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VERKIEZINGEN: DAAR
MOET JE JE ZORGEN
OVERMAKEN!
Binnenkort weer verkiczingen. AI langer hoor je tal van politici klagen
O\-'erde desinteres..,e van mensen voor hun bezigheden. Er zou een kloof
zijn tussen hen en de kiezer.., of
- misschien beter - degenen die niet meer kiezen.
Inmiddels zijn er tal van voorstellen gedaan om lot de nodige staatsrech-
telijke vernieuwingen te komen. Vernieuwingen met tot doel het over-
bruggen van de gesignaleerde kloof.
Er is zelfs een politieke partij die dergelijke veranderingen al jaren tot één
van haar belangrijkste verkiezingsitcl1ls maakt. Het baseert zich allemaal
op het besef van een macht in de mist. Er heerst een gevoel dat er een stof-
fi~e bureaucratie is ontstaan, die \-'erwijst naar het loket van enge regelge-
VIng.
DaaTtlm moet het flitsender, doorzichtiger en uiteindelijk moet het stem-
men tol groter tevredenheid bij de burger. Het is echter de \'Taag of derge-
lijke vernieuwingen het probleem zullen oplossen.

Overigens zijn de strukturen taai gebleken en zullen de komende tijd - de
vernieuwingsdrang ten spijt - de bestuursveranderingen slechts marginaal
zijn. Het is de vraag trouwens of wc daar wcl zoveel van moeten ver-
wachten,
Komt hel bestuur echt dichterbij door een gekozen burgemeester of mi-
nister-president? Het lijkt eerlijk gezegd wat te makkelijk. Misschien is in
de hele vernieuwingsproblematiek communicatie wel het centrale begrip,
Wellicht is het gewoon een kwestie van taal en doen. Jan Schaefer. kort
geleden helaas te vroeg O\'erleden, begreep het als geen ander. "In gelul
kun je niet wonen", was een typerende uitspraak van hem. "Om te peilen
wat de mensen willen, moet je geen vergaderingen organiseren, maar Ie-
ren klaverjassen", een andere. Schaefer typeerde de Kamer als een "kooi
met grijze muizen".
Over l.ijn motivatie om voorzitter te worden van de werkgroep Sociale
vernieuwing l.ei hij: "De laatste raadsverkiezingen, dat was een schok.
Iedereen discussieer( heel inleressant over de ondergang van Oost-
Europa, maar hier is ook \\/.ll aan de hand. De helft stemt niet en een
flink deel van de rest brengt een proteststem uit op een racist. Daar moet
je je toch zorgen over maken?"
Inderdaad. daar moet je je zorgen ovcr maken!

Redaktie



DE KLU WAS OOK
IN CAMBODJA

Klu-sgt 1 Roland van der Loo (ROLO), 35 jaar, ging in maart 1993 als
crew-chicf, boordmonteur, naar Cambodja om daar drie maanden deel uit
te maken van hef Klu-detachement in Sisophnn Noord. Samen met twaalf
andere luchtmachtrncnscn (vijf piloten, vijf crcw-chicfs, ccn medicijnman en
cen matcrialcnman).
Raadsvrouw Kla7.Îcn van Brandwijk- Wiltjcr interviewde hem voor Ego.
Eerst in Cambodja op 19 april, de dag dat ROtO en zijn kollcga's hun tefm
doorzagen ell het vollcybalvc1d van de Golf-cic van de mariniers ecn water
doop geven. Het tweede gesprek volgde bc~in februari van dit jaar thuis in
Arnhem, waar Matthijs, het zoontje van dne. vertelt dat papa in Cambodja
was en hij naar school moest. RaIo

CAMBODJA 19 APRIL 1993
ROLO Jme kom ji; ;11 Cambodja te-
reel)t?
In maart 1992 kwamen bij OIIS de eerste
berichten dat er mensen naar Cambodja
moesten. liet was toen nog niet duide-
lijk dat ik zou gaan. Toen om mcJis.:hc
redenen de termijn van uitzending naaf
drie maanden ging, werd Je vrijwillig-
heid wel wat groter. Met een aantal
mensen van het 300 squadron van Je
vliegbasis Deden hebben wc wen be-
wust gekozen voor deze periode. Dit om
ervan verzekerd te zijn dat we l_elf in-
vlo('d op de periode hadden.

Hoe waren je llcrwJchtingen?
Ik had verwacht dat er meer jungle zou
zijn, groener. Wij zijn val13f Poy Per (de
eerste lokatie van het Durehbat aan de
Thais/Cambodjaanse grens) vliegend
binnen gekomen. Van de grens tot aan
hier is het ('en dorre, bruine vlakte.
Omdat ik me goed had ingelezen Iud ik
al een beeld van ;ull1oede en geweld. liet
i~ natuurlijk altijd ander~ al~ je cr zelf
voor staat. De natuur is idS totaal an-
ders dan ik me had voorgesteld. Het

meest indrukwekkende vind ik dat de
mensen hier heel apathisch zijn. Er
straalt maar weinig van de mensen uit.
Als je ziet hoc gelaten ze alles over zich
heen laten komen, als lt.' langs de weg
zinen, uren te niksen. Ik zie niet echt
veel initiatief. Ik lOek de verklaring er in
dat de mensen continu bang ûjn dat ze
alles weer kwijt raken, dat ze geen initia-
tieven meer durven te omplooien.

Dt/t is heel bijzondcr want ik I'jlld juist
dal dc mcnsen ontzettend Feel hebben
opgebouwd ill de I'ier l/It/allden ddt wij
hier zitten. Vallmorgen moest ik Iwar
een lobltie wadr ik een tijdje niet ge-
weest was elI als ik die rOl/te 1/11 vergelijk
met toen wij IJicr pas kll"lmCII. Huizen,
kleine tuintjes, t'rol/wen druk doende ell
noem mt/,lr op.
Jij hebt het dan over rijden, maar wij
vliegen over hele gehieden. Als je van
Thailand naar Cambodja vliegt dan ga
je van groen naar bruin. Van cultuur
naar niks. Naar bedorven Lllld vanwegt'
de landmljnt'n, er 7.ijn geen sloten. Er is
hekmaal geen hydro.cultuur. Dat is er
in Thailand allemaal wel. En dar tt'rwijl
er toch maar drit' kilometer tussen ligt.

Volgens mij heeft dat toch ook t'cht te
maken met de mentaliteit van de men-
sen. De Thai zijn natuurlijk beter be-
schermd, durven hun land te bewerken.
Het gaat mij niet zozeer om die huisjes,
die staan er in een kwartier tijd, maar
het gaat er om een land te ploegen, cr
wat fleer te 7.enen. \X-'iegarandeert de
men~en dat ze hier over twee maanden
nog zitten? Waarom zouden ze zelf ini-
tiatief tonen en iets beginnen. Hier ach-
ter zit een boer die doet h('[ slim. Gaat
hier achter tegen het kamp aanzitten en
maakt gebruik van ons afvalwater. Hij
ht'eft een prachtige tuin. Alles groeit er.
En op zich hier in Sisophon valt het wel
1l\t'e. Er is hier veel handel... maar als je
naar het land kijkt. Een dorre bruine
vlakte met apathische mensen.
Neem nu als voorheeld dat mijnongeval
bij Phum :":immith \'orige \veek. Ik hoor
van kollt'ga's die daar toe\'allig in de
buurt waren dat de omstanders staan te
lachen omdat cr vijfhonderd meter ver-
der een vent ligt dood te bloeden. Dat
mensen dan tegen U!':T AC-er~ zeggen
daM ligt ie, gil hem maar halen, \'I/IJ
doen het niet. Als je daar over na gaat
denken. Nee, in Nederland zou je dat
niet voor elkaar krijgen om iemand zien
te krepert'n en niers te doen. Je weer na.
tuurlijk dat het levensgevaarlijk is als je
iets gaat doen, maar toch. Ik hoor zo
vaak dat mensen heel gelaten reagt'rt'n.
Been kwijt? Nou ja, wc lachen gewoon
weer. Gevodsmatig gaat dat er hij mij
niet in. Het lijkt hier wel: wie vandaag
leeft heeft geluk en wie morgen dood is
heeft misschien ook wel geluk of pech.
Ik kom cr soms niet uit. Het lijkt wel als-
of zc heel anders tegen de dood aankij-
ken dan wij. Het lijkt soms wel alsof het
men~en niet uitmaakt of ze nu tien kin-
deren hebhen of vijf. Als er één wordt
doodgcrt'den willen 'te alleen maar geld.
Het lijkt alsof de dood van een kind ze
niets doet.

Voor ZOI'er ik er iets van heKriip IJebben
de mellsen in de tijd mil Pol Pot afge-
leerd emoties te tol/en. Huilen doe ie
niet, wa"t dan ben ie kwetsbaar. Als de
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situo.ltie te i'rK is om te heIhitten d.lIl ga IC
lachen, d.m kUlIl/ell ze je in ieder gCl'al
lIiet kwetsen, Als ie onmachtig bent lach
ie aan de buitenkant, terwijf je uan bill-
nen hl/ilt. toOP! je 1I1iln op een mijn en
hij blii(t lCI'en dali doe ie optimistisd}, Je
hellt geen weduwe gcworJeIl 1'/1hij kan
/log bedelelI. \Vord! je kind <l<lngereden
dOOf l'('n UNTAC-l'oerillig d,;/II probeer
je daaruoor geld te krijgen. Dil! illf/O

heeft immers jouw toekomst l'emietigd.
Maar in het hospit,u/ zie ik ook m('nsell
die l'erdrietig, wanhopig of depressief
zijn. Klein en Ol/machtig. £/1 ddll hebben
ze net als wij aalld,lC1Jr, troost 1.'11 warm-
te nodig. Alaar ja, ik kal/I/iet met ze pra-
ten. Ik neem dil U'a,IT, zie /'rouwell hard
werken, l'('ehtend voor hun kinderen ...
Dar is ook hl'[ moeilijke hier. Je kunt
niet met de mensen praten. Je \\:eet lIiet
wat Ie denken, voelen. \'('ij hebhen hier
contact met mensen uit het dorp en de
tolk helpt met vertalen. Echt pmten lukt
niet maar je communkeert wel. Drie
\voorden Cambodjaans en verder veel
handen en voetenwerk. Soms gaan we
hij die mensen op bezoek en dan worden
we heel g.lstvrij ontvangen, dat weinige
wat ze hebben delen Ie d<ln mt't ons.
.\bar hoc d,lIl ook ik vind het, wat dat
hetreft, hier vcrwarrend.
Verder geniet ik hier allecn maar met
volle teugen. Tot nu kunnen we ons
goed verplaatsen en als de mogelijkheid
er is gaan we er met een wagen op uit. Je
lIet het land dan toch anden d,Jn vanuit
de lucht.

Jullie zitten hier Ildllgeleund tegell de
Golf-cie, I/IJken xebruik vall bUil facili-
teiten ell boe is dJt?
In het begin was dat wel e\'Cn wennen.
Bij de mariniers is alles veel strakker ge-
regeld. Tenue, ja eigenlijk alles. Als wij
niet vliegen lopen Wt.cr hier in
zwembroek of korte broek rond. Een
heli checken, radiodienst dat gaatj,rinu
zonder het ge\"Cchhpak. Ik denk ,lt de
mariniers d.lar soms wel Illoeite mee
hehhen. Wij zijn een kleine club .'n daar-
door kun je ook veel meer rerelen.
Het hevalt me hier prim.l, a en toe heh
ik wd hn'tje een vakantie gevoel.

Vlak voor de I'crkie:illgell zie we elk<1<1r
u}eer. ROtO vertelt:
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De situatie is nu toch wel erg veranderd.
Sinds vier mei, toen n'n konvooi in een
hinderlaag reed is het heel dllldelijk ge-
worden dat het hier geen vakantIe is.
Ing.'borg (vlieger) en ik gingen met de
t'erste ki~t de lucht in toen er een medi.
vac hinnen kwam. Die dag zal ik niet
snel vergeren. :--:ee, het IS allt'maal an-
ders geworden. Je ga.lt ,lnJers n.lar men-
~m kijken . .\Iisschiell kunnen we ht't t'r,
.lIs wt' terug zijn in i'lederbnd, nog eens
owr hebben.

ARNHEM BEGIN FEBRUARI 1994:
Als ik terugkijk op Camhodja heb ik,
ondanks de akeligt' dingm die wc ook
hehben tlH'egern'l,lkt, een foed gevoel. Ik
heb t'f veel gezien en I'ee geleerd. Zo"n
periode is tol"h heel anders dan een grote
oefening. Je leeft dicht op elkaar, ont-
dekt de hij7.0ndcrheden van jezelf, \'an
anderen. Je leert dat je af en toe ]t' mond
bl'ter kan hOllden. Lcert privê waardt'-
ren. Ervaart, zeker na de incidenten hot"
het is om min of meer opgesloten te zit-
ten. Kiet weg te kunnen als je dat zelf
wilt. Ik heb geleerd om te gaan nwt
spanningen. Ontdekt hot' fnmrerend
hl't is om alleen lTlaM via het prikkd-
dr.uJ, mct mensen die je in de ma.mden
daan'oor gewoon kon hezoeken, moet
communiceren. AI met al kijk ik terug
op .'en hele goedt' periode.
Thuis was alles goed gen:geld, dus daar
hoefde ik me geen zorgen over te m.lken.
Ik kon er helemaal ziin in Camhodja.
Het meest aangrijpend is natuurlijk het
Illcident Ol' 4 mei geweest. Dat heeft al-
les \'eralH erd. Van vakantieland waar
veel te Ilen was, waar aardige mensen
wonen, ver.I!HJenk ttat opeens in iets
onveilig~.
Terugkijkend verbaas ik me hoc snel Ik
daar ;lan a,lllgep.lsr was. Voor het inci-
dent waren wc natuurlijk ook alert al,
we vlogen, de 1;1I1dinginzetten. !J.ndd.'n
en 10 voort, nl<\ar daam'l was het alsof
je op een ander bt'wllstzijnsllivo z,n. Het
hebben van een wapen kreeg op.'cm een
andere lading. Eerst was ik me er niet
el"ht van bewust d.1t ik een pistool
droeg. Na 4 mei was hl't nadrukkelijk
aanwezig. liet was h.'e1 moeilijk me te
realiseren dat er d;ur ook mensen rond-

foto 's:
RO!alld U<lnder 1.00.

liepen die me van kant zouden wilkn
maken.

J<l, en dan het llKident op zich. Wij,
Ingehorg en ik, waren er als eersten met
de heli. Na het eetste h.,ticht van medi-
vac kwamen er steeds meer berichten. Je
zit dan in de lucht en heht geen idee
waar je naar toe gaat, wat je te wachten
staat. Het is heel bijzonder, het lijkt .lls~
of jezelf op de automatische piloot
draait. Je landt, mt'!1st'n stormm op je
af. begirmen aan je te trekken. kdt'rem
wil je v'ertel!en wat er moet gebeuren t'n
Je handelt. Sommigen dachten dat ik een
dokter was. Je zorgt dat de mensen in de
heli komen. Ingehorg handelde het pro-
gramma van de vlieger af en dJ.n zit je
opeens weer in de lucht 111l'teen zwaar
gewonde. z'n gezicht ouder het bloed,
up andere plaatsen bloedend als een
rund. Er W,lSeen marinier bij die minder
ernstig gewond was en dIe zorgde cl,u
we de gegevens kregen om door te ge-
VTn,stelde z'n kollega gerust.lk heh wel
bewondering voor die jongen. En dan
!"Ienje up weg naar het FDS. D,lt stukje
van een half uur leek wel anderhalf uur
en dan moet je weer terug. En toen ge-
beurde er iets wat ik mijn hele leven niet
meer zal vergeten. De dokter daar mot'st
de keuze maken wie er vervoerd muest
worden. Een Japanncr was er heel slecht
aan toe en dl.' dokter koos er toen voor
om anderen mee t•. ~turen omJ.lt deze
man Je tocht naar de heli zelfs nk,t Wil
overleven. Het is heel ... , tja ... heel raM
orn mee te maken dat iemand wordt op-
gegeven. K..ltioned klopte het natuur-
lijk, ma,lr toch. Als je zo'n keuz.' moet
makel1. De 1Il,ln was lek gesl"horen, zijn
buik zat vol gaten. lllaar toch ...
\'(reet je zoiets verandert je, doet ]e je re-
aliseren dat je soms oneigenlijke keuzes
moet maken. Ik ben hlij, dat wij ze al-
k'en maJ.r hoefden te vervoeren. Bij het
eerste transport W.IS ik nog bang dat Jie
jongt'll dood zou g,lan. Bij de tweede
leek het alsof ik het al gewend was. Het
klinkt ra<lr, m.l,u hlijkbaar sluit ie je af.
En met de :'\'ederlanders kontien we na-
tuurlijk comllluniceren. Dat was Illt't de
Japanners niet het gev.ll.
C:lmbodia was goed om mee te maken,
4 mei was een hele Iwarte bladziide ...
Nu hier weer thuis. heb ik af en toe een
gevoel van heimwee. Zou ik er even vvil-
len kijken. 'Iloe zou het zijn met het ge-
zin waar wij op bezoek zijn gewcest en
met de vrouwen die bij ons werkten?' Ik
I.OU nog Angkor \X'ar willen zien. I.ater
komt het cr misschien nog eens van.

ROLO hed.mkt t'(J(Jr ollze gesprekken.

Kla::iclI 1'<1/1 Hr,mdll'ijk- \trilt jer.



IK DROOM OVER VREDE
Eind 1992 leed de veertienjarige Alcksandar hevige pijn door brandwonden
veroorzaakt door de explosie van een mololowcocktail. Getraumatiseerd en
verzwakt door pijn deed hij lijn ogen dicht en fluisterde: "Als ik 1/1'11 ogen
sluit, droom ik over vrede",
A\cksandar's droom is de droom van duizenden kinderen uit het voormalige
Joegoslavië. Hun lijden cn hel verlangen naar vrede zijn samengevat in een
unick bock dat eind maart 1994 zal verschijnen. Titel: "Ik droom over vrc-
d "c .

w. ___.-_ ..----
Redactie

"Als wij niet in staat zijn oorlogen te
beëindigen, laten wij dan in ieder gevaf
proberen kinderen te redden en he'l het
uertrOlIll/en in de toekomst terug te ge-
uen. HWI toekomst is ook de onze, om-
dat wij samen met onze kinderen 'Jet ge-
zicht van de wereld t'an morgen bepa-
len. ". schrijft de bekende cabaretier Paul
van Vliet, in zijn hoedanigheid van
goodwill-amhassadeur van UNICEf-
Nederland, in het voorwoord van deze
uiq;ave. \'{'ij kunnen ons zeer wel vinden
in de7e gedachten. Reden waarom wij
een pagina van dit nummer van EGO
hebben ingeruimd voor publicitaire on-
dersteuning van dit unieke UNICEF-
projekt.

"Ik droom oucr urcde" verschijnt, in sa-
menwerking mcr UNICEF-Ncw Yark,
gelijktijdig in de Verenigde Staten,
Engeland, Australië, Duitsland, Japan,
Italië, :"Joorwegen, Spanje, Frankrijk,
Denemarken. Zweden, Argentinië,
België en Nederland in een oplage van
160.000 ex.
Van ieder verkocht hoek lal vijf gulden
hestemd zijn voor UNICEf en door deze
organisatie besteed worden aan de on-
dersteuning van projekten ter verdedi-
ging, bescherming en hehandeling van
kinderen uit de gehele wereld die lijden
onder oorlogen.
Een tentoonstelling van de originele te-
keningen zal gedurende de gehele zomer
te zien zijn in het Anne Frank Huis te
Amsterdam.

"Ik droom over vrede".
Het Spectrum, Utrecht.
Eind maart 1994.80 blz. geb.
jl9,90.

De tekeningen en \'('rhalen in "Ik droom
ot'!?r vrede" werden verzameld op scho-
len en in vluchtelingenkampen van alle
bij het konflikt betrokkt"n p:utijen. liet
hoek neemT de lezer in vier etappes lIl!.'C
op een reis naar de harten en ged3chten
van kinderen die hun zekere wereldje
moesten verruilen voot het geweld en de
onmenselijkheid van een oorlog. Het

eindigt met een ge-
tuigenis van de
verbazingwekken-
de veerkra<.::ht \'.\11
kinderen en hun
niet aflatende lief-
de voor het I('\'en.
Ondanks hUil
trauma's en de
verschrikkingen
hebben deze kin-
deren twee wen.
sen. De eerste is
dat er een eind
komt aan deze
vreselijke oorlog,
dat er vrede is en
iedereen naar huis
kan terugkeren.
De tweede dat
geen enkel kind
ooit zal meemaken
wat hun zelf is
overkomen.
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Dat IJ/IS I,md vuf is, was de discllssie tij-
dells een l'erjaarsp,lYtijtfC. Het is zorg-
wekkend dat het onderwerp tegcl/woor-
dig in Inede krillg aan de orde is. Dat al-
leen mensen met ('CII rtlcistisdJC op/'at-
ting dit., mening h<lJden waren we aan
gewend. Zolang dat een kleine groep
Wit!, die je k<1/1lokaliseren lijkt het ge-
vaar beperkt. Alaar /lil 1II1:,kie lia! oom
Piet e1/ tallte AII/lie, die nog rond de
meiboom hebben gedansi op de
1',1JsiJellve!, ook die I1IClIIllghebben. Na
de oorlog bleven ze trol/U' aan de PvdA
en 1111 flo/gell ze dat tIIig dat roel,t: eigen
IJo/k eerst.

De oorzaak ligt zeker;1I het feit dut poli-
tici 1"/11 onverdad,te huize //let CI!/1 zeke-
re regelmaat bell'erCII dat we de grenzen
I'oor llluchtelingen lIlDeten sluiten. De
cerste !lUS de bllTgl'lIlt'cster l'all

Lelystad. Als prominent D66-lid be-
lI'eeN/e de heer Gruyters "I een Ihllf ;"ar
geleden dat Ne<ferl,md pol is.

Op zo'n /'erjaarsparti;tie probeer ie dan
hee!l'oorzic!Jtig;'1 de disCllssie te wijzen
op onze jongste geschiedenis. D,7t il/ de
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dertiger jaren (Jok angst werd gepredikt
I'oor de kali/st 1'<111l'luchte/ingen in OIIS
I<lnd. Het waren toen de iodell lIit
Duitslal/d, Polen en Oostenrijk dil' liaar
I'cnJofgd werdelI. Er //locst een l'!uchte-
Iillgenka//l{1 kO//len omd,lt ze niet moe/J-
ten opgaall in onze S<lIIU'II!t'L'itlg.De lo-
katie daan'oll was al eell discussie, lIIoar
eilldelijk werd eell plek ga'olldell op dl'
Veluwe. Mam dat L'ond koningin
W/ifIJe/milla /liet goed omdat het te dicht
kwalII te liggm bi; !Jaar kWfJlldomein.
De christeliike regering Colifl/ haasue
zich dan ook 011/ COl ,mdere plek aan te
wijzen L'er 1'1/11 dl' beu/oonde wereld.
Dat werd toen W/esterbork in Drente.
llItussen groeide hel fascisme ilJ Euwpa,
met de bekende gel'olgen.

De geschiedenis lJerh<lalt zich, aflem
ziin )}et nll geen ;oden lI1<wrmoslims die
duchten omdat ze anders uitgeroeid
worden. Eell melis ducht uit een I'er-
trouwde oll/ge/'ing rIiet ZUIlder reden.
I Ie/aas I/./illt de mening terrein - ook bij
00111Piet en tallte Annie - d,lt lIlelI alleen
afkomt op 01lU' l'ieespouen. Ot' allgst
d,7t het we/ eells teil koste gaat l'all ollze

consumptie is groot. Oorlogsolllstall-
d/gheden en schen<fil/g L'allmensenrech-
ten Ii;kt d,l<lrom niet meC'r over te ko-
men. EOl niltuurrilllllJ maakt echter IlOg
wel ellige illdmk.

Neem n/l eens onze kwetsl"lre pusitie
ten opzichte I'an de hoger /liorden<fe ue-
spiegt'!. Stel dilt ill OIIS land <foor een
doedgolf de DeltaU'erkl'II als los zand
wordol ll'/'ggespodd. I/ooral IJl/rRe-
meester Gru)'ters, die zelJell meter Ol/der
de zeespiegel woont, WU <faar behoor-
lijk last L'all krijgen. De golf is zo hoog
dat al onze rijkdom a<ln onroerend
goed. autu's, cara/hms 1'11{Jlezier;achten
/liet meer te redden zi;lI. De mellSl'1I ill
de lage landen weten tefl/<lJ/It'l'fl/()od
zich in vei/igheid te stellen. Openhaar
/'ervoer is lIiet meer mogelijk. De bel'ol-
king /Jal/ Lelysl<ld wordt ill /'fachtwa-
gells ofgeLmerd naar een hoger gelegen
plek in furop,l.

Stel, dat die 1I/ellSell dll,lr dali Zl'ggen:
hel spiit ons 1/1<I<LrOIIS land is 1'01.

Cm Ollt
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De satire is em (kunst)uiting -gedicht,
geschrift, rede. afbeelding, enz,- waarin
een persoon of situatie hespottelijk
\vordt gemaakt.
In 1936, op het hoogtepunt van de eco-
nomische crisis, drukte het linkse poli-
riek/satirische \\'eekhlad "De Noten-
kraker", in haar juni-nummer, een ,1;\11-
tal tehningen af met vakantie-rips:
- "Ikwekt Holland, het land van defla-

tie en werkloosheid~
- Ga dit faar \loor een "speci;lle \Ieema'

geringskuur" naar Oranienburg (daar
verscheen het eerste concentratiekamp
in Duitstlnd)

- en -speciaal voor werkloZt'Tl' "Ga dit
faar eens Iliet naar het buitenland".

Deze prenten schmen door mifn hoofd
bij hn lezen van een berichtfe in

KAARTEN
UIT

SARAJEVO

~ewsweek (18-10-1993) over "Posr-
cards From the Edge".
Al is de situatie nog zo rottig, er zijn al-
tijd mensen die in staat zijn daar nog ins
mee te doen, die het wagen daar nog
"grappen" over te maken. Zo ook het
kunsten,ursec!Hp,lar Bojan en DaJ,l
HadLihalilüvic uit het door oorlogsge-
weld geteisterde Sarajevo. :\1et als motto
.. \Y/i; II'('I/SCII Ie cen schitterende ti;d toe
in Sara;('lIo!" ontwierpen ze eelJ serie

Wj]1Dj!~DJle~m1l'lJ
\'.lIBj) 1Ï!1l' $m\lU1WO)
but one glant leap lor manklnd ...n

kunstzinnige ansichtkaarten van deze
helt"gerde stad, In september 1993 start-
ten BOj;l1len Dad.l met het drukken van
4000 kaarten. Van de upbrengst (ver-
koop aan VN-militairen, journalisten en
hulpverleners) worden nieuwe ontwer-
pen gemaakt. Te bedenken .1l1eenal dat
papier en inkt schaars zijn en er alleen
gedrukt kan worden als er \.oldoende
electriciteit voorradig is om de persen te
laten draaien, een cnorml' prl'statie,
Bojall Hadzih,lli!ovic legt het accem
enigszins anders: "Het is fantastisch.
Het bewijst dar Samjcvo nog il/ ICllcn
is".

Over satire ge~proken ....

\"(1illlHei;
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Het lijkt niet zo //loeilijk te voorspellen,
dat jij straks il/ Zllgn'[, eII zeker ill
Saraiel'o, /Vaar ;e (Jok werkzaam zal
zijII, militairen tegen zal komen mct
trawtliltische en'ilrálgcll. Hoe denk je
daarmee om te gaan?
Hl,t is belangrijk zo snel mogelijk na hl,t
opdoen van dergelijke ervaringen men-
sell op te vangeil. \X'ehehben geleerd dat
voor een goede verwerking een opvang
tijdens de eerste twee dagen vall helang
is, Het is goed om in de nabijheid van
het incident, hijvoorbeeld de plaats
wa,Jr iemand is beschoten of een anllere
ingrijpende ervaring heeft opgedaan, het
verhaal nog eens te laten \-ertellen, Het
g.13t lharbij dan niet lOzeer om de kale
feiten, maar voor,JI om wat is gevoeld
door de mensen. De beleving van het ge-
beurde staat dus centraal voor mij, Bij
wijle van spreken laat je het iemand op
die manier nog eens meemaken. liet ver-
schil is eçh[er [en opzichte van z'n eerste
ervaring, dat ik cr dan bij bl'n om zorg te
dragen, dat zo'n Iemand niet in zijn
emoties blijft hangen, maar dat hij er-
mee verder kan.

Tot lilt lol' 1Je!JfJellwe gepraat over trau-
ma's. fk kan me da,lr inmiddds U'ût bij
lIoorstcl/en. Tijdens de lesseJl op het
CVV heb je het ook over gel/cchtsstress.
Wàt is dat eigwfijk ell hoc herkeIl jc dat
bij jezelf of Ie malen?

Als mensen op die manier tegen zichzelf
aanlopen en reakties bij zichzelf bespeu-
ren zoals we zoëven bespraken, is het
zaak daarover te gaan praten. Je moet er
in ieder geval niet mee hlijven lopen .
\Vegsroppen al helemaal niet. Je scha-
men \.oor wat er in je omgaat heeft wei-
mg zin. Het lost niets op. Eigenlijk kan
het er alleen maar erger door worden.
Voor militairen geldt dan in dl' eerste
plaats de direkre collega's - als ze cr zijn
-die het ook hebben ge1.Îen of meege-
maakt, '\logeli/'ke lotgenoten zijn vaak
ook goede aee genoten. Ze waren erbij
en weten wat er is gebeurd, beleven mis-
schien wel hetzelfde, Praat er in eerste
inst.lntie met hen over.

• Gevechtsstress, een
normale reaktie op een
abnormale situatie.

Stel dat je 'zoiets' ml'enMakt: een erva-
ring 0IJdoet /Vaaflla;e merkt, dat je t'ost-
loopt. Moet je dan direkt naar ecn psy-
choloog of kali je er zelf ook /Vat aan
doen?

\'(laar denk je dan aan?
De reakties op schokkende ervarLngen
zijn niet voor iedereen hetzelfde. Een
aantal veel voorkomende emoties kan ik
wel noemen. Over dat verlammende ge-
voel van machteloosheid hadden we het
al. Jl' kan echter ook denken aan angst.
Kwaadheid is weer een heel andere reak-
tie. Sommige mensen hebben de neIging
om hetgeen ze mecgelll.13kt hebben zo
snel mogelijk te wîllen vergeten. Als je ze
naaT hun ervaringen vraagt zijn ze niet
in staat om hun echte gevoekn te \.ertel-
len en daarmee krijg je een totaal ver-
kende kijk op de ernst van de geheurte-
nissen. Eigenlijk word je op het verkeer-
de heen gezet. Anderen rohben juist met
de Haag of ze toch niets hadden kunnen
doen om het allemaal te voorkomen. Ze
voelen zich dan echt machteloos. Soms
is cr het gevoel tekort te zijn geschoren,
Het illee kan dan post vatten schuld te
hebben aan hetgeen is gebeurd. liet gaat
dus om allerlei verschillende reakties.

~@[fjIfî1~1L~
lQooQ]
lOOD

omJ
,

\

Aan het woord is kapitein Marieke Krcugcr (31 j. Marieke is psycholoog en
werkzaam hij de afdeling individuele hulpverlening (AIH) in Amersfoort. In
maart a.s. wordt ze uitgezonden. Zagreb in voormalig Joegoslavië is de he-
doelin~. Daar vandaan gaat ze haar werk doen bij het verbindingsbataljon.
Bij toeval kwam Ego-redakteur Jan Sulman haar in Ossendrecht tegen. Ze
bleek de training preventie"e debricfing te hebben gegeven aan sleutelfunc-
tionarissen ter voorbereidin~ op hun uitzending. AI met al aanleiding genoeg
voor ccn nadere kennismaklOg. Een afspraak werd gemaakt 0111 waf door te
praten op haar Icsonderwerp en niet in de laatste plaats over het werk dat ze
straks zelf denkt te gaan doen tijdens haar uitzending, Onderstaand een ver-
slag van ecn gesprek met een boeiende vrouw, die weel \\'aar ze het over
heeft,

• Een trauma, wat is dat
eigenlijk?
Marieke, ik !Jel)I'an ie hegrelJe1I, dat ;111-
lil' psychologcn de uit tc ::.enden militai-
ren iets llcrtel/cn over gel'echtsstress I;'n
traumatische ertJarillgen. Wat :::iin dat
cigf.'l1/iik 'traumatische' crtJ,lringen?
Van een trauma spreken wc in geval van
een eenmalige zeer hehige stress toe-
stand (zeer schokkende gebeurtenis) of
een langdurige, continue stress toestand
(een reeks van schokkende gebeurtenis-
sen). Denk bijvoorbeeld a<ln een gra-
naatinslag vlakbij de plaats waar je bent
of een ernstig ongeluk dat je ziet gebeu-
ren. In ieder geval gaat bet om een ingrij-
pende gebeurtenis waar je geen invloed
op hebt. Het komt van buiten, wu je
kunnen zeggen. Het gaat dan om iets,
wat gevoelens oproept van machteloos-
heid en verbijstering. Zo'n en.aring he-
tekent, dat je echt tegen je grellZ{'naan-
loopt. Hoewel verreweg de meeste men-
sen op eigen gelegenheid deze schokken-
de ervating verwerken, geheurt het ook
dat mensen vastlopen in dit \"Crwer-
kingsproces. [n dat laatste geval merk je
dat meestal door het optreden van ;lIler-
lei klachten.

STRESS, DAT IS ECHT
NIET ZO GEK!
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JA?

jan Su/man

Als mcnsen thuis komelt na !Jun uitzen-
ding en ze kr;;gen achteraf problemen.
KW/llen ze dan alsnog een beroep op ;141-
/ie doen?
In de meeste gevallen zal je zien dat er na
verloop van tijd een zeker evenwicht
gaat omstaan tussen gedachten aan en
gevoelens over 'ginds' en het normale le-
ven thuis. Het kan echter ook zijn, dat
het niet lukt om dat evenwicht te berei-
ken. Ook is het mogelijk, dat pas later
allerlei zaken op gaan spelen.
Slaapproblemen zijn denkbaar of gevoe-
lens van neerslachtigheid. Ook hoofd-
pijn of last van darm en maag zijn moge-
lijk. Zeker als dat soort klachten aan-
houden is het raadzaam één en ander be-
spreekbaar te maken en hulp in te roe-
pen.

Er zi;n in Joegoslavië nog andere hulp-
lier/eI/ers. Doen illl/ie lUI allemaal het-
zelfde werk CII hoe stem je .fat up elkaar
af?
;-..retals hier het geval is, kennen we in
Joegoslavië een sec (Sociale
Coördinatie Commissie). Een keer in de
week ontmoeten de hulpverleners elkaar
in dat verband. Natuurlijk heeft daarbij
niet iedereen dezelfde kijk op dingen die
moeren gebeuren. Iemands beoordeling
van iets hangt vanzelf samen met het vak
dat hij beoefent of de studie die is ge-
volgd. Die verscheidenheid kan echter
heel positief werken. In elk geval is het
SCC het platform waar de afstemming
plaats dielU te vinden.

Marieke, ik !Joop tenslotte dat ;e in
Joegoslavië veel voor de mensen kan be-
tekenen. Eigen/iik heb ik daar het volste
vertrouwen in. Zorg vooral ook zelf
{Ioor een maat;e daar. /k wil ;e bedan-
ken voor het gesprek en wens je in goede
gezondhcid temg te ûen.

men. Daarna wordt betrokkene duide4
lijk gemaakt hoc je met allerlei mogelij-
ke reakties om kan gaan en grip kan blij-
ven houden oPJ'ezelf en je omgeving. De
inzet is er stee s op gericht om mensen
zo snel mogelijk weer normaal te laten
functioneren. Daarvoor worden tijdens
zo'n gesprek ook de eerste opzetjes ge-
maakt.

• Sleutel functionarissen
Ik heb begrepen dat jullie speciaal ook
aandac!Jt gevell aan de zogenaamde
'sleutelfunctionarissen'. \Vat wordt !JUli
geleerd en waarom?
De sleutelfunctionarissen zijn erg be-
langrijk vanwege hun direkte en natuur-
lijke kontakten met de mensen in het
veld. Ze ziin vaak laagdrempdig te be-
reiken en daardoor makkelijk aan-
spreekbaar voor als er zich problemen
voordoen. Wc geven hun inzicht in het
begrip trauma en in fasen van verwer-
king daarvan. Ook in datgeen waar wij
het eerder over h<ldden, de verschillende
soorten reakties op gevechtsstress. \'{Ie
leren ze hoe het allemaal werkt bij men.
sen in crisissituaties. Veel aandacht ge-
ven we ook aan gesprekstraining, wdat
zij de militairen kunnen debriefen.
Debriefing heeft vooral een preventieve
betekenis. Het is erop gericht mensen die
schokkende geheunenissen hebben mee-
gemaakt zo goed mogelijk te helpen. We
willen daarmee voorkomen dat er stag-
natie in de verwerking optreedt. Oe ac-
tief dienende militair kan altijd hulp in-
roepen volgens de normale kanalen. Ex-
militairen kunnen via de Stichting
Dienstverlening Veteranen een beroep
doen op de A.I.H. of op de afdeling
i's}'chiatrie van het C.,\1.H.

Hoe ûet een dergeli;k ges/Jrek eruit. Kan
ie daar iets meer over zeggen?
Zo'n gesprek kent een aantal fasen. Het
begint ermee, uit te leggen wat het be-
lang ervan is. Nadrukkelijk wordt gewe-
Ien op het vertrouwelijke karakter er-
van. Het gaat uiteindelijk om zorg voor
degene die iets schokkends heeft en'a-
ren. Omd<lt het als noodzakelijk wordr
ervaren dat iemand z'n hart lucht na een
dergelijke gebeurtenis, neemt de sleutcl-
funktionaris altijd het initiatief tot het
gesprek. Belangrijk daarbij is dat be-
trokkene zo konkreet mogelijk vertelt
wat er volgens hem is gebeurd. Kaast de
feiten zijn vooral de gevoelens van ie-
mand van belang. We hadden het daar
al eerder over. Ook wordt er dan ge-
vraagd naar mogelijke stresssympw-

de Fransen hun militairen direkt aan het
from opvingen. Wat opviel was dat bij
de Fransen sprake was van veel minder
uitval dan bij de Engelsen.

Gcvcchtsstress is een bijzondere vorm
van stress zoals we die onder meer nor~
male omstandigheden ook kennen. Het
gaat om normale reakties van mensen
op abnormale situaties. Vanzelf mogen
we wel stellen dat oorlogsgeweld zo'n
abnormale siruatie is. Militairen werken
dan vaak onder grote psychische belas-
ring en fysieke druk. Daarnaast zijn al-
lerlei dagelijkse ervarÎngen anders dan
thuis. het hele patroon van leven is ver-
STOord. Niet zo verwonderlijk, dat er
dan ergens een druppel kan zijn die de
emmer doet overlopen. Je ziet dan vaak
gedragsveranderingen optreden hij men-
sen. Soms zijn die overduidelijk, andere
keren meer suhtiel. Om iedereen alert tc
laren zijn op zichzelf en zijn omgeving,
krijgt iedere uit te zenden militair van
ons een foldertje mee waarin de meest
voorkomende stressverschijnselen wor-
den genoemd. Je kan denken aan licha-
melijke symptomen zoals jeuk, trillen of
hartkloppingen. Ook overgeven, diarree
of hyperventileren kunnen uitdrukkin-
gen zijn van stress. Daarnaast zijn cr
ook meer psychische symptomen van
stress. Er zijn mensen, die steeds meer te-
gen hun werk op gaan zien, snel geïrti.
teerd raken of vervelend gaan dromen.
Soms ook worden mensen achterdochtig
of krijgen ze moeite hun gedachten goed
op een riitje te kril'gen. Het is teveel en te
gevarieerd om a Ie voorkomende ver-
schijnselen even [C noemen. Belangrijk is
dat iedereen bij zichzelf te rade gaat of
hetgeen gevoeld wordt bij hem of haar
hoort of als vreemd wordt beleefd.

Op het moment, dat ;e m/allerlei dil/Keil
bi; ;ezelf olltdekt, die min of meer blok-
kerend werken op ie normale funktione-
ren en lIIoge1i;k !Jet ga'olg zi;n t'an
stress. \Fat moet;c dan docn?
In ieder geval beseffen dar her normaal
is, dat de siruarie waarin je bent terecht-
gekomen, reakties bij je oproept. Doe
nier alsof er niets aan de hand is, maar
praat erover. Ik kan niet genoeg tegen
militairen zeggen zich voor hun emoties
niet te schamen. Eigenlijk maakt het in
eerste instantie niet uit met wie er wordt
gepraat. Als het maar iemand is, die lui-
steren wil. Vaak zijn de direkte maatjes
op dit gebied gevoeliger dan soms wordt
gedacht. Het is net als met trauma's, als
je samen hetzelfde meemaakt weet de
ander al gauw waarover je het hebt. Het
kan soms ook verstandig zijn om met je
commandant te gaan praten of anders
met een hulpverlener die je kent.
Meestal is er in de buurt wel een geeste-
lijk verzorger, maatschappelijk werker
of psycholoog met wie je één en ander
dden kan.

Waar !Ja/eli ;u/lie psychologen toch al
die kennis vandaan?
Er is in de loop der jaren veel onderzoek
gedaan naar oorlogsstress. Er is vooral,
veel geleerd van de oorlogen die Israël
voerde met zijn buurlanden. Ook van de
Koreaanse oorlog en die in Vietnam is
veel kennis opgedaan. Er zijn zelfs al on-
derzoekingen gedaan gedurende de eer-
ste wereldoorlog. De Engelsen haalden
hun militairen na een schokkende ge-
beurtenis terug naar Engeland, terwiil
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Denkend aan Hol/mui
zie ik brede rivieren
traag door oncindix
laagland gaan,
rijen olldenkbaar
ijle popI/lieren
dis hoge pluimen
a,m de einder staan;
en in de geweldige
ruimte verzonken
de boerderijen
verspreid door het land,
boomgroepen, dorpen,
geknotte torens,
kerken en olmen
in een groots verband,
en de lucht hmlgt er faag
en de zon wordt er langzaam
in grijze veelkleurige
dampen gesmoord,
en in alle gewesten
/l./Ordt de stem Ua/Zhet water
met zijn eeuwige rampen
gevreesd en gehoord.

H.Marsman (1899-1940)



RAMONA'S - Gang Bang
(vanIbm Ariola)
Slambam Sammv, Twiggy, Jojo
Baekhone en Teqliila Guirara zijn vier
pittige meiden uit Rotterdam die al en-
kek- jaren als Ramona's het ];lndelijkc
clubcircuit onveilig maken met hun
techr-toe-recht-aan punk. Galig Bang is
niet het eerste wapenfeit waarmee ze uit
de studio komen, maar de zes nummers
tdlende mini-cd benadert her li~.e-gcluid
van de Ramona's wel het hest. Hoewel
de podiumpresraties bij dit scheur- en
ramkwartct nog altijd stukken spectacu-
lairder zijn, is Je cd ook niet re versma-
den. Je kunt hem scharen onder de afde-
ling ocrpunk met uiterst smerig en ge-
meen giraargeluid. Het is overigens
maar de vraag of de gitaar bet meest ver-
vormde instrument op Galig Bang is.
want de STemmen van Je per roerbeurt
zingende dames hebben door smeer-
bt'uften mer zwaar alcoholhoudende
dranken en verschillende tababsoorten
een vervormingsgraad opgelopen die
niet voor het gemiddelde effectpedaal
ond('r doet. Op her slepende ~1otör-
head-achtige nummer Still Standi11K 011
My OWII moct zanger l.emmy van die
loeiharde metalformatie toch e~'en aan
z'n reputatie denken, Het lijkt wel alsof
de Ramona's hun st('mhanden met
schuurpapier bewerken. :\ler de
Ramon('s, hun Amerikaanse bijna
naamgenoten, hebben ze dan ook wei-
nig gemeen. of het moet de uiterst direc-
te aanpak zijn, Andere meidengroepen

als 7 Year Biteh, 1.7 en Lunachicks vor-
men b('ter vergelijkingsmateriaal. En in
dat rijtje slaan de Ram{lOa's helemaal
geen slecht figuur, Alleen jammer van de
afsluiter Rltsh YOllrsrlf. Dat nUn1t11('r

duurt te lang en heeft een clichématige,
saaie opbouw, Verder is het een puik
schijfje. En als j(' vindt dat het allemaal
wat ruig klinkt, moet je de Ramona's
maar eens live gaan bekijken, Dan zal je
wat meemaken!

ZZ TOP - Antenna
(rcaJbrngl
Fundamentele bluesrock is her handels-
merk van de Texa:lt1se 'Tres Hombr('s'
Bilty Gibbons, Dusty Hili en Frank
Beanl. Ze grossieren cr onder tte Ilaam
ZZ Top al vÎerentwimig jaM in en zijn
groot I:wworden door \'an hun optredens
een gigantisch rockcircus t(' maken en
hun videoclips bij op single uitgebrachte
nummt'rs in de vorm van mini-spe,,!films
te gieten. Vol mooie vrouwen en glim-
mende allto's. De Texaanse macho's met

lITI ••.•

baarden zijn in de 100f d"J'ar"n \vat
van het rechte rockp:H afge waald en
gt'bruikten op de laatste cd's steeds meer
electrnnische snufjes om de boel op te
krikken. Modern, m,lar absoluut niet
des ZZ Top's. Gelukkig is het drietal
mer Alltemw de juiste weg weer ingesla-
gen. Je zou kunnen zeggen dat ze het
wiel opnieuw hehben uitgevonden. Veel
lome songs met die echte Texas-feel
waar het g~appige trio op drijft. Tijdens
op één riH gebaseerde nummers als
Hre,7k,7way en Fuzz!Jox Voodoo zijn de
cactussen onder d" brand"nde praitie-
zon haast rastbaar. ZZ Top roept met
die he7,werende muziek luchtspiegelin-
gen op, liet trio gedt opnieuw aan, dar
een paar akkoorden soms meer kunnen
zeggen dan de meest ingewikkelde sche-
ma's. Datzelfde geldt voor cl" solo's van
gitarist Billy Gibbons. Soms houdt hij
noten oneindig lang aan. Dan giert het
door ie speakers. En (i<larmee wordt een
effect teweeg gebradn dar m"nig snel-
heidsmaniak op de gitaarhals van zijn
levensdagen niet bereikt. De bonustrack
El'erythil1g is t'en vullenje waarop met
electronica wordt gefröbeld, maar ver-
da is deze ZZ dik in orde. /'iIlCIIs!Jion is
de eerste singl", maar het aant.tl num-
mers met hitpotentie ligt vele malen ho-
ger. :\1et w'n typische ZZ Top video
moet bijvoorbeeld Cirf In A T-Shirt d"
volgend" gigantische hit kunnen wor-
den.

VERllGO Nail Hnle
lAmphetamine Reptilel
Roogh Trade)
Naif Hofe is de derde cd van her
Amerikaanse trio Vertigo. De groep
combineert het jaren zeventig gitaarge-
luid met tachtiger jaren poppy hardcore
en de gtunge van d" jaren negentig. Dat
zorgt voor een apart" sound, maar tege-
lijkertijd voor een vreemde potpourri
~'an stijlen die sums fantastisch en soms
helemaal verkeerd uitpakt. De sterkste
nummers hehben naast een solide ge-
luidsmuur melodierjes di" je snel bijblij-
ven. Leuke riedeltjes op de gitaar en
zanglijnen die uimodigm [Ot meeneur-
iën. De beste voorbeelden daarvan zijn
de puntige liedjes Killg Of Terrar,
Edward en Hef/o (C/ick). Aan de andere
kant kem Nai/ Ho/e zeurderige stukken.
met alsmaar repeterende riffs en in
plaats van gezongen tekst, gesproken
\Voord. In die categorie vallen Andrew
Moore en Alice [Jon', CUl1Iplain. De
overige stukken zijn aardige eigentijdse
gitaarpopsongs, die cr bij de liefhebber
van lahels als Amphetamine Reptil",
SuhPop en CZ best in zullen gaan. Jared
Aos en Gene Tangren nemen beiden gi-
taar, bas en zang voor hun rekening, ter-
wijl BiJl Beeman de boel op zijn trom-
mels dichnimmert. Jammer dat de gmep
na drie platen nog steeds geen eigen stijl
heeft gevonden en op verschillende ge-
dachten blijft rondhinken. f\lisschien is
dat "en bewuste keuze, maar mer meer
aandacht voor lekker in het gehoor lig-
gende deuntjes zou de gWt'P een groter

Marco l'an Nek
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ONZe" VOLGENl>E STAP WAS
HST Mlt>J:>EL "NOVA" - ESN GoE:t>
GEt>OSEE~l> MENGSEL. VAN GEI<EUVaL
OVER SPORT EN AANGRh.lPSN DE

BeELDEN UIT BOSNIË ••.•

KNAl' MooR!
EN t>AARNA?

5.

6.

WE ZORGt>EN afÇvooR. l:>AT bE
AC-TUALITEITf'N R.uBR.IEKEN I-'\ET
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EN HET
RESU LTAAT?

BOE IEN D ••••
'WAT 1>S:s:D U
l>~ARNA ?
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DE NAVEL VAN DE OMROEP

Ik ben Jol op televisie cn mij zul je niet
gauw horen kla~ell, dat dc programllu's
zo slecht zijn. Het is voor mij nog sTeeds
eCIl famastbche uitvinding, waar ik
vaak van geniet. ZO,lls ik trouwens ook
geniet van radio, drukpers, telefoon,
fax, trein. amo, fiets, computer en al die
amkrc prachtige communicatiemidde-
len, die ons leven hebben verrijkt.
Televisie is het \'t'nster op Je wereld, be-
weren fabrikanten. De wereld in je huis-
kamer, Toepen programmamakers. De
wereld is kleiner gl'woHkn door de rele-
visie, dcnh'n pedagogen. \XreZit'll alles.
wat er geheun. want de televisie IS over-
al, orakelen omroepen. En daardoor is
Je wereld beter gc\vnrJt'Jl. geloven om-
rocpm edewcrkers.
Dat lijkt me .lllcmaal ollZin. Een paar
jaar geleden mot'sten wc ~elo\len dat de
Golf-oorlog bij OIlS thuis kwam, .\Iaar
wat we van de Golf-oorlog op de televi-
sie z.-.gell, was ni~t d~ werkelijkheid, De
oorlog trof wel die mensen ouder ht't
puin en het zand, dit' wij nooit tt' Zien
hebhen gekregen. liet is natuurlijk ook
niet waar, dat "het oog van de tele\"Isie"
altijd de 'werkelijkheid' laat zien. De
verslaggeving nlll de Golfoorlog op tele-
visit' heeft aangetoond, {lat dit oog blind
kan 7.ijn of verblind of d;H lwt op zijn
minst een vcrtekelHI b{Tld aan ons door-
geeft.

14 - EGO /1\tAART 1'J'J4

\X'e zien op te1cvisie de oorlog in dat on-
gelukki~e ex-Joegoslavie. "(lij kijken {la-
geiiJks uit dat "venster" naar de kleint'
wereld van Bosnië, waar de militaire
bendes huis hOllden onder de burgerbe-
volking. En we krijgen wel een indruk
van de ellendt' dHr, .\1aar HH,:hverbeten
er ni{~ts in ex-Joegos1avie - de politici
\\'('ten wat cr aan de hand is; de puhlit'ke
opinit' zet ze ondt'r druk, maar er ge-
beun niks. Europ;' ril Amerika willen
niet ingrijpcn, ondanks al die rampzali-
ge beelden uit dat land, De wereld is 110g
e\"C1lgroot en wanordelijk.

• Dank voor hcr kijkcn
De televisie maakt de wereld ~eell spat
heter. Dat kan ook niet, want het is niet
met'r d;lIl een technisch hulpmiddel. Het
hangt er m,lar helemaal van af, wat je
laat zien en hoe, En dan nog moet er nog
heel wat anders geheuren, voordat de
politieke en economische nuchten in be-
weging komen,
De vroegere KRO-\"Crsla~ever \X'illi-
brord hequin zei in TeVd)uré, dat z:ijn
reponagewerk de \vereld wel heter had
gem<lakr. llij noemde als voorbeeld, dat
de kijJ.;ers d<mk zij hem n,l de val van
dict,Hor Idi Amin hadden kunnen ~.ien,
hoc Je mensen in Uganda te lijden had-
den gehad. "bar de dictator was toen al

verdreven en ik ZO\]

nil.{ wett'n welke
di<.:taruur wel vcr-
dreven is dank zij de
directe invloed van
de televisie. Ik denk
trouwens, d;lt de
journalistiek {krant,
radio of televisie)
nooit rechtstreeks
invloed in de wereld
heeft. De media
kunnen hooguit in-
fOTlll<ltie verschaf-
fen, in de hoop, dat
de publiekt, opinie
invloed en druk bn
uitoefenen op de po-
litici en de macht-
h~hbr:rs. De media
kunnen doorgeven
wat ze zien, in de
hoop, dat anderen
er van schrikkr:1l en
er iers mee doen,
Het IS een over-
schatting van pro-
grammamakers en
\"an lournalisten,
d,lt de televisie als
zodanig 'opvoed-
kundige' waarde
/Ou hehben, Er

straalt ecn arrogantie uit, alsof de televi-
sie, met zijn vertekende beelden, in staat
zou zijn om, in ingewikkelde machtsver-
houdingen, knopen door te hakken,
waar anderen, z_oals politici, de tanden
op stuk hebhen gebeten.
liet is trouwens ook een overs<.:hatting
van de berl.h'nis van radio en televisie
als navdstarende presentatoren op radio
en televisie aan het eind van hun pro-
gramlll<l de kijkers en luisteraars bedan-
ken met: "D<lnk LJwel voor het luÎste-
ren/kijken", Dat is het toppunt van ar-
rogantie, alsof ik bijvoorheeld op een
<lvond zou denken: "kom, naar welk
programma zal ik vanavond kijken
want welke presentator wil ik nu weer
eens een plezier doen?"
Dat is onzlll, want ik kijk naar het pro-
gramma, dat ik op dat moment wil zien,
omd<lt ik denk d;lardoor geamuseerd of
geinfoTllll'erd te word~n, Ik kijk nooit
naar een programma om de presentator
een dienst te hewijzen. Ik luister nooit
naar Je [;ldio om Je programmamaker
t~rwille te zijn, Ik lees toch ook nooit
een krant om de journalist een dienst re
bewijzen? Je kan re toch ook nier VOOT-

stellen, dat onderaan elk artikel zou
staan:
"HeJankt VOOT het lezen!"



ALS JE ALLES VAN TE VOREN
ZOUWETEN
Gevolgen Sociaal Beleid
In de Defensiekrant van 20 janu<lri
stond te lezen dat de Verontruste
Achterban Militairen na een jaar op-
houdt te bestaan. Het initiatid hleek
niet levensvatbaar, ondanks enthousias-
te reacties in het hegin. De belangen-
verenigingen moeten de fakkel maar
overnemen, aldus de
Dcfcnsiekrant. Toch
gebeurt het nog
steeds dar, buiten de-
ze organisaties om,
de partner in het ge-
weer komt, als een
militair onredelijk
behandeld wordt.
Zo wcht Anneke
Kuiper, echtgenote
van een Luchtmacht
onderofficier, in juli
1993 pcr brief con-
taa met Generaal
t\landcrfcld. bcvcl-
hebber der lucht-
strijdkrachten. Zij
wilde hem op de
hoogte stellen van
haar gevoelens van
gekwetstheid over de
behandeling van
haar man. Dele was,
ondanks de aanwe-
zigheid van een rap-
port van de .\hat-
schappelijke Dienst
Defensie met een aJ-
vies '"gedurende een
periode van drie jaar

Luchtmachtcarrière
Je treedt in dienst, lVordt het/OrJerd.
u'ordt l'erplaatst. iJe normale gang van
zakl'll. Ik draai al 28 ;aar mee //Iet een
Luclitmacht-mall, dus ik kali er aardig
(wer meepraten.

\Ve hebben ons zonder profJlemen laten
plaatsen waar het nodig was: Soester-
berg. RlJeille. Blumberg. \Ve gingen niet
altiid even etlthOlfsiast. en geen enkele
keer vri;wilJig, maar we gingen.
Tot ZOI'eralles best. A1.111rtoen!
\Ve waren inmiddels een aantal killde-
ren ri;ker geworden, waarvan er één, de
iongste, leerproblemen breek te hehhen.
Vanllit Blomherg zi;1Iwe, om die redelI,
op eiKen verzoek overgeplaatst naar
Twenthe.
Fi;/l lmis gekocht, groot genoeg om zes
kinderen en oma te herlJergl:'ll.

nier verplaatsbaar", voor dt. keus ge-
steld: of Verhuizen naar een andere
plaats, waar een functie in overeemtem-
ming met de rang hesehikhaar is. of ont-
slag nemen, aangenomen worden met
een lagere rang en nier verhuizen. Gezien
de gezinssituatie op dat moment, dat

Toen kreeg manfief de keuze: ol'er/Jla,l!-
sing of ontslag.
Dat werd prdten, denken, wakker lig-
gen. Beide keu,zes waren uoor ons 011-

aant'aardbaar.
Het rapport uall de MiJD, met bet dd-
t'ies: ti,deli;k ()noverplaatshaar, hielp
nit't, daar trak de Luchtmacht zich niets
van ,1111/.

Na veel gepieker t'roeg mi;n mal1. in-
middels sergealll-ma;oor. of hi; wel op
Twenthe kOlI blijl'en als hi; een streep
inlevenie.
Eerst kOl1 dat niet, bi; 'ater inzien tuch
wel.
De xeuolgen bliif'cn ahter niet lIit. ll'<lIlt
;e degradeert al/cen als ie iets hebt uitge-
IMdld, draltkgebruik of iets dergeli;ks.
Er zijn ma,lr weinig mensen die geloven
dat dit OItSeniK alternatief was.

~lDD-rapport lag er niet voor niets,
werd voor het laatste gekozen. Anneke
Kuiper wil via EGO iets vertellen over
haar gevoelens om anderen te waarschu-
wen en te kijken of haar verhaal her-
kenJ wordt.

redactie

Eel/ brief aan Genera<ll Jo.fanderfeld
haalde ook weinig lIit. die schreef vrie/I-
deli,k terug dat er eell plaatsing op
Vo/kel vrijkwam. Daar hadden we dus
ook l1iets aiJl1.
Financieel ga ie toch een flink stuk ach-
teruit. \"'e hebben het niet slecht, "war
het is de ol/eerli;kheid, die me !Jet meest
d,varszit. Vooral ook, omdat ik merk,
dat om 0115 heel1 de bevorderinKen t'ro-
U,k doorgaan.
Zijn er mensen, binnen de kri;gsmacbt,
die iets soortgelijks hebben meege-
maakt? 1),/I1rben ik erg benieuwd !laiJr.
Ali;n adres is: -
A.'.Kuiper-Kak
Kloppenstraat 42
7581 ElJ Losser
05413-85995"
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\'Vat ('en omschakeling voor dl' militair:
het lcck een heroepskeuze voor zeker-
heid, voor duidelijkheid: in organisatie
en taak.
Getraind en voorbereid worden op de
inzet van geweld:
een duidelijke vijand die onszelf hedreig-
dl"
ee:) macht die met macht afgeschrikt
moest worden,
grote legers. gl'JVam:ccrJe wapenen, een
tcchnis<:he wijze V;lll oorlogsvoeren.
groot geloof in succes.
Een vijand. v{'rweg en rood;
cr tTlm;ht nauwelijks iets goeds van
gezegd worden;
onmogelijk te beseffen dat het (lok
gewone mensen waren.

Onze bO/.t' i<lcci:nen agressie konden wc
vrij - op zijn minst in onze fantasie - op
het hot\'Îercn.

Nu: beroep en toekomst: onl.eker.
Een uqpnisatic: één en al reorganisatie;
onduidelijkheid in doel en taak.
Taken waarin de inzet en escalatie van
geweld vermeden dient te wurden.
In kkine onderdelen wordt geopereerd,
met tot;lal andere opdrachten dan het
gebruik van geavanceerde wapenen,
''l;'ie is de vijand; en is die er wel~
De missit,s waat nederlands militairen
worden ingezet: het lijken - in elk geval
tot nu toe - situaties waardoor onze sa-
menleving niet bedreigd wordt.
De ingnvikkeldheid van de vra,lgstuk-

ken doet uns beseffen dat we cr niet zijn
met: dat is goed en waar; d<lt IS slecht en
four.

Wat duidelijk leek, is onduidelijk,
wat zeker leek, is onzeker.
AI worstelend nH'{ de vraag: heeft dit
zin~
En bovendien: ten koste van wat?

'Vat een omschakeling.
vindt u ook niet~

Steuen

r
-~_.

HOE DE DIEREN "HET" DOEN
~atjealtiidhebt ~"J~\f>~~~

wtllen weten, maar ,,~ W "
niet hebt durven ~ ,.j~~!f,~

vragen J!~ ~~
Bij mijn bakker kun je "egdbroud" ko-
pen, en elke keer als ik dat doe vraag ik
mij af: hoc doen egels het eigenlijk? Het
hoekje Hoc dieren het doen leek daar
eindelijk een antwuord op te gaan ge-
ven. Op de voorpagina staan twee egels
prominent afgebeeld. in een houding die
doet vermoeden dat ze "het" willen
gaan doen ..\Iaar helaas: \vorden we uit-
voerig, en hier en daar nog wel geestig
ook, op de hoogte gesteld van de sex udc
gewuontes van alligators, via eendemos-
sel en muilezel, tot zwanen, de egel komt
alleen als stekelvarken in het boekje
voor en we zullen nooit erachter komen
of "het~ llU pijn doet uf niet.
Ond,lnks dit gemis, is Hoc dieren het
doen een leuk boekje om cadeau te ge-
ven en om zelf in een onhewaakt ogen-
blik door te snuffelen. De tekeningen il-
lustreren de tekst goed, waardoor het
boekje als één strip te lezen is. Erg rode
(Jortjes zult U er niet van krijgen, maar
een lach zal er best vanaf kunnen en U
bem weer e~n paar leuke gmppen bij Je
borrel rijker.
I.arr)" Feign: Hoc dieren HET doen.
BZZToH, 's Gravenhagc, 1993. 96
blz.f12.50.(JM)
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~1ede gestimuleerd door de met atoom-
bommen, derde wereldoorlogen en an-
dere rampen dreigende Russische ultra-
nationalist Zjirinovsky maakten OOS{-
europese bnden, met Polen, Hongarije
en Tsjechië alsmede Slowakije voorop,
hun wens kenbaar lid \',:m de :\I"3VO te
worden en wel liefst zo spoedig moge-
lijk. bij voorkeur met ingang van gIste-
ren.
De Verenigde Staren, het belangrijkste
lid van de Navo heeft ook in deze voor
de zoals altijd verdeelde Europese lidsta-
ten het voorlopig laatste woord gespro-
ken. President Clinron heeft hun geen
lidmaatschap van de verdragsorganisatie
aangeboden. in feite ook geen duidelijk
perspectief. maaT wel een perspectief op
een perspectief: als men t.Z.L aan no~ te
formuleren concrere criteria voldoet kan
men t.z.t. lid worden. Die Oosteuropese
landen zien zich graag deugdelijk bevei-
ligd tegen eventuele imr.erialistische
avonturen van Rusland, he emaal na de
verkiezingsoverwinning van Zjirinov-
sky, een Rusland waarmee ze in het ver-
leden het een en ander van doen hadden
en niet tot wederzijds genoegen.
Het probleem inzake de toelating tm de
Navo is met name dat .leltsin, die eerst
geen bezwaar tegen Oosteuropese Navo-
leden had en ook zelf wel lid van diezelf-
de :"lavo zou willen worden, nu als ge-
volg van de nationalistische verkiezings-
overwinning de tegenpartij nier het argu-
ment \vil geven dat Rusland onmiddel-

PARTNERS
lijk aan een niet te vertrouwen vijandig
bondgenootschap gaat grenzen. Zjiri-
novsky zou, mede gezien zijn populisti-
sche kwaliteiten, daar meteen munt uit-
slaan. Overigens, uit de huidige regeling
in het kader van het 'Partnership for
Peace', slaat hij ook munt, daar hij er te-
recht op kan wijzen dat zijn macht in-
middels al zover strekt dat het Navo-
bondgenootschap een lidmaatschap van
Oosteuropese staten, uit angst voor hem,
niet aandurft.

"-bar wt'ten die Oosteuropese staten wel
w.tar ze lid van willen worden? \X/ant
wat is de Navo, of beter: waar is die
Navo naar op weg? Wellicht staat in het
Oosteuropese denkraam nog steeds het
grote bondgenootschap tegen de niet
meer hestaande Sovjetunie centraal, ter-
wijl de militaire en politieke omwikke-
ling de grote vijand van toen allang geli-
quideerd heeft. De doelstelling van de
oorspronkelijke Navo was in de termen
van de secretaris generaal van het eerste
uur Lord Ismay: 'to keep the Russians
out, the Germans down and the Ameri-
cans in': de Russen buiten houden, de
Duitsers eronder houden en de Ameri-
kanen erbij betrekken.
Het zal nu het echter steeds meer om een
Navo moeten ga.ln, die als zij wil voort-
bestaan, gericht zal moeten zijn op vre-
desbewarende en desnoods afdwingende
activiteiten binnen het 1':avo-grondge-
bied en eventueel d.tarbuiten. Conflict-

beheersing zou in elk geval voor vier-
vijfde de feitelijke Navo-taak moeten
zijn en een-vijfde nog het verdedigen van
het grondgebied tegen een overigens niet
aanwezige vijand, een omstandigheid
waar ook Zjirinovsky voorshands geen
wezenlijke \'etandering kan bewerkstel-
ligen. Maar net als elke grote organisatie
kost het veel tijd die organisatie op een
ander doel te richten: da<uvoor is een
fundamentele verbouwing noodzakelijk.
Zulks kan natuurlijk wel: we hebben
nog steeds een ANWH, een Algemene
Nederlandse Wielrijdersbond, terwijl de
wegenwacht toch meer auto's repareert
dan fietsbanden riakt. Maar de ANWB
zag de auto hee geleidelijk Nederland
binnen rijden. terwijl wat de Navo be-
treft van de ene op de andere dag de
"-luur viel en de Sovjetunie verdween. Je
kunt zo'n Navo dus niet snel zichzelf
diep ingrijpend laten vertimmeren. Je
kunt een olifant geen vogelnestje laten
houwen en in het geval van de Navo al
helemaal niet, waar ze zelf niet weet hoe
groot het ei is dat daarin gelegd wordt.
:\lisschien is het daarom nog niet zo gek
dat 'Partnership voor Vrede', als er maar
\vel ernst gemaakt wordt met het lid-
maatschap van Oosteuropese landen op
een redelijk termijn, terwijl naast de ge-
meenschappelijke defensieactiviteiten in
het kader van dat partnerschap ook via
de Noordatlantische Samenwerkings-
raad - waar ook Rusland en de Oekraine
in zinen - verder gewerkt wordt aan
meer inhoudelijke samenwerking. En te-
gelijkertijd dient dan. via de sluipweg
van een lidmaarschap van de Europese
Unie, Oosteuropese landen een weg ge-
boden te worden naar het lidmaatschap
van de Westeuropese Unie, de militaire
arm van de Europese Unie, en via die
arm de toegang tot de Navo. \Vant een-
maal lid van de Europese Unie wil ook
zeggen lid van de \X'esteuropese Unie en
dat laatste is praktisch identiek met
Na mlid. Te hopen is dat er dan over eni-
ge jaren wel een Navo is die als primaire
taakstelling een brandweerfullCtie heeft
ten aanzien van gevaarlijke conflicten in
en huiten het verdragsgebied, een taak
die zij in het kader van de Verenigde
Naties en of de CVSE zal kunnen uitvoe-
ren. :\taar als de Navo vasthoudt aan die
verouderde taak van vooral het grondge.
hied bes<:hermen tegen de grote niet be-
staande vijand, dan zal die Navo vanzelf
inslapen en dan blijken die Oosteuropese
partners of zelfs bondgenoten zich niet
verbonden te hebben met een Atlan-
tische adelaar, maar zich blij gemaakt te
hebben met een dode mus.

l.eon \Vecke
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Nog niet eerder zag ik de nietsontziende horreur van hom.aanslagen zo
treffend in beeld gebracht als in /11 TIJe Name OfTbe Fatber van Jim Sheri-
dan. Tot twee keer lOe zie je hoc een groepje nietsvermoedende burgers ecn
café binnenstapt, gezellig pratend. lachend, achterom kijkend. De camera
volgt ze tamelijk c1osc.up. Door heel strak te monteren komt de explosie van
de bom dan in z'n volle omvang midden in een zin of het begin van een glim-
lach terecht, waardoor je als kijker het idee krijgt dat je zelf mee de lucht in
gaat. Niet leuk, maar wel een manier om je publiek onverbiddelijk te con-
fronteren met ' ••'aar het hier om gaat: een van de lafste en gruwelijkste VOf-

men van terrorisme die er bestaan. Als je \'an zoiets \••..ordt beschuldigd, ter-
wijl je er part noch deel aan hebt gehad, dan Slürt je wereld \'Ollcdi~ in.

INTHENAME
OFTHEFATHER

/1/ The Name O{TfJc rol/her htTft al heel
wat commotie vetoorz,lakt. Het verhaal
is ~ebaseerd op feiten die iedereen dit.
het nieuws een beetje volgt, wel kent. In
1975 werden in l.onden vier jon!;e men-
sen tot vijftien jaar gevangenisstraf ver-
oordeeld. op hcschuldigin~ van bom-
aanslagen waarbij ettelijkt. doden vielen.
Geen \'an de vier had in werkelijkheid
deel gehad aan de aanslagen. Samen met
hen werden enkele vriendt'n en familiele-
den tot kortere straffen veroordeeld.
Ook zij hadden nooit iets met de misda-
den te maken gehad. De viet langgestraf-
ten, drie jongemannen en een meisje.
werden 'heroemd' onder de naam The
GlIildford FOUT, naar de pubs in GlIild-
ford, een plaats in de buurt van Londen.
waar de aanslagen waren gl'pleegd.

Tijdens het vooronderzoek, bij de ver-
horen en tijdens de detcntie zijn deze
vier zo s(;handa1ig behandeld. dat Enge-
land en de wereld, toen alles eindelijk
aan het licht. kwam. diep ge(;hoqueerd
reageerden. De film is gecon(;elltreerd
rond de figuur van één van dt, Guildford
Four, Gerry Con Ion, die na t.ijn vrijla-
ting een boek over zijn bevindingen
heeft gesdueven. I'roved Innocent. Con-
Ion is tTn Ier, en echt geen lievl'rdje. !lij
\•...erd geboren in Belfast en hield zi(;h als
jongeman intensief bezig met hd tTeite-
Ten van de Britse soldaten die het stra;lt-
beeld in Bl'lfast bepaaklen. Ook maakte
hij zich vaak s<:huldig a,ln k1cinl' dief-
stallen. Als de grond hem, na rellen met
de Britse soldaren. te heet onder de voe-
ten is geworden, gaar Gerrr naar Lon-
den. Op de hoor ommoet hij I'aul. l.en
vriend met wie hij al snel onderdak
vindt bij een I-:astvrij I-:roepje hippies. De
kamer bij zijn tante treh hem vanzclf-
sprekend minder aan. ,\har dat hij en
,'n vriend als leren niet echt welkom zijn
hij alle !t'den van de \voongroep wordt
al snel duideliik.
Kort na de twee explosit.s in Guildford
worden Paul en Gerr}" als potentii.'1e da-
ders 0Pl-:epakt. en op zo'n genadeloze
manier verhoord, dat ze uiteindelijk een
bekentenis tekcnen. Gerry Con Ion geeft
pas me als de politie drt'igt om zijn va-

18 - EGOI MAART 199-\

aanklacht
tegen

rechtssysteem

der te V('rmoorden als hij niet hekeilt.
Jankend \'an angst. pijn en frustratie O[J-
dertekent hij de hekentt'llis. Korte tijd
later blijkt dat tJok zijn vader Giuseppe
(genoemd naar Je ijsman uit de straat. .. )
is opgepakt. Vader en zoon gaan samen
de cel in, tot ontzetting van de moeder
en de achtergeblevcn kinderen die niet
kunnen gelovcn wat er lJlet het gczin ge-
beurt.
In de cel geconfronteerd met elkaar, zien
Gen}" en Guiseppe zich gedwongen om
te communiceren, iets dat er tot tbn toe
nooit zo van was gekomen. Giuseppe is
Hedelievend en wil hoe dan ook probe-
ren om de situatie zOndtT geweld op te
lossell. Zijn zoon veracht z'n kalme,
bangelijke \'ader aanvankelijk voor dir
gedrag. Veel Liter 7.alhij de wiisheiJ van
die houding pas inzien.

Als ze eenmaal beseffen dat ze zich. al-
thans voorlopig, hij hun detentie zullen
moeten neerleggen, komr het tussen de
heide mannen rot een hecht contact.
.\laar de situatit, verandert, als zil"h in de
gevangenis een man hij hen wwgt die
openlijk hekent &1t hij de Guildford-ex-
plosies op zijn geweten heeft. De politie
is daarvan in kennis gesteld, Je gevange-
nisbewaarders weten ervan. maar de
zaak van de Guildford-four wordt nier
heropend. Pas walmeer de gedetineer-
den gezamenlijk een actie hehhen gefor.
..:t'erd waarhij de televisit' aanwezil-: is
krijgt her publiek, via spandoeken die de
gevangenen hehhen gcmaakt. zwart op
wit te zien dat de Guildford-fuur on-
sdmldig vastzitten. r-bar ook dan duurt
het nog rarcn voordat de adwKate V,1Il
Gen}" ConIon. doordat 7.etoevallig een
geheim dossier in handen krijgt, kan
aanronen dar de \'ier gevangt'nen met
medeweten van politie en justitit, al die
rijd onschuldig hebben vasrgezeten. Giu-
seppe Conlnn is dan inmiddels overle-
den en Gerrv voelt zich door dat ft'it
meer &1Il ooj't een martela.lr. ,\Iaar ook
;11zijn de schan&lligt, n:rhoonnethodes
van de politie en de nalatigheid van jus-
titie onomstotdijk aangetoond. alle be-
trokkenen \'eT\'ul1en nog dezelfde funl"-
ties. De gevangenen werdcn, na vijftien

jaar, vrijgesproken, wat een sensationeel
proces opleverde. Toc~ wor~t het j.e
koud om het hart als Je beselt &lt dIt
soort dingen lelfs in een hoog gecivili-
seerd land als Engebnd voorkomen.

V,m dit diep dramatische gegeven heeft
Jim 5heridan samcn met scenarist Terrr
George een film gemaakr die veel verder
gaat dan alleen ma,lt t'en politieke aan-
klacht. Hij hesteedt minstens zoveel aan-
dacht aan de relarie rus,en de vredelie-
vende vader en zijn rebelse zoon. Daar-
naast hekijkt hij die rdatie ook uver-
drachtclijk, waarbii Engeland als de va-
der fungeert en Ierland als de ZOOll.'Je
kunt nier volwassen worden, .lls kind
nier, maar als land ook niet, voordat je
met die vaderfiguur een auroriteits-con-
flict hebt uitgevochten', aldus Sheridan.
':\Iaatschappijen en ouk religies zijn
vaak opgebouwd rond een vadt'rfiguur,
dat zie je steeds terugkomen.' Sheridan
gelooft ook ddt de jaren van Engelse
heerschappij over Ierland de positie van
Ierse vaders hebhen ondermijnd. 'Kinde-
ren van nchtmoedige of inst:hikkelijke
vaders proberen vaak te \'luchtell, of
gaan een kant op die geen van beidc ooit
gewild heeft.'

Danicl Day-I.ewis in tie rol van de wilde,
inz'n rechrsgevo('l diep gekwetste Cern'
Con Ion levert een van zijn mooiste ruf-
len af. en ook de andere tiguren \\'orden
stuk voor stuk volkomen overtuigend
net'Tgezet, Illet Elllllla Thompsnn als
tweede hekende naam in de rol van de
intelligente advocate. ,'vlaar minstens 10
belangrijk is bij deze film de technische
crew. De sfeer en de stijl zijn fel en strijd-
baar. Dat is, hehah-e aan de soci,lal be-
wogen regisseur Jim Sheridan (die eer-
der veel lof oogstre met o.a. ~h Lefr
Foot en The Field). ook te danb::n aan
cameraman Peter Biziou dit, onder ande-
rt' ,\lississippi Burning maakte, en dan
t'ditor Gerr}' I-lamhling die, hehah-e aan
:\1ississippi Burning. (Jok aan r-.tidnignt
Express en The Comminnents meewerk-
".111The '•...•'011l1e GfThe Fa/her is in de eer-
ste plaats een gedramatiseerde docu-
mentaire, lIlaar laat zich tloOT de film-
licthebber die nit'r alleen lJl.lar vermaakt
wil worden, ook gt.nieren als een PSy-
chologische rhriller. en als een docume~t
hunJain van het zuiverste SOOrt.

LefJl/()re jJ<lll O/nee/olnd



TI}(Jm Hoffmal1 el/ /filde /'all A-lieKh,'m
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TOMBSTONE

dat in deze film niet helemaal uit de verf
komt, is de zus.

Een lekkere western van het beproefde,
ouderwetse soort is Toml,s/olle, een rc-
make van een van de bekendste originele
wesrcrns, Gunfight at the O.K. Corrall.
De oeroemde sheriff \'\?yatt Earp hesluit
om zich terug te [rl.kken en met zijn
vrouw een rustig leven in hl.t stadje
Tomostone op te bouwen. Maar de
buurt wordt onveilig gemaakt door een

Klfrt Rlfssell (m) als W'yatt f",lrp

stel hloeddorstige cowboys, en de 7.ange-
res uit de plaatselijke saloon brcngt hem
ook op heel avontuurlijke gedachten.
Dus hesluit de sheriff om nog een keer te
laten zien wie de sterkste is. geassisteerd
door zijn twcc broers, en door Doe
Holliday, een arts die ondanks zijn ver-
gc\'orderde thc ook hed goed met een re-
volver overweg kan. 't Ziet cr allemaal
mooi uit, maar de echte western van wel-
eer komt natuurlijk nooit meer terug,
eenvoudig omd;lt we in een veel cyni-
scher tijd leven. Kurt RusselI als Wyan
Earp is enig, en ook Val Kilmer als Doe
Holliday l.lat prima werk zien. Toch kun
ie nict vergeten dat de één met Goldie
Hawn getrouwd is, en dat de ander Jim
..\lorrison heeft l;espec1d in Thc Doors.
Van die dingen ...

WILDGROEI

"

Frouke Fukkenló1 krecg voor haar eerste-
ling Kracht cen paar raar geleden onmid-
dcllijk een Guuden Kalf, en de verzamel-
de filmpers was compleet verbouwereerd
door het vakmanseh.lp en do:originaliteit
van dit dehuut. Met zo'n voorges<.:hiedc-
nis krijg je het moeilijk alsJ'e een rweede
film maakt. .\bar ook "(lil groei is geha-
seerd op lTIl onalledaags gegeven, en op-
nieuw hlijkt uit dc uitwerking dat
Fokkema weet hoe ze een verhaal moet
vcrtellen .. \iet de keuzl' van Hilde van
:\lieghem in de hoofdrol was ik niet hele-
maal gelukkig. maar d.u is louter per-
soonlijk, want ze doet 't goed. Als je de
eerste tien minuten door bent. die nogal
gekunsteld aandoen, ontrolt \YIildgrol.'i
zich vervolgens als een zwarte relatie-ko-
medie waarin een vrouw, om een knappe
uitgever te strikken, een hoek schrijft.
Aanvankelijk slaagt ze in haar opzet,
maar de uitgever blijkt natuurlijk niet zo
leuk als hij aanvankelijk leek. Als dt'
mooie jongere zuster van de schrijfster
dan ook nog hinderliÎk in beeld ver-
schijnt, kan het drama niet uitblijvcn ...
Thom lloffman speelt Je uitgever, en
Ellen ten Damme, aanstormend talenrie

'.

AHo/l Miou ell Gerard Dépardiell

De Franse schrijver Emilc Zol3 (1840-
1902) werd wereldberoemd met zijn
bccldendl', soóaal bewogen romans die
zich allemaal laten lezen als pasklare
filmscenario's. Ook Germilll1/ is zo'n
gaaf brok realiteit uit de vorige eeu\v.
waarbij je de camera hij wijze van spre-
ken al huon snorren. Logisch Jus dat
een beetje regisseur er graag in duikt.
;\Iaar Claudc Berd is in z'n ijver over de
schreef fcgaan, want wat hij van
GcrmÎII<l heeft gemaakt is la larmo}'3nt
en vet, JiJt de film als produktie zijn Joel
volledig voorbijschiet. Germillill gaat
over de erbarmelijke arbeidsomstandig-
heden van de mijnwerkers in de vurige
ecuwen is daarmee min of meer het
franse alHwoord op de Belgische film
Dacns waar de siwatie in de tcxriel aan
Je kaak werd gesteld. Gcrmillal behan-
delt het npkomenJ socialisme en de 111-

vloed vJ.n ue politieke ,",,'oc!ingen op de
I;ezinllen die leefden van en rond de
mijn. Natuurlijk neem je als voortrekker
vJ.n die actie de I;ro()[ste acceur die
Frankrijk te hieden heeft, Gcrard f)epar-
dieu, helemaal als je cr dt'rrig miljoen
gulden tegenaan mag gooien. :V1<laron-
danksde schitterende lokaties, de indruk-
wckkenu nagchouwuc mijnen en het
prachtigl>, dramatische verhaJ.l kun je hij
het kijken naar het eindresultaat hij na jc
lachen niet houden, zo theatraal wordt
er geacteerd. Alsof de film is I;emaakt
met sterren van een halve eellw geleden.
Jammer, want door de rollende ogen van
Depardieu en het eindeloze gckerm van
,\1iou Miou als er weer een kind is over-
ledcn, word 1ehehuorlijk afgeleid van al-
les WJ.twel de moeite waard is.

GERMINAL
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BUKMAN'S BROEIKASEFFECT

Lucas Reijnders, Het milieu, de politiek
en de drie ~'erkiezingen. Van Gennep,
Amsterdam 1993. 144 blz.

veel kansen liggen. Niet alleen subsidië-
ren we energievreters (naast de glastuin-
bouw vooral de lOut- en aluminium in-
dustrie), we verzuÎmen regulerende ener-
gieheffingen en een ecotax in te \'(leren
en schaffen subsidil's voor energiebespa-
ring af. Het gevolg van dit alles is dat het
energiegebruik nog stl'eds fors toeneemt .
Ook de vervuiling van het milieu door
de produktie van chemisch afval
(Kederland is de grootste producent van
chemis<:h afval ter wereld), de enorme
m.erproduktie van mest en het overvloe-
di,!; gebruik van bestrijdingsmiddelen
gaat overdroten voort, niet of nauwe-
lijks gehinderd door het milieubeleid.
Eén van de gevolgen hiervan is dat de
aantasting van de ozonlaag gestaag
doorgaat, momenteel met een snelheid
van ongeveer 5% per jaar.
Tenslotte holt de biologische verscheide-
nheid in hoog tempo achteruir. Begin dit
jaar verscheen er een rapport van het mi-
nisterie van Volkshuisvesting, Ruimte-
lijke Ordening en Milieu, waarin werd
ges<:hreven dat door een verdergaande
verzuring, overbl'mesting en verdroging
~.an de grond de variëteit aan dieren en
planten sterk vermindl'rt.

Het aardige van het bock van Lucas
Reijnders is dat het in zeer heldere taal
uiteenzet hoc ernstig ollle milieuproble-
men zijn, wat eraan te doen is en wat de
verschillende politieke partijen voor re-
putatie dan wel voornemens hebbl'll op
het gebied van het milieubeleid. Voor ie-
mand die zijn stemkeul.e bij de komende
verkiezingen vooral wil laten bepalen
door het milieu, is dit boek een aanra-
der .

\V/esse! Visser

• Milieubeleid in
Nederland

ken ervan. [n het milieuheleid zijn er
t\vee belangrijke beleidsinstrumenten.
Het ene is het verhogen van de prijzen
van milieuvervuilende produktie. Daar
komt tot dusverre weinig van terecht.
Sterker, die delen van onze economie die
de meeste energie gebruiken, betalen de
laagste prijzen voor hun gas of elektrici-
teit.
Een ander helangrijk helcidsinstrument
is het via on'rhl'ilt~regulering verbieden
of ontmoedigen van milieuvCfvui1cnde
produktie. Ook hiervan maakt de rege-
rin,!!;weinig tot geen gebruik. Een voor.
bl'eld is dat de regering de zojuist gepri-
vatiseerde PIT-POSt geen strobreed in de
weg legt, wanneer dit bedrijf besluit ziin
poststukken niet langer met de trein te

vervoeren, maar in het ver-
volg sterk milieuver\'llilende
vrachtwagens gaat gebrui-
ken.

,\let het oog op de aanstaan-
de verkiezingen voor de ge-
meenteraden, de Twel'de
Kamer en het Europees
Parlement heeft de Amster-
damse hoogleraar milieukun-
de Lucas Rcijnders l'en boek
~eschreven over de vervuiling
van ons milieu en de politieke
wil en onwil om daaraan iets
te doen,

In zeer heldl're bewoordingen maakt
Reijnders duidelijk dat het milieu er
slecht voor staat en dat, hoewel cr wel
enige successen lijn geboekt, het met het
milil'u nog steeds dC'verkeerde kam op-
gaat.
Bijvoorbeeld op het gebied van het ge-
bruik van energie laten we onnoemelijk

Ruim l'en maand geleden kwam minister
Bukman van l.andbouw, Natuurbehcer
en Visserij in opspraak. In een vertrou-
welijke brief aan minister AndrÎessen
van Economische Zaken had hij ge-
vraagd de gasprijzen voor de glJstuin-
houwers niet te verhogen, omdat hij
vreesde dat deze maatregel het CDA bij
dl' komende verkiezingen te veel stem-
men zou kosTen.De kritit'k op dele al:tic
van Bukman ging hoofdzakelijk over het
feit dat het niet erg netjes is dat een mi-
nister probeert stemmen voor zijn partij
tc kopen. Vrijwel niemand had her
erover dat Bukmans anie een uitermate
milieu-onvriendelijke daad is, die bo-
vendien indruist tegen de afspraken in
het regeerakkoord.

,

In hl't regl'erakkoord zegt de regering
Lubbers - Kok te streven naar het verla-
gen van de uitstoot van kooldioxide
(CO",) met 2% per jaar. De regering had
dit kïmnen hereiken door onder meer dl'
(zeer lage) gasprijzen voor de glastuin-
houwers (fors) te verhogen. Integendeel,
in de afgelopen tien jaar zijn de gasprii-
zen voor de glastuinhouwers aanzienlijk
verlaagd. Het resultaat hiervan was dat
het gebruik van energie per eenheid pro-
dukt in de glastuinbouw in de laatste ja-
ren sterk toenam, mede waardoor de
uitstoot van kooldioxide niet is ,!!;edaald
in de afge10pl'n jaren, maar met 1% per
jaar is gestegen. Bukman had hier dus
een schepje bovenop wilk'n doen.

Deze uitglijder vall Bukman is exempla-
risch voor het milieubeleid van de rege-
ring Lubbers - Kok, of heter, het ontbre-

De milieuvervuilende politiek van de
regering Lubbers - Kok

• De politiek en
milieuvervuiling
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Over liefde en een

Reizen door

de Slille lu~jzt'e

Herbe-rtf'<lulze~

Deschijn .,.
van de stilte

vuurtoren,

Voor het maken van klassieke
ontdekkingsreizen is het aan het
eind van de 10e eeuw zo'n twee.
of driehonderd jaar te laat. Er
valt nog wel wat te doen om on-
ze wereld bctcr te lcrl."nkennen

In Engel ,'ao het lichl moet dok-
ter ülivia een spoedoperatie uit-
voeren op de vrouw op wie haar
man smoorverliefd is. Ze doet
alles om h,lar te rt'<lden, maar de
vrouw sterft toch. De m,1Ovan
Olivia, maar ook de wettige
echtgenoot van de gcstorven
,'TOUWzijn bijkans ontroostbaar.
En zij niet alleen Wat was er
zo bijzonder aan de ge~toT\'en
Annie Illet de rode haren? Engc1
,'an het licht ontrafdt langzaam
maar zeker het geheim van
Annie, waarhij een op instorten
staande vuurtorcn eeo bcl.:Jn!rij.
ke rol speelt. Hoewel niet he e-
maal duidelijk wurdt waarom
nu wie wat met wie doet, toch
een prettig ontspannend boek
VOllrwie van rclaties en vuurto-
rens houdt.

Wijsheden om over na te denkcn
te over. .. en dat geldt voor al die
elf 'rare' verhalen.
Albcrt Helman: Pd., noch vree.
In dc Knip,chccr, Amsterdam
1993. IH5 blz. f 29,50. (f'S)

Nier zo sril1e Zuidzee

Diaoe Chambcrlain:Engc1 ,'an
het licht.IlZZTiJH, 's
Gravenhage 199-1. 352 blz.
136,50.UM)

Het komt va.,t niet vaak voor
dat eeo autcur mcer hoeken pu-
hliceert dan hij j;uen telt. Albert
Helman, geboren al, Lou
Lichtveld in Paramaribo, is er zo

Verhalen van Helman

Paul Aart., en Ben Bomen (red.)
: Slille na de slOrm. De Tweede
golfoorlog in perspcctief.
Studiecentrum v'oor
Vredesvraag.,rukken, Posrbus
9 I08, 6500 HK :\'ijml'gen.
}99].123 hb. I 30,00. (WH).

{'en. De Indiaans/Suri-
naams/Kedt'Tland~ schrijver,
die naar eigcn leggen nog geen
kwart van lijn levensjaren in
:"Jederland doorhracht, werd in
novemher j.1. 90 jaar. Bij dil' ge-
legenheid verscheen bij In de
Knipscheer lijn jongste boek
'Pei., noch \'Tee' met al., onderti-
tel 'elf rarc verhalen'. Ondanks
l-Ie1mans eigen 'verklaring' aan
het slot begrijp ik die ondertitel
niet zo, want de hier gebundelde
.,prookje." fahel., cn allegorische
vcrtellingen van dl' vitale ~rand
01.1 man ,'an de !'ederland.,e li.
teratuur mogen soms hi7.ar of
famastisch zijn, maar raar.. l
Het blijft steeds weer hoeiend
om de kritischc glohetrottcr en
rasverrdler !te" volgen, ouk in de-
l,e verhalen die deel., van recente
datum zijn en voor een deel vao
rond de Tweedl. Werddoorlof;.
Ze gaan bijna alle over kwet,ba-
re mensen ltl extreme omstan-
dighcdl'n en stijgen meest,ll ver
uit boven de tijd eo plaat., waar
ze zich afspelen. En dat kan hij
de kosmupulitische Hclman
overal zijn, in dele bundel o.a.
van Finland en Frankrijk tot
Joegoslavii-' en Spanje, van het
oude India en Australië tor het
Groningse platteland.
Het !itclverhaall'eis llUclll'ree
,'cndt over e•.•n jOlige VToUWdie
haar werk in het Kederlands
verlet - en daJ.rmee ook haar
mao en minnaar - is ontvlucht
na'lr Frankrijk. Daar komt ze,
tijdelijk ondergcdokeo hij een
oude gcleerde graaf die leeft als
l."•.•n eenvoudige visser, tot ru.,t en
dieper iJ\1.icht in zichzelf.

In de bundel ~Stihe na de
s(Urm" blikken l."cngroot aantal
deskundigen terug op deze
Golfoorlog cn wordcn de ge-
heurteni<;<;enin perspektief gc-
plaatst. Ver.,.;hillenJe aspekten
van de (XJrlog en de uitkomsten
d,\;\fvan worden helicht. Zo ko-
men onder meer aan dc ordl' : de
rol van de VN voor, tijdens en
na de oorlog; de standpuntbcra-
]jng van dl' :\'cdcrlandse politlck
l."nvredcsbcwL'ging; de ge\,(Jlgen
voor de demokratisering in
Koeweit en de Arabische wl."reld;
de "winnaars~ en ~vcrliczcrs".

STILTENA
DE STORM

nen over deze nieuw-ont~tJne si-
tuatie.11c'n kon geen krant of
tijdschrift openslaan, geen radio
of televi~ie aanzetten, of lllen
werd gckonfronteerd met, vaak
tegen<;trijdige, meningen, De
soms stormachtige diskussies
spitsten zich met name toe op dc
\'Taag of de Golfcrisis mct poli-
lieke en diplomatieke, dan wel
met militaire middelen 7,OUmoe-
tl."nworden opgelost. Moest het
door de VN afgekondigde han-
delsemoargo tij{l worden ge-
gund, of was van aanvang af
duidelijk dat Sadd,lm lIoesscin
alleen onder druk van militaire
akties op zijn s{.hreden zou tl."-
rugkeren ?
De uiteindelijke oorlog -operatie
Desert Storm- kl'k sucee~vol.
Toen de kanonnl."n zwcgl."n, viel
ook dc eerder gevoerdc diskussie
over de voors en tegens van dc
oorlog .,til. De Goltregio, die
maandenlang de voorpagina's
had gedomineerd, verdween
weer uit het beeld. Andere zaken
eisten hun aandacht op. Dc
.,torm wa~ voorbij en werd ge-
volgd door stilte.
Nu, drie jaar !;lter, kan met meer
perspektief worden tl'ru~eke-
ken op deze Golfoorlog. Vanuit
dat perspektief blijkt dM Je uit-
kom<;ten niet zo eenduidig zijn
als ze aamankelijk wel kken. De
Mwinnaar" Bush kon zijn popu.
lariteit niet uitbuiten en verloor
de presidems\'Crkiezingen; de
~vcrliCler~ S,ldd,1l11Hocssein,
daarentegeo, lijkt nog stevig io
het zadel te zitten.

l.t MIEIEIt£1

Debuur

Golfoorlog
Toen op 2 augustus 1990 het
Iraakse leger het buurland
Koeweir binnemiel, leek de ge-
helc wereld verrast. Slecht<;wei-
nigen hadden deze invasie ver-
waeht. ),taar al spoedig lieten tal
van deskundigen hun licht "hij-

Ik stichting Ut-T richt zich op
het bevorderen van litcraire akti-
viteiten in :\'ederland. Eén van
die aktiviteiten is h•.•t jaarlijks
uitreiken van de Nationale
Dchuutprijs. Deze prijs is erop
gt"richt veelbcklVende onbeken-
de auteurs de gekgcnheid tc bie-
den hun werk bil.een ~echte~
uitgeverij t•.•pub icer •.•n. In 1993
werd deze Nationale
Debuutprijs tocgekcnd aan de
beeldend kunstenaar T. C.
.\1e•.•r•.•boer voor zijn verhalen-
bundel "Zeer". H•.•t jurvrapport
zegt onder andcre m.er her werk
van deze debutant ~dat d•.•per-
S()Jlagcs in dae verhalen dire't
gaan Ic\'cn".
Een he•.•l aardig voorhceld daar-
van is het wrhaal ~Gruot~'ader

'UULU

1'1'1[j1[~D
~'I.'~\"n

" '"

!Jeeft f{eli;k ". Een verhaal van
goed drie hladzijden waann op
meesterlijkc wijzc een sfeer
wordt gctekend van twintig
mens •.•n die, bijl.'t:n in een veel te
krappe ruimte, oudejaarsavond
vieren: ..De asbakken u/arell
overvol, lIielll<11ldkim opstaan
om ze te legen. 1:".rk,m geel/
raam worden opengezet, de af-
stalldhediellillg van Je televisie
was stuk en geen mem scheell
bi; het toestel te kUllllen. tuid
sch<1ldeer eell I<l/Igdradigpro~

l,amn", met hoogtepunten vall
Jet llonrafga,1IIde ;aar". AI rod-
delend slecpt men zich naar het
einde, naar klokslag twaalf, pre-
cies het moment waarop groOt-
vadcr uit een diepe slaap ont-
waakt, het gczelschap vriende-
lijk toeknikt en konstateert : "Tk
ui iullie dal die klok gelijk staat,
IWUhik eel1S!~.
T.C.Meereboer: Zeer. In de
Knip.,cheer, Amsterdam. 1993.
156 blz. f 25,00. (WH).
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en mis\"l.~rstanJcn uit de weg te
rmmen.
El'n van die rniwerstanuen ~-
treft dl.'" paraJijsdijkhcid van de
eilanden in de Stille Oceaan. Als
die cilarlllen ooit all.ulkc onn•.•-
duncn lustoorden fWwccst lijn
<lIswa.uvuur veel mell"Cn ze nu
nog houden. dan is die toestand
intussen wel voornij. Ha~n
Paulzen maakt een snur! moder-
ne ontdekkingsTris, en helpt OIlS

waar nudig uit de droom, dil."
H"Cgl'Tl.' ontdckkingsT('izigns en
\\'l"ll."llSchappns opgcrn('pcn
hchhcn. Ot' l.CC mag l.'r nog wel
hlauw zijn en Je palmt:n rT\og('n
cr nog wuin.'n. maar hel milieu
'''ordt cr ernstig hcJreigd door
de gevolgen van AmerikaJlI>c en
hame atoomprncvl.'n. Dt' men-
Sl'll zijn cr ungcrwijfdd allcr~
l'ricnJdijk,t. maar een mestand
als van ',oor dc wndeval - I.oals
de antropologe :\hrgarct .\tead
di,;-,naar later hleek, geheel tm
onr,;-chte schilderde - hrdt cr
waarschijnlijk nooit besta<lll, In
sornmi~e streken i, sprake van
autoritaire samenl<'vinl'en, in an-
<kre, sum, dezdfdr, v,m ~rut,;-
etnische conflicten, De meeste
eilanden zijn overbevulkt en
sterk aOunkelijk van financil'le
<;teun van buitl'n.
I';lulzen schrijft vlot, zij het dat
hier en daar de invloed van het
Engels, waarin hij ter plaahe ge-
converseerd z;ll hebben, wel erg
nwrkhaar is (zo is een 'second
eousin' een aehteTlu:d, ni,;-t,;-en
'tw,;-ede n,;-d' !). H,;-t is da;lrom
merkwaardig d'lt zijn boek, al is
het onderwerp nnI' £0 interes-
sam. toch niet ,;-cht boeit.
.\Iisschien i, dat het gevulg \'an
t<,leurstrlling bij een groot lief-
h<'bber van \'erh,llen zo,ll, ze te-
genwoordig niet meer gesc'bre-
ven worden . .\ tur dat is de
sehrijver natuurlijk niet ;'I;ln te
rekl."nen.
Herbcrt Paulzen, De ,ehijn van
de stilte, reizen door de Stille
Zuidzee. BZZTüH,
',-Grawnh'lg,;- 1993. 192 bIl,
J 34,SO. (CS).

Ontroerend mooi
Toen h,;-mel en 'Iarde v'an plaat,
\'erwi,sc1den is het hoek OHr de
tra~ische jeu~d van het
Vietn'Hllese meisj<' I.e Ly. Dit
boek hedt de ha,is !,clegd voor
de film 'Heaven and E;'Inh' van
Oliver Stone die sinds kort in de
biosl'(lOp te zien i,. Le Ly groeit
up trmiddl'n van hrt oOriOgSgl'-
weid in Vietnam. Ha,H ~ezin
raakt verscheurd door vcrs.:hil-
lende politieke loyaliteiten. Zelf
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wordt ze op z,err jcugdibe leeftijd
grvangen genomen door de re-
puhlikein,e troepen rn door hen
op mensomerende wij,-l' g,;-mar-
tekt. Door de Vietcong. waar
haar sympathi,;- na,1f uit ging,
verkracht en tn llood veroor-
deeld. Zij vlucht na,lT Saigon.
Op vijftienjarige leeftijd raakt zij
zwanger van n.lar werkgevrT.
Als ongehuwde moedn probeert
zij in Ihnang aan de kost t,;-ko-
men door middel van z.wart,;-
handel. incidentele prostitutie rn
,Iecht hetaaldl.' ba'lntjes bij
Amerikanen, Ze ontvlucht uit-
eindelijk \'ietllam door in het
huwelijk te treden met dl.' oudere
Amerikaan Ed. En dan. lestien
jaar lat("f, keert ze terug naar
h,lar gehoorteland. naar haar
moed<'T, haar tamilir en vroegl'Te
vrienden, Dit ,wngrijpcnde bflCk
ov,;-r het oorlo~,kind I.e l.v kan
hiina niem'lnd onheroerd lalen.
Hl't vervolg op Toen hemel en
aarde van pla,l(, ver\\isselden
l.alzeer hinnenkort va,chijnen
onder de titel: 'Oorlogskind op
zoek naar \'rede'.
1.e L~'Hay,lip en Jav Wurt,:
Toen hemd en aarde van pla'ltS
v("fwissdclen; Uniehoek, HOOIen
1993.116 bIL [19,90. (EK)

Heilige HitJer
\,\'ij allen hehhen het drama in
\X';t(,(l,Texa,. kunnen volJ;en in
dl' krant of op T\'. De sektdci-
der David Koresh dreef hij na
honderd sekteleden dc dood in.
111h(,t boek Prediker van de
dond orllhult .'!<lrc greault. de
I'oormalig reehterhand I'an
Dal'id Koresh, samen met

"_~"'. __ 'M--.•.__.-

.\L\ftin King, .Ie enige journ'llist
die David Koresk ooit te woord
stond en die een kijkje mocht ne-
m('n in zijn vesting, het levrn
binrll'n de SI:kte, Dal'id Koresh,
gehoren als V,;-rnon Howcll. is
de leid<'Tvan de Braneh
Davidians. Dl'ze sekte beswnd al
vel<.jaren voord,ll David Kore,h
de leiding over nam. Door :\tarc
IIreault wordt hij bes,-hreven als
dc heiligl."Ihtler, e,;-n~cvaar1ijke
gl'k, :\let Je bijbel in de hand en
groH' intimidatic hcrsenspoclde
hij zijn volgclinJ;en. Ikt is .bn
ook verhijsterend te ll'zen hoc
deze ml'nsen kond,'n geloven in
d<'woorden van deze 7.0011V;HI
God, wals hij zichzelf noemde.
Zijn volgelingen stonden hun
14/15 jarige dOl'hters aan hem
af. Zelfs l~p;l<llde hij in au~u'tus
19S9 d'lt hij de enige binnen de
sekte was die lich voort mocht
planten en als gl'\olg daan'lll

had hij ook als ,;-nig,' sexueel
contact met de \Touwen van zijn
sekteleden. Deserteren uit de
,ekte beteko:-ndede dood. Reeds
in 1989 werd Ihvid Koresh aan-
gekbagd voor kindermi,hande-
Jing, kinderseks. illegaal wapen
hezit, schijnhuwelijken en ktd-
n'lpping, maar de SLIat nam deze
sMalli,che praktijken niet sni-
eus. Pa, als er in 1992 l'en diep-
g;tand onderzoek wordt inge-
steld en cr in fehruari 199] vier
agenten worden gedood hij een
inval wordl dr sekte belegerd.
Op 19 april 1993 staat hl't 'fort'
in brand ll1('t all,;-gevolg,;-n van
diell.
Onthut,<'nd, vabijsterend, on-
Vllorstl,lhaar dat dez,e mensen
'volgelingen' hebhen el1tegeli)-
kertild hescf je dat cr morgen
weer <','n /'rediker /',/1/ de Dood
op kan staan. Een hoek dat je
heel lang bij I-al blijven.
.\bflin King en Marc Breault:
Prediker van de Dood,
BZZTöH," GraHnha~e 199.l,
/29,.m (EK)

Frcek de Jonge
De proloog van Freek de Jonge's
nieuwste roman, ~Opa's wijs-
\'ingcr", pakt je al direkt. In een
verhaal van goed ,Kht bladl.i)dcn
maken wc kennis mct
:\1ord<'eh,ti Goudsrnit die op
IH'g is na<u zijn \\loeder om,
voor het eerst na de ()orlo~, het
Pnrimfeest te gaan I'ieren. In dl'
trein wordt hij a;'lngesproken
door een man dil' in de ourlog
zijn plaats heeft ingenomen.
Goudsmit zag kans onder te
duik.'n terwijl d<'man, Karel de
Vries, w,;-rdoPlepakt en op
transport ge<;lCd naar een eon-
centratil'kamp. Deze De Vries
vfaagt C;oudsmit of hij met
hem v,m plaats /Ou willen rui-
len omdat hij niet legen achter-
uit rijden kan. Dat geheurt, De
trein moet op el'n gcgeven n1O-
mem schielijk remmen, d<' koffer
van Goudsmit valt uit he[ haga-
gl'rek en De Vries breekt zijn
nek.
De roman zelf gaat over dl."pia-
niS! Johannes 1luis die ooit l'en
dUr) vonnd,;- met de wrmaarde
il1ussioni,t '\nhur Roest. Ecn
gezelschap d'lt in hl'! verleden
grote bekendh,;-id verwinf. l'a

het uitcenvalleen van h,;-tduo is
1luIs in een groot gal gl'vallen,
<~n vacuum dat hem de ruimte
hiedt lOt overp('inzingen waarin
zijn ex-kollega R"l',t herhaalde-
lijk opduikt. Het feit d,1t ze lan-
ge tijd tot elkaar verooHleeld

lijn beweest heeft \"Oor beiden
H.el hetek.'nd. Onwillekeurig
dringt zieh de vergelijking op
met Fn"'k en Bram en het uit-
e,;-nvallen van Neerlands 11001"
Dat hel heek de Jongl' UI,;-tdeze
roman om meef te do,;-n i, ~e-
weest dan he! schrijnn van een
autobiografiseh verhaal, moge,
alleen al \'anwege de prolooJ,:,
duidelijk zijn.
Een reddijk ingewikkelde, ~'ill-
dingrijke roman!
Freek de Jon".;e: Opa's wij,\in-
ger. De Harmonie, Amsterdam.
1':J':.l.l.275 hlz. J 29,SO, (\"H).

nma debuut
De Vlaamsl' auteur Frank Adam
I'estigd,' in 1992 re<'ds de aan.
dachl op zich met zijn IOneelstuk
~Wakitchaga", Eind vorig jaar
verscheen ,-ijn eerSll' roman,
"\\'aterman". Een roman die, in
manuseript-vorm. in 1991 he-
kroond werd met de drie-jaar-
lijks,;-prijs van de provinci,;-
\Vesr- Vlaanderen en do'Ür de ju-
ry werd ,•.ergeleken ml.t hl.t vroe-
ge \\'rrk van Ilugo Claus,
Deze magisch-realistische roman
beknopt ,amenvaffen is nog niet
zo <'ennmdig. Een poging.
Tr'lditiegetwuw neemt meneer
!.,;- .\Llitr<\ hit de St,Ht V,ln het

nieuwe schuoljaar, lijllleerlin-
g<'nmee n,ur het strand, ,\I<'t de
n'e als achlergrond legt hii d<'
l\vaalfjarigell uit dat alle leven
uit de zee is voortgekomen en
tracht hij ze te emhuu,iasmeren
voor de Grote Werken die ze
muetrn maken. Vier jongens we-
I<'nzich \'al1 de groep af te ",hei-
den. zonder dat L<'.\bÎtre het in
de gaten heeÎt, l'n verschuilen
zidl in een bunker waar ze rI-
kaar ,terk,;- \'erhalcn vertellen,
Op de achtergrond figureert
(maar duikt steeds wcer in de ro-
man op) visser,kind en ex-kLls-
geno()[ Waterman. En het is dezc
\Vaterman, ('l'n heus kind ~'an de
7.<'e.die de dgenlijke uitdager is
van de arch;]i",he s<:hoolfrik Le
.\bître.
B<'slistgeen gemakkelijke ro-
man. wel vlot geschrcven cn
h~iend tot en met de Llatste pa-
gma.
Frank Adam: Waterman, De
Geil<;,Breda. 1993. 188 hb..
[27,50, (WH).

W'im IIdj
E-:rikJ Krijt

JOJ/1 ,\Il'Tt'ns
Comelis Sc/lepel
F"mk Spoe/str<l



De oplossing van de puzzel in het fcbru-
arinummcr luidt als volgt: I-koekoek; 2-
evenmin; 3-onmacht; 4-kunstig.

JI

/

Hiernaast een puzzel waarbij de drie
juiste woorden van elk zeven leners zo-
wel horizontaal als vertikaal dienen te
worden ingevuld.

De omschrijvingen luiden als volgt: 1-
dier; 2-hoogste strevingen; 3-hecl graag
willen.

Raadslieden - waar en wie
Bureau Naam T e1cfonn bureau Telcfoon huis MDTN
\X'C1Cpl't Ibrdel
Vlh. Twenth •.•
Oirschot
s.c•.•dorf
Nun~pcCT
RotTerdam!
Doorn
Arnhem!
Vlb. TWClllhc
Den Heldcr
Steenwijk
Den Helder
Dt"n Helder
Scedorf
Utrcrht (Kmarj
A"cn
\'\'eert
Ede
IbrdCTWijk
Bloml",rg
Hohoc
Utrecht
Srol7cnau
W"ensdrl...,ht
Amersf"o,t
Nijmegen
5ch;larshcrgen
xh;lar,hcrgcn
Breda
Vught
Leeuwarden
Rotterdam

Hoofdraadsman
Sufraad"'touw
Coornhcrthui,
(rudsman)
(raad'm'ln)

l..J.H. (Lex) Beeken

I.L. (Immy) &ijer
J. (jaeques) van Jen Blink
J. (jan) Jen Bner
K. (Kla,ien) van Brandwijk-Wiltjer

E.Y. (Ellen) Br••mer

e.e. (Tineke) Dekker-Hundling
A.Il. (Adr;) van Deur, ••n
'\1.]. (;.,lariasl van Dorp
J. (joor~ FloksIra
R.P. (Rob) G.,ene
J.J. (jaap) GeUle
W.A. (Flan) Hetebrij
e.H. (Kees) van der Hilst
A.H.T. (Ad} Horn;,
l.I'. (Irma) Jacob,
F.G. (Fr;ls) van de Kolk
B.J.T. (Ben) "an Jer Linden
ltM. (B<'Çrnoud~ ;.,-Ioojen
J.G.J. 0,111) :"IauIs
V.J.B.;.,!. (Vincent) !'eeters
K.S. (Kees) ROla
P. (Peter) Samwel
G. (Gerard} Sncls
M. (Marijke) van dcr Sligchel-\Vijngaard
J.\'('.F. Uan) Sul man
J.E.M. Uos.:) Verheyen
G.J. (Gerrit) Vliet,tra
M.e. (Man) Vogel.

W.H. (Wim) Hcij
J.J. Uoan) ,\Ierens

J. (jan) den Floer
J.;.,1. (jOOS1) van Langen

05207-67549f052.'i5.8109

040.627~0'JI62 7913
00-4942817510. tsr. 2285
05771-1341. tst. 2492f24911
010-4539911. IST.3411.181

08.)-71f1911. tsf. 335

02230-52089
0521O.15422.!SI. 2643
02230.52405
02230-56810
00-48917510. IS! 22115
030-366444/45
05920-58499
04950-82811. IS!. 702
0ll380-81826
03410.76000, tST.780917810
00-4952358150 of 00-495235509259
00-4950514709, tsr. 249
030.366444/45
00-495761704290
01646-92911,!Sl. 1654
033-607051
080-276911, tsr. 1541196
0115.533377 of 532774
085.532752 of 532774
076-273341
073-881000, tsr. 1564
058-346826
010-4539.34IWl1

03404-14436
0]404-14436 of 20906

03404-14060
03404-14060

038-212656

040-627322
00.4942848629
03210-18934
03480-14787

08308-21867

02991-3525
05220-62273
035-232142
072-641080
00.4942812470
075-703705
05947-1360H
013-425425
030-937808
03417-58156
00-4952356621
00-4950514322
035-234907
00-495761687
01640.47215
020-6323785
080-563833
080-229069
08382-1675
076-H72688
080-239840
05250-83791
033-952099

05210.13657
085-629745

03210-18934
08370-10205

.06-535-7549

.06.514-6093

.06-549-7913
• 06 - 594 - 2285
.06-534-2492
.06-213-3411281
.06-202-617
.06-517-335
.06-514-6093
• 06 - 209 - 2089
.06-532-2643
.06 - 209 - 2405
.06 - 209 - 6820
• 06 - 594 - 2285
.06-5S7-6445
.06-541-8499
.06-57H-702
.06-678-1826
.06 - 533 - J1141321.l
.06-443-259
.06-594-2285
• 06 - 557 - 6444
.06-445-290
.06-504-2654
.06-500-7051
.06-511-196
.06-564.2774
.06-564-2774
.06- 529-J.HI
.06-531-1564
.06-519-6826
.06-213-3411281

EGO I MAART 19'J4. 23



2-1. EGO I MAART 19'H


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024

