
militaire attaches in het buitenland worden
uitgevoerd. Die gaan dus als halldelsreizi-
gers IJ/Ilt relaties belladeren om de artikelen
aan de man te brengen.

Vaak wordt ge<.egd dat er aan Kees Koning
mogeli;k een steek;e los zou zitten. Van
wat hier gebeurt ZOII je kunnen uggen dat
er aan deu staatssecretaris meerdere ste-
ken lijken los te ûtten. Een kabinet van
christen- en sociaal democraten steunt dat
beleid. Een beleid dat /tiet al/een verbaûng
wekt maar vooral ergernis, door het ver-
schijnl;7l van zo 'n catalogus.

Cor Out

Nieuwe uitgaven van Joost Swartc
Joost Swarre is een veelzijdig tekenaar en een grandioos ontwer.
per. Hij maakt illustraties, strips, boekomslagen en affiches, ont-
wierp postzegels en geefr zelf vorm aan zijn uitgaven. Die vormge-
ving is zo bijzonder, dat ie rustig kunt stellen dat Swarte van een
uitgave van zijn eigen werk Totale Kunst maakt. Het boek, of wat
het ook is, promoveert zichzelf als het ware tot een Object.
Uitgaven, in dit verband, die in ieder geval het predikaat Object
verdienen zijn Pla/to (verschenen ter gelegenheid van De
Wereldtentoonstelling van Joost Swarte te Haarlem, 1987) en
fopo in Mono (een CD met muziek van Fay Lovski en een tekst-
boek van Joost Swarte, 1992).
Eind vorig jaar verschenen er opnieuw twee opmerkelijke boekjes
van Swarte op de markt: de Vooruitki;kspiegel en Vedettenparade.
Het zijn op duurzaamheid gerichte uitgaven met solide kartonnen
pagina's (daarmede een wellicht niet onterechte 'eeuwigheids'-
waarde suggererend).
De Vedetullparade is een verzameling pop-helden op bijna ex-li-

~UI:Y lA [lAIB
brisachtige wijze mrmgegeven (o.a. Jerry Lee Lewis, Elvis CasteIlo
en Fats Domino). In de Voomitkijkspiegel geeft Swarte de
lezerlkijker, in vijf grote tekeningen, een beeld van de wereld zoals
de ontdekker of uitvinder in zijn stoutste dromen niet voor moge-
lijk zou hebben gehouden. In 'de toekomst van Columbus' de aan
de zelfkant van de Amerikaanse maatschappij levende indianen, in
'de toekomst van Graham Bell' (telefoon) de terreur van de kom-
munikatie.apparatuur en in 'dl' toekomst van te Corbusier' (archi-
tekt) een volstrekt doodse woonomgeving. De tegenoverstaande
pagina's bevatten elk vier kleine tekeningen met ingenieule ~rap-
pen.
Voor de echte liefhebbers van hel werk van Joost Swarte is ecn ver-
dere aanbeveling mnder enige twijfel overbodig.
Joost Swartc: Vedcnenparade en de Vooruitkiikspiegel. Oog en
Blik, Amslerdam 1992. 12 blz. Resp. f 12,50 en f 14,95. (WH)
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In 'Ik leef in een wonderland'
krijp de lezer een heel aardig
beeld voorges.;:hoteld over het
d:Jgelijkse leven in de voormali-
ge Sm'jet-Unie. Ameur v:Jn dit
vlor geschreven werkie is
.\1arina Topt}'gin:J, een Russin
die Nederlands smdnrde :Jan de
Universiteit van SI. Petersburg
(hel vTot"gt"rt"uningraJ). Sinds
j<1nU:Jrivorig jaar vt"rzorgt 1ij,
om de twee weken, een gt"spro-
ken brief voor de VARA-radio
over het dagdijkse leven in
Rusland, In dit boek zijn de ra-
dio-brieven (opnieuw bewerkt
en uitgebrt"id) o('genomen wt"lkt"
zij uitsprak van lanuari tot en
mer :JuguStUS 1992.
Geen hoogdravende politit'kt"

Bericht uit Moskou

ging ('norm WilSeen /llilardeloos
woord geworden').
liet is niet alleen kOlllmer en
kweL Er werd ook door geV:Jn-
genen getradll de moed er in re
houden (bijvoorbeeld dour
Corrie Vonk, de \'rouw van
\'('im Kan: 'Die sprong /log rund
en Imppddt' alsuf er geen klImp,
honger etl ~'erzwakking be-
stond!'). O:Jarna:Jst trachlle men
steun bij elkaar te vinden door
het aangaan van vricnds.;:hap-
pen. Ot" tiener ~hrt weet op de-
1.ewijze met haar vriendin Joyee
uiteindelijk, na in nog {\vee kam-
pen - Kot:Jh Paris en Kampong
.\-1akass:Jr - te hebhen gezeren,
de bev'rijding te halen.
Estelle van Bilderbeek:
Kampkind. An Dekker,
Amsterd:Jm 1992. 152 blz.
i 24,50. (WH)

verhandelingen dus over de be-
roerde situatie waarin de voor-
malige Sovjet-Unie momenteel
verkeert, D:Jt wil overi~ens
gt"ens1-insleggen dat dIe kleine,
soms zelfs onnozele, dingen niel
minstens zoveel over iets duide-
lijk kunnen maken. In hel ver-
haal'Mensen en dieren' vertelt
Marina T optygina het weinig
verheffende \'erhaal van een
l.etst" dOlllpteur met tW:Jalf lij-
gers in dt" Oekraine. De dit"ren-
temmer, officieel staatsburger
van Letland, heeft wel roeb.:ls
maar ~een speçiale Oekra'inse
coupons. Bovendien zijn zijn tij-
gers van Russische komaf. De
Oekr:Jïnse autoriteiten - in kon-
flikt met ht"t GOS van Jeltsin-
voelt"n er geen fluit \'oor 'de~e
vraûtZlOchtige gestreepte RI/ssen
te voederen', ~fet als gevolg: 'De
"('t's/t'n li;dellnl/ honger. hun
baas dnrft niet meer met ze op te
tn'den uit IIl1gStte worden opge-
getel/ .•
Dit soort verhalen illustreren op

Kampkm<.l
f~,tL,:;".

mnlJlu"h:ei;

Jappenkamp

(wrang): 'We hegrepen maar al
te goed dat het woord vrede lIit-
gesproken door mllchthebhers
il.'tsa/das betekent dan wal/-
necr het gezegd wordt door ie-
/IIand wiens enige tI'apen zij"
ol'errlligj,lg is.'
(triest): L:tat~le vit'[ regels van

In het autohiografische bock
'Kampkind' vertelt Estelle van
Bilderheek op ingetogen wij1,e
het leven in de Japanse kampen,
1.o:lls e('n opgroeiend meisje dat
waarneemt,
Als Nt"derl<1nd, meisje \'<1nder-
tien jaar komr .\Iart in 1942.
voor de tweede keer, in hel
Jap:Jnst" k<1rnpKramat tert"cht
(daar tusst"ndoor \'erbleef 1,t".
C\'eneens met haar moeder en

een tek~l die Freek de Jonge uit-
sprak bil de herdenkingsbijeen-
komst in de RAl in Amsterdam
n.a,\'. hel in 1989 in Surin<1me
verongelukte vliegluig met voet-
ballers en musici:
'feil spde'1verdwi;nt
Het spel hliift
Een muzikant gaat dood
Muziek klinkt.'
(dit"rzinni~l: 'Ems was er de
universele mens. Die wist een
"edje I'an alles. Nnheb ie de ge-
speciali$<'erde mens. Die weet
heel veel 1'lIneen beetje. $traks
heb je de geprogrammeerde
mens die alles I'ûn niets zal we-
ten. Toch Mijft de vraag: waûr-
toe zijn wij op allrde?'
KatuIIrIijk 1-ijnniet alle, ruim
twintig, teksten even It"uk of in-
dringt"nd . .\l3ar bij het meren-
deel valt t't, zeker voor de fans
van De Jonge, veel te genieten.
Freek de Jon~e: Losse nUlllm.:rs.
De Harmonie, Am~terdam
1992. 20R blz. i 24,50. (W(I)

brocrtl'e Jan, ook nog enige tijd
in Tji. t'ngl. Sober beschrijft de
auteur het kalllpleven. De on-
derhuidse spanningen lussen de
gevangen vrouwen, de altijd
aanwezige dreigin~ van de
Japanse bewakers. de ellende
(honger, ziekren, het tralISport
van familieledt'n naar andere
k:Jlnpen, her overlijden van dier-
b:Jren, enz.) en de normvt'tva-

'I.o~se nummers' is de titel v:Jn
de in novemher '92 uitgekomen
bundeling teksren van Freek de
Jongt". Voor liefhebbers van het
werk van dt'ze t:Js-artiest een
boek om achter elk:J:Jr uit te le-
zen.
Zoal~ te veT\~'achten is het hoek
em aaneenschakeling v:Jn kolde-
rieke, wrange, trieste en diepzin-
nige verh.llen. di:Jlogen en ge-
d:Jchten,
Van :Jlle vier de genres volgt hier
t"en illustratie.
(kolderiek): 'Tegenwoordig heb
;e als gellrbe1Jeersi/lg 1"1Il die gd,'
t<lblet;es in een kooitje die;,'e om
de boord van de wc moet 1an-
gt'n, Die zijn handig voor als je
knoflook ge~wten hebt. d<lll klm
je ze in de kraag VII" ie' Ol'cr-
hemd hall};t"I. '

Freek de Jonge

~tidah dat haar l'<,;ht~enoOieen
hele stoet vrouwt"n bezit, Drie
maanden zwanger neemt ze de
benen om zich aan te sluiten bij
een groep straatllluzikamen.
Haar knappe verschijning en
fr:J:Jit"stem ziln voor de leider re-
den haar in zijn groep op te nt"-
men, Na de gt"boorte van haar
kind wordt ze evenwt"1 uit het
ge1,elschap gegooid. Ze krijgt
steun en onderdak van de \'er-
keusagent Ahmad op wie ze
vrrlidd wordt. Trouwen is er
echter niet bij. Ook niet wanneer
blijkt dat 7.ein verwachting is
van deze Ahmad. Ze blijft kiezen
voor een onafhankelijk be~taan,
waarbij 1e uiteindelijk een poru-
1,lire l.angereslfilm~ter wordt, he-
gt"erd door alle mannt"n.
I'ramoed~'a Ananta Toer:
Midah, h'et Liefje met de
Gouden Tand. De Geus, Breda
1992.141 bIL, f 29,90. (WH)

vrouw dit" 1ich op geen enkele
manier in een keurslijf laat ler-
sen, Haar vader, Hadji Ab oei
(hadji is een islamiet die de bede-
vaart naar Mt"kka heeft onder-
nomen), is t"en vromt" moslim
die, na werktijd, urt"n n:J:Jr de
mU1iek van Oum KalSlmm kan
luisteren. (Terzijde: Van deze ge-
liefde Egyptischt" 'N:Jchtegaal
v'an de Nijl' werden mt"t"rplaten
v'erkocht dan van Eh'is I'resley
en de lk:Jtlt"s s:Jmen. Drie mil-
joen mensen vergt"zt"lden haar
naar haar laatste rustplaats.)
\'('anneer Hadji Abdoel ontdt"kt
dat Midah meer op heeft met de
goddeloze krontjong-muziek
stt:Jft hij haar hardhandig. Het
meisjt" trOlst"t"rt haar vader even-
wel. Als ze kort nadien wordt
uitgt"huwelijkt aan de rijke
Hadji T t"rboes blijkt weldra hoe
sterk de eigen wil is van _\lidah,
Kort na haar huwelijk ontdekt

[)~ vt"rhal('nbundcl 'Onral om
me heen is ruimtt'" is het opmt"r-
kclilke debuut van Chris
Kt"lliemans. De ondertitel -
'Verhalen uit de bov~nhoek'-
geeft enigs1ins aan waar deze
verhalen over zouden kunnen
~l;ln: voetbal. En dat is ook zo.
.\bar wel heel aparte (autobio-
grafische) voetbalv'erhalen.
Chris Keulemans is de kt"ept"r
van een, in de lagere regionen
van het amateurvo",tbal spelend,
elftaL Dus ver van d~ amatellr-
top, laat staan betaald voetbal.
:Vlaar de v'oethaller Keulemans
mag het dan niet verder hebben
gebracht dan in de vierde klas
K:\'VB of onderafdeling tegen
een balletje trappen, de verhalen
v'an de schrijver Keulemans zijn
ht'slist van eredivisienivo.

'Voetbal' -verhalen

Onafhankelijke vrouw
Dt"eind vorig jaar verschenen
(korte) roman 'Midah, hel I.iefie
mt"t de Gouden Tand' schred de
grote Indoll':sische auteur
Pramnedra Anama T ot'r in
1953, tijd('ns een verblijf in
Nederland.
Midah is t"en eigenzinnige jonge

Het 1-ijnwerkelijk schitterende
hespiegelingen over h~r voetbal,
mer name bekeken vanuit het
kt'ept'r-zijn: Over de onhereik-
baarheid van Jt' bovenhot"k, het
S<..hotop borsthoogte, de een-
z.lamheid in het doel ('110" I'er
weg alle ander,' mensen zijn
merk ik pas als ik meulf huor
ademhalen.'), de vaste plaats in
de kleedkamer, het tekortschie-
ten bij ht"t doorlalen van een bal
('Het verdriet loopt trallg als
kllarswt t'iIll her !Jart IUwr bene-
den'), het vol het duel ingaan, de
sluitpost ('opg"sloten il/ mijn
dod') de achterhot'de die je
m'eral kUil{ neerzetten en de
sIrafschop.
In het bij7.0nder aan te b.:velen
voor lidhebberv van lileratuur
èn voelbal.
Chris Keulemans: Ov'eral om me
heen is ruimte. Verhalen uit de
bovenhoek. Van Gennep,
Amsterdam 1992, 119 blz.
i 24.50. (WH)
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verbluffende wijze de chaos dil."
momenteel hC"eTsrin den' voor-
malige supermacht. .'vtis5chicn
zelfs wcl duiJdijker Jan wdk
goed onderbouwd wcrenschap-
pelijk werk.
Manna Toptvgina: Ik leef in ccn
wonderland. BZZToH. Dcn
l'laag 1992. 112 blz. f 19,50.
(WH)

Beklemmend
De ruman 'De gluurster' van
Nina Bouraoui heeft in
Frankrijk bij verschilning voor
nugal wat opschudding gezorgd.
fi.ouraoui, geboren in Rennes in
1967 uit een Algerijnse vader cn
een Bretonse moeder, woonde
de eerste veertien jaar van haar
leven in AJgrrije.
Jo 'De gluurster' dol."! de auteur
ccn frontale aanval op de ortho-
doxe moslimwereld. De hoofd-
persuon, t:cn Algerijns meisje,
ledt samen met haar twee lU,-
(CTS in een pijnlijk isolement:
'Zodra ~e pu/Jer werdell, moes-
teil de l'rollll,diike gezilfSleden,
verhorgen tI(hter de ramen, ill
huis blifl'en, in een 5till'ml'Well-
vertrek waar tiid gem eIlkeIl' be-
tekenis //leer had.'
Sinds ze ongestdd is praat ha<lr

vader niet meer tegen haar. De
laatste woorden die hij tegen
haar sprak waren: 'Rorste'l, bil-
11'11,Imik, beffen, baren, bedon-
deren, beginnen met dezelfde let-
ter.' Sinds die tijd wacht ze in
haar 'dodencel' or het moment
dat ze uitgehuweltjkt wordt:
'\Vii wachtelI Ol) een andere I'er-
I.eiing in Uil tlllder huis met ,.m-
Jere ramen om IIJar de bomen,
de strJat, de menSelI, dl' wereld
te kijken.' Alsof het nog niet ge-
noeg is konstateen het meisje
bitter: 'Een mohammedaallse
l'rOUWl'('riaat haar Imis twee
keer: om te trOl/weil ell om he-
graVt'n te worden. Zo heeft de
traditie het bepaald!'
\'('anneer de 'grote' d<lg \'oor
haar aanhreekt en ze uitgehuwe-
lijkt wordt, vergeet ze maar even
dat ze 'slechts een nieuw iel'ell
voortbrengellde buik' is en loopt
gelaten 'door het donker lIolJr

het I'oerr,ûg van de dood'.
Een buitenge ••••.oon heklemmend
hoek!
Nina 13ouraoui: De gluurster.
De Geus, Breda 1992. 127 blz.
129,50. (WH)

Reisgids Zuid-Afrika
Kan je eigenlijk wel met goed
fatsoen met vakantie naar Zuid-
Afrika gaan? Terwijl da:lr per
dag tien mensen worden gedood
in het politieke geweld?

Sommige mensen vinden het nog
te vroeg voor een \'akantie in dat
mooie land. Zuid-Atrika wordt
immers heheerst door zwarte ar-
moede en hlanke macht?
Mensen die zo twijfelen, moeten
de rei~~ids van Groenink en
Luirink lezen: Zuid-Afrika,
Tussen T own~hip en Tafelherg.
De schrijvers vertellen van hun
twijfel en waarom lij toch gin.
gen. Deze gids is ge<;chreven van-
uit de <lfkeer tegen apartheid en
met het oog op de verlangde de.
mocratische omwikkeling in
Zuia-Afrika. De schrijvers lijn
allang actief in de anti-apart-
heidsheweging. De uitgave is zelf
al een pleidooi voor reizen naar
Zuid-Afrika.
I let boek be~taat voor de helft
uit informatie over de provincies
en steden; aangevuld met he~
sçhrijvingen van trektochren.
Het eerste hoofdstuk geeft ach-
tergrondinformatie - de samen-
stellers besteden veel aandacht
aJn de politieke omwikkelin-
gen en aan de sociaal-economi-
sche verhoudingen. De andere
hoofdstukken woraen afgeslu.
ten met levendige reportages.
Dat is uniek vuor een reisgids,
al geven de Rough Guides ook
soortgelijke informatie. ~bar
deze leesbare reisgids is vooral
uniek om de eombmatle van
'traditionele' informatie (over
wildparken en Iand~ch<lppen)
en de 'alternatieve' informatie
over het leven \'an de stemlo-
len, over de cultuur van de
rownship, over de milieuproble-
men en over de homobeweging
in Zuid-Afrika.
In de reisgidsen zitten altijd on-
volkomenheden. In dit boek
word"'n de universiteiten van re-
spectievelijk \X'est-Kaapland en
Kaapstad op p.lll door elkaar
gehaald. Het :\1ayihure Centre
van de UWC beschrijft niet al-
leen de gesçhiedL'nis van het
ANC, lllaar vooral ook de ami.
apartheidsbewegingen in het
buitenland.
Er is steeds sprake van 'pasjes"
maar het gaar niet om een een.
voudig kaartje, zoals onze bank-
pas. Want in Zuid-Afnka was
het gehate document een boekje
van 96 pagina's.
Dl' gids is kennelijk hedoeld
voor de jonge rugzakroerist,
wam de nadruk ligt op goedko-
pe overnachtingen. Toch is de in-
formJrie aan te hevelen voor een
veel breder puhliek en dus 1.OU er
in een volgende druk ook wel
meer aandacht kunm,n worden
gegeven aan goedkope hotels.
Maar de kritiek up onvolkomen-
heden valt weg tegen de hewon-
dering voor de prestatie om zo-
veel informatie zo vlut leesba<lr
en soms am\l~ant verteld bijeen
te brengen. Bovendien staat dele
gids hoordevol weetjes en tir~,
die in de traditionele gidsen niet
voorkomen.
Kortom, naar Zuid-Afrika rei-
l,en zondet deze gids is eçht on-
verstandig!
Evdien Groenink L'llBart
Luirink: Zuid-Afrika, Tussen
T owtlship en Tafelberg. Uit!!:.
Odyssee, Amsterdam 1992, 296

Prince
Terwiil Prill(e's populariteit in
zi;n geboorteland (prince Roger
~elson werd geboren op 7 juni
1958 in :\linneapolis in de
Amerikaanse staat Minnesota;
l'S) onmiskell1Jaar a(lIeemt, haft
!Jijeen ongekend" status I'erwor-
lien ill dl' rest !'all de wereld. Hii
is een I'all de uer ll'einige pop-
artiestelI die zowel commercieri
succes als waard"rillg bij critici
geJlieten. JJ;i belichaiJmt !Jet bes-
te I'an de' popmuziek - rebellie,
m)'slh'k en avolltllurli;kheid - 1'11
comhineert dat met ollbe.
Khaamd I'aknlolnschup 1'11 muzi-
kale (luir (.. ,J. C(mtrOl'erse en
I'erwa.rrillg Z1fllena~~ijddeel blii-
1'1'11lIltmaken van UIII persoon-
lijkheid, mJar ééll Jspect vall
zijn uiJlltrekkingskracht bliJft al-
ti;d col/stall!- zi/n had/tige,
ol!atuigellde songs die deel ziin
gewordelI {'all het 11'1'1'11{'an mil-
joenell. '

:\.let deze woorden eindigt John
\VI.Duffy's 'Prinee, al' biografie',
dat november vorig jaar ver-
scheen bij uitgeverij BZZTûll.
Het is de eetste, rijk geillustreer-
de hiografie over deze meest om.
str •..den, zwarte, sexy superrnck-
ster ter wereld. Het groot for-
maat bock (23x29 cm) telt 111
pagina's en meer dan 150 foto's,
wa<lrvan hij na een derde in kleur
en vaak paginagroot. De carrière
van de zanger en musicus wordt
beschreven vanaf het prille begin
in ~linneapolis en vervolgens
nauwgezet van jJar to{ jaar, van
album tnt album en van film tot
film, waarbij ook de spect<lculai-
re live-optredens ruim"hoots in
woord en beeld aan bod komen.
De weje\'oegde - eveneens kleu-
rig geil u~treerde - disçografie
(plus vidw) loopt van 1'or )'011
(1978), \'ia toppers als o.a. Dirty
mind, Purple rain, Sign of the ti-
mes en Lo~'esexy, tot het recente
Diamonds am! pearls.
Gezien de zeer lage verkoopprijs
van het boek {nvaar gesponsord
door de muziekindustrie?) hoeft
geen Prince.fan zich dit koopJe
te laten ontSa:lIl. Maar let op:
het is uitslUitend \'erkrij~baar bij
de Free Record Shop en ahsoluut
niet via de hoekhandel!
John \1/. Duffy: Prinee - de bio-
grafie. BZZTöH, Den Haag
1992.112 hlz. geil!. I 14,95.
(FS)

Michael Jaçkson
Tegelijk met de voorgaande
Prince-biografie verscheen bij
BZZTûH: Miehael jackson,
Portret \'an een mL1~a-ster,De

~enzen overschreden door Lee
~kLaren. Hoewel kleiner van
formaat, dikker en met 'slechts'
11 fraaie kleurenfoto's vind ik
deze biografie veel boeiender. En
dat ondanks het, mij af en toe
fors irriterende, redameachtige
taalgehruik van !\kLaren. Een
irritatie die, wegegeven, vaak
snel weer werd geneutraliseerd
door de respect afdwingende
hoeveelheid kennis van zijn on.
derwerp en ver daarbuiten, die
de auteur ten won spreidt.
Lee ~teLaren • die wisselend
woom in Los Angeles en Parijs
en die schrijft voor de tijdschrif-
ten PellthO/jse en Rollillg Stmle -
gaf in zijn eerdere biografie over
Jolm Lennon al te kennen dat
'~Iichael Jacks()fi de spirituele
erfgenaam is van de messiaanse
Beatie' en wellicht ook van
Martin Lurher King. Toch blijft
er die intrigerende vraag:

'Achter het operatiemilsker ddt
hij droeg tOetl hij I'JII deur tot
deur gillg Iloorde jehova's
Getlligetl, achter het chirurgisçh
gerecotlStrueerde masker dat lil'
djll gezicht is, dr.:tagt Afichael
jacksolI al jarell een nog I'eel 011-
doordrillgiJaarder masker, na-
me"l"k dat van ziin publieke ima.
ge a s popster. Ontdekt door
Rerf)' Cordon, getemd door
Diana Ross, heTlioemd door
MotOllm 1"11 opgebla~ell door
Pepsi-Cola, maur wie is de ware
Alid/"el jackso/l achter al die lIi-
terlijke schiin?'
Nu zal ik zeker niet beweren dat
het complere antwoord op die
vraag met deze biografie gege-
ven is, m'lar .\teLarens speur-
tocht naar het innerlijk van dal'
onvoorstelbaar succesvolle, mu-
likale mega-ster levert wel heel
wat op. En dat het resultaat zo
fas.cinerend i~heeft natuurlijk al-
les te maken met het feit dat
fo.lichacl jackson (geb. 29 aogus-
tus 1958) nog zo \'eel meer is
dan die unieke danser en zanger
of die gigantisch rijke en al even
liefdadige popster. Immers, er is
ook het fenomeen van de enorm
{Otde vnbee1ding sprekende
mystieke magiër {een 'medium'
en een 'doorgeefluik' zegt hij
zelf), die inderdJad alle grenzen
lijkt te kunnen overschrijden.
zelfs die van rijd en plaats.
Ook hier geldt: alleen te koop
bij de Fre•..Record Shop. niet in
de boekhandel!
Lee f\lcLaren: Michael jack~on.
BZZTûH, Den Haag 1992. 158
bIl. gem. I 9,95. (FS)
Wim Heli, Karel Roskam,
FriJllk Spoc!stra
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