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NAZORG

Eindelijk is het duidelijk! De politiek necmt haar verantwoordclijk-
hcid tcn aanzien van de nazorg voor post-acticvc militairen. In een
brief aan dc hcvelhebbers, 19 december 1994, geeft de Minister van
Defensie aan hoe hij de plaats van de (immatcriële) personcelszorg
bij uitzcnding zict. Naast personeelszorg voor, tijdens en na uitzen~
ding wordt in voornoemde brief nadrukkelijk ingcgaan op pcrso-
ncelszorg na dienstvcrlating.

De (SDV) Stichting Dienstverlening Veteranen zal als aanspreck-
punt gaan dienen voor post~actievc militairen die, als gevolg van
hun uitzcnding, problemen ondervinden. De SDV moet bezien naar
welke hulpvcrlcningsinstanties zal worden doorvcrwezen.
"Op grond van het regeringsbeleid terzake komen voor dooroelWij-
ûng allereerst de dlgemene zorgiftstellingen buiten de krijgsmdclJt
in daftmerking. Er kunnen echter goede redene" ûj" - gelegen in de
{tdrd van de problel1wtiek Vdn betrokkene - door te t'em,ijzen ndar
zorginstelli,zgen bimten de krijgsmacht. " Maar schrijft de minister:
"Voorop stdat dat in alle gevallen de hulpt,rager op de meest effec-
tieve wijze moet wordm geholpen. De dard Vdn de problematiek is
dan ook doorsldggn'end voor de wijze van Imlpverlmi1tg."
Eindelijk is de kogel dan door de kerk. Ex-militairen kunnen binnen
de organisatie terecht met de problemen die ontstaan zijn naar aan.
leiding van een (VN-) missie. Voor post-actieven, in het bijzonder de
ex-dienstplichtigen en ex- BBT-ers, i, er nu dus de mogelijkhcid
gcbruik te maken, na tussenkomst van de SDV, van de zorginstellin-
gen binnen de krijgsmacht.

Omdat het regeringsbeleid inzake doorverwijzing er vanuit gaat dat
die ven,""ijzing op de allereerste plaats naar de reguliere burger hulp-
verlenings.instanties wordt gedaan is het cchter in het belang van de
hulpvrager noodzakelijk dat de deskundighcid, kennis en ervaring
op het gebied van nazorg, PTSS e.d. van de hulpverleners binnen
defensic ook bij die instanties tcrecht komt. Dat doorverwijzingsmo-
gelijkheden worden gestructu-
reerd en bekendgesteld. Dat
hulpverleners van binnen en
buiten krijgsmacht sncl rond
de tafel gaan zitten om dit te
regelen. En dat er bij dienst-
verlating duidelijk bekcnd-
gesteld wordt waar je, als je
nadien geconfronteerd wordt
met problemen die z'n oor-
zaak vinden in een uitzending,
terecht kuilt.

Redactie



Raadsman Ban Hctcbrij is
als humanistisch gcestelijk
verzorger eind januari 1995
mct hct 13e Bataljon
Ludumohic1 mee uitgczon.
den. Vanuit Bosnië zal Bart
de komcnde maanden regel.
matig verslag doen van zijn
ontmoetingen met mensen
van zowel hinnen als buiten
het bataljon. Bijgaand zijn
eerste bijdragen.

Een gesprek met een tolk van Dutchbat
Onlangs raakte ik ,aan de praat met een van de tolken van Dutchbat in de
enclave Srehrenica. \Ve spraken over zaken als militaire dienstplicht, religie,
studie, motivatie. toekomst en uiteraard zijn ervaringen met de oorlog in
Bosnië. Gewoon een verhaal over de achtergrond van een van de veertig-
duizend mensen die klem zitten in deze enclave. Om redenen van privacy wil
hij noch gefotografeerd noch met name genoemd worden. Raadsman H.Hete",i;

"Het zal je maar geheuren. Je bent een
veelhe lovend student \'crkccrskunde aan
de universiteit van Sarajevo en ongeveer
op de helft van je studie. Net als altijd ga
je op familiehezoek in Srebrenica. Niks
bijzonders, dat doe je elke maand. Even
bijpratt'n mer ie familie, niendt'n en be-
kenden. Je vriendin uit Sarajevo gaar
naar haar ouders, die toevallig in Servië
wonen. Jc spreekt af elkaar maandag
weer te zien. ZonlJ.Jr een weekend in
april 1992. Een weekend waarin het le-
v'en V.ln duizenden mensen ingrijpend
zal veranderen. De oorlog in Uosnië is
eetl feit. \'{Ie hehhen elkaar sindsdien
niet meer gezien.

• Voorgeschiedenis
Natuurlijk \\'aren cr voortekenen van dit
drama, namelijk de oorlng in Slovenië en
Kroatië. '\-laar het werd pas echt duide-

lijk wen Servischc strijdkrachten zwarc
warens en trocpen richting Bosnië \'er-
plaaNen. Het doel was Bosnië te ~he-
schermen". In hun kielzog kwamen al-
lerlei paramilitaire groeperingen zoals
Arkan's tijgers, yellow ants en de red
Jms, m:hting Sn'brcnica. In allcrlijl or-
ganis<'ccdcn de ;\'10slims zich o.l.v. Naser
Orie. Ondertussen hadden de Servische
inwoncrs Srebrenica grotendeels geplun-
derd. Pas toen hun leider gedood was,
vertrokken ze naar veiliger oorden. Ht,t
gebied in handen van de .\10s1ims loopt
dan nog van Zepa tot Zvornik. In de
winter van 1993 bC!~innende Serven een
offensief en zijn de ~1os1ims gedurende
een aantal maanden volledig op zichzelf
aJngewezen. Er is ge<'n hulp van buiten-
Jf totdat generaal ;\"lorillon komt en
hulp beloofT. Er komen voedseldrop-
pings waarhij het voedsel vaak in
Servische h.ll1den valt, vanwege de steeds

wisselendc frontlijncn. In zo'n tijd van
voedseltekort denk je alleen maar aan
eten. Een soort institKt om te o\'erleven.
Pas als je wat te eten hebt gehad, kan je
aJn iets anders denken. Ondertussen
gaan de beschietingen op Srehrenica en
omgeving dag en nacht door. Tijdcns
zo'n beschieting raak ik met twechon-
derd anderen gewond. Zevcntig perso-
nen hebben minder geluk en vinden de
dood, waaronder een vriend die naast
me loopt. \X'e wJndelen gewoon wat op
straat en ineens regem het mortierinsla-
gen. Je wordt door de luchtdruk wcgge~
blazen, ie krabhelt overeind en vlucht op
de tast een huis in. Door rook verblind,
val je over stoelen en tafels heen. Pas dan
merk je dJt je been wat stijver is en alles
plakkl'Tig aanvoelt. Het lijkt lijm maar
het is wel dcgelijk bloed. De hrandweer-
auto fungccrt als amhulance en brengt je
naar het ziekenhuis. Uren later word je
behJndeld, zwaargewonden hehhen
voorrang. Het is een gekkenhuis. Een
paar dagcn later stoppen de beschietin-
gen ineens. Iedereen verwacht elk mo-
ment hct Servisch slotoffensief. Niemand
waagt zich buiten he[ dorp. \Vat voor
Jm!ere Tl,den zouden de Serven kunnen
hebben om de beschietingen te staken?
Dan hoort men in de vene het geronk
van pants<'rwagens. Het is de VNo Het
zijn de Canadezen. Ze worden als bevrij-
ders binncngehaald. De menigte is uit-
zinnig. ;\..tiddels de UNHCR komt nu
ook de voedselvoorziening op gang. Bij
deze organisatie begin ik als tolk te wer-
ken, voorlopig met een contract VOOT

drie mailllden .

• Tolk
Inmiddels zijn de Canadezen afgelost
door Dutchbar. Omdat je als tolk bij de
VN meer zekerheid heht, hcsluit ik te
solliciteren. Als een van de weinigen
sla,lg ik VOOT de test en wordt als tolk bil'
Dutchbat aangesteld. Het is dan apri
1994. Het werk bestaat uit het vertalen
van Servo-Kroatisch in Engels en omge-
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keerd, soms aan de frontlijn, soms met
de civiele autoriteiten. Het moeilijkst te
vertalen zijn de spreekwoorden, die
veelvuldig in onze taal voorkomen.
Daarnaast beluister ik via de radio het
nieuws uit Belgrado en Sarajevo en
maak hiervan vertalingen voor de com-
mandanten van Durchbat. Naast gratis
kost en inwoning verdien ik vijfhonderd
dollar per maand. Dit is aanmerkelijk
meer dan de locale schoonmaaksters
verdienen. Zij krijgen naast gratis maal-
tijden, tweehonderd duitse marken. Dat
is niet eens zoveel als je bedenkt dat op
de zwarte markt een kilo zout zestig
mark kost en een kilo suiker twintig
mark doet. Ecn noodrantsoen brengt
zelfs honderderwinrig mark op. Voor
het merendeel van de bevolking is dit
onbetaalbaar. Zij zijn helemaal afhan-
kelijk van wat UNHCR binnenbrengt,
en dat is voornamelijk meel. De meeste
mensen eten dus drie maal daags brood
(zoutloos). Een bijzonder eenzijdig
dieet. Mondjesmaat brengt UNHCR
kleding en schoeisel. Met name de
"luchtelingen zitten hier om te springen.
Zij kwamen hier drie jaar geleden alleen
met datgene wat ze aan hadden.

• Nadelen
Ondanks alle voordelen, die het tolk zijn
biedt, zijn er ook nadelen. Er is niks van
jezelf, het gebrek aan privacy. Soms voel
ik me een eeuwige gast. Het gevoel opge-
sloten te zijn in een gevangenis. Af en toe

ga ik, uiteraard met roestemming, van
de compound af om even ergens anders
te buurten in de grotere gevangenis die
enc!a"e heet. Uiteraard ben je ook af-
hankelijk van hoe commandanten je in-
zetten. Soms voel ik me net een woor-
denboek dat naar believen uit de kast
wordt gehaald. Natuurlijk accepteer je
dat, een alternatief is er niet.
De meeste jongens "an Dutchbat doen
gewoon hun werk, een enkeling is arrog-
ant. Deze laatste categorie ziet je niet
eens staan, en bezigt denigrerend taal-
gebruik ten aanzien van "locals". Ook
heb je er bij die snoep achter uit de vier-
tonner gooien, louter en alleen om de
kinderen onderling te zien vechten.
Hierdoor is al een kind verongelukt, dat
een achteropkomend voertuig te laat
zag. GelukkIg ben ik zelf dienstplichrig
geweest en weet dus iets af van de mili-
taire samenleving.

• Wanhoop
Toen ik negentien jaar oud was, heb ik
bij de luchtdoelartillerie ~ediend in de
buurt "an Zagreb. De dIenstplicht bij
het JNA bedroeg toen twaalf maanden
en daarna word je als reservist ingedeeld
bij de territoriale troepen. Maar dat is er
nooit van gekomen vanwege de oorlog.
Ik deelde de kamer met twaalf jongens
uit alle delen van "oormalig Joegoslavië.
Nationaliteit speelde toen nauwelijks
een rol. We maakten onderling wel
grapjes over elkaar, zoals Serviërs zijn

gek op macht, Montenegrijnen zijn lui
en Bosniërs zijn stom. Ondanks het feir
dat de meeste officieren Serviër waren,
werden we toch niet gediscrimineerd.
Wel was het zo dat religieuze uitingen in
het leger verboden waren, en iedereen
moest het leger in ook priesters en
imams. Als je uit gewetensbezwaar geen
wapen wilt dragen, krijg je een functie
zonder wapen, maar dan moet je wel
vierentwintig maanden dienen. Geen
aantrekkelijke optie dus. Een keuze ove-
rigens die ik zelf nooit overwogen heb.
Ik ben wel een moslim, maar ik weet niet
eens hoe ik moet bidden en ben zelf ook
nog nooit in een moskee geweest. Het
enige dat moslim aan me is, is mijn
naam en dat geldt voor veel mensen hier.
Alhoewel je in deze moeilijke tijden wel
meer mensen naar de moskee ziet gaan.
Ik zelf ga niet. Ik leef bij de dag. Als je
dat niet doet, dan hou je het niet vol. Als
ik van te voren geweten had dat deze
oorlog drie jaar zou duren, dan had ik
mezelf van kant gemaakt. Door bij de
dag te leven, hoef je geen hoop te heb-
ben. Om die reden zal ik ook geen rela-
tie beginnen. Wat heb ik haar en eventu-
ele kinderen te bieden? Ik kan me geen
enkele emotionele binding veroorloven.
Het gevoel "an wanhoop is soms zo
groot dat ik moet overgeven. Het ver-
stikt me en het wordt steeds erger.
Victim of fate zullen we maar zeggen."

Raadsman Bart Hetebrij
6 februari 1995, Srebrenica
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Een bootvluchteling werd 'stoter'

• Nederland
Winter 1981 kom ik in :":edcrland aan
in een opvangcentrum te Bussum. Het
eerste wat me opvalt zijn de rokende
koeien. L.ater hoor ik dat het bevroren
lucht is. De opvang was uitstekend. Ook
hier waren vluchtelingen TOen nog wel-
kom. De taal leren is verschrikkelijk
moeilijk. Ik begin gewoon weer op de la-
gere school. Als ik achttien ben, kom ik
er vanaf. Ondertussen verhuis ik naar
Z\vollc en ga verder met de Havo. Deze
school maak ik niet af, wel de ~{eao.
Eigenlijk had ik liever de Havo afge-
maakt, want m'n ideaal is jachtvlieger te
worden. In Zwolle woon ik met een
aantal Vietnamese jongens, ook boot-
vluchtelingen, in een huis. Heel ~ezellig.
We verdelen de taken en praten vaak

voor m'n plaatsje op de boot 3500 dol-
lar aan goud heeft betaald.

• Op de vlucht
De boot is twaalf meter lang en vier me-
ter breed. Bij vertrek zitten cr 155 men-
sen op. ?\toet je je voorstellen een hele
compagnie op zo'n buot. Vier dagen en
drie nachten zijn we op zee. Iedereen is
moe, hongetig, maar vooral dorstig. Ik
heb helemaal niks bij me en m'n vijftig
dollar ben ik in het gedrang ook al
kwijtgeraakt. Er sreekt l'en storm op.
Een sleper van Smit-L1oyd ziet af en toe
een stip op de radar. Door de hoge gol-
ven worden de vluchtelingeIl aall het
zicht van de stuurman onttrokken.
Uireindelijk weet de sleper ons op te pik-
ken. Aan de vlag menen we te kunnen
zien dat het een Franse boot betreft. Van
Nederland hebben we nog nooit ge-
hoord. l.aat staan dat we de
Nederlandse vlag kennen. Aan boord
krijgen wc drinken en eten. In Singapore
worden we afgezet en belanden in een
vluchtelingenkamp. Ook hier worden
we goed behandeld. Het is 1980, vluch-
telingen zijn nog welkom. ~a drie
maanden kan ik kiezen uit twee eindbe-
stemmingen: Nederland, omdat ik door
een Nederlands schip opgepikt ben, of
Amerika, omdat m'n vader in her Zuid.
Vietnamese leger gediend heeft. Uil
dankbaarheid voor m'n redding kies ik
voor t'ederland.

ker op. De eerste twee a drie jaar was ik
altijd bang, later wordt het heel nor-
lIlaal. Alles went. Hij is zelfs een keer
neergeschoten. Gelukkig kon hij zich
per p.\rachute in veiligheid stellrn en
pikte de marine hem uit 7,eeop.

Als één mythe op een andere botst, dan vindt cr cen zeer reële
geheurtenis plaats. Dat geldt hier in Bosnië net zo goed, als destijds in
Vietnam. De botsing tussen de mythes van het communisme en het
kapitalisme eindigde niet met de val van Saigon in 1975. Korporaal
Linh Vo (B-cie 13 infilat) is hier het levende bewijs van. Gehoren en
getogen in voormalig Zuid-Vietnam zag hij zich genoodzaakt op
twaalfjarige leeftijd afscheid van zijn familie te nemen en op een boot
te stappen met onbekende bestemming, louter en alleen om zich aan
de dienstplicht te onttrekken. Ik praat met hem over zijn jeugd in
Vietnam, z'n familie, z'n ontsnapping, over Nederland, en over z'n
keuze voor het leger met de daarbij behorende uitzending naar
voormalig Joegoslavië. Hier uit Srcbrenica het verhaal van een
bootvluchteling die "stoter" werd.

Het is 1980 . .\1'n vader zit al weer vijf
jaM vast. Al die tijd hcb ik hem niet ge-
zien. Ik bewonder mijn moeder om haar
trouw iegens mijn vader. Tallozen zou'
den een andere, meer gemakkelijke weg
bewandeld hebben. Misschien komt dat
door haar strenge, katholieke opvoe-
ding. 1980 is nier alleen het jaar dat
mijn vader z'n eerste gevangenis-jubi-
leum "viert", maar het is ook het jaar
waarin ik als twaalfjarige een oproep
voor militaire dienst kril.g. Vietnam
voert op dat moment oor og tegen de
Rode Khmer in Cambodja. Het
Vietnamese leger gebruikt voor deze
oorlog liever kinderen van voormalige
collaborateurs dan hun eigen zonen.
?\locder wil me 1.0 snel mogelijk het land
uit hehhen. Ze vraagt aan me of ik oma
in Amerika wil bezoeken. 's ;'\Iachts
kleed ik me aan en krijg nog vijftig dol-
lar in m'n broek/.ak gepropt. Wc lopen
stiekem richting zee. De douane is al
omgekocht. Pas later hoor ik lbt zij

• Val van Saigon
Het is 1975 en op het nieuws horen \ve
dat Saigon is gevallen .• \t'n vader over.
weegt te vluchten. Er is plaats voor twee
in de jachtbommenwerper. Hij besluit
uiteindelijk bij z'n gezin te blijven. Hij
toeval wordt hij op dezelfde dag ook
nog majoor. Het hele land is in chaos.
We gaan naar Saigon om ons bij de rest
van de familie re voegen. Daar blijkt dat
mijn grootmoeder, met al haar kinderen
behalve mijn moeder, met de
Amerikanen vertrokken is. De mensen
die voor de Amerikanen werkten mue-
ten zich nu melden. ?\1'n vader gaat vonr
twee j3ar de gevangt'nis in. Na die twee
jaar volgt een selt'ctie. Jachtvliegers val-
len in de zwaarste categorie "oorlogs-
misdadigers". Zij hebhen per slor van
tekening !,:oord-Vietnam gehombar-
deerd. Hij wordt m.ergeplaatst naar een
werkkamp in ht,t Noorden. Ilij zal pas
in 1990 om gezondheidsredenen vrijko-
men.

.Jeugd
Op 19 maart 1968 ben ik geboren in
Saigon. Vlak daarna verhuizen we naar
een militaite basis aan de rand van de ri-
vier de ~Iekong. Aan de overkant begint
Noord-Vietnam. Vooral 's nachts wor.
den we door vijandelijke artillerie onder
vuur genomen. De sirenes beginnen te
loeIen en m'n vader wordt met een jeep
opgehaald om zich klaar te maken de
overkant re bombarderen. Ondertussen
zoeken \vij de veilige ruimte van de bun-

"In 1954 viel Vietnam in nvee delen uit.
een: het communistische noorden en het
kapitalistische zuiden. [n dat iaar he-
sloor miin moeders familie naar het zui-
den te gaan. Als streng katholieken kon-
den zij zich niet met de nieuwe leer ver-
eni~en. Overigens zijn de meeste noor-
delingen streng en strikt in de leer of ze
nou communistisch of katholiek zijn.
Misschien is dat inherent aan het zware
boerenhesta.ln. In de jaren zestig ont-
moette zij mijn vader, die uit het midden
van Vietman komt. Toen ze elkaar ont-
moetten, was hii al beroepsmilitair en
diende als jachtvlieger bij de Zuid-
Vietnamese luchtmacht. Hij was toen al
een on'rtuigd anti.communist. De exe-
cutie van zijn vader door de noordelin-
gen 7.alhier aan bijgedragen hebben.

Korpomill Lilll! V(J

EGO lArRIL 1995 - 5



I
I

over onze families In Vietnam.
Rcgdmati~ schrijf ik naar huis en pro-
beer hen met wat geld te ondersteunen.
Ze hebben het heel z\vaar. Economisch
gaat het heel slecht.

• Ouders in Australië
liet is 1990. Ik krijg een beid van mijn
moeder dat vader, lo[cnd, naaf
Thailand gevlucht is. Hij on h(,[ nier
meer aan zich dke dag op het politiebu-
reau te melden. De angst om zomaar
weer in de gevangenis re belanden was te
groot . .\-loet je je voorstdien wat cen
tocht dat geweest is. Lopend van
Vietnam dwars door Lws naar
Thailand. Hij leefde op datgene wat hij
in de jungle vond, voornamelijk insek-
ten. ,'tocder en broer bleven achter om-
dat het risico van overval en verkeadl-
ring re groot was. Ondcnusscn moet
moeder de autoriteiten omkopen en een
verhaal ophangen dat hij op familiehe-
zoek is.
Vader zal een half I'aar als geregistreerd
vluchteling in Thai and hlijven. Hij kan
zo n,lar Amerika, omdat hij in :"oord-
Vietnam gevangen heeft gezeten.
.\1isschien heeft hij wel informatie over
vermiste Amerikaanse soldau'n (:'vtlA'sj.
Omdat m'n vader zich door de
Amerikanen verraden voelt, kiest hij
voor Australië. Ook het Australis<:he
klimaat speelt een rol, want de vlucht
door de jungle en al die gevangenisjaren
hebhen hem lil.'hamelijk gesloopt. Niet
lang daarna volgen in het kader van de
gezinshereniging mijn moeder en mijn
broer. .\1ijn familie heeft nu een goedlo~
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pend Vietnamees restaurant in Canherra
en m'n broer studeert zelfs economie
aan de universiteit.
In 1991 zit iedereen van mijn familie vei-
hg in Australië. Ik heb m'n vader dan al
zestien ja.lr niet meer gezien. De verras-
sing is enorm als ik hem in de Surprise
Show van Hennie Huisman terugl-ie.
Een plannetje van m'n vriendin.
Tegenover me staat een vreemde man. Ik
weet niet wat ik moet zeggen, Eigenlijk
hen ik hang om de avond met hem al-
leen door te hrengen. lk Haag mijn
vrJenden er bij te hliJvcn. Langzaam
wordt een vaJer~zoon relatie opge-
hotlwJ. Na drie maanden vertrekt hij.

• Anderen helpen
De verhalen van mijn vader over zlln
gruwelijke ervaringen stemmen me tot
nadenken. Ik wil op een of andere ma-
nier mensen helpen, die net zo in de el-
lende litten als wij hebhen gezeten. Als
ik 's avonds op de telt'visie reclame over
luchtmobiel lie, staat mijn besluit vast.
Ik wil uitgezonden worden naar ramp-
of oorlo~sgebieden. In plaats van alti)d
zelf geholpen tc worden, wil ik nu eens
aan Je andere kant staan. Na een pittige
opleiding kies ik vanwege m'n Meao op-
leiding voor de fun<:tie van hulpadmini-
strateur.
Nu zit ik hleT lil Bosllle. om pre(les te
Zijn bij de Bravo-(;ompagnie In
SrehrenÎCa. Soms vind ik het jammer dat
de V~ nier een ruimer mandaat heeft,
maar louter door haar aanweZigheid
kunnen tenminste de llla(;hrel(uen, zo.lls
vrouwen en kindt'ren, van voedsel wor-

-

den voorzien. Overeenkomsten tussen
de (;(lllflicten in voormalig /oegoslavië
en Vietnam zijn er nauwdij S. De ver-
schillen zijn echter des te aanmerkelij-
ker, Joegoslavië heeft een lange traJitie
van wantrouwen, haat en oorlog.
Daarnaast kiest men partij. Men is
:'vloslim. Kroaat of Serviër. Ook svste-
matische verkrachting als onderdee( van
de haatcampagne kwam hij ons niet
\'oor. In Vietnam koos je ,mders partij.
Je werd communist of bpitalist, Een
traditie van haat was ons onbekend,
vandaar dat plundering en verkrachting
slechts incidentele vormen aannam.
Noord- en Zuid-Vietnam vormen nu
\veer één land en dat gaat, weliswaar
met vallen en opstaan, redelijk, In
Joegoslavië zie ik dat nog niet gebeuren.
De haat IS hier la hevig. l'\ee, ik denk
dat de oorlog hier nog hecllang zal gaan
duren,

Het COlltrast met Nederland is enorm. Ik
mis Nederland nu al, ik wil daar voor al-
tijd blijven. I.aatst hen ik op familiehe-
zoek geweest in Australië, een mooi land
maar het trekt me niet. (harnaast hen ik
ook m'n familie ontgroeid. Ik zou niet
meer in het strakke gereglementeerde
Vietnamese familieleven passen. Ben ik
teveel Nederlander geworden? Ik weet
het niet. Wat ik wel weet is dat ik alles
aan dit land te danken heb en Jat de
mensen erg vriendelijk zijn. Als ik op
Schiphol uit her vliegtuig stap, zal ik de
grond kussen."

Raadsman Barf Ht:tebri;
11febru.lri 1995, ScI"eniC<l



VERLIEFDHEID MAAKT NIET BLIND

Ik hen meI mijn 63 jaar nog steeds verliefd. Op de stad waar ik tijdelijk
":,?on:. Kaap~.tad. De mC!!SC~lvan, alle l~l()g~liîke klcurcl~ ,::~n_;dc r~gcnboog
7.1JOvriendelIJk en gastvrll_ En Zutd-Afrlka IS ccn waanzmrllg nlOOI land vol
variatie, waar ik niet genoeg van kan krijgen. Maar soms kan ik me toch
fI.i,nk ergeren, \••..ant sommige Zuidafrikanen kunnen ook onuitstaanbaar
lIl"'

Dat bleek weer eens bij Je dood van Joe
SIon), de communist, die ooit gehaat
werd als de pest Joor de .13nhangers van
de apanheid en die bij Je zwanen Je
meesr geliefde blanke was. lil Je korte
rijd, dar Joe minister van \'Olkshuisves-
ring was, h.ld hij zo'n indruk gemaakt
op zijn vroegere tegenstanders, dar zijn
dood alom betreurd werd - met uitzon-
Jering tbn \'al1 die ene gevangmiscipier,
die de vlag halfstok moest hi/"scn en cr
toen maar een dooit, rat aan )ond. Dat
Joe w'n diepe indruk heeft gemaakt,
verhaast niemand die hem bij zijn k'ven
heeft gekend - de gehate communist was
een buitengewooTl vriendelijk mens, die
volstrekt toegewijd was aan de strijd te-
geil racisme en apanheid. Het was dus
hanverwarmend om te zien d.u zovele
ZuiJafrikanell de dood vanloe betreur-
den. Overal in het land wer en propvol-
le herdenkingsbijeenkomsten gt'houden,
met gloedvolle, lovende
toespraken. Joe SloH) zou
zelf wel een paar geestige
opmerkingen hebben ge-
maakt over die eerbewij-
zen en ook over de pogin-
gen om hem, de .lthcist,
al~llOg in te lijwn in het
Rijk van De Gelovigen, In
de Anglicaanse kathedra.tl
van Kaapstad (waar vroe-
ger 70 vaak protestbijeen-
komsten werden gehou-
den) begon de eerste pries-
ter al meteen van dik hout
zaagt men planken: Wij
hevelen zijn ziel in de ge-
nade t'UlI God. De priester
dacht misschien zelfs, dat
hij de atheïst Joe 510\'0 nog
een laarste dit'nst bewees,
maar hij ging wel lijnrecht
in tegen diens uitgespro-
ken wens. Vervolgens wa-
ren er een paar christelijke
voorgangers, die zich wel
aan Joe's wcnsen hielden
en ontroerende toespraken
hielden. ~b.tr daