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ZWIJGEN

Hel Nederlands militair 0plreden in het voormali)ote Nederlands-Indië, hijna een
halve eeuw geleden, \'eroorzaakte de afgelopen maanden (wederom) \'ed
opschudding.
_ Hel begon allemaal mei de komst van Jan MI'roncke n l'rincen, december \'orig
jaar. Nadal bekend werd dal de minister van Buitenlandse Zaken, Van Mierlo, een
\'isum had wrleend aan de deserteur/overloper Princen, teneinde deze in de
gelegenheid te slellen de kersIdagen bij zijn familie door te brengen, brak zo
ongeveer de hel los. Desondanks hield de minister voel bij stuk daarbij een
kamermeerderheid lTolserend.
- Min of meer in aansluiting daarop drongen enkele vooraanslaande politici
(o.a. minister Pronk en de \'oorziuer \'an de Tweede Kamer, Deetman) aan op een
nationaal debat over dit oplTeden. Wederom protesten, hetgeen mede daardoor,
resulteerde in een afwijzing door de grole polilieke partijen van een dergeliik debat.
-In januari diende, voor het gerechl~hof Ie leeuwarden, de zaak legen de schrijver
Craa Boomsma. Deze aUleur had, in een inten'ieuw met het Nieuwsblad van hel
Noorden (naar aanleiding van zijn roman MDe laatste tyfoon "), over de daden van
Nederlandse militairen lijdens de politionele acties in Indië in Je jaren 1946-4')
opgemerkt: Ze ware/l gee/l SS'ers. /lee, ook al konden ze door de dil/Keil die::e
deden er wel degelijk mee worden t'erge1eken. Het Leeuwarder hof sprak Boomsma
vrii van smaad.
- Daar lUssendoor liep nog eens een discussie o\'er de aanvangsdatum van een
officieel staalsbezoek aan Indonesië (augustus a,s.) door konin~in Beatrix en prins
Claus. Zou/moesl dit bezoek samenvallen met de viering (op 17 augustus) door
Indonesië ,'an de vijftigsle veriaardag van de onatbankelijkheid? Uiteindelijk wl.:rd
besloten dal koningin en prins pas op 21 auguo;lus in Jakarta zullen arriveren.

Bij al deze kwesties roerde een klein deel van de oud Indië-militairen zieh duchtig.
De verrader Princen moest de lOegang tot ons land worden onlugJ {er werd l_elfs
gedreigd hem om leep te helpen}, van een nationaal debat moest men niets hebben,
de schrijver Boomsma moest eindelijk eens een forse lik op de neus krijJolen en het
koninklijk paar diende lich verre te houden van een bijwonen van de Indone~ische
onafhankclijkheidsdag. Over Indië moel nog immer worden gezwegen. Dal doet
men al45 jaar en dat moet vooral 1.0 blijven. Wij \.inden dit niet alleen een treurige
zaak maar vragen ons ook af of dit steeds maar weer opnieuw cultiveren van het
diepe zwijgen werkelijk in het belang is van de 110.000 dieno;lplichtigen die daar
geweest rijn.

Na terugkeer \'an de Nederlandse troepen was praten over die oorlog laboe. Het
leek wcl alsof een collectie\'e schaamte lich van Nederland meesier had gemaakt.
En als er over het militair optreden werd gesproken dan duidde men dil steeds aan
mei polilionele acties tef\viil het om een rCKelrechfe koloniale oorlog ging. T <-"gen
een ieder die een poging ondernam dil stilzwijgen Ie doorbreken (o.a. door MAchter
het nieuws", de lOenmalige aet:ualiteilenrubriek van de VARA) werd Ie hoop
gelopen. Laat staan dat o\'er de oorzaken \.an dele oorlog ooit falsoenlijk werd
gesproken. Achleromkijkend op dit alles kan worden geconslateerd dat de
teruggekeerde militair als oud vuil onder hel \'Ioerkleed werd geschO\'en. Of wals
een oud-strijder hel verwoordde:]e kreeg een tientje voor elke maand dat je in
Indië was geweest, met aftrek van de ullifonllstukkell die je tijdelIs <leties!Jad
t'er/arell. Natuurlijk mag van geestelijke \"l.~rzOTJoIersworden verwacht dat ze oog
hebben \'OOTde op dil punllevende ge\'Oc1ens bij de Indië-veteranen. Dat hebben
we ook. Tl"gelijkerlijd menen we ook, juist terwille van de militairen van nu en die
van morgen, dat een samenleving, een natie de moed dient ICbetonen, wanneer dat
nodig is, de geschiedenis te willen herinterpreteren. Het is in die zin dat wii het
alsmaar \'oortdurende zwijgen (hoc begrijpc1iik dit ook is VOOTeen deel van de
belfokkl.:nen) betreuren. En, niet minder veronlfustend, dat wij, evenleer lOt onze
spijt, moeten vaststellen dat biivoorbeeld de Anlerikanen een stuk verder zijn met
de verwerking van Viemam dan de Nederlanders mei Indië/Indonesië.
Bovendien dwingt hel voortzeIlen van hel diepe zwijgen rond hel Nederlands mili-
tair optreden in het Indonesië van toen ons nu lOt terUJolhoudelldheid inzake
morecl.,tfkeurenswaardig gedrag van wie ook maar. Anders gezegd: wie l_wijgl over
hel verleden maakt l.ichzclf monddood in het heden. Misschien is dal nog wel de
ml.:est pijnlijke constatcrinJol die uit dele recente Indië-commotie kan worden
getrokken.

Red<lctie



GESPREK MET DE GOUVERNEUR KMA

'De Nederlandse officier dient te handelen volgens een morele code'
In 1989 "viel" de Berlijnse Muur. Het stond
symbool voor de veranderde veiligheids-
situatie in de wereld. Een en ander betekende
voor de krijgsmacht aanpassing aan de
taken die zij sindsdien moest gaan vervullen
In ee~ radicaal gewijzigde internationale
omgevmg.
Hoewel de in 1991 verschenen Defensienota
en de Prioriteitennota van 1993 voluit erken-
nen dat de algemene \/crdedigingstaak van het
leger helangrijk blijft, treden steeds nadrukke-
lijker andere taakaspckten op de voorgrond.
Hierbij kunnen we denken aan VN-operaties,
zoals in Bosnië, maar ook aan betrokkenheid
met ontwikkelingswerk in verschillende delen
van de wereld.
Naast toenemende taakdifferentiatie is er
tegelijkertijd sprake van reducties, verkleining
van de krijgsmacht en budgervermindering.
Eén en ander heeft vanzelf betekenis voor de
opleiding van militairen en in het bijzonder
voor die van officieren.
Over de betekenis van dit alles heeft de
Gouverneur van de KMA, generaal-majoor
P(aul) H.M. Messerschmidt nagedacht.
EGO-redacteur Jan Sulman sprak met hem. Gel/m P.M.H .• '.lesserschmidt

• Veiligheidssituatie
Misschien dat 11 in het kort nog eens aan
bmt geven wat er sinds 1989 allemaal is
veranderd en wat de hetekenis daarl'an
is geweest I'oor de veiligheidssituatie.
De val van de "r-.tuur' stond vanzdf niet
op zich. I:let betekende het einde van een
situatie waarin wc 40 jaar rekening
moesten houden met een massale mili-
taire dreiging vanuit hel Oosten.
O\'erigens, tegelijkertijd een nieuwe
werkelijkheid waarbij de eerdere geva-
ren plaats maakten voor andere, geheel
onoverzichtelijke veiligheidsrisico's. De
omwentelingen in Oost-Europa, de vor-
minK van één Duitsland en de opheffing
van het \Varschaupacr zijn weliswaar
feiten, waar is ook dat sindsdien een
Golfoorlog heeft gewoed en ook elders
in de wereld tal van conflicten zijn uitge-
hroken.
We hehben na '89 lal \'an staten uitéén
zien vallen, waarbij geweld hepaald niet
werd geschuwd. Sterker nog: Na de val
van de :-'luur lijkt niets meer zeker te
zijn. Een hoopgevende ervaring is echtet
wel dat de machtige vijand van vroeger
verdwenen lijkt. We oefenen zelfs geza-
menlijk op de Veluwe, waarbij de aan-
dacht zich richt op de uitvot'ring van
vredesoperaties.
Als gevolg van verheterde Oo~t-West

verhoudingen zijn de Verenigde Naties
een meer centrale rol gaan vervullen. Op
die manier ook wordt cr legitimiteit ge-
geven aan tal van militaire activiteiten.
In toenemende mate krijgt ook de
Europese Unie gestalte. In dat kader
vraagt men zich steeds Illeer af hoc een
gezamenlijk veiligheidsbeleid kan wor-
den ont\vikkeld. Wellicht dat de West
Europese Unie daarbij eeTl rol zal gaan
vervullen. We zien (lok dat de NAVO
zich herbezint op haar taken. Daarbij is
ook zoiets ontstaan als "partnership
voor peace".

Wat heeft dat allemaal hetekend voor de
Nederlandse krijgsmacht?
Internationale samenwerking is een sleu-
telbegrip geworden. De Nederlandse
krijgsmacht geeft daar daadwerkdijk
prioriteit en im'ulling aan. Te denken is
daarhij aan bijvoorbedd de oprichting
van een Duits-Nederlands Ic!-\erkorps of
de participatie in de Multinationale divi-
sie en de contacten en overeenkomsten
op velerlei gebied me[ België, Engeland
en andere bomli-\enoten. Binnen deze
context worden verdedigingsorganisa-
ties gereorganiseerd, herbezinnen bond-
genootschappen zich op hun taken en is
in vecllanden een herijking van taken en
middelen van de krijgsmacht aan de or-
de. Voor de l':ederlandse situatie hete-

kent dat handhavlllg van de primaire
verdedigingstaak, maar ook voorberei-
den op optreden bik'crisisbeheersing en
humanitaire hulp. I noem heel bewust
ook de oorspronkelijke verdedigings-
taak. Want ook al is op dit moment de
waarschil'nlijkheid van een grootscheep-
se aanva op het bondgenootschap (de
NA VOl klein, her zou een grote fout zijn
de algemene verdedigingsraak te ver-
waarlozen. Daarmee louden wc terug-
keren naar de vooroorlogse jaren twin-
tig en dertig.

Hoe kijkt 11 aan tegell de herstructure-
ring van de defensie-organisatie op hasis
van dl' Prioriteitennota en de zogeheten
Novemberbrief?
De politieke besluiten hebben vergaande
gevolgen voor de krijgsmacht. Zo vindt
een taakuitbreiding plaats ten aanzien
van humanitaire hulp en het bewaren en
afdwingen van vrede in gehieden waar
hulp moet worden verleend. Het is thans
mindt'r voorspelbaar in welke situaties
eenhedt'n en individuen terecht kunnen
komen .• \lilitairen en burgermedewer-
kers zullen meer dan wc gewend waren,
ter plaatse moeten beoordelen welke
acties wenselijk en mogelijk zijn. Boven-
dien is Je kans op daadwerkelijke inzet
vele malen groter.
\X'e bereiden ons voor op de overgang
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naar een beroepsleger, krimpen lil, ver-
nieuwen, reorganiseren, hcrstrw.:turercll
en maken alwt'cr plannen voor de vol.
gende bezuinigingsronde, ('n dir alles ~e-
lijktijJig. D;urnaast staan we aan hrr
begin van een verJcrgaand proces van
internationale samenwerking, ook met
andere niet westerse volkeren en cultu-
ren.
Het gevaar is nier denkbeeldig dat de
mens in Je organisatie, Je militair en in
het bijzonder de militaire leider, in deze
rijd van grote turbulentie het spoor bij-
ster raakt. Dynamiek is prachtig, het
voorkomt roestvorming. Een teveel kan
echter Je vernietigende werking hebben
van een windhoos. Voor hd goed func-
tioneren van een groTe organisatie, en
dat is de kriigsm~H:hr, is het aanp,tssen
aan veranderingen net zo helangrijk als
het vasthouden aan traditionele waar-
den die als een rode draad door de orga-
nisatie lopen. Anjers gezegd: Wij allen
hebben naast uitdagingen hehoefte aan
een stukje vastigheid.
Binnen de krijgsmacht wordt de nood-
zaak onderkend tot het scheppen van
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een nieuw referentiekadcr en het hcrhe-
zinncn op vcrantwoordelijkheden en
hevoegdheden. Vele acriviteiu'n dien-
aangaande vinden plaats. Ik wu hijna
zeggen de f\lisSHJn Statemcnts, resultaat
verantwoordelijke eenheden, het afreke-
Ilen op output, decentralisatie etc. vlie-
gen ons om dl' oren. De advies hu rea us
beleven gouden tijden. Ik zei het al, te
veel en tc snel is ook niet goed. De
medewerkers, de meIlSell moeten het bij
kunnen henen.

.Opleiding
U bent Gouverneur 1',111 de KMA. \V,lt
betekeIlt de reorganisatie l'all de kri;gs-
mûcht I/(Jor de ulJleiding l,<m tockomsti-
ge militaire/dders?
Het is evidem dat ook dt. K.\IA als on-
derdeel van de Nederlandse krijgsmacht
zich heroriënteert op haar doelstellin-
gen, zich aanpast, herstructureert en re-
organiseert. \'Vat onze primaire taak is,
is naar ik aanneem bekend. Hoe we daar
invulling aan geven in de snel wrande-
rende omgeving is een voortdurend pro-

ces van studie en aanpassen. .'let het
opleidingsmodel, dat in 1992 van start
is gegaan, hebben we het wetenschappe-
lijke onderwijs wezenlijk aangepast. De
kern van dit model is niet alleen het \'I:r-
nleuwde onderwijs, maar vooral en in
het bijzonder de integrale benadering
van de militaire opleiding (de weten-
schappelijke studie in de militaire be-
drijfskunde) en onderzoek en de per-
soons- en groepsvorming. Door de ver-
strengeling van deze drie dementen ont-
staat een meerwaarde. De persoons- en
groepsvotming loopt als l'en rode draad
door de gehde opleiding heen. Dit
maakt dit onderwijs uniek en geeft de
K'\1A haar duidelijk herkenbare plaats
temidden van .lndere opleidingsinstitu-
ten, zowel hinnen als huiten de defensie-
organisatie.
De Koninklijke :\lilitaire Academie leidr
jonge mensen op tor een officier, die zal
gaan functioneren in een wereld die, zo-
als ik hiervoor reeds heh aangegeven,
wordt gekarakteriseerd door onzekerhe-
den, onvoorspelhaarheid, toenemende
internationalisering, TUrhulentie en dy-
namiek.
In de7.ewereld zal de militaire leider zijn
plaats mneten innemen en blijk moeten
geven te heschikken over voldoende in-
zicht, kennis en vaardigheden om als of-
ficier te funcrioneren. Onzekerheid, en
we leven in een tijd van onzekerheden,
vereist meer aan morele kwaliteit. Bij in-
zet wordt verwacht dat de militair be-
heerst, vastberaden en koelbloedig op.
treedt en dar hij oog heeft voor de mo-
rele aspecten van zijn optreden en beslis-
singen. Hij moet in staat zijn zich te ver-
antwoorden als hen wordt gevraagd ver-
antwoording af te leggen. Daartoe i,
ook mentale en fysieke gehardheid no-
dig en zeker ook discipline. Naar mijn
waarneming wordt ook in her hedrijfsle-
ven en hij andere organisaries aan deze
aspecten meer aandacht besreed. Hem
hierop voor te hereiden en voldoende
hagage mee te geven, is ome opleidings-
taak.
Deze hagage kan derhalve nier uitslui-
tend bestaan uit inzichten in doel-ratio.
nt'el handelen, wals door verschillende
wetenschapsgehiedcn wordt aangedra-
gen. De militair leider dient zich even-
zeer -en misschien zelfs in toenemende
mare- hewmr te zijn van de integriteit
van zijn handelen in een veelal onheken-
de omgeving en onder vaak moeilijke en
soms levenshedreigentle omstandighe-
den. Integer handelen houdr in dat men
in sraat is zich/_elf normen up te leggen
en te hepalen wat, gegeven de omstan-
digheden, ethisch verantwoord is. Deze
ethisçhe verantwoordelijkheid vraagt
van de miliraire leider moed en durf. Hij
zal moeten zoeken lIaar oplossingen
\vaarbij afwegingsprocessen hebben
plaatsgevonden op hasis van het besef
van het handhaven van waarden en nor-
men, die ook door de internationale ge-
meenschap worden onderschreven.

• Waarden en normen
U legt nogill Wilt nadruk op waarden en
normen.
Kunt u dat nader toelichten?



In toenemende mate zullen ook :lan mili-
tairen vragen worden gesteld over de
juistheid en rechtv:lardigheid van de in-
zet en het gebruik van militaire midde-
len. De militaire leider zal bereid en in
staat moeten zijn de gekozen weg uit te
leggen in relatie lOt andere opties. Van
hem zal ethisch veranm-oord handelen
worden verwacht en geëist. De in de op-
leiding geleerde leiderschapskenmerken
als zelfstandigheid. creativiteit, weder-
zijds vertrouwen en verantwoordelijk-
heid zullen zich dan moeten uiten in
moed, durf, inzet, het zonodig lopen van
persoonlijke risico's. In de kern komt
het Ilcer op menswaardig handelen, re-
spect tonen VOOf de medemens en dat
soms in een omgeving en situaties die
weinig of niets van doen hebben met
menswaardigheid. De integriteit van bet
militair handelen raakt de wortels en
daardoor de existentie van de professie
van de beroepsofficier.
In mijn visie is het van wezenlijk belang
dat toekomstige militaire leidinggeven-
den een alledaags etbisch besef ontwik-
kelen. Dit aspect maakt dan ook een
geïntegreerd onderdeel uit van het op-
leidingsprogramma op de KMA. We
zullen een gemeenschappelijk gedragen
ere-, gedrags- en groepscode moeten
ontwikkelen. Een morele code die van
groot belang is voor het correct en ver-
ann'iOord optreden in nationaal en in-
ternationaal verband, zeker in gevechts.
en crisissituaties. De Nederlandse sa.
menIeving moet aan het bestaan van de
KMA de garantie kunnen ontlenen dat
de Nederlandse officier ook onder kri-
tieke omstandigheden dient te handelen
volgens een morele code, waardoor de
beschaving niet door de vingers glipt.

Naast begrippen als waarden en normen
wiJt u ook nogal ems de discipline bena-
drukken. Wat bedoelt /I daarmee?

KOIl/llk/ijkeMilitaire Academie te Breda

Dit aspect lijkt haaks te staan op de eer-
der door mij genoemde leiderschapsken-
merken als zelfstandigheid, vertrouwen,
creativiteit en individuele verannvoor-
delijkheid. Dit is schijn. Zonder disci-
pline, dat wil 7.eggen op elkaar kunnen
rekenen, zijn militaire operaties niet uit
te voeren. Discipline niet slechts als mid-
del om orde en tucht te handhaven,
maar meer als middel dat we hanteren
om tot gewenst, voorspelbaar gedrag te
komen. Het gaat om een professionele,
resultaatgerichte houding, zowel inner-
lijk als uiterlijk. Het is daarom ook van
belang de zin van discipline te begrijpen
en te aanvaarden. Discipline slaat niet
alleen op het rechtstreeks functioneren
van het individu of de groep, maar be-
gint reeds met de wijze waarop men zich
waar dan ook presenteert door bijv.
houding, gedrag en tenue. De geloof-
waardigheid van een leger wordt in velet
ogen mede bepaald door de uiterlijke
discipline. Zo doet het verhaal de ronde
dat een Engelse hoge officier ooit heeft
gezegd: "Nederland heeft goede solda-
ten; het kost alleen een half jaar om dat
te ontdekken".

• Vorming
De KAl A-opleiding is ingrijpend ver-
nieuwd. Kunt u in het kort schetsen hoe
dit opleidingstraject er 1111 uitziet?
Het currÎculum valt uiteen in drie perio-
des. Allereerst het eerste traject, KMA I
genoemd, dat ongeveer drie jaren duurt,
gevolgd door een functioneringsperiade
als officier in de rang van luitenant van
in beginsel twee jaren of meer bij een
operationele eenheid. Daarna komt hij
terug, volgt het KMA JI traject van on-
~eveer één jaar en studeert vervolgens af
In de militaire bedrijfskunde. ;\Iet name
in het K.\IA-JI deel zal intensief met uni-
\'ersiteiten worden samengewerkt.

Daartoe is met een viertal universiteiten
een overeenkomst gesloten) waardoor
het voor de aan de KMA atgesmdeerde
officier mogelijk is binnen een tijdsbe-
stek van onge\'eer één jaar het docto-
raaldiploma aan een universiteit te be-
halen. Door deze samenwerkin~ kan de
KMA aan de officier een opleidingsni-
veau meegeven dat voor zowel Defensie
als voor betrokkene van grote betekenis
kan zijn.
In de nabije toekomst z.11tevens moeten
wordell bezien of cr gekomen kan wor-
den tot een meer intensieve imcrnariona-
Ie samenwerking met bijv. landen als
Duitsland en België. De reeds bestaande
contanen in het kader van uitwisseling
van cadetten met de militaire academies
van Engeland, de Verenigde Staten van
Amerika, België, Franknjk, Duitsland,
Italië, Griekenland, Turkije en Polen
kunnen daarbij behulpzaam zijn. Voor
onderwijs op wetenschappelijke grond.
slag is onderzoek van wezenlijk belang.
Het Kennis en Onderzoekcentrum ver-
richt onderzoek op het gebied van mili-
taire bedrijfskunde en primair ten dien-
ste van Defensie met als kenmerken: we-
tenschappelijk, toegep.lst en interdiscip-
linair. Samenwetking met andere insti-
mten van wetenschappelijk onderzoek
wordt nagestreefd en IS in gang gezet.
De militaire opleiding wordt geken-
merkt door het aanleren van het militai-
re vak en militaire vaardigheden, het be-
drijven van sport op verschillend gebied,
grensverleggende activiteiten, zoals pa-
rachutespringen, diepduiken, rotsklim-
men enz. Voor een groot deel geschiedt
de opleiding gedurende de college- en
smdieuren, maar ook daarbuiten vinden
veel activiteiten/laats, veelal op basis
van vtijwillighei .
Het element vorming loopt als een rode
draad door de gehele opleiding heen.
Wij hechten grote waarde aan persoons-
en groepsvorming in het kader van de
opleiding tot militair leider. Vorming is
niet een aangelegenheid van een bepaal-
de groep medewerkers, maar is een ver-
allt\voordelijkheid voor eenieder die op
de KMA werkzaam is. Ook tijdens colle-
ges wordt aan vorming gedaan, e,'enals
bij sportlessen en wedstrijden, tijdens
overleg, bij vergaderingen, het maken
van afspraken, in de omgang met elkaar,
tijdens feesten en zo meer.
Het cadeuencorps neemt een unieke en
niet weg te denken plaats in op de K:\IA.
Het levert een bijdrage aan de persoons.
en groepsvorming, biedt gezelligheid en
de mogelijkheid om elkaar beter te leren
kennen en geeft vele mogelijkheden om
zich te ontwikkelen en actief en organi-
satorisch bezig te zijn op onder meer cul-
tureel, sportief, muzikaal en ontspan-
ningsgebied.
De Koninklil"ke :\Ii!iraire Academie leidt
de militaire eiders van de toekomst op.
Gezien del"e taak lUllen we ons continu
moeten beraden of de wijze waarop we
dat doen, de juiste is. Naast kennis en
kunde zijn ook en vooral vormende en
ethische aspecten van essentieel belang.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

jan Sulman
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NIEUW STRIP- EN ANDER TEKENWERK
INKTSPOTPRIJS VOOR PETER VAN STRAATEN

---

Hans van Mierlo is afgebeeld in
tropcnuniform op sabri met
achter zich dragers die grote
pakken met "iuel."ën", "planne-
tjes" l."n"voorstl."lIl."n" ml."esjnu-
wen. Volgens jllryvoorziul."r
Rinus Ferdinandusse hl."dt Van
Straalen ml.'t deze prcnt "de
Hollandsl.' kneutnigheid en de
wens om internationoal vooraan
te stoan" op \'oOTlreffelijke wijze
in beeld gebrKht. Icts W;lJT \'Cel
militairen hel hartgrondig ml'e
eens z.ullen zijn. Het was imml'rs
dezc bewindsman dil.', enige tijd

gekdl.'ll.
plotsklaps
hl.'t iJee 1.1Il-

CCl.'rdevan
l.'en militaire
VN-mac:ht
die all over
the world
zou kunnen
worden in-
gezet cn. op
2 decl.'lllber
j,L, tijdl.'n,
el'n bijeen-
komSI van
de ;s.;AVO in
Brussel, Vl.'r-
klaardl.' in
heginsel be-
rl."idtc zijn
om troepen
te leveren
voor el."n111-
ternationak
vrede,macht
van de CV-
SEin
~Jgorno-
Kcuabach.
(WH)

f;

Schrijvcrltekl."naar I'l."tl'rvan
Str,laten is nil.'t olleen l."l."nbijzon-
der "bl'rp wa,uneml."r, moor
nok nog begiftigd met hl."tver-
mogl.'n bier in woord l."nbeeld
uitdrukking aan te gn'cn.
Eind vorig jaar werd aan Van
Straaten de Inktspotprijs (een
bronzen sculptuur van een sater
op eel! inktpot) lOt'gekend voor
dl."beste politieke tekl."ning vJn
1994. Petl."rvan Straaten won
deze prijs HlOr de bijgaand afge-
druktl." tekening waMOp de mi-
nish:r van Buitenlandse ZJken

hoge gcbouv.'cn en daar pano-
rarnafow's \',11\ maken. Zo ook
op 4 juni 1964. Jona, slcnrcrt
duur de stad en belandt hij
toeval in lil.' bUUr! van de
Remnrandtwoumoren. Hij glipt
langs Je heveili~ing, beklimt hd
gebouwen maakt zijn foto's. Bij
het uit UI." camera halen viln hl."t
volgl."schuten rolletje glipt uit uit
lijn hanul."n en komt precil."s
onul."r hl."tuaaronul."r gdegen
balcon tl."recht. Jonas klopt aan
de ueur van hl."thewuste appar.
teml."nt, dl."tJewonl."f (dl."hejaar-
dl."uirigl."n1Engl."lbrl."du)doel
upen l."nis bl."rl."iuhl."tfilmrulletje
voor hem up te hall."n.Tl."rwijlhij
a,1n dl."ueur Sta,tt te wachten
werpt hil een blik naar binnen

en ziet tot zijn niet ge-
ringe verba/ing een ~'is
aan de muur gespijkerd,
Kort nadil'n worut
Engeihrecht dood in
zijn flat aangetroffen,
Jonas wordt el'n week
latl."rdoor ene impec-
tl."llr\XIrikking stevig
aan dl."tand gl'voeld ,
el."ngbzl."nwasser had
hem, de Wl."l."kervoor,
op her dakterrras van
de wouneenhl."iu foto\
zien maken.
Stripliefhebbl."fs die be-
nieuwd zijn naar Je Jf"
luup van dit bl."eld-
verhaal kJn ik sle.:ht,
aanraden zich dit ,trip-
boek aan te schJffen.
:-'kn zal ua;lr geen spijt
van krijgen.
Guido van Drie! : Vis
aan dl.'wand, Oog en
Blik, Anmcrdam, 199-t
4S blz, f 19,<)'1, (\,\-'H),

Van de hand van de schilder/illu-
strator Guidu van Dri!.'1(1962)
staan de laJ[s!t~tijd regdm;uig
tekeningen afgedrukt in de ru-
briek "D,IK in ddg lIif" van de
Volkskrant. Op zichzelfsraande,
humoristischl." prenten. Onlangs
verscheen van hem zijn stripde-
huut ~VÎsaan de wand".
Het verhaal speelt zich af in het
Amstcrd,lITI \"30 1964, vlak
\'oordar de BeatIcs hun, nog im-
mer tot de verhedding spfl."ken-
de, hezOl."kaan de hoofdstad
brachten. De hoofdpersoon in
dac strip, Jonas &hruum, heeft
een merkwaardige hohn}' : ht'!
over de slJd uitkijken vanaf

GUlDO VAN DRIEL

ROBERT CRUMB
Zeker voor de wat uudere ;trip-
fanaten is de Amerikaanse teke-
naar Rohert Crumb een Ic.'gl.'ndl.',
In dl' jaren zl.'stig was hilz_onder
ml."erdc bdangrijkstl.' stripteke-
naar van dl."Underground-be~~'e-
ging en zl."kcrnok in OllS land
gl."cnonbekende (zijn strips nr.
schl."l1l'no.a, in het lOl."nmalige
jun~erl."nbbd Aloha). t-Il."tzijn
satirischc strips wrZl.'ttc Crumb
zich tep;en de ge\'estigde orde.
Zijn stripfiguren Fritz the Cal,
~Ir Snuid ken -re,Ktion,lire
kleinburger) en .\lr N,uurol ken
luizige goeroe} lier hij ren strijdl."
trekken tegen de Il'ugen van de
Aml."rikaanse Droom. Vanwl."gl."
de mootschappijkritis<:he inhoud
en dl."expliciete Sl."Xwerden zijn
strips door distributeurs en win-
kelier, gl'weigerd. Aldu"

omslllnd een alternatief circuit
wJJrin nJast drugs en porno
ouk strips werden yerhandeld ,
de Underground.
Dele Robert Crumb (1943) is
niet alleen l'en begJafd Slrip-
tekenoar maM speelT ook, en
niet o1l\'erdienstelijk. bJnju en
mandoline. Doarnaa,t is hij een
groot kenner van de Ameri-
kaanse (zwarte) folk en hedt hil
in dit gl."nte l."l."nwereldberoemde
collectie 7H-toeren platen. Sinds
1968 untwapt hij ook platen.
hOe7-cn,In het IUjuist verschenl."n
bo(.k "The record cover collec-
(ion" (vormgep;even als platen-
hoes!) zijn vrijwd 0111.'pl3len.
hoezen en labds, die Crumb ooit
maakte, samengebracht. Zo crj-
ti,ch en satirisch als zijn strips
zijn, zo puur en onbedorven zijn
yeeLJI de door hl."mgemaakte
Hl-orslellingen op de hoezen. Een

treffend voorbeeld is de
hoes voor" Harmillica
Blues" , een werkdijk
prachtigl.", ,feervollc (gl.'-
kleurde) tekl."ning van
het Amaik:lanse platte-
land uit lang \'l."rvlogen
rijden. Een prel\( die
door de uitgever ouk als
Il."efdruk wordt uitge-
hracht,
Voor diegenen die warm
lopen voor het werk van
Crumb. de onbetwiste
godfathl."r van de maot-
schappijeritische strip, is
ook deze hunJeling plo-
tenhoel-Cn een absolute
must.
Rohert Cru mb , The re-
cord co\'('r collection,
Ougen Blik,
Am"tenlam, 1994, 6U
blz. f 4.'ï.OO.l\l;'H),
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DEMOCRATIE IN AFRIKA - HOEZOt

Afrika weet niet wat democratie is en
dat is de oorzaak van alle ellende,
vinden wij in het Westen. Afrikaanse
landen krijgen alleen ontwikkelings-
hulp als ze ernst maken met de rech-
ten van de mens. Er wordt zelfs weer
openlijk beweerd, dat het Europese
kolonialisme voor Afrika zo slecht
nog niet was, Ik schreef dat aan mijn
\Tiend Thami Alutamha en die
reageerde onmiddellijk.

Beste Karel,

Dus Afrika wordt, sinds de Europese
bezetting weg is, naar de knoppen ge.
holpen door de eigen leiders? Omdat de
Afrikanen zelf het verva/niet kutmen te-
genhouden? Het is voor Afrika dus be-
ter, als Europa weer de touwtjes in han-
den neemt?
Dat lees ik tenminste in dat artikel
"Onmacht en ze/(haat" (HPlDe Tijd
t'an 12/8/1994) dat je opstuurde.
Ene I'an Doorn beweert dat het
Europese kolonialisme voor stabiliteit
heeft gezorgd, voor onderwijs en ge-
zondheidszorg.
Het ontbrak Afrika aan "beschaving"
en daarom moest het wel mis gaan toen
de blanke kolonisatoren wegtrokken.
\Vaarom wilden rl/ij Afrikanen eigenlijk
onafhankelijk worden, als het kolonia-
lisme inderdaad zegenrijk was?
Volgens I'an Doorn waren in Afrika na-
tionalistische gevoelens ontstaan, die al-
gemeen gevoed werden dour "de haat
tegen de hlanken". W'aar heeft die man
al die tijd gezeten? \Vie koestert 1/11 nog
zulke waandenkbeelden over Afrika?
Jij weet toch ook, dat de Europese be-
moeienis met Afrika tot vandaJg nega-
tiet'e invloed blijft lfitoefenen? De sla-
venhandel heeft Afrika eeuwenlang ge-
teisterd: mi/joenen mensenlet'ens gingen
verloren, terwijl landbouw en ambacht
stagneerden.
In de koloniale tijd is het eigendoms-
recht op de grond radikaal gewijzigd,
waardoor sociale zekerheid verloren
gmg.
De koloniale overheersing werd met
grof geweld in stand gehouden - Britten,
Fransen, Spanjaarden, Belgen, Duitsers
en Portugezen hebben jarenlange kolo-
niale oorlogen gevoerd. Toch is een van
de kenmerken I'an Afrika juist dat de
haat tegen blanken daar niet algemeen
is. Van Doorn's conclusie is de ollde ste-
reotiepe opvatting uit de koloniale tijd
over de onverantwoordelijkheid I'an de
inferieure Afrikaanse mens en de hei/:;a-

me werking van de S!t/Jerieure blanke in-
doed.
\Vas het soms "heilzaam" dat de blan-
ken terreur bedre!'en in Angola, Alo-
zambique, Rhodesië en Namibië? \Vat
voor heilzaams zat er in de ZlIidafri-
kaanse destabilisatie en de blanke steun
voor de hemchte Sal'imbi in Angola t'n
Dhaklama, die in Mozambique de he-
volking zo beestachtig terroriseerde?
ElIrolJa doet er goed aan zich mentaal te
deko mliseren. Ik bedoel daarmee, dat
;ullie lerm eerlijk /laar jezelf te kijken.
Heilzame invloed van Europeanen?
Waar halen ;ullie die arrogantie van-
daan, dat Afrikanen lIiet weten wat de-
mocratie is? Democratie is niets nieuws
in Afrika: de anti-koloniale /Jevri;dings-
strijd ging juist om democratie. Dat er in
Afrika autoritaire systemen ontstonden,
kwam ook door het Westen, de 50/'-
jetltnie en internationale organisaties,
zoals de Wereldbank e.d. die "sterke en
gezaghebbende" regermgen u,'ilden,
waarmee ze "zaken konden doen".
Tijdens de Koulie Oorlog werden de
Afrikaanse regeringen die steun kregen
uit de communistische lanlien 'dictatu-
reil' genoemd, terwi;! oper de rechtse
dictaltlren gezwegen werd. Wie het ka-
pitalisme de l'rijheid liet, kon zij"fang
gaan bi; /Jet pltmderen van zijn lan ,zo-
als 2aire's Afo/mw. Toch moet Afrika
geloven dat democratie !Jetzelfde is als
de IJriie-markt economie?

ONZE INVESTERING
IN ZUIP-AFRIKA

BETEi<ENT VOORUITGAII6
VOOR BLANK ÈII ZWART

Met meerdere partijen alleen heb je 110g
geen democratie. Democratie in Afrika
moet betekenen dat het I'olk zich kan
bevrijden pan hutl eigen liictaturen.
Afrika heeft behoefte aan een democra-
tisch proces dat het {'olk echt de macht
geeft om zijn eigen regeerders werkelijk
te kiezen - en om ze uit het ambt te zet-
te11,als die regeerders ophouden te wer-
ken ten behoeve van het volk.
Het \Vesten moet leren, dat democratie
ook over economische hulpbronnen
gaat en niet alleen over vrijheid, maar
ook OPeTsamen delen. Ik weet niet meer
wie het heeft gezegd, maar het liikt mij
een goed motto: "Democratie is niet al-
leen een kwestie vall wat riiken mogen
zeggen, het gaat ook ol'er hoe armoed.
zaaiers mogen lel'en en sterven ...
Beste vriend, jullie moeten minder ar-
rogant zijn en beseffen dat jul/ie 1/og veel
hebben te leren!

De groeten, ook van Refiloe,
Thami

Ik zal hem schrijven, dat hij niet alle
Europeanen over die ene kam moet
scheren van het blanke vooroordeel.
Maar Thami heeft wel gelijk dat derge-
lijke hardnekkige opvattingen beledi-
gend en gevaarlijk zijn.

Karel Roskam
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DE JAZZPOLITIE
Wind t'n zeilen was in de zomer van t 985 het eerste noemenswaardige hit-
succes van het Groninger rnuzikantenduo Peter Groot Kormelink en
Herman Grimme. Vier jaar en enkele succesjes later was het gebeurd met
hun groep Splitsing. Vorig jaar waren ze plotseling terug, onder de naam De
Jazzpolitie. De groep maakt aanstekelijke Nederlandstalige muziek, waarbij
serieus en vrolijk hand in hand gaan.

• Succes in de Sinaï
Het spelen in een popgroep heeft leuke
en minder leuke kanten. Toetsenist
Herman Grimme (39) van Ik jazzpolitie
weet er alles van. 'Plavbaeken voor de
televisie bijvoorbeeld.' Verschrikkelijk.
De hele dag rondhangen in een TV-stu-
dio met een laag schmink op je gezicht.
,\Iaar we werken er wel aan mee. Het is
tenslotte onderdeel van ons werk:
De mooie kanten van het vak heoben
volgem Grimme desondanks de over-
hand. Zo kijkt hij met plezier terug op
een reis die hij eind vorig j;lar nlJakte
Ila;lr de Sina], samen met zanger Peter
Groot Kormelink (41). Op Egyptisch
grondgehied werd opgetreden voor
meer dan 2500 militairen van de
:\lultinational Force and Ohservers.
Onder hen bevond zich slechts een
handvol i'\ederlanders, zodat vnjwel
nÎemand iets van de teksten begreep.
'Een huurman van unze manager SinlOn
van Oost\"een is fan van De janpolitie
en als heroepsmilitair werk7.aam in het
gebied. Hij kreeg het idee om ons n,tar
het legerkamp te halen, in verb<llld met
een 'Outch Dav' die eind november
werd gehouden. De hele dag stond in het
teken van de i'\ederlalldse cultuur.
Haringen, snert en De Jlzzpolitie.'
liet reisje had een ontspannen karakter.
Grimme: '\'\'e hebben gespeeld met een
groeF reggaemuzikamen, die we hele-
maa niet kenden. :\Iensen die we zelfs
nauwelijks konden \'erstaan. Samen
hebben we Liefdesliedjes inge-
sruJeerJ, onze eerste hit.
:"Jurmaal gesproken is dat sourt
dingen totaal ondenkbaar.'

• Toevallig
De jazzpolitie is eigenlijk 'toe-
vallig' ontstaan. Grimme: 'Na
het uiteenvallen van Spliting
zijn Peter en ik t'en soor( liedjes-
fabriek begonn.-n. We hehben
heel veel teksten en muziek ge-
schreven voor andere artiesten,
zoals Henk \'i/esthrot'k, Kin-
deren voor Kinderen cn .\tareu
Hakker. Wc schrijven ook heel
veel in opdracht, voor onder
meer dansvonrstellingen, televi-
sieprogramma's en reclame-
spotjes. Dat is leuk en interes-
sant, omdat je dan moer probe-
ren je buiten je eigen genre te
bewegen. Je moet je verplaatsen

I{ermo.lll Grimme en
Peta Groot Karmelink
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in dl' situatie waaro\"Cr het lied moet
gaan of in degene voor \vie je schrijft.
Dat is tegelijk ook het grootste pro-
bleem. Als je nummcrs voor anderen
schrijfr, kan het gebcuren d;lt er iets uit-
komt wat je z,e1tniet helemaal hedoelt.
Voor de 101hebhen we daarom zelf een
demo gemaakr, en die kwam toevallig te-
recht bii de directeur van onze plaren-
maatschappij. Die was meteen heel erg
enthousiast, zelfs zo enthousiast dat hij
ons ervan overtuigd heeft zelf weer eens
een plaat te maken. Eigenlijk IS dat de
omgekeerde wneld: we ht~hben cr zelf
helemaal geen moeite voor hoeven
doen. '
Aan de opvallende debuutplaat werkten
verschillende 'grootheden' mt'e uir de
Nederpop. De produktie was in handen
van het beroemde Amsterdamse produ-
cersduo jochem FluitSllM en Eric van
Tijn, terwijl ook onder anderen de zaJl-
geressen Julia Loko en .\lÎcke
Stemerdink (van De GigalHjes) en gitarist
Eden Gelling (ex-Cuby & The Blizzards)
hun medewerking verleenden.
1\'ier alleen de muziek van de groep is op-
vallend, de naam is dat wellicht nog
meer. 'Die naam is als grapje geboren tij-
dens de opn,lmen voor de cd. Peter zat
wat achter de piano te pielen, toen cr
werd gezegd: pas op, de /';JZzpolitie komt
eraan! Dat IS t'en kreet tIe popmuzikan-
ten gebruiken als ze vinden dat cr te lang
ge'impnwiseerd wordt. Het is in elk geval
een naam die blijft hangen, al heeft her
niets met j,la. te maken wat wc doen.'

• Buitenland
Ondanks het binnenlandse succes en het
succesvolle uitstapje naar de Sina] dcnkt
De Jazzpolitie er niet serieus over om
ook het huitenland te 'veroveren'. Groot
Kormelink en Grimme maken niet voor
niets al meer dan tien jaar uitsluitend
1\'ederlandstalige muziek. Grimme trad
in zijn srudentemijd op met verschillen-
de lokale bands, waarv:ln De
Containers, de begeleidingsband v:ln het
in Groningen legendarische duo Rooie
Rinus & Pe Oaa!emmer, de meest suc-
cesvolle was. Groot Kormelink kwam in
zijn studententijd in aanraking met mu-
ziektheater. Hij schreef ook toen al
Nederlandstalige teksten, en Z.Îjllstudie
\verd al snel bijzaak. In 1981 ging hij als
pianist hij het Groninger muziektheater-
gezelschap Werk in Uitvoering aan de
slag. Daar leerde hij professioneler met
het schriiven van teksten bezig te zijn.
Splitsing was ht"t eerste gezamenlijke
project, vanaf 1983. De uit vijf personen
bestaande b,lnd gaf veel schooIconcer-
ten, waarbij de leerlingen ook werd ver-
teld hoe popmu7.iek in elkaar steekt en
over het reilen en zeilen van een pop-
groep. 'Dat was mijn eerste serieuze
band', zegt de in Emmen geboren toetse-
nist lierman Grimme. 'Het was voor mij
een soort cursus popmuziek. In mijn
herinnering is het net alsof wc altijd in
de oefenruimte zaten, we werkten cr keÎ-
hard voor. De muziek hoor ik overigens
niet zo graag terug. Ikpaalde nummers

sJ)elen we nog steeds, maar bij
de meeste composities kun je
duidelijk horen dat ze door
compromissen tot stand zijn ge-
komen. Dat is een van de nade-
len van een popgroep in de tra-
ditionele zin van het woord.
Iedereen heeft zijn eigen me-
ning, zijn eigen inbreng, maar
tbardoor wordt het resultaat
voor niemand echt wat hïl "
van verwachtte'. De Jazzpo itie
verschilt van Splitsing in de zin
dat Grimme en Groot
Kormelink nu volledig zelf de
dienst kunnen uitmaken. De
hlzzpolitie is een.duo, waar een
hand omheen IS geformeerd
voor optredens.
Een van de voorlopige hoogte-
punren in het hestaan van de
groep vormt ongetwijfeld de
tournee die op 5 mei 1994 werd
gemaakt langs acht verschillen-
de Bevrijdingsfestivals. Totaal
zagen ongeveer 200.000 men-
sen De Jazzpolitie dil.' dag 01'-



treden. Speciaal voor de gelegenheid
werd de single Bommen en Granaten
opgenomen, die meteen een hit werd. De
thema"s 'oorlog' en 'onderdrukking'
houden het duo trouwens vaker bezig.
Indrukwekkend is bijvoorbeeld het
nummer Ze zijn terug, dat is is geïnspi-
reerd op een documentaire die Wim
Kayser maakte voor de VPRO-televisie.
Het ging over een Joodse vrouw, die als
meisje in een kamp had geI.eten en jaren
later, toen ze inmiddels naar Dresden
was verhuisd, neo-nazi"s voor haar huis
zag lopen.

• Theatertournee
De vijf muzikanten hebben eind vorig
jaar een succesvolle theatertournee afge-
werkt. 'De zalen waren niet altijd uitver-
kocht, maar de sfeer was over het alge-
meen erg goed. Het spelen in theaters
heeft grote voordelen voor een pop-
groep. Je trekt een heel ander publiek
dan in discotheken en vergelijkbare za-
len. De mensen in het theater zijn daar
speciaal voor jou naar toe gega.ln. Ze
staan niet met bier te gooien of elkaar te
versieren. Bij de optredens van Splitsing
wachtte het publiek altijd op dat ene
nummer, die ene hit V;'ind en zeilen. Als
je dan na afloop aan een paar mensen
vroeg wat ze ervan vonden, dan noem-
den ze altijd dat nummer als hoogte-
punt. Terwijl we het zelf niet meer kon-
den horen, zo vaak hadden we het al ge-
speeld. Nu kijken en luisteren de mensen
geconcentreerder, waardoor je zelf ook
beter gaat spelen.'
Grimme ziet nog meer voordelen van het
theater: 'Het geluid is beter, je kunt veel
meer doen met lichteffecten, je hebt een
ruime kleedkamer en je kunt op een fat-
soenlijke tijd beginnen. Dat is vooral een
voordeel, omdat we uit Groningen ko-
men en dus vaak nog een eind moeten
reizen. In de tijd van Splitsing kwamen
we na een optreden thuis op een tijd dat
de meeste andere mensen al weer op-
stonden.'
"Iomenteel is De Janpolitie bezig met
de voorbereidingen van een nieU\ve cd,
waarvoor een selectie zal worden ge-
maakt uit de grote hoeveelheid nieuwe
liedjes die het duo de laatste maanden
heeft geschreven. Voorlopig kan de
groep nog wel even teren op hits als
Liefdesliedjes, Ze zi;l1 terug en Zolang je
Mi' me blijft, en op het succes van de ti-
te loze debuut-cd. Daarvan gingen meer
dan 30.000 exemplaren over de toon-
bank, een aantal waat de meeste
Nederlandse groepen alleen \'an kunnen
dromen. 'We hebben er ook een
Zilveren llarp voor gekregen. Toch
leuk, al stelt de prijs op ZIch niet zoveel
voor. Ineens kregen we allemaal schou-
derklopjes van collega's. liet gaf ons het
gevoel dat we er blijkbaar ineens hele-
maal bijhoren. We werden bijvoorbeeld
gevraagd om mee te doen aan de verza-
mel-cd Een nieuwe jas, waarop verschil-
lende Nederlandse artiesten liedjes van
Toon Hermans uitvoeren. Wij speelden
Pijpestelelt, wat tevens onze meest re-
cente single is.'

!'.lartin Grocnewold

"Nóch om heschill'ing nóch om gods-
dienst. maar om winst, regeert de terrellr
van de nederlandse bourgeoisie i'l
I"donesië. Nu en I'roeger! De koloniale
geschiedellis I'all Neder/al/tJ dmipt /Jan
het bloed.
moed van een onbeschermd volk. ge-
trapt en geknel'eld zonder ophouden
Lwn 1600 tot 1932".

Dat waren een paar zinnen uit een re-
censie over een "Indische Tentoon-
stelling" die in 1932 in Den Haag werd
gehouden met steun van de overheid.
De schrï..ver C,é Nabrink was niet repre-
sentatie voor het verzet uit de sociaal-
democratische hoek.
Daar bleef men zelfs tot bij de oprichting
van de PvdA na de tweede wereldoorlog
verdeeld over ons kolonÎ<lal beleid.
11aar Je bourgeuisie bleef tot het einde
der dagen van mening dat we nog iets
groots hadden te verrichten in ons
Nederlands-Indië.
Uiteraard was die redenering een dek-
mantel om de materide belangen \Tilig
te stellen, die christen-democraten en li-
beralen hadden in onze gebiedsdelen
uver7.ee.

Daar her CDA en de VVD daarom geen
behoefte hebhen aan een parlt-mentair
debat, als nazaten van die bourgeoisie, is
volstrekt duidelijk. Kamervoorzitter
Deetman ging met zijn voorstel voor
zo'n debat dus duidelijk buiten de CDA-
orde. De argumenten ertegen zijn vals. In

feite gaat het alleen om te voorkomen
dat de kwalijke rol van hun partijgenoot-
voortgangers in alle openbaarheid rolt.

De argumenten van de sociaal-demo-
craat Wim Kok tegen het houden van
zo'n debat zijn verbazingwekkend.
Hij stelt dat het niet juist is met de ken-
nis van nu de politici van toen te veroor-
delen. Welnu stop dan ook elke vorm
van geschiedschriiving. Juist voor de
Indië-veteranen is het van belang te we-
ten wie verantwoordelijk waren voor
dat beleid.
Een beleid om jonge jongens zonder eni-
ge opleiding en met valse voorlichting
naar de tropen te sturen.
Vervolgens besluiten een oorlog te gaan
voeren die ze keurig een politionele actie
noemen.
Hij zal juist ook als partijleider moeten
erkennen dat het een zwarte bladzijde is
in de eerste jaren van zijn partij.
Dat dieptepunt vond zijn aanvang toen
het Indonesisch PvdA-kamerlid N. Palar
bedankte voor het lidmaatschap van de
fractie en het partijbestuur. Ddt gebeur-
de tijdens Je eerste politionele actie.
Vooraf had Je VARA (de omroep van
het vrije woord) bij het p<lftijhestuur
geinformeerd of het in orde was Palar,
een geharnast tegenstander van het mili-
taire optreden, voor de VARA-micro-
foon aan het woord te laten.
Het bestuur heeft er in zijn vergadering
van I augustus 1947 weinig tijd voor
nodig.
De bondigde conclusie luidt: "Besloten
wordt de VARA te adviseren dit niet te
doen~ .

Al jaren wordt er in de media periodiek
weergegeven dat "onze jongens" wel of
niet incidenteel oorlogsmisdaden heb-
ben begaan.
De politiek wil daarover dus geen parle-
mentair debat.
Moge de reden voor een ieder duidcliik
zijn: de politici houden derhalve schone
handen!

Cor Dllt
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HOE RAAK JE
420.000

LANDMIJNEN
KWIJTt

Minister Voorhocvc van defensie kondigde eind november vorig jaar aan opdracht
te hebben gegeven \'oor de vernieliging van 420.000 landmijnen die nu nog in

depots liggen. De mijnen, grotendeels verouderde 3mi-personcclsmijncn, zijn over-
bodig en defensie wil cr van af. Dat is evenwel gemakkelijker gezegd dan gedaan.

In het verleden was zo'n klusje snel ge-
klaard. 1.fen huurde een schip en het hele
zaakje werd ergens in de oceaan ge~
dumpt. Gelukkig wordt een dergelijke
optie niet eells meer overwogen. De mij-
nen slopen lijkt geen slecht idee maar
blijkt bij nader inlien 011-
uitvoerhaar. Want hoc
maak je in vredesnaam een
AP 23, die uit [wee aan el-
kaar gehechte potten be-
staar, open?
Verkopen dan maar, zou je
leggen. Er zijn immers ge-
noeg landen, in het bijzon-
der in de Derde Wereld,
waar - ook verouderde -
landmijnen nog geweldig
in trek zijn. Dit soort rela-
tief goedkope wapens
maakr het oorlogvoeren
voor de krijgsmachten in
zelfs de allerarmste landen
nog betaalbaar.

• Exporteren
:\Iaar van exporteren wil
de minister niet horen en
terecht. De landmijnen
vormen wereldwijd een ge-
weldig probleem en ~'er-
oorzaken dagelijks een
hoop ellende. Deskundigen
schatten dat de afgelopen
25 jaar waarschijnlijk ge-
middeld zo'n vijf tot tien miljoen anti-
personeelsmijnen per jaar zijn geprodu-
ceerd. Deze aantallen zijn gebaseerd op,
in hoge mare, onvolledige gegevens.
Naar verwachting zal dit cijfer in de toe-
kOlIlst eerder naar boven dan !laar bene-
den moeten worden bijgesteld. Her aan-
tal landmijnen dar op dit moment is ge-
bruikt en nog niet opgeruimd kan dan
ook slechts \vorden geschat. De schanin-
gen variëren van 85 rot 200 milioen
stuks in ten minste 62 landen (. j.
Sommige deskundigen lIlenen dat het
aantal uitgezette mijnen sinds het begin
van de Tweede Wereldoorlog ongeveer
400 miljoen bedraagt. De overgrote
meerdt'rheid \'an deze landmijnen zijn
anti-personeclsmijnen en voor zover ze
nog werkzaam zijn, zijn ze waarschijn-
lijk wel minder dan 25 jaar oud. Er mag
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worden aangenomen J.n het aantal niet-
uitgezette landmijnen die de bedrijven en
strijdkrachten in voorraad hebben onge-
veer gelijk is aan het aantal mijnen dat
wèl is uitgezet. Het aantal van 200 mil-
)ol'lllijkt derhalve nog aan de lage kant.

• YN-Protocol
Ergens ter wereld liggen dus (minimaal)
zo'n slordige 100 miljoen Iandmiinen te
wachten op iemand, mens of dier, sol-
daat of burger, die op zo'n ding trapr of
er tegenaan loopt. In tenminste 62 lan-
den (denk in dit verband aan landen als
Afghanistan, Angola, Cambodja,
Mozambique, Vietnam, enz.) liggen 10-
veel miinen verspreid dat 7.e een groot
probleem vormen. Niet alleen tijdens de
oorlog maar vooral erna \vanneer de
vluchtelingen !laar huis terugkeren en de
hoeren opnieuw hun land in gebruik
willen nemen. De dodelijke of vermin-
kende werking van deze "blinde" W;l-
pens heeft wereldwiide hulporganisaties
ertoe ;langelet om hij de VN en haar lid-
staten te pleiten voor een absoluut ver-

bod op het gehruik van landmijnen,
vooral de ami-personeelsmijnen. Dit re-
sulteerde (in 1981) uireindelijk tot de
Cont'elltie voor dl' beperkilll{ van het
I'erhod op het gebruik I'an bcpaalde
conventirmrlc wapcns die oucrmatige

uertvondillgen zouden
kunnen l'croorznken elI
eell Iliet-discriminerende
uitwerking hebben. Deze
Conventie met deze lange
titel wordt meestal afge-
kort tot het Verdrag ol' de
illiJllm<llle wapens en
waaraan drie hij lagen
(protocollen) zijn toege-
voegd (de tweede gaat
over landmijnen). In 1987
heeft !'\eder1and dit ver-
drag bekrachtigd.

• Ontploffen
Hoe raakt Nederland,
wam dat was de vraag, nu
zijn kolossale hoeveelheid
overtollige mijnen kwijt?
Dumpen is on;l;lnvaard-
baar, slopen onuitvoer-
baar tenvijl exporteren,
nog los van de strenge re-
gelgeving, Nederland voor
een moreel dilemma
plaatst. Blijft over de wel-
licht meest voor de hand
liggende methode: de mii-

nen gewoon laten ontploffen .•\1aar ook
deze oplossing kent zijn beperkingen.
:\Ien mag, vanwege de geluidshinder,
slechrs een beperkte hoeveelheid laren
exploderen. Voor het opruimen v;ln
420.000 landmijnen zou dit veel te lang
duren en is hoven dien nog weinig mi-
lIeuvriendelijk (kunsNofdclen, omsre-
kers, enz.). Het ministerie van defensie
heeft TNO verzocht de ideale oplossing
te bedenken voor dit vraagstuk.

Het voorgoed onschadelijk maken van
420.000 landmijnen blijkt gemakkelij-
ker gezegd dan gedaan!

Wim Hei;

(-) Lündmi;nell. /P/S-brodmre 72. Een
uitga/Je van het IPIS-docwncntatieccn-
trum, Italië/ei 98a, 2000 Antwerpen.



VERDWIJNENDE DIENSTPll

• Arbeidsmarkt
Er waren meer argumenten om de

• Controlefunctie
Natuurlijk, zeker vanaf het moment
van de oprichting van de
Vereniging van Dienstplichtige
.\.tilitairen (VVD.\-t). in augustus
1966, kregen de dienstplichtigen
een alleraardigste functie. Ze brach-
ten zaken naar buiten die zich in de
krijgsmacht afspeelden en waarvan
men in de hurgermaatschappij geen
weet had. In die zin vervulden de
dienstplichtigen een soort controle-
functie waarmee ze, hoe pathetisch
dar ook klinkt, een rol speelden in

het uitoefenen van democratische con-
trole over de krijgsmacht. Want voor al-
les was de krijgsmacht een gesloten or-
ganisatie. waar de doofpot een van de
belangrijkste gebruiksvoorwerpen was.
Aan die situatie heeft de soldatenbewe-
ging een eind gemaakt, getuigen de dui-
zenden krantenknipsels die in het
VVDM-archief in het Internationaal
Instituut voor Sociale Geschiedenis zijn
opgeslagen. ,\.-Iaar lang niet altijd leidde
het signaleren van misstanden door
dienstplichtigen ook tot wijzigingen in
de gang van zaken. Dikwijls genoeg Îm-
mers was de reactie in de maatschappij
op kritiek \"3n dienstplichtigen zeer
clichématig. 'Er is geen geld', zei de
Tweede Kamer over de wedde of over de
slechte huisvesting. 'Alsof wij het zo
makkelijk hadden', zei de oudere gene-
ratie die zijn wedde nog in centen en niet
in guldens had gekregen. Dooddoeners,
allebei, zoals door de VVDM indertijd
en ook nu nog keer op keer - en ook
door de Al\'VM - werd duideliik ge-
ma"akt.

methoden en de discriminatie van een
groep jonge mensen ten opzichte van
een nog grotere groep leeftijdsgenoten.
was sociaal gezien een onding. Het aar-
digst laat zich dat misschien samenvat-
ten in wat ik in mijn eigcn gezin hcb
kunnen zien. waar de ene stiefzoon als
scholier de dienst inging en - zonder in
dienst ook maar iets nuttigs te hebben
geleerd - twee jaar later eens aan een be-
roepsopleiding kon beginnen en de an-
dere, afgekeurd om een reden die hem in
de burgermaatschappij nooit enig na-
deel zal bezorgen, rustig doorstudeerde
en ook nu IlOg, tien jaar later, een aardi-
ge maatschappelijke voorsprong heeft
op zijn broer. Het heeft weinig nut meer
om aan te geven, wat er feitelijk mis was
met de dienstplicht. Het was een plicht,
en je had geen of weinig rechten - geen
wonder dat wel eens de term 'verkapte
slavernij' viel. Maar het geheel van mis-
standen kan misschien zo worden sa-
mengevat: dezelfde arbeidsvoorwaarden
voor dienstplichtigen als voor heroeps in
dezelfde functie en van dezelfde leeftijd:
het is er nooit van gekomen. En: dezelf-
de hurgerrechten als leeftijdsgenoten die
niet in dienst hoefden: er is nooit sprake
van geweest.

Een klein gedeelte van de dienstplichtigen
komt maar in militaire dienst en

raakt daardoor op vele gebieden achter
bij de leeftijdsgenoten die niet in dienst gaat.
Het wordt niet meer als een eer beschouwd,
te mogen dienen, noodzakelijk kwaad,

wordt cr gezegd.
Benadeeld, is een mening.

Degenen die zich tenachtergesteld
voelen vragen niet om meer, maar om
hetzelfde als hun leeftijdsgenoten
die doorverdienen of doorstuderen.

• Een onding
Nu is het dan zo ~.er, dat het einde van
de dienstplicht in zicht komt. De krijgs-
macht wordt langzaamaan omgebouwd,
delen worden zelfs geprivatiseerd en
voor de steeds weer in- en uitstromende
groep dienstplichtigen is geen emplooi
meer. Ik kan niet anders dan vaststellen,
dat dit een verheugende ontwikkeling is"
Want laten we eerlijk zijn, de dienst-
plicht, met zijn merkwaardige selectie-

Het was in 1969 dat ik dit op-
schreef, in het augustusnummer
van G3, toen nog het maandblad
van de rooms-katholieke geeste-
lijke verzorging in de krilgs-
macht. Ik laT indenijd in het be-
stuur van de VVD~t, een vereni-
gÎng die zich ten doel stelde, Je
belangen van de dienstplichtige
militairen te behartigen. Dat was,
zie boven, hard nodig. De dienst-
plicht was een instelling die
hooguit een op de drie mannen
trof - en benadeelde. Dat de
vrouwen gcheel en al buiten het instituut
dienstplicht bleven, was toen al verba.
zingwekkend, maar de vrouwcnemanci.
patiebeweging is er nooit toe gekomen,
op dit punt gelijke rechten voor vrou-
wen te eisen. Principieel onjuist, zou ik
zeggen, maar praktisch gezien heel ver-
standig.
Prinópieel oniuist, omdat de Grondwet
zegr: 'Alle Nederlanders, daartoe in
staar, zijn verplicht mede te werken rot
handhaving van de onafhankelijkheid
van het Rijk en tot verdediging van zijn
grondgebied.' - maar die onjuistheid kan
nier alleen de vrouwenbeweging worden
aangerekend, maar ook de uitvoerders
van de dienstplicht.
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van gewetensbezwaarden \vorden be-
handeld. Wat zou het niet aardig zijn,
als dit soort relicten werd opgeheven, als
de f.,linister van Defensie de Tweede
Kamer zou voorstellen om de gedachte
van gelijk loon voor gelijk werk per he-
den in te voeren en een deel van de fi-
nanciën te zoeken in de opheffing van
alle organisatorische rimram rond uit-
stel, gewetensbezwaren, herkeuringen
en wat al niet meer. Nog even dienst-
plicht, maar laat het dan een 7.0 goed als
vrijwillige dienstplicht zijn, hoc vreemd
dat ook klinkt. Want cr zijn dan wel is-
waM nog maar een paar dienstplichti-
gen, eerder honderden dan duizenden
per lichting, gediscrimineerd worden ze
nog steeds. Daar voor die laatste hand-
vol jaren een eind aan maken, dat zou de
samenleving sieren en zou een eerbetoon
zijn aan degcnen die hebben geij~'erd
voor de positÎcverbeteringen van de
dienstplichtigen en een late en symboli-
sche genoegdoening voor degenen die
door het vervullen van hun dienstplicht
een jaar of twee van hun leven hebben
opgeofferd.

Jan Stoof

Wat rest zijn de verhalen, want de
dienstplicht was en is een wangedrocht,
maar zet twee of meer ex-dienstplichti-
gen bij elkaar en ze borrelen op, de ver-
halen over het ritselen, de omberingen,
de te vele biertjes en de etterige of juiste
goede meerderen. Maar hoe het ook zij,
niemand bepleit het behoud van de
dienstplichtige als belangrijk verschijn-
sel in de samenleving. Misschien is dat
wel symholisch voor de positie die de
dienstplichtige altijd heeft gehad, dat bij
wijze van spreken de bedreigde dier-
soorten meer aandacht krijgen dan de
verdwijnende dienstplichtigen.

f,: .....:.
'.~~-.. ~.,..

ten strooien: de in de jaren vijftig ont-
wikkelde en later gcpt'Tfectioneerde
massavernietingswapens bcstaan nog al.
tijd, 7.Îj het minder in tal maar, als ze
worden toegepast, 7.eker niet minder in
dreiging en uitwerking. :\!:lar, eerlijk is
eerlijk, de gedachtengang is niet meer
gecentreerd op een oorlog waarin deze
wapens een ultieme dreiging of uitwer-
king moesten uitoefenen. In die zin is het
aardig om aan te halen wat, in het sep-
tembernummer uit 1969 van het eerder
genoemde G3 de polemoloog Hylke
Tromp schreef: 'Waar geweld wordt ge-
hruikt is het steeds meer tussen groepen
binnen een staat: Daar kunnen ook de
beperkte lokale conflicren bij worden
gevoed, tussen aangrenzende lan(len of,
wals in het GOS, russen het centrum
(Rusland) en de periferie (Tsjetsjenic).
Enfin, het is een kwestie
van de krant opslaan en Je
bent volledig bij.

• Vrijwilligheid
Nog drie, vier jaar dienst-
plicht, en dan is het voor-
hij. De VVO;\1 bereidt haar
opheffing voor, het roem-
ruchte verenigingsblad
Twimig is officieel al opge-
heven. De AVN11 gaat de-
zelfde weg hoewd die, naar
ik begrijp, een dodver-
schuiving in de richting van
belangenbehartiging van
vrijwilligers nog steeds niet
uitsluit. In feite betekent
dit, dat de laatste dienst-
pliçhtigen min of meer aan
hun lot wonlen overgela-
ten. \Vam wat er ook ver-
andert, de discriminerende
aspecten ten opzichte van
de burgermaatschappij
niet. In die ûn houdt
Defensie, houdt de samen-
leving, vast aan de oude,
verguisde waarden. Zoals
ook te zien valt voor de
Raad van State, waar nog
steeds bloedserieus zaken

dienstplicht te handhaven. De arbeids-
markt zou geen ruÎmte bieden om perso"
ncel te werven, zeker niet voor de een-
voudigste functies als munitiedrager, be-
waker en schoonmaker. Natuurlijk was
die ruimte er wel, als er maar voldoende
beloning tegenover stond - of staat, zo-
als nu blijkt. nu de dienstplicht wordt
opgeheven en de kritgsmachr actiever is
dan ooit en het militaire vak, anders dan
in de jaren zestig, zevcnrig en tachtig,
feitelijk meer persoonlijke risico's mer
zich meehrengt. Een kwestit, van verbc-
rerde arbeidsvoorwaarden, inderdaad.
En van veranderde doelstellingen. Want
dar \vachren op de Rus, indertijd, mer al
zijn verveling en inhoudsl07:e leuzen. dat
kon je toch niet echt boeiend noemen.
Op zich is het dan ook \vel een ironie
van de geschiedenis te noemen dat de
dreiging uit het oosten is terug~ebracht
tot de eenvoudige wens van de bewoners
van de voormalige Sovjet-Unie om ook
vrijelijk ecn spijkerbroek en een walk-
man te mogen en ter kunnen kopen -
hadden \ve dat maar eerder beseft. Zo
goed als het ironisch is dat het humani-
taire en vredehandhavcode dan wel -be-
vorderende optreden van de
;..;ederlandse krijgsmacht anno 1995
weliswaar meer persoonlijke risico's op-
levert, maar ook meer persoonlijke vol-
doening en, begrijp, ook een niet geringe
materiële genoegdoening.

• Nieuwe krijgsmacht
Zo bezien zijn er in feite twee ontwikke-
lingen die het opheffen van de dienst-
plicht rechtvaardigen. Het instituut
dienstplicht, met zijn negatief discrimi-
nerende karakter en zijn dwang, past
niet meer in deze tijd. Maar deze tijd is
in zoverre anders dan die van voor de
val van de Berlijnse muur, dat een nieu-
we krijgsmacht kan ontstaan. Een nieu-
we krijgsmacht, met compleer nieuwe
gedachten over de taak, met compleet
nieuwe gedachten over de plaats van het
personeel daarin, inclusief de arbeids-
voorwaarden.
Nu moeten \ve ons door die ont\vikke-
lingen niet al te veel zand in de ogen 1a-
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UIT ONMACHT NAAR DAADKRACHT
Naar aanleiding van de herdenking '50 jaar hevrijding' in 1995 zijn cr twee
tentoonstellingen met de overkoepelende titel UIT O)\;MACHT N..\.AR LJ..\AlJKRACHT
in het Joods Historisch Museum in Amsterdam te zien: Felix Nussbaum,
schilderen op de Galerijen en Ralph Prins, Affiches en monumenten in de
Omloop.

mix NUSSBAUM
Schilderijen 10 fehruari tlm 7 mei 1995

In 1995 is het 50 jaar geleden dat Nederland
werd bevrild van de nazi's. De kunstenaar
Felix Nussoaum (1904-1944) hedt dit niet
meer mee kunnen maken. Hij werd in 1944
te Auschwitz vergast. Toen hij in 1942 zijn
schilderijen en gouaches afgaf,:wu
Nussbaurn gezegd hebben: Ook wam/eer ik
ten ollder ga, laat mijn werk ,liet sterven. stel
!Jet tentuoll. In samenwl."rking met het
KulturgesdJi(;htliches .\1useum in
O,nahrück toont het Joods Historisch
.\tuseum daarom van 10 fehruari tlm i mei
1995 \'ijfendertig zeer aangrijpende schilde-
rijen \':ln deze Duits-joodse kunsten:l,H. Niet
alleen hef feit dat zijn werk sterk ocp;\:lld is
door de dramatische gcbo:urtenissen in dl' ja-
ren \'uor:lfga:lnde aan en gedun:ndc de
Tweede Wereldoorlog, m:l:lr ook zijn grote
artistieke kwaliteit recht\':I:lrdigen deze ten-
toonstelling.
Felix Nussb:lum wordt in 1904 in
Om:lbrück geboren als zoon van de welge-
stelde ijzergroorhandelaar Philipp
Nusshaum. Zijn artistieke opleiding krijgt
hij in Berlijn, waarheen hij in 1923 verhuist.
De e('rste antisemitische incidenten doen zich
daar dan reeds \'oor Desondanks ontvangt
Nussbaum op grond van enh.le succe<;volll"
tentoollStellingl"n de Staatsprijs van de
Pruisische Academie dl"r Kunsten waardoor
hij naar Rome kan gaan. Dankzij de inspire-
rende leiding van :\bx Lieberm,mn is dt'
Hochschyle van dl"ze Academie l"l"n\'an dl'
heste kunstopleidingen in het toenmalige
Duitsland. Het bezoek van llitlers propa-
gandaminister GlJt'bbeis met de <;tudenten
van de Duitse Academie in Rome leidt tm
Nusshaums plotselinge vertrek. El"n aantal
apocalytische schilderijen geven zijn vuurge-
voel van naderend onheil duiddijk aan.
Hitlers machtsovername in 1933, de
l'\eurenberger rassenwetten van 1935 en de
'ari<;ering' van bedrijven hebben de 'Exil' van

Jood, Hi,torisch Mll';eum,
Jona, I)alliël Mcijerp1cill 2-4,

Amtcrd,llll.
Ihgelijks open "an 11-1i uur;
l-\.uur, info (020) 6254229

honderdduizenden Duitse jo-
den lOt gevolg. W'erk van mo-
derne kunstenaars in Duitsland
wordt 'ontaard' verklaard, uit
de openhare collectit:s verwij-
derd en verbrand. Nus,baul11
besluit daarom niet terug te
gaan. Nussbaum en zijn rcht-
genote, dt: W'arschause kunsll'-
nares Fajga (Felka Platek) di~
hij in Bcrliin heeft lerl'n ken-

nen, krijgen lijdt'lijk asiel in Belgir. In
Oo,tende en latt: in Bnl!;selleidt hij samen
met Fclka als slalt'nloos burger coconmOl"i-
zaam heslaan. Dl"werhn Uil dl"ze periodl"
geven t:en indringcond hceld van dt: ontredde-
ring van t't'n vluchleling. Op 10 mei 1940
valll"n Duitse tn)t'pl"n België l"n Nederland
hinnen. Nog dicozelfdl"dag wordt !\:usshaum
als ~en van dl" circa 20.000 Duit<;-joodsc
vluchtl"lingen l"n als 'vij:lndigl" huitenlandt'r'
door de Bcolgengcoarr~steerd en gedeporteerd
naar Saim-Cyprien in Zuid-Frankrijk. Het
intl"rnl"ringskamp. oorspronkelijk in~ericht
voor Spaame vluchtdingen, herht'rgt nu dui-
zl"nden communisten en joodso: vluchtelingen
uit verschillende Europo:se lando:n. liet lukt
NU'iSb<lum te vluchten en naar Brussel terug
te keren. Hij wordt daar als jood geregis-
treerd en mo:t Felka onder. Zij houden zich
in leven met het ocschilderen van pottt:n.
Daarnaast blijft Nussbaulll ook schildert:n.
Op 20 juni 1944 arreSlt'ett de Duilse
Wehrmacht de NusshalllllS op hun onder-
duikadres . .\1t:1hel1aatste trampurt uit her
doorgangsbmp .\lechden worden zit op 31
juli 1944 naar Auschwitz gedl"porteerd. Drit.
dagen later worden zij vetga,t. Vijftig jaar
na ho:teinde van de
Tweedl" \'\'l"tddoorlog
wordt Europa op-
nieuw gt'Confronteerd
met vluchtelingen als
gl"volg van oorlog en
etnische haat.
Nussbaulll hedt aan
den lijvo:ondervonden
wat dit hetekent. Hij
heefl zijn er\'aringt:n
op econdirecte en in-
dringende wijze in
lX'dd gehracht. De wil
om al schilderend en
tekconcnd Ie blijven
waarschuwen is ook
vandaag de dag nog re-
levant. Elk hcocld.elk
woord kan et'n vorm
van hezinning t:n pro-
lcosllijn ...

RALPHPRINS
Affiches en mmlllmenten
10 fehruari tlm 21 mei 1995

De samenhang tussen het gedenken van do:
moord op de joden o:neen oproep om ICstre-
ven n,ur recht en rechtvaardigheid voor Je he-
le mensheid vormt de achterliggende grdachlO:
van de to:ntoonstelling Ralph Prins, affiches en
monumenten. Het Irggen van verbanden rus-
so:nheden en verleden zoals Ralph Prins dat
doet, is de belangrijkste aanleiding om zijn af-
ficht:s over Amnesty en foco's v:ln z.ijnoorlogs-
monumenten in het hcordt:nking.sjaar 1995 in
ht:t Joods Historisch Museum te exposeren.
Ralph Prins, gd)()rl"ll in 1926 te Amsterdam,
is mcotnam~ hckend g{'worden door ziin soci-
aal hcwogen affiches O\'er Amnl'Sty
Intt:rnationa1. V()()r den' affiches, die reeds
lang: internationale erkenning ~enieten, ont-
ving I'rim in 1994 de H.N. Werkmanprijs vall
hel Amsterdams Fonds \'oor de Kunst.
D,urnaast is hij de ontwerper van een aantal
van l'-:ooerl:lnds meest indrukwekkende mu-
numt.ntt:n ter nagl-dachtenis aan de gt:depor-
teerden in ondermccr Westt:rbork, Apeldoorn
en Borne. Prins verwerkt zijn eigen ervaring~n
van de jodenvervolging in de Tweede
\,;rercldoorlog in zijn gehele ()("uvre.
Via Westerbork wordt Prins op 4 St"ptemocr in
1944 naar Theresienstadt gedepmtel"rd. Hij
overleeft de oorlog en zei zich vervo!gcollSals
kunstt:naar in voor hl'r rechl op In'en l'n vrij-
heid. Thv/I SJ/t be trf'e, (Ie hijbelse It:kst op el'n
van zijn Amnt:Sty-affiches, kan als muno voor
zijn werk dienen. Het is em tekst die!Jer mens-
beeld in ollsult doet oplichten, het is haast em
messiûJIlS tuekomstbet'ld, sprak Prins ooit.
Indringend en rechlsrn:eks verbeeldt l"nver-
woordl hij zijn verbij<;wring over de aamasling
van de mensdijkhl'id. Ecnze1fdl"direcrhcoid
kenllll'rkt zijn oorlog>monumemen. l\.lel sooc-
re midddl'n wel't Prins een grme emotionele
wt'rking op It: rOt'pen. Voor \\'esterbmk
maakl hij in 1970 t~n ontwerp van econlicht
naar voren hdlconde muur van Drentse zwerf-
keien met daarvoor een groot stootblok, waar
dt: rails ophoudt. Aan de andere zijde wijzo:n
de uitt'iu(len ervan Jtt:igl'nd l'n rragisch ge-
schondt'n opwaarts. Er is geen trein, maar je
"oelt hem Wl"1.je hoort hl'm op de weg gaan

naar de dodeliikt: eind<;ta-
tions, Daarna volgt in
1988 een monument
voor de Barneveld-groep
in Barneveld, in 1991
voor de joodse psychiatri-
schl" inrichling 'HC't
Apeldoornscht: Bosch' in
Apeldoorn, in 1992 in
Strijen, in 1993 in Borne
en tenslotte in 1994 een
ontwl"rp \"()()rUrk, dat
nog uilgevOt'rd moel
worden. Het werk van
Ralph Prins bevat een na-
drukkelijke oprucp om
mensenrechten - waar en
wanneer ook - te tespec-
terl"n.

RJlph Prins
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THE GAMESMUST GO ON
Wat zou cr in Nederland gebeuren als vlak voor het begin van het aloude ti.
tanengevecht tussen Feycnoord en Ajax even buiten de Kuip een
Amsterdamse of Rotterdamse supporter werd doodgestoken?
Volgt cr dan, zoals in Italië, een weekeinde zonder spon?
Of zeggen Staatsen, Van Gaal en andere nuchtere Nederlanders dat één van
de vclc steekpartijtjcs die zich elke zaterdag voordoen, nooit reden mag zijn
om ecn hele competitie te ontregelen en plat te leggen?

Het debat dat in Italië werd gevoerd, na-
dat een 24-jarÎgc Gt'llua-supporrer was
omgehracht door een 19-jarigc aanhan-
ger van AC ~tilan ('leerling-ruin ier',
swnd cr om onduidelijke redellen hij)
deed cmgszlIls denken ,lan Je ernstigste
moordaanslag die zich ooit voordecd in
samenhang met een sportgebeurtenis: de
gijzeling en de dood van Israelische deel-
nemers aan de Olympische Spelen van
1972 in :\lünchen.
Het dilellllllJ. was destijds enorm. De
voorziner vJ.n het
Internationaal Olym-
pisch Comitê, de Ame-
rikaan Averr Brundage,
verscheen na de dramati-
sche afloop van de gijze-
ling (de Palestijnen \ver-
den neergeschoten voor-
dat ze in het door hen op-
geëiste vliegtuig konden
ontsnappen; her (Oraal
aantal doden aan
lsraelische en Palestijnst~
kam was elf), de volgen.
de dag in het Olympisch
Stadion om hars en
schallend te verkondigen:
The Games /1//Ist go on.
Hrundage wenste niet te
wijken voor Palestijnse
noch voor enige andere
terreur.
~1aar er waren wel dege-
lijk andere gelUIden.
Vooral In het l"ederland-
se kamp laaide de discus-
sie over het al dan niet
doorgaan van de Spelen
hoog op.
In kranten werd geschre-
ven dat het drama op
her vliegveld Fürstenfeld-
bruck het einde van de
Olympische geschictlenis
markeerde.
De verdeelheiJ onder de
Nederlandse deelnemers
was groot.
Enkele hockeyers lieten weten dat de
heisa volledig langs ze heen ging: ze wa-
ren naar Slünchen gekomen om te
hockeyen en niet zich te verdiepen in po-
litieke conflicten. Slaar een ander deel
van de Olympische ploeg besloot het
cv"cnemeilt tcrstond voor gezien re hou-
den.
'Heitere Splele', vrolijke Spelen, hadden
het moeten worden, maar na het drama
konden adeten als Jos Hermens het niet
meer mer hun geweten in overeenstem-
ming brengen om lustig rond te draven.
Hij was te zeer aangeJaan door de ge-
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beurtenissen.
Nederlanders warcil altijd al gevoelig
geweest voor de (politieke en humanitai-
re) omstandigheden waaronder sport
bedreven werd.
Zo stond Nederland zowat alleen toen
het in 1956 de Olympische Spelen van
.\ll"lboufJle boycotte.
De reden was de gruwelijk wrede
Russische mval in Hongarije Jie kort te-
voren h,ld plaatsgevonden.
liet was gevoelsm,ltig niet te verant-

woorden om lil f\lelboufJle enthousiast
en onbekommerd de strijd aan te gaan
mer dl.' Russen. Maar opvallend genoeg
kwam wel een Hongaarse ploeg naar de
Spelen van 1956.
In 1980 was er opnieuw een hevig debat
over deelname aan de Spelen. En op-
nieuw ging het om een verschil van in-
ternaTionale orde.Het Sovjct-Ieger was
Afghanistan bruut binnengevallen en de
Amcrikaanse president Carter verlangde
van de Westerse hemisfeer een algehele
OlympÎsche boycot.
liet Nederlands Olympische Comité liet

Je keuze over aan de deelnemende bon-
den, want het kon nid tot het eemlui-
dend advies komen om Carter te volgen.
Het gevolg was tlat de helft van de gt'l1o-
mllleerde :\'ederlandse plot'g thuisbleef.
Opmerkelijk genoeg gingen nu de atle-
ten wel naar .\toskou en besloten de
hockeyers tot een boycot.
Acht jaar l"erder was het precies andcrs-
om geweest.
f let was de tijd van onoverkomelijke
verschillen tussen 'links en rechts.'

De hockeyers waren
rechts: ze waren wel
bereid een W.K. lil
Argentinië te spelen,
in de nabijheid van
de martelkamers van
Videla, maar ze boy-
cotten de Spelen van
~Ioskoll, die in hun
ogen puur commullls-
tische propaganda wa-
ren.
De atleten waren links:
zc huldigden dl' opvat-
ting dat de Sovjet-Unie
alleen door uitwisse-
ling van ideën t'n door
toenadering op andere
gedachten W\l kunnen
komen.
Terug n,lat de ,lCtuali-
teit.
fn Italië wordt een
supporter doodgesto-
ken. Op grond van dat
ene incident besluit
Italië rot een sportloos
weekeinde. Z:mder twij-
fel zou in Nederland
tot het7.elfde zijn be-
sloten, althans in 1956
en 1980.
:\laar her is !ater, veel
later, en lijkt zich
een vreemde omkering
van waarden te heb-
ben voorgedaan. In
Italië hoorde emotie

erbij, Jat was het aloude c1ichê.
In 19S6 of 1980 zouden Je liga-wed-
strijden er talloze toeschouwers mee ge-
wonnen hebben, als de wedsttijden ge-
woon zouden zijn doorgegaan . .\bar
Italië is gevoelig geworden en l\'ederland
hard. Het lijkt ondenkhaar dat Neder-
land zich nooit ooit aansluit bij een
mensenrechtelijke boycot, laat staan dat
dan competitie wordt platgelegd voor
een 'doodeenvuudige' messteek.

HL1I1S van \t'issen



ONTWIKKELINGSWERKER MOET
RUANDA ONTVLUCHTEN
'In mijn gebied zijn 50,000 mensen vermoord'
Na zijn studie te hebben afgerond vertrok Rutgcr van Mazijk in 1992 als
ontwikklingswerkcr naaT Ruanda.
De opzet van zijn 3-jarige verbimenis met de Stichting Nederlandse
Vrijwilligers was de plattelandsomwikkcling: in dele kleine Afrikaanse Haat
mee te helpen op gang te brengen. Door de tOlaai uit de hand gelopen ge-
\'r'c1ddadige gebeurtenissen in Ruanda moest Rutger afgelopen jaar halsover-
kop het land ontvluchten. Aan raadsman Joost van Langen vertelde hij wat
hem overkwam.

• Motivatie
Met mif11 eerste vraag wil ik weten hoe
hi; in Ruanda terecht was gekomen. Hi;
zei dat het prettig is om in Afrika te wer-
ken.
Ik ben er niet heen gegaan om de arme
negertjes te gaan helpen. Ik houd van de
Afrikaanse mentaliteit, dat vrije, hoewel
het aan de westkust van Afrika, waar ik
ook gewerkt heb, weer anders is dan in
Ruanda. Ruandezen zijn wat geslotener
dan mensen van de West-kust. Her zijn
meer gevoelsmensen. Je ziet Jat goed te-

rug in Je manier waarop die mensen
dansen. Westerse mensen dansen vanuit
hun hoofd, het IS beredeneerd,
Afrikanen dansen vanuit hun bekken,
het is ongeremd.'

je hent er wel afgesneden Ilal/ de
\tresterse cultuur.
Dat is waar. liet is en blijft pionieren. Ik
hen ook wel weer hlij terug te zijn in
:-.lederland. De relaties daar zijn opper-
vlakkiger, hier lijkt een dieper gevoe!sni-
veau te worden aangeboord. Ik merkte
dit vooral aan de vriendinnen die ik had.

• Werkzaamheden
\tJanneer 1.'11 /liet welk doelwJs ;1.'naar
Ruanda gegaan?
Eerlijk is eerlijk, ik zocht een baan bij
wat ik leuk vond. Ik wilde weer naar
Afrika en dientengevolge was de keuze,
na mijn studie, gemakkelijk gemaakt. In
1992 ben ik als ontwikkelingswerker
voor de Stichting Nederlandse
Vrijwilligers (SNV) naar Ruanda ge-
gaan. Het was een contract voor drie
jaar. Mijn eerste werkplek was in de
buurt van Goma, waar later dat vluchte-
lingenkamp ontstond. Her was mijn
werk om plattelandsomwikkeling op
gang te hrengen, een zeer gevarieerde
baan, wantJ'e doet van alles. Je onder-
zoekt, je he enkt wat er mod gebeuren
en voert uit. Je werkt met pen en papier,
met varkens en zaaizaad, je vergadert

Rlliger on/moei bekenden in zi!1I
werkgemeente
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met mensen op de heuvels en je traint je
Ruandese medewerker. We werkten
veelal met vrouwengroepen omdat die
het meest serieus en toekomstgericht
waren. De mannen waren uit op snel
verdiend geld.

Merkte ;e toen al dat het spannend
werd?
Het was voortdurend spannend, maar
we waren er aan gewend geraakt. Kleine
geweldsuitbarstingen, een keer zijn er
zelfs meer dan duizend doden gevallen.
Wij zaten echter ver van de Ugandeese
grens. Daar waren de conflicten het
grootst. We hielden wel rekening met
een plotselinge evacuatie. Ik ben één
keer geëvacueerd geweest en heb ik een
maand in Kigali gezeten.

En ik hoorde ol? een dag dat er een ge-
matigd Hutu-mmister en een Hutu-top-
functionaris waren vermoord. Toen was
ik ook bang dat de zaak zou escaleren,
omdat er veel rellen waren. Echter, na
een paar dagen was dat weer voorbij en
werd alles weer rustig. Wonderlijk snel,
eigenlijk.
(Af en toe is het stil, hi; heeft tijd nodig
om de gebeurtenissen goed op een rij te
zetten. Ook is hi; opnieuw verbaasd.)
De mensen zijn daar veel laconieker. Ze
maken zich veel minder druk dan
Europeanen. Bijvoorbeeld: Toen ik te-
rug kwam van een reÎs naar het zuiden
van Ruanda, bleek dat mijn huishoud~
ster (een Tutsi) door een collega was
ontzet uit een benarde situatie. Het had
niet veel gescheeld of de Hutu's hadden

Tuinman Afexis en huishoudster Gertrude

haar vermoord. Ik schrok daarvan maar
omdat anderen zich daar niet verder
druk maakten, liet je het zelf ook los .

• Geschiedenis
In Ruanda gaat het om drie bevolkings-
groepen. De oorspronkelijke bewoners
heten Twa. Zij zijn een verdrukte groep
in het land. Het land is lang geregeerd
door de Tutsi's, tot aan 1959. Toen na-
men de Hutu's de macht over en zijn
veel Tutsi's en Twa's gevlucht naar
Uganda, Burundi en ander omliggende
landen. In 1973 kwam generaal
Habyarimana aan de macht, ook een
Hutu, maar een gematigd politicus.
Sociaal-economisch gaat het emd jaren
tachtig niet goed met het land, er is veel
onrust. In. 1990 doet het Ruandees
Patriottisch Front (RPF), vanuit Uganda
een inval. Franse militairen helpen de re-
gering tegen het RPF. Het is het begin
van de oorlog. In 1993 vinden er vredes-
besprekingen plaats. De 'Akkoorden
van Arusha' worden getekend. Belgische
en andere VN-soldaten komen toezien
op het akkoord. De Fransen vertrekken.
Op 6 april 1993 worden zowel de presi-
dent van Ruanda als van Burundi ver-
moord. Bij het vliegtuigon~eluk (?) vin-
den ook andere hoge functIOnarissen de
dood. De schuld wordt de Tutsi's door
extreme Hutu's in de schoenen gescho-
ven, die vervolgens een klopjacht begin-
nen. Een massa-slachtin~ is het gevolg.
In drie maanden tiid vmden 500 000
Tutsi's en gematigde Hutu's de dood
(Wie een Tutsi spaarde, bewees daarmee

Bureau SNV I/oor de ongeregeldheden
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zelf een Tutsi re zijn!}. De Belgische VN-
militairen vertrekken uit veiligheids-
overwegingen. Het RPF, nu zonder noe-
menswaardige tegenstand. maakt een
einde aan de slachting. De hoofdstad
Kigali wordt door hen ingenomen en er
wordt een nieuwe regering geïnstalleerd.
De Fransen besluiten opnieuw hulptroe-
pen te sturen. Oude regeringsleiders en
andere Hutu's vluchten naar Je gebie-
den die door de Franse militairen WOT-

den beheerd. Als de Fransen korre tijd
later besluiten het land opnieuw te ver-
laten, verlaten ook de Hutu's her land,
bang voor represailles door Tmsi's. Aan
de grens van Ruanda ontstaan grote
vluchtelingen kampen.

• Rutger', verhaal
Die ochtend, 6 april, werd ik om 6 uur
door mijn tuinman uit mijn bed ge-
bonsd. Dan weet ie gelijk dat het mis is,
hoewel... Toen die minister was ver-
moord liep het ook met een sisser af.
Mijn tuinman vertelde van het vliegtuig
en het ongeluk, maar wc konden niets
doen. We luisterden veel en met z'n allen
naar de radio. Ik moet je nog vertellen
dat ik pas verhuisd was naar het zuiden
van het land. Gertrude, mijn huishoud-
ster was meegegaan, voor haar was het
ook een vreemde omgeving. De bericht-
geving op de radio was Frans gesrroken,
Ze vertelden dat cr in Kigali vee onlus-
ten waren. Bij ons was het relatief rustig.
Buiten Kigali gebeurde ook veel maar
daar hoorde je niet ~'an. Dat was woens-
dag. Dus besloten we dat alles gewoon
door moest gaan. Ik heb Gertrllde toen
nog geleerd hoe je croissants moest ma-

RI/reau SNV /la de plundering

ken en zelf ben ik het bos gaan wande-
len. De dag erop had het grote geweld
zich verplaatst naar het platteland, maar
toch nog onvoldoende om ons zorgen te
maken. Vrijdags werd het menens. Toen
hoorden we granaten vallen en \verden
er in het ziekenhuis veel doden binnen
gebracht. Ik heb die dag opnieuw con-
tact Kehad met mijn baas, die vond dat
we moesten blijven. 's A~'onds belde hij
weer op, zei dat we de \'olgende dag
zouden evacueren. Een Ruandeese colle-
ga vertelde even later dat de Hutu's een
gebiedsaanval zouden uitvoeren. Toen
voelde ik mij zelfs in een 'huis van een
blanke' niet meer veilig. Met mijn tuin-
man, nachtwaker en een Nederlandse
collega ging ik naar het ziekenhuis. Daar
heb ik doodsangsten uitgestaan, werke-
lijk. De milities in de straat joelden en
steeds hoorden we granaten vallen. We
lagen met velen in de operatiekamer en
hadden een gat gemaakt naar de zolde-
ring, zodat we ons eventueel daar zou-
den kunnen verstoppen. Ik was niet
bang voor het doodgaan, alleen de ma-
nier waatop, die hakmessen, afschuwe-
lijk. Ik heb geen oog dicht gedaan.

\Vat gaat er op ZO'/1 moment door je
heen?
Ik was alleen maar bang. Ik heb niet aan
thuis gedacht. Ook niet over mijn leven
nagedacht. Als ik cr aan rerugdenk,
denk ik vooral aan de gevoelens van
saamhorigheid. We lagen er met Tutsi's,
Hutu's en blanken door elkaar. We wa-
ren allemaal bang, hoopten allemaal dat
we het er goed van af zouden brengen.
En als wc zouden sterven, zouden we sa-
men sterven, dat gaf een soor[ van be-
vrijding aan de doodsangst.

Hati je niet de neiging om jezelf te gaan

l'erdedigen, om samen de deur te gaan
barricaderen, of zoiets?
,\laar je zat met die granaten! Die kren-
gen waren voor 3-4 gulden te koop op
de markt, het land was er mee verge\'en
en het maakte de mensen ook wanho-
pig. Tegen een granaat kon je jezelf niet
verdedigen.
(Ik laat hem even. Hij is niet emotioneel.
Hij vertelt flIstig. En lacht.)
Weet je, cr zi/'n heel tegensrrijdige gevoe-
lens. Wc he )ben in die operatiekamer
enorm moeten lachen om een man die
maar steeds probeerde zijn koeien in de
bosjes te verbergen, Ze kwamen er
steeds weer uit, ze wilden niet, waar-
schijnlijk juist vanwege de granaten,
waar de man ze voor wilde beschermen.

• Schaamte
(Die nacht is het ziekenhuis niet aange-
l'al/en of geraakt. Hij kali de l'olgende
morgen vertrekken. Vlug wat spul/en in
de auto en gaan. Hij heeft het er 1I0g
steeds moeilijk mee. 'Survival guilt', of
een vorm ewan. Hij l'indt het, tefllgkij-
kend, niet juist dat hij Gertrude heeft
achtergelaten, toen, die wterdagmor-
gen.)
Kijk, we hadden het 7.0 afgesproken,
mijn baas en ik, maar ik heb me er niet
tegen verzet. Ik heb teveel aan eigen lijfs-
behoud gedacht. We hadden plaars in de
auto en Gertrude liep gevaar omdat ze
Tutsi was en in een vreemde omgeving
verkeerde. Ik had haar mee kunnen
smokkelen, niemand heeft in de koffer-
bak gekeken. Ik ben te braaf geweest, ik
kan het mezelf maar niet vergeven. Pas
in Burundi, in Bujumbura, toen ik zelf in
veiligheid was en van de :"Jederlandse
Consul had gehoord wat er zich in
Ruanda aan het afspelen was, pas toen
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Til/si ~.llfchtelingellkamp;lI RII,llld,l
beschermd door de FrJII,;ell

drong dit schaamtegevoel zich aan mIl
op. In mijn gebied zijn, zo heb ik later
gehoord 50 000 mensen vermoord,
waaronder veel bekenden.

\'('as Gertmde er eell {'an?
Gelukkig niet. Ik hen later reruggegaan,
ik moest cr gewoon weer heen, en heb
haar reruggevonden, in Zaïre. Ze heeft
maandenlang geschuild hij gematigde
Hutu's, heeft overdag steeds onder een
tweepersoonsbed gelegen, kwam alleen
's nachts op om wat te eten. Haar hele
familie is dood. Ze wilde naar Kenya
verhuizen, naar een tante. Ik heb haar
naar Kigali gehracht, met mijn terugge-
vonden en blauw geschilderde auto, en
geld gegeven voor de reis .

• Militairen
Schaam je je nog steeds?
Het heeft me gerustgesteld. Maar het
blijfr natuurlijk knagen. Het h.ld ook al-
lemaal niet nodig geweest. \X'ij blanken
heb hen het gewoon laten gebeuren en
we hebben gedacht dat onze blanke huid
ons onschuldig zou houden. Maar dat is
niet zo. We hadden veel eerder met mili-
tair ingrijpen de chaos kunnen voorko-
men. Wat dat betreft ben ik veranderd,
vroeger was ik dienstweigeraar, tegen
geweld. Ik heb er even over gedacht,
toen ik terug was, om in het leger te
gaan. ,\Iaar omdat maar zo weinig mili-
tairen naar Ruanda werden gestuurd,
heb ik die gedachte laten schieten.

\Vat ZOIi de opdracht voor milit,liren
moeten zijn, vindt jij, wamleer ze naar
een soortgelijk crisisgebied worden lIit-
gezonden?
Kijk, ik hen geen militair, ma;lr volgens
kranteberichten was het relatief eenvou-
dig om snel meerdere 'veilige havens' tt'
creëren voor de Tutsi's en larcr de
Illltu'S. Wat d.1t betreft verschilt
Ruanda van Hosnië. De militairt'n zou-
den ;lHeen te maken hebben gekregen
met hakmessen, lichte geweren en gra-
naten. De Ftansen hebben met hun actie
'turqoise' toch ook de bevolking ontwa-
pend. Buitenlandse militairen hadden zo
snel mogelijk de orde moeten herstellen
en zorg moeten dragen voor objectieve
herichtgeving, want de radio van de ex-
tremistische Hutu's heeft veel kwaad ge-
daan. Het had toch niet zo moeilijk he-
hoeven te 7.îjn om die radio uit te scha-
kelen. Vervolgens hadden ze de over-
gangsregering moeten installeren, wals
vastgesteld in de vredesbesprekingen. En
blijven tot aan de democratische verkie-
zingen. Over d.u laatsre ben Ik echter
onzeker. 't Westen heeft hier in Ruanda
ook geprobeerd democratiso.:he beginse-
len in te voeren. Mijn ervaring is dat ze
cr vreemd mee omgaan. Als t'r é~n partij
aan de macht is, is het voor de bevolking
gemakkelijker, zo lijkr het. Iedereen luis-
tert !laar die ene leider. Rij een meer.par-
tijen-srelsel krijg je dat gedoe dat wij in
l':ederland op de voethaltribune ook
kennen. Elkaar iennen. De ene partij
luistert op geen enkele manier meer naar
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wat de andere partij inbrengt. Als {Ic;ln-
der partij dus in de regering zit is het niet
nodig naar die regering te luisteren. Dan
is tegenwerken geboden. zoiets. Het is
onbt'gnjpelijk en na verloop van tijd doe
je Jaar je hest ook niet meer voor.

• Toekomst
1101' ziet ;011 toekomst er IIU uit?
Ja, dat weet ik nog niet goed. Ik ben in
mijn oordeel ook een beetje duhbel. Ik
rol'P a;ln de ene kant dat er in de wereld
nog veel werk te doen is, voor ontwikke-
lingswerkers, voor militairen, enzo-
vOOrtS,maar aan de andere kant zeg ik:
'Ik even niet'. Terugkijkend vind ik d.tt
wc in Ruanda goed bezig zijn geweest.
De gewelddadigheden hehben echter al
het werk ongedaan gemaakt. Dat is jam-
mer. \X'e zijn blijkbaar niet mer essentië-
le dingen bezig geweest. Naast de dingen
die we al deden, hadden we eerst iets
aan Jnor;lal moeten doen. Dat klinkt
hoogdravend, zo hedoel ik het niet. Ik
zal een voorbeeld geven. Ik heb met
Hutu-vluchtelingen gesproken en mij
verbaasd over het feit dat ze zoveel
wreedheden toeschreven J.J.!lhet RPF. Ik
vond dat ze toch minstens zowel wreed-
heden aan llchzelf moesten toeschriiven.
Ze ontkennen een bepaald deel van hun
eIgen gedrag. het foute. Ik \'lnd dat ui-
terst frustrerend, zij moeten toch ook er-
gens de pijn voelen van hun eigen da-
den? D,I;If kun je in gesprekken niet hij-
komen, terwijl het mijns inziens dJ.arom
gJ.at, dat je in je/.elf het goede en het
kwade accepteert en daar, van die com-
binatie. het beste maakt. Daarom roep
ik: 'Ik even niet', omdat Ik in mijzelf wil
onderzoeken waar mijn pijn zit. Als ie
beter weet hoc het in jezelf werkt, kUil je
hef bij anderen gemakkelijker aJ.nraken
en hen helpen er iets positiefs mee te
doen.

• Foto's
Ik fJlld /Jelll Kel'r.1agd foto's mee te ne-
IIIC/I, voor bi; !Jet artikel. (Slechts ('Cn
aantal dll,lrl',m drukken lI'ij hier!)i; af,

red.) De !Jee/dclI {'ertellen een <Inderver-
haal.
Dit was ons kantoor voordat de rellen
plaatsvonden en dit is wat er van is over-
gebleven. (Hij laat IJle zien hoe het kall-
toor bijlw tot aa/I de laatste steell is af-
gebroken. Af/es wat bruikhaar OOXde
was IlJcKgenomell, l'en hord aan de flNg
getuigde /Jog "an eeu Iilldere I,eriode.
Alet het Imis van de Duitse bflflTIIl<1n
W,IS hel niet anders. Die IJlIflrmall was
ee'l week [,wga ill Rlwuda gcblellen.)
Die man is terug gegaan naar Duitsland,
is helemaal van slag, die heeft wveel
goede vrienden vermoord zien worden
in die ene \veek.
(Bij eell <lllderefoto zegt hi;)
Deze vrouwen werkten als secretaressen
op de instituten. Die leeft nog, die ook,
die is geducht, zit nu hier en deze is
dood. Dit echtp.tar heeft Gertrlldc ge-
holpen. :\Iaar die man deed erg vreemd.
Je hoorde wel eetls dat Hutu's aan de
ene kam meededen met het geweld en
J.an de andere kant Tutsi's hielpen met
vlm'hten of schuilen.
(Bi; een volgende fotu [acht hij) Dit was
mijn auto. Ik vond hem rerug bij de
Zaïrese militairen die hem hadden inge-
pikt. Ze hadden hem hbuw o\"ergeschil-
derd. Ik ben twee weken beZIg geweest
om hem terug te krijgen.
Van deze man dachten we lang dat hij
ook dood was. Echt een heel leuke colle-
ga. Hij was die andere Zwarte Piet tij-
dens het Sinterklaasfeest. Eigenlijk ge-
loofden we niet dat hij dood was.
Omd<tt Ruanda een prachtig bnd is,
heel groen. En je ziet veeilachenJe kin-
deren die breeduit poseren. AlsJ'e nit'r
J.nders zou weten, zou Je kunllen enken
dat het een vakantieland kan zijn.
lidaas. De berichten uir het land zijn
nog steeds slecht.

Joost M. uall tal/gen



WHAT'S EATING
GILBERT GRAPEt
Droom van auteur en regisseur
Toen de Amerikaanse toneelschrijver Peter Hedgcs de
film My Life as a Dog van de Zweed Lassc Halstrorn
had gezien, hoopte hij maar ccn ding: dat zijn eerste
roman, mocht het ooit zover komen, door niemand
anders dan deze Halstrorn verfilmd zou worden. En
toen zijn bock Wbat's Eating Gilberl Grape nog
maar een paar weken in de winkels lag, kreeg Hcdgcs
al een telefoontje van zijn bc\',:ondcrdc Zweedse regis-
seur om over de filmrechten te praten. Die dingen ge-
beuren dus toch: twee mannen met totaal verschillen-
de achtergronden, uit verschillende landen, continen-
ten zelfs, die pure 'soulmatcs' blijken te zijn. Wie de
film ziet, zal niet verbaasd zijn over deze voorgeschie-
denis: alleen in compleet onderling begrip kan ecn
dergelijk onalledaags, ragfijn en toch reëel verhaal
van ccn hock wordcn overgezet in filmtaal. Jo/mil)' D('pp ('11 LeWI.1rdo DiCapriu il/ 'What's wring Gilbert Grape'

De film speelt zich af in EnJora, een
piepklein plaatsje in Iowa. Centrale fi-
guur is de I"onge Gilbert Grapc. Hij
werkt in de okale supermarkt, een be-
drijfje dat zich als gevolg van de concur-
rentie in de iets verJerop gelegen wat
grotete plaats maar net staande kan
houden. Gilbert heeft een moeder die
ruim vijfhonderd pond weegt en dien-
tengevolge al zeven jaar de deur niet uit
is geweest. Het huis lijdt zelfs ernstige
schade als gevolg van haar extreme ge-
wicht, en ze kan niet veel meer dan ziten,
slapen en eten. Een vader is er niet, dus
de zorg voor het gezin komt in de eerste
plaats op Gilbert neer. Hij heeft twee
zusters, de één een zorgelijk tutie, de an-
dere l'en lastige tiener. En dan is er nog
Gilberts broertje Arnie, l'en licht spas-
tisch knullClje dat vanaf zijn geboorte
ten dode leek opgeschreven, maar Jat
nu wch al bijna achttien is. Verder
\VorJt Gilbert dan ook nog, min of meer
tegen zijn zin, bemind door Je vrouw
van de venekeringsagent bij wie hij al-
tijd boodschappen bezorgt. Aan 7jchzelf
komt Gilbert dus nauwelijks tOl'. Hij
heeft zich \.oor alle ellende min of meer
afgesloten door zich als toeschouwer op
te stellen, en hij klaagt nooit. Voor zijn
moeder blijft hij een zorgzame zoon,
voor zijn broertje dat onbedoeld voort-
durend kleine rampen veroorzaakt, fun-
geert hij als beschermende vader, voor
zijn zusjes probeert hij een klankbord te
zijn en zijn minnares weet ook niet hoc
moeilijk hij het met haar opJringerige
avances heeft.
Maar dan, op de dag dat Gilbert met
zijn broertje langs de kant van de weg de
jaarlijkse doortocht van een serie zilver-
grijze campers staat op te wachten (een
schitterend, bijna onaards begin van de
film!), komt de ommekeer in zijn be-
staan waar hij zo naar smacht. Eén van

de wagens blijkt panne te hebben en
moet in Endora een stop maken. Het
voertuig is eigendom van een oma die
met haar kleindoçhter Heeky het land
doorkrui~t. Deze Beckv wordt voor
Gilbert de link met de rest van de we-
reld, en lllet zijn eigen toekomst.
Om nou te zeggen dat er veel wereld-
schokkende dingen gebeuren in What's
Eating Gilbert Grape: nee. Alle figuren
die erin voorkomen zijn aan de ene kant
excentriek en tegelijk vertegenwoordi-
gen ze allemaal aspecten van het leven
van heel veel mensen, overal ter wereld.
Gilberts moeder is gaan eten uit verdriet
over het verlies van haar man, en haar
zorgen om haar achterlijke zoon. Je zou
gemakkelijk in dl' lach kunnen schil,ten
om haar postuur, als ze l1iet zo hartver-
scheurend herkenbaar was. Gilberts
minnares, die zieh met haar twee kinde-
ren en haar saaie man doodverveelt,
komt ook overal ter wereld voor.
Gilberts goeiige baas die niet weet hoe
hij zich tew eer moet stellen tegen de op-
rukkende concurrentie, is even lachwek-
kend als onrroerenJ. En Gilbert zelf is
de antiheld die weet dat het allemaal an-
ders zou kunnen maar die toch voldoen-
de verantwoordelijkheidsgevoel heeft
om al die mensen die min of meer aan
zijn zorgen zijn toevertrouwd, te blijven
steunen. Gelukkig grijpt de voorzienig-
heid op een bepaald moment in: de moe-
der heeft zich in haar hoofd gezet dat ze
in elk geval de achttienJe verjaardag van
haar gestoorde oogappel nog wil mee-
maken. Als ze dat heeft gehaald, wor-
Stelt ze zich met haar laatste krachten
naar haar slaapkamer en geeft daar heel
kalm de geest. Gilbert, die wil voorko-
men dat haar begrafenis in een een gro-
tesk kijkspel omaardt, besluit om het
toch al bouwvallige huis in brand te ste-
ken, en organiseert daarmee een hoogst

persoonlijke crematie. De symboliek
~.an deze da.ld effent de weg voor
Gilberts verdere ont'ilooiing, en ook de
rest komt op een hel' aanvaardbare ma-
nier in orde.
Het spreekt vanzelf dat de casting bij
een dergelijke film van levensbelang is.
Johnny Depp in de titelrol speelt op-
nieuw een excentrieke, kunstzinnige en
tegelijk hartveroverende rol waarmee hij
langzamerhand een grote naam heeft
opgebouwd. Wie Edward Scissorhands,
Cry Baby, Benny and Joon enlof
Arizona Dream heeft gezien, weet ge-
noeg. Van de piepjonre Leonardo
DiCaprio wilde een aanta collega's niet
geloven dat de jongen de rol van het
achterlijke broertje Arnie had ingestu-
deerd. 'Nee, dat kind moet echt spas-
tisch zijn geweest', luidde hun ongelovig
commentaar. Niks hoor, zulke jonge ta-
lenten plukken ze in Amerika gewoon
van de bomen. DiCaprio kreeg een os-
car-nominatie voor zijn ongelooflijke
prestatie en was inmiddels ook te zien
naast Robert DeNiro in This Hoy's Life.
Snel stijgende ster Juliette Lewis heeft
ook die onorthodoxe uitstraling die
haar geschikt maakt voor ongewone
films, denk maar aan o.a. Cape Fear,
Kalifornia en recentelijk Natural Bom
Killers. Waarom Whar's Eating Gilbert
Grape zo aarzelend wordt uitgebracht in
ons land is een raadsel: bijna twee jaar
na de Amerikaanse release, en dan ook
nog om te beginnen met één kopie waar
cr bij voldoende belangstelling eventueel
nog vijf bij komen. Koudwatervrees: de-
ze hartverwarmende en artistiek hoog-
staande film is ook in ons lanJ door de
critici onmiddellijk als wdanig erkend
en besproken, en had wat meer lef van
de verhuurders verdienJ!

Lconorc I/an Opzeeland
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DUMB AND DUMBER
Nog even onbekommerd lachen tot slot
om de platvloerse strapatsen van her
grootste nieuwe komische talent van de
jaren negentig: jim Carre)', \Vie hem
kent uit Ace Ventura en uit the .\Iask
weet wat hem of haar te wachten staat.
Dit keer speelt Carre)', in Dumb and
Dumher, een taxi-chauffeur die net als
zijn vriend, een werkl07.e hondentrim.
mer, weinig toekolllstpl'rspecrievcn
heeft. Als hij op een dag een vrouw naar
het vliegveld rijdt, die later haar koffer-
tjc in de hal blijkt tt' zijn vergeten, be-
sluit het stel haar achterna te reizen om
het terug te brengen. Er schuilt cen heel
complot ;tchter, waar de sukkels geen
idee van hebben natuurlijk, m;tar dat is
natuurlijk het leuke. Carrey en compag-
non Jeff Daniels spelen in de film twee
ultieme losers, underdogs, schlemielen
waar joep .\teloen niks bij is. ;\taar wat
een vakmanschap!

DEATHAND THE MAIDEN
Nu ik deze ru-
briek schril'f moet
het Film estival
in Rotterdam nog
beginnen, maar
\"ast staat dat het
festijn 7.al wor.
den geopend met
de nil'uwste film
van Roman 1'0-
lanski, Death and
the Maiden, die
daarna lil ons
land zal blijven
rouleren, Death
and the Maiden
van de Chileense
toneelschri jver
Arid Dorfman is
eerst met enorm
succes overal ter
wereld op de plan-
ken gebracht. Via
de film zal het
bereik van dit
,langrijpende
verhaal nog veel Sigoumey \'(','m't'T e'l
groter zijn, Een Bell Kmgsle)
Zuid-Amerikaanse vrouw wordt door
een toeval op een avond in haar eigen
huis geconfronteerd met de arts die haar
tijdens het voornuIige dictatoriale be-
,vind heeft gemarrcld en verkracht. Ze
dwingt haar echtgenoOT, die door de
nieuwe, democratische regering lUist is
benoemd als hoofd van een commissie
die de misdaden van het vorige regime
moet berechten, om een soort model-
proces op touw te zetten waarbij alleen
zij drieën bt,trokkenzullen zijn, Polanski
zette dit razendknappe toneelstuk om
tot een beklemmende en tegelijk als een
thriller zo spannende film, Superit'ure
rollen van de gocda:ltdige HCIlKingsley
in de rol van de abjecte arts, en de aris-
tocratische Sigourney \\'eaver als het
slachtoffer, maar ook \'an Smart \'\'ilson
als de echtgenoot.

Nieuw Zeeland blijkt vruchtbare grond
voor filmmakers: wat wc cr hier van te
7.ien krijgen is in elk geval vrij\vel altijd
iets bijwnders. Vorige maand besprak
ik voor u in deze kolommen Once Were
\'\'arriors, dit keer bevt'el ik Heavenly
Creatures graag in uw aandachr aan. De
film speelt in de benepen jaren vijftig.
Twee vriendinnen, Pauline en julict,
sluiten vriendschap als ze bij elkaar liet
iets meer fantasie en vril'heidsdrang ont-
dekken dan waar hun kasgenootjes mee
gezegend zijn. De rén is afkomstig uit
een eenvoudig gezin, de andere is doch-
ter van een bohemien-achtige moeder en
een gesloten professor. Beide vriendin-
nen zijn in hun jeugd lang ziek geweest,
en hebben in die jaren veel gefantaseerd.
Als blijkt dat hun denkwerelden perfect
bij elkaar aallsluiten, bouwen 7.esamen
verder aan een sprookjesachtig stuk ge-
dachtengoed dat in de film geregeld op
een f,lscinerende manier tOTleven komt.
Maar de volwassenen blijken hun innige
band verkeerd uit te leggen; een kinder-
psychiater die cr bij is gehaald, sugge-
reert zelfs lesbische neigingen! Zoiets
kan in Nieuw Zeeland in de jaren \"ijftig
natuurlijk absoluUT niet! Als blijkt dat

Kdanie LYlISkcy (IJ eli Kutc Wil/slet

HEAVENLY CREATURES

Pauline en juliet, wgl'naamd voor hun
bestwil, van elkaar gescheiden wllen
worden, bedenken de beide meiden een
di;lbolisch plan, dat in hun eigen optiek
volkomen logisch overkomt. Dc \TOU-

wen leven nog altijd. Ze zijn nu in de
vijftig maar hebben elkaar sinds hun
meisiesjaren niet meet mogen ontmoe-
ten. De film is adembenemend van
schoonheid en tegelijk gruwelijk door
het onbegrip dat er uit spteekt. Terecht
werd de produktie al op een aantal festi-
vals bejubeld, en in Venetië met een
Zilveren Leeuw bekroond.

botsen onmiddellijk: de man vindt dat
NeU lO weinig mogelijk uit haar ver-
trouwde omgeving moet worden ge-
haald, de vrouwelijke psycholoog ziet in
Nell een studie-object uit duizenden,
Nell op haar beurt probeert de wrijving
tussen de beide 'beschaafde' mensen op
te lossen op de haar eigen, pure manier.
Dankzij de schitterende lokaties en dt,
prachtige rollen is Nell nu al een \.an de
~oogtepunten \.an dit nog jonge film-
laar.

Jodie f'oster en
Limlll\,'eeSOIl ill ,\,'ell

Jodie Foster stevent volgens vele kenners
en bewonderaars af op haar derde Oscar
met Nell, een film die haar eigen maat-
schappij produceerde. Ze speelt een jon-
ge vrouw die samen met haar moeder
min of meer in de wildernis is opge-

groeid. Doordat de
moeder gehandicapt
was, heeft de dochter
een heel speciale eigen
taal ontwikkeld. Als de
moeder IS overleden,
wordt ;-':ell ontdekt
door een huisarts. Die
roept cr een psychologe
bij om te overleggen,
maar de meningen van
de beide deskundigen

NELL

HOOGSTE TIJD

Riik de Go()'l'r ril Frans ',",eis.•

en handelt voor een groot del'! in het
theater. Voor \Veisz, die ooit droomde
van een carricrc als :lcteur, en die so-
wieso altijd in de ban van de ambiance
van 'heTtheater' is geweest, een project
dat hem op het lijf geschreven was. Jan
Blokker werkte het tamelijk wmplcxe
verhaal om tot ('ClI glashekier scenario.
Een oude. vergeten revue-artiest wordt
dOOf een jonge toTleelregisseur gevraagd
voor de rol in een ambitieus stuk. Alles
lijkt op rolletjes te lopen, [md.u een
journalist kort voor de premiere het be-
smeue oorlogsverleden van de oude ac-
teur omhult. Ri/'k de Gooyer is schim'-
rende op zijn p aats in de hoofdrol, en
Pierre Bokma en JOSSt'de Pauw leveren
met vele anderen, ouk prachtig werk af.

Frans \Velsz, tu\:h al een van de weinige
vaderlandse regisseurs met wie we over
de grens voor de dag kunnen komen,
maakte met Hoogste Tijd opnieuw een
klein juv.'cel. De film is gebaseerd op de
gelijknamige roman van HarTY l\tulisch,
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RADICAAL PACIFISME IN
GEWETENSNOOD
Humanitaire acties ondermijnen pacifistische opvatting

Moeten we, mogen we. kunnen wc met militaire middelen de vrede, of beter
de veiligheid. wat iets anders is • bevorderen? Of moeten wc zeggen dat wa-
pengeweld uiteindelijk niets oplost en we principieel tegen é1k militair ge-
wcld moeten zijn?
Waren we niet terecht tegen kernwapens en al helemaal tocn ze in de vorm
van kruisraketten in onze tuin geplaatst dreigden te worden? Maar behalve
die twee proefnemingen op Japanse medemensen, zijn ze nict gebruikt en
zijn we ze al bijna vergeten. Ten onrechte dat ,••..cl. Maar als het vandaag de
dag om grootschalige moord- en doodslag gaat, dan zijn het nict de atoom.
bommen of andere massavernietigingswapens, niet de grote gevestigde sta.
ten, maar vaak de burgers van onbeduidende landen die elkaar met hakmes-
sen, bijlen en knuppels afmaken en zijn het juist militairen in het kader van
de VN waarom geroepen wordt om aan die massamoord een eind te maken.
Er Îs wel wat veranderd.

Is er geen groot verschil tussen een
Nederlandse krijgsmacht die doende
was met een politionele actie in
Indonesië met als impliciete opdrachr de
dekolonisatie in weerwil van de wereld-
opinie tegen te houden en Nederlandse
blauwhelmen in Joegoslavië, of de mari-
niers indertijd in Cambodja. bezig zijnde
de voedselvoorziening van de burgers
veili~ tI' stellen, zieken te verwrgen, we-
gen van mijnen te ontdoen, kortom het
uÎterste te doen, waartoe de politiek hen
in staat stelr om mensenlevens te sparen?

• Burgeroorlogen
~toeten dat soort milit.lire acriviteiten
de pacifisten niet van hun geloof bren-
gen? In deze wereld waatin véél geloven
wankelen is het de vraag of het geloof
van de zogenaamde radicale racifist
overeind kan blijven. Dat geloo is im-
mers vooral geënt op de traditionele
oorlog, de oorlog onder dreiging van
kernwapens, tussen staten of staten-
hlokken. gevoerd door massalegers met
op de achtergrond corrupte en machtige
militair industriële complexen. "'-bar die

oorlog is bijkans verdwe-
nen, het ga<lt nu met name
om burgeroorlogen en,
waar het grote hoeveelhe-
den slachtoffers betreft,
gaar het om het geweld
dat burgers elkaar aan-
doen, niet mer geavan-
ceerde raketten, maar met
hakmessen, bijlen, speren
en wat dies meer zij.
Pacifisme is in dat licht
een aandoenlijke luxe ge-
worden voor hen, die zich
veroorloven een visie van
vroeger op de hedendaag-
se werkelijkheid toe te
passen. Met de ontkerke-
lijking in Nederland lijkt
(lok de kerk van het paci-
fisme nier onaangetast ge-
hieven.
Het was al moeilijk vul te
houden dat militair ge-
weid te allen tijde verwer-
pelijk is, als je de vraag
moest beantwoorden of
de bevrijding van het na-
tionaal socialisme door
middel van de Russische
en geallieerde legers ach-
tenvege had moeten blij-
ven. Op vriendelijk ver-
zoek waren de Duitsers
niet weggegaan en zou het

Derde Rijk, weliswaar niet eeuwIg maar
wel wat langer bestaan hebben.
\'!;'e hebben het niet over de verwerpe-
[;I'kheid van militair industriële com-
p exen. van een belangrijk deel van de
wapenhandel. en niet over zogenaamde
vredesacties die in hoge marc nationale
belangen dienen met als misleidende le-
gitimatie mensenrechten en internatio-
nale rechtsorde. We hehhen het zelfs niet
over dl' laatste Golfoorlog, waarbij een
bvalijke agressor werd terug verwelen
naar zijn eigen grondgebied, maar \vaar-
bij olie en politieke macht een kennelijk
doorslaggevende factor waren om het
ondemocratische re~ime in Koeweit te
herstellen.

• Stoppen van misdaad
Het gaat ons niet om een pleidooi voor
militarisme of andersoortige overschat-
tingen van het militaire. Het gaat ons nu
even om slechts één bepaald soort mili-
taite intervemie, interventie ten behoeve
van minder leed en ellende bij burgers in
landen waar conflicten de vorm van een
burgeroorlog alreeds hebben aangeno-
men. Het gaat dan om het stoppen van
collectieve misdaad en waanzin, het re-
gengaan of beëindigen van grootschalige
schendingen van de Rechten van de
.\lens.
Natuurlijk geldt dat het van veel meer
belang is met behulp van polirieke en
economische middelen een dergelijke
omwikkeling te voorkomt'll. Maar zo-
vcr zij"n wc nog niet: daartoe is onvol-
doen, e internarionale onbaatzuchtig-
heid en opofferingsgezindheid aanwc-
zi~. Internationale solidariteit met de
slachtoffers van de burgeroorlogen be-
staat vooral uÎt woorden, de opbrengst
van een enkele TV-actie en slechts zeer
ten dele uit het door nationale overhe-
den beschikbaar stellen van voldoende
geld, toereikende economische hulp of
effl'ctievc politieke druk. Vooralsnog
zullen we vooral met burgeroorlogen ge-
confronteerd worden. En moeten we
dan zeggen nee, als de fase van geweld
dreigt aan te breken, "at laten we maar
z.itten? En natuurlijk zullen we veel laten
zitten. Want er is zoiets als de praktische
onmogelijkheid om overal waar dat no-
dig is daadwerkelijk in te grijpen en an-
derzijds zal ook niet steeds de noodzake-
lijke politieke bereidheid tot ingrïlP,n
aanwezig zijn noch her nationaal he ang
dat veelal ook de doorslag tot humani-
taire interventie zal geven. Toch heeft
zich de rechtvaardiging van militaire in-
terventie langzaam lJlaar zeker ontwik.
keld van het recht van de sterkste - ik
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ben sterker, dus ma~ ik jouw gebied bin-
netlVallen - naar een interventie waarbij
universele waarden een helangrijk deel
van de le~itimatie uitmaken.

• Universele waarden
Als we ons nu eens hepalen tOThet ideale
~eval, waarin niet de eigen nationale be-
langen, maar die universele waarden,
bijvoorbeeld de mensenrechten, het
doorslaggevend argument voor inter-
ventie zijn, moeten en kunnen raJicaal
pacifisten dan toch nog voet bij stuk
houden? ~toet in die versie de politie
onder alle omstandigheden on~ewapcnd
zijn, ook als de schietinstructie 7.0is, dat
alleen in alleruiterst geval van zelh'erde-
diging gescboten mag worden? '\-lij lijkt
dat ook de raJicaal pacifisten - om ze zo
nog maar eens te not'men - aan een herij-
king van hun op~'atting, of wellicht be-
ter houding, of misschien nog beter le-
venshouding toe zijn.
Zou, als het gaat om het nur tot vredes-
bevordering, de wee~schaal niet eerder
doorslaan !laar de persoon die het risico
van zijn leven wil lopen door - zij het
mC(k met vertoon van wapens - ergens
als blauwhelm te fungeren dan naar de
kant van de persoon die principieel
"nee" blijft zcggcn tegen welk militair
optreden d.ln ook?
Zouden ook pacifisten, geen voorstan-
der moeren zijn van bijvoorbeeld de
VN-brigade, die onze '\-linister van
Buitenlandse Zaken, Van .\lierlo, voor
ogen staat? En waarover sommige
Kamerleden nogal wat voorbarige en
domme opmerkingen gemaakt hebben.
Het gaat dan om een snel inzctbare VN-
macht dic bijvoorbeeld bij ontwikkelin-
gen, zoals onlangs in Ru.lnd,l, mÎnstens
kan pogen de massamoord te vermijden
of een halt toc te roepen. En natuurlijk
kun je allerlei reJenen verzinnen waar-
om Je tijd voor een dergelijke politie-
macht nog niet rijp is.• \-laar minstens
voor de nabije toekomst en nnder voor-
waarde Jat de Veiligheidsraad ('en voor
de wereldbevolking representatiever
aanzien krijgt, zal een te1:uief kleine snel
inzetbare militaire m,lcht van de VN in
bepaalde gevallen Je vrede effectiever

kUJlllen Jiencn dan nationale eenheden,
die al Jan niet in NAVO-verband, na
langdurig wikken en wegen wellicht ni('t
of te bat optreden .

• Steeds minder vermogen
~tisschien zullen wc nooit een wereldte-
gering krijgen, misschien I,al de weg
naar meer veiligheid vooral vÎa regiona-
1('organisaties lopen, en ll1is~chien zul-
len we nog lange tijd geconfronteerd
worden met grote mogendheden die zo-
genaamd ten behoeve van Mensen-
rechten en internationale rel'htsotde bbk
en met n,lme eigen nationale belangen
zullen dienen. "laar d;lt alles neemt nier
w('g dat de wereld op allerlei t('rreinen
steeds meer één wordt, het neemt niet
weg dat steeds meer internationale t'n
bovenllationale verhanJen 7,ullen ont-
staan om de grote wereldproblemen op
te lossen. En Jat wil zeggen dat oorlog
tussen staten uiteindelijk steeds minder
mogdijk wordt, waarbij overigens ook
de veranderend(' moraal van de \vereld-
hurger Cl'tl rol spedr. Het is jammer
voor de krijgsmacht, maar een recht-
vaarJiging ervan door te verwijzen naar
een toekomstige grote oorlog. zal er
steeds mind('r bij zijn. Dat wil niet zeg-
gen dat \'rede in de zin van sociale rechr-
vaarJigheiJ voor iedereen daarmee ook
op de duur verwezenlijkt zal worden.
Géén oorlog wil nog lIi('t zeggen echte
vrede: mer her einde van de Koude
Oorlog en het verdwijnen van het recel
hestaand socialisme heeft het kapitalis-
me nog niet haar universele waarJe be.
wezen. De Koude Oorlog is immers niet
door het kapitalisme gewonnen. Als
twee boksers in de ring aantreden en een
van hen wordt door een hartinfarct ge-
velJ, dan wil dat nog niets zeggen over
de kwaliteit van Je overg('bleven partij.
Er zal nog veel strijd geleverd moeten
worden, maar steeds minder in (Ie vorm
van die ouJerwetse interstarelijke oor-
lo~ en ste('ds meer in een humanitaire,
veelal militair-humanitair(' zin en dat is
een strijd waarmee ook de radicale paci-
fist slechts nede kan hebben.

Leon \'(!ecke

Kruiswoordraadsel
Horizontaal
I-trappers;
fi-schelpdieren;
7-opstootje;
8-mgeltje;
IQ-bloem;
I I-totale verandering;
15-~.erharde huiJ;
16-holte;
1S-gokken;
19-rollcn.

Hcnk Blaauw
Zaterdag 24 december 1994 overleed, op 61Harige leeftijd. volkomen oll\'er-
wacht Henk Blaauw, oud-medewerker van het hureau Assen van de dienst
HGV.
Henk werkte van 1-12-1974 tot het bereiken van de VUT-leeftijd (1.9-19R7),
bij en voor onze dienst. Achter een d('gclijke uitstraling (altijd keurig in ht,t
pak, hureau steeds netjes opgeruimd, enz.) ging ecn tn('ns en medewerker
schuil waar een organisatie, en zeker een dienst als de onze, bijzonder blij mee
kon zijn: aan zijn administratieve zaken mankeerde nooit iets, hij was er al-
tijd. verloor nooit zijn geduld en was immer in dezelfde stemming.
Wij zijn Henk dankbaar voor wat hij voor de dienst I.ICV heeft gedaan en he-
tekend en zullen hem hlijven herinneren als een toegewijd en trouw medewer-
ker. Wij wensetlzijn vrouwen kinderen veel sterkte hij het verwerken van dir
\'erlies.

\'(fim Hei;
Hoofdraadsman
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Vertikaal
I-buitenlander;
2-gedJchtenwisscl ingen;
3-watcring;
4-vogelhuis;
5-spd;
9-trnep;
12-slot;
13-~.oedingsmiddel;
14-s11kkel;
I7-aanwijzend voornaamwoord.

D(' oplossing van Je zandloper in het
febrllarinummer is:

I-handelen (8); 2-naddell (7); 3-n,ldeel
(6); 4-leden (5); 5-t'cnd (4); 6.een (3); 7-
en (2}; 8-e (1); 9-re (2); JO-ren (3); 11.
eren (4); ll-pt'rell {SJ; l3-pot'ren (6);
14-opperen (7); IS-mopperen (8).



Bijzondere zoektochten
De hoeken van de Braziliaan
PauJo Codho bereiken miljoe-
nenoplagen en worden wel ver-
geleken met Carln Castaneda,
Hermann He~se, Sainr-Exupérr
en Richara RlCh. Een laar gele-
den bracht de Arbeiderspt'rs de
eerste Nederlandse vertaling
(door Harril.' Lemmens) uit van

De we~ naar het zwaard -
Dagboek van een magiër uit
1987. De hoofdpersoon Paulo
volgt in Noord-Spanje te voet de
Jakohusroute (of De :\telkweg
zoals in Bunuels gelijknamige
film) naar Santiago de
COlllpostela. Op deze - na Rome
en Jeruzalem - derde herocmde
Christelijke pelgrimsroute wordt
hij begeleid door de t'rvart'n
Petrus, die hem talloze oefenin-
gen let'Tt en zwart' beprot'vingen
doet doorstaan op weg naar zijn
doel: Zelfs al vind ik mijn
zwaard niet, de voetwcht over
de Weg naar Santiago wu mij
helpen mezelf te vinden. Cm'lho
maakte een spannend, humoris-
tisch en leerzaam verslag van een
zoàtocht naar zelfkennis en zin-
gt'ving. Een jaar later deed hij
iers soortgelijks, nu in roman-
vorm, met De AlchemiSI, die
hier eind '94 verschttn. Hierin
gaat de Andalusische herders-
jongen Santiago op reis via
r-Iarokko naar de Egyptische pi-
ramiden, omdat hem is voor-
speld: Daar 7.111je een sch,1( vin-
den die je rÎlk l.al maken. Hij he-
leeft allerlei avomuren. ontmoet
hijzondere mensen als de kristal-
verkoper , de oude koning en de
Engelsman, die op loek is naar
de alchimist met kennis over het
levenselixer en de Steen der
Wijl.er. Santiago wordt verliefd
op de woestijnvrouw Fatima,
meet zich met Arabisch ruirer-
volk en wordt duor de alchimist

- die de diepten van het hart kent
waarin de laatste waarheden
over onszelf verscholen li~en -
verder geholpen bij zijn moedige
pogingen om 'zijn eigen legende
te verwezenlijken" oftewel zijn
10tslJ.cstemming Ie vinden. Een
•••...()llderschoon vt'rhaal vol wijze
1e\.enslessen, dal doet uitzien
naar volgen werk.
Palilo Coelho; De weg naar het
zwaard en De alchemist. De
Arbciderspers, Amslerdam 199.3
en 1994. 186 blz. en 140 blz.
Elk / 29,90. (FS).

Mondriaan
Vijftig jaar gelrden overleed één
van de grootste schilders van ons
land, Piet ••••londriaan(1 S72-
1944). Een feit dat, gelet op de
vele tentoonstellingen en rcrent
verschenen hOt'ken. heslist niet
onopgemerkt is gehleven. Een
gigamische stapel hoeken verliet
de laat~te maanden de diverse
uitgeverijen. \'('aarondt'r de ro-
man Mondriaan, de man die de
charleston danste van :\lax
Dendt'rmonde.
Een (gerom<lntiseerde) hiografie
kan deze rolllan niel worden ge-
noemd d,l;lT het verhaal zich met
name <lfspeelt in het j<lar 1935.
Mondriaan woont en wt'rkt dan
al vele jaren in ParilS (van 1912
tot 1914 en vanaf 1919). Een
tweede reden is dal de roman
net zo veel over de Berlijnse Sl\l-
dent Paullkgleiter gaat (die op
doorreis is naar het vrije
Amerika) als over Mondriaan.
De schilder komt iJl kontakt met
dt'/e Beglt'iter via diens papieren
echtgenote Greta. Hegleiter hedt
aanvankelijk wt."inigop met
.\Iondriaan. W'eliswaar heeft hij
met Gre!a een schijnhuwelijk ge-
sloten maar dat wil nog niet zeg-
gen dal de wrhouding die
:\londriaan heeft met deze Greta
hem onverschillig laat.

Daarnaast verwijt hij
:\'Iondriaan dat deze zich onge-
nuanceerd uitlaat over Joden en
tenslotte snapt hij niets van
Monciriaan zijn werk. L111gzaam
slaat evenwel deze antipathie om
in bewondering. De lezer volgt
dit veranderingsproces hij deze
Ikgleiter. Uiteindelijk komt het

toch (na een gewelddadige
wraakneming van Begleiter) tot
een definitieve brt'uk tllssen de
heide hoofdpersonen uit del,e lij-
\'ige (niet altijd even vlot wegle-
zende) roman.
.\tax Dendermonde:
.\1.ondriaan, de man die de char-
leston danste. De Prom, Baarn.
1994.395 blz. f45.00. ('Wtl).

Achterklap
De faam van lle Albanes(' schrij-
ver Ismail Kadare is ondt."rhand
wereldwijd. Ook in l\'ederland
worden zijn nieuwe hoeken
steeds meI de meest lovende kri-
tieken overladen. En terecht.
Kadare is een gwot schrijver.
Op de valreep van 1994 kwam
zijn kOr!t' roman Maannacht uit.

15ma;1Kaoare
Maannacht

---
Een schitterend boek dat je in
één ruk uitlet."st.
f let verhaal is snel verteld en
lijkt over niets te gaan. Lijkt,
want bij Kadare gaat het altijd
ergens over.
Na afloop van een personeels-
vergadering lopen twee
kollega 's, een Illan en een
vrouw, samen naar huis. ~Het
was een zachte maannacht~ en
wellicht daardoor was de stem-
ming van de vrouw enigszins
weemocdig. Ze lopen langs een
lange schutting met daarop al-
lerlei theateraffiL"hes. Op enkele
daarvan staat het woord liefde.
De vrouw vraagt haar metgel.el :
Is het waar dat mannen de liefde
veel sterker voelen dan vrou-
wen? Verder gebeurt er niets.
De man \'ertelt hij thuiskomst
iets van dit voorval aan zijn ver-
loofde. Deze voelt zich bedreigd
en hegint, samen met \'Tiendin-
nen, een lastercampagne tegen
de vrouw. Op niet re overtreffen
wiize laat Kadare zien wat cr
vervolgens geheurt. De gemeen-
schap valt in twee kampen uit-
een, de achterklap wordt stceds
ongenuanceerder en de meest
krankzinnige zaken worden er
bijgehaald (ondermijning van
het socialistische gezin, de bc-
dreiging van de produktie, enz.).
Uiteindelijk loupt de affaire zo
hoog up dat de vrouw zich ge-
d•••...ongen woelt haar maagdelijk-
heid door een arts te laten vast-

leggen teneinde haar onschuld te
kunnen bewijzen.
Kadare schreef deze rolllan in
1985, vlak na de dood van dic-
tator Hoxha. Dat het regime
toen nog spring1evC'nd was moge
blijken uit het feit dat het hoek
ogenblikkelijk werd verboden
omdat de Partij in de roman
werd afgeschilderd als t'en mo-
derne inquisitie.
Jsmai[ Kadare: Maannacht. Van
Gennep, Amsterdam. 1994.99
blz. f 24,50. (WH),

Maori-roman
Patricia Grace
(\Vallington, 1937) woont en
werkt in een :\Iaori-nt'derzerting
en is de eerste .\laori-vTOuw wier
verhalen - in haar bundel
Waiariki (1975) - gepubliceerd
werden. Voor haar tweede ro-
man, i'OIiki (19l:l6), untving l.e
de Ncw Zealand Rook Award en
vorig jaar de Duitse literatuur-
prijs. Bij de verschijning van de
Nederlandse vertaling (door
Regina Willemse) zei Grace in
een gesprek met Surplus - redac-
trices: .\liln bock heeft te maken
meI eensgezindheid, me! de vt'r-
houding van mensen tot hun
voorouders, de omgang tussen
lllC'nSl'n.en hun verwevenheid
met het land.
Pmiki vertelt hl'l verhaal van een

kleine Maori-gemeenschap in
een kUSldorp)e, welke in hotsing
komt met een projecwntwikke-
laar die van het gebied een tOC-
ristisch attractiepark wil maken.
Als deze 'Dollarman' zijn doel
niet kan bereiken door overre-
dingskracht en steeds hogere fi-
nanciële aanbiedingen. laat hij 's
nachts hulldozers de hellingen
boven het dorp vernielen, waar-
door overstromingen akkers en
begraafplaats zwaar beschadi-
gen. :'vtaar de .\taori zoeken èn
vinden - ondanks hun angst,
woede en verwarring - steun in
herhezinning op eigen oude
waarden bij hun strijd om l.ich
niet de normen van de moderne
wereld te laten opdringen. Deze
gebeurtenissen laat Grace ons
zien en intens meebeleven door
<Icogen van een aantal vertel-
lers, vooral Roilllata t'n haar
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jong~te, aangenomen. kind
Toko. Dit lichamelijk gehandi-
capt en meI de helm gehoren
(helderziend) jongetje beschikt
over een wonderhaarlijk kenni,
van het voorouderlijk vrrleden
en \'an dt" nJtuurver"hijnse1t:n.
In {Ie figuur Toko - ",,,,n'Poriki'
(jungstgehof",n) JlleThij1On{lere
gaven' Jllaah Grace duidelijk
hoc magie t"n ,piriTualiteit in de
~bori-cultuur effectief werk-
zaam zijn in de alledaagse reali-
teit. Een untroerend.le,'rzaam
en wij, hoek!
l'atricia Grace: I'otiki. De
Geus/HO, Breda 1994. 220
hlz. geh. f 39,90. (FS)

Voetbal
Bij het horen van de llaam John
de \X'olf zalmen niet alleen den-
ken aan Feyenoord maar vooral
aan stoerheid. wilskracht en her-
oiek. Voethalverslaafdt"n zijn het
over ffn ding heslist een>: John
de Wolf is el."nfenomeen zoals er
de laatste jaren nier veel op de
Nederlandse voethal\'Clden heb-
hl'n rondgelopen.

InJohn de WolfV;'oorden en
Daden gaan Chris Willems<'n,
Tom Beye en JooP !ken op zoek
naar de ml."nsachter deze onver-
z('ttelijke wetballer. Uit de vele
opgetekende verhalen wordt
duidelijk dar achter de Lrcade
van dit boegbeeld van het weer
tot leven g",komen Ferenoord.
een mens schuil g,lilt van vlees
en bloed. Een man die zichtbaar
a<1ngel.ban is hij het zien van
kinder1eed (MIlIIr klIpot gil ik eT-
<1,1'1,I.'fht, het is niet 11.'heSfbTij-
111.'11wat CTal/emlllli .lOOT ie hl.'{'/l

Kallt ,lis It' /lallst het bcd l'all ZO'II

l'cntjc ûl en ic zil.'t die hlijbeid
l'all dil' kindI.'TOKell.). een man
dit" van mening is dat het gezim-
lewn het helangrijkste is dat er
op de wereld be~t<1;Hen kippevel
krijgt \'an Andrf H'lle~.
Uit",raard konwn llO~ \'Cel m",n
onderwerpt"n aan bod, het om-
gaan met piln, ber verw",rken
van zijn s'ele ble~~ure-" de dood
van vrit"nden, ",nz. Opm",rkclijk
derail uit het hoek hetreft zijn
voorliefde voor het Engelse voet-
bal; Ik lid} a/Jfer IWK ëhl wens,
mIlIIr ik denk dat lid d"IITVOOT
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1111 te IJdt is: ik ZOIi griM'!; (0111-
p£'titie ;11 Ellgel,md wil/eli spe.
11'11.Vrij kort Il;1het uitkomen
van het hoek vertrekt John de
W'olf, onverwacht, toch naar
Engeland.
Chris Wil1cmsen c.a.: John de
\"oU Woorden en Daden. De
Fontein, Baarn. 1994. geïlI. 142
bil.. f 24,90. {WH}.

Krachtige vrouwen
In uklOber '92 schreef ik in de7e
ruhriek over de prachtige verha-
lenbundel Dochters van
Kopen'TOUw ~'an de Canadesc
schrijf,ter Anna Cameron
(Vancou~'er Isbnd, 1938).
Vertaalster Edith van Dijk heeft

nu. onder de titel "'egen \'TOU-
wen up VancoU\'er hland. een
,eleerit" gemaakt uit een paar an-
dne verhalenhundels van Anna
Cameron, die WOOnten werkt
op een boerderij aan de kust van
Brits-Columbia. Het zijn elf fa~-
cinerend", ~'etha\en over negen
vrouwen die. afzonderlijk van
elkaar. wilskrachtig besluiten
om te breken met hun verleden
(m,ln. vriend. b,HI11.woonomge-
ving) en een nieuw bestaan or te
houwen. Dat betekent \'Cdal on-
vuorstdhaar taai pionieren. zo-
ab letterlijk voor de na,'htduh-
zangert"s Louella, die mer de ou-
dere hOlltbpondernemt"r Daw
en zijn twee onuit,tJanbare
doduers de Noord-Cao<1des",
luogle inlrekt. Of Jessi",. die 7ich
moeizaam opwerkt tot een ge-
vierd zangeres in de showbil.-
wereld. Of Frances die zich, me-
disch al opgegeven. absolullt
niet laat ringeloren door h,lar in-
halige zoon en welhaast magisch
herstelt. Of de succewolk advo-
~'ate Dorien, ~teunrilaar van de
reservaar~indianen. dil' een
zwerfkind oppikt en besluit lelf
verder voor ht't mei,je te hlijven
zorgen. Of de computerfreak
California, die alle banken van
Canada te slim af is en multimil-
jonair wordt. Konom. het zijn
stuk voor stuk schittetende vt"r-
halen van een rawenelster met
een flitsend, vaak ruig. maar ook
tedl.'"rtaalgebruik, dat ho\"endil.'"n
bourdevol humor zil. Ilopelijk
laat nu ook een rornanv",naling

niet lang meer op zich wachten.
Anna Camcron: l'eJo\en S'TOuwen
op Vaneou\"er Isbnd. Oe Geus,
Breda 1994 ..1.'0 blz. !teh.
f .JlJ,90.(FS)

Ondergang
De auteur Chris Keult"mans de.
butel.'"rde in 1992 nwt de opmer-
kelijke bundd O"I.'TIII om 1/11.'

hcctl is TlIimtc. filosofische he-
spiegelingen van een keeper uit
de I;lgere fegionen van het ama.
teur\'oethal. Op \"Crzoek van uit-
geverij en boekhandel Van
Gennep. ter gelegl.nheid van
haar 2S-jarig bestaan, schred
Keulem<lllS de novelle Een korte
wandeling in de heu\'ek Een
hoek dat op geen enkele wijze
verwamschap heeft met zijn eer-
steling.
In deze novelle dOoetKeulernans,
in fragmenten. het verhaal van
de Underg.lng van een grote stad.
Die srad is. ook <11wordt dae
niet bij T1<1megeno\.'md, onrnis-
keohaar Amsterdam (op te ma-
k",n uit namen ~'an personen en
stratenl. De ondergang wordt
ni",[ ~'eroofzaakt door oorlog
maar door sloop, \'Cfslonzing.
relschoppers en toenemende on-
\'crdraagzaamheid. Amsterdam
is \'eTlvorden tm een stad waar
de verniel1.11chtigcn het ~tf<1at-
beeld bcheer~en (Ze ,loeKen de
d,IIfIlXrOe1/<' rll;I/'11 l'a'l dl' nicu.
we vleugel iJl met JUJllkblllkllllP'
pels.) en W<1;lfgastl'fijhcid heeft
plaatsgemaakt voor intolerantie
(Er wcrd nict gcsciJotcllllit
opCIIKedTiJ,liih' ,mtOTllm"/l. AlllaT
op de mllTkt /iep/'t1 de koopmiJtI.
1It'/! dl IIIT/'11/lid pithulls /'/1
ktluppels.). In toenemende mate
doet de stad hem denken aan

Chris Keulemans

steden waar hij in het verleden
woonde of anderszins een relatie
mee had opgebouwd (Ik keek
om 'Idar "Toegcr <'/1 zaK /lil.'ts
.1<1/1 TlIi/lé'S, stofwolken, h", gr<l,
,1111 ill de IJl/iU11 grot'it.). Het
brl.'"ngtKeulemans t",nslotle lOt
de \.'llllstatering dat de to.:kornst
voor steden als Amsterdam er
sOlnb,.r uir ziel.
Chris Keulenlam : Een korte
wandeling in de heu\eb. Van
Gennep, Amsterdam. t 994. 112
blz. f 20,00. (WH).

Australië

In 1993 behoorde H,-nnnering
a<1nBabrlon van de Australische
s,:hrijs'er Ihs'id .\-Ialouf (1934)
mt dt" z,e~genomineerde boeken
voor de Booker Prize. Deze
~talouf (Libanese v<1deren
Enge!>e moedl.'"r)had voordien.
ook in l'ed<,rbnd, al n<1alllge-
maakt met ziin lijvig'" roman>
H.:lTI.11ld'sgrond en De Grote

Oa.id Maloul
Herinn •••.ing aan B.at>ylon

---
\Verdd. Herinnering aan
Bahrlon ~peclt zich af rond 1850,
in een kolonistennederzetting aan
de oostkust s'an Australië.
\X'anneer twee zusjc~ en hun ned-
je woh'enjacht spelen duikt plots-
klaps een donkere, broodmagere.
in vodden geklede figuur op. De
jongen. die met"nt lijn nichtjt"~ te
moeren beschermen, drukt zijn
,;wk tegen zijn schouder en neemt
de ,chiethouding <1<1nwa;lrop de
grie/dige geda<1me roept: N-II'
lIiet schietclI, ik bm blKclsc
/lIllIl! De lllan blilkt niet een abo-
riginalm<lar een vervuilde hlanke
schipbreukeling te zijn die zestien
jaar bij een stam inboorlingen
heeft geleefd. De verwild,"rde
'zwarte', die zich Gemmy laat
noemen, wordt opgenomen in
het gezin van de kinderen. Stapje
voor stapjt" lijkt hij zich wat op
z'n gemak te gaan \"()Clen.De
weerstand van d,' overige bewo-
ners tegen zijn a<1nwczigheid in
de nederzetting groeit t"\'enwel
met de d'li:.ln een zo klt"ine ge-
ll1",enschap te moet",n leven Illt"t
lellland die c",n vreemde t'1<\1
spreekt en bij de door hen ge-
\'Teesde ahoriginals heeft gdedJ,
hlijkt bijl.under bedreigend Ie
ziln. \I;'anneer op een dag lw",e
aboriginals Gem111}"kOlllen op.
zoeken is de Illaat vol.
In dcl.(' hoeiende roman weet
.\1alolJf op indrukwekkl.'"nde wij-
Le een hedd t'" schetsen van de re~
latie {lissen kolonisten en de oor-
spronkelijkl.'" bt.-woners van
Australii;'. Betrekkingen welke
nog immer tor \'eel problemen
aanleiding gevt"n.
David Malouf: Herinneringen
aan Babylun. Van Gennep.
Anhlerdam. 1994.215 hlz.
f 38,.;0. (WH).
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APPELS EN PEREN

Een mens is meer dan vlees en bloed
Elk mens onderscheidt zich van elk an-
der levend wezen
- door het vermogen tot onderscheI-
dend oordelen.

- door het zich bewust zijn van het eigen
bestaan.

- door het vermogen tot reflexie naast
actie.

- door het hehben van gevoel en emo-
ties.

- door het bewust kunn{'n maken van
eigen keuzes.

De mens is voortdurend op zoek naaT
een uitgewogen balans in doen en laten
naaf wat de rede enerzijds en het gevoel
anderzijds ingeeft. Daarbij is elk mens
zich bewust van eigen tekortkomingen.
Is van tijd tot tijd angstig, onzeker of
weifelend, pendelt dan heen en weer tus-
sen enerzijds en anderzijds. Ambivalen-

ties voelen niet lekker, maar horen bij
het leven. Dit alles wordt wel aangeduid
als de geestelijke dimensie.

Bewust van de eigen beperkingen en
nietigheid, zijn veel mensen op zoek
naar hun eigen ideaalbeeld. Al het
onverklaarbare geprojecteerd in iets
onverklaarbaars, een Bovennatuur; al-
wetend, almachrig en oneindig goed.
Gelovigen aanbidden hun God, dat heet
godsdienst. Maar ook bedachten
mensen verschillende samenlevingen;
ontwikkelden taal, muziek en dans,
sport en spd. Uiten zich in drama,
literatuur en heeldende kunst. Ont-
dekken steeds meer in wetenschappelijk
onderwek. Blijven steeds in de weer om
lÎn te geven aan het hestaan. Dit alles re
verstaan als 's mens geestelijke compo-
nem.

Raadslieden - waar en wie

Over de geestigheid van veel mensen valt
te discussiëren, maar het geestelijke van
alle mensen staat buiten kijf; al zijn er
mensen die geestelijk gestoord zijn.

Geestelijk werkenden anno nu laten zich
onderscheiden in twee hoofdcategoriën,
nl. de godsdienstige en de niet-godsdien-
stige. Je moet geen appels met peren ver-
gelijken. Je kunt je op alle mogelijke ma-
nieren geesrelijk voeden. Soms kan een
geestelijk werker daarbij behulpzaam
zijn. Teveel appels en peren in één keer
zijn niet te pruimen. Maar een stukje
fruit op zijn rijd is niet te versmaden, al
was het maar vanwege de broodnodige
vitamienrjes.
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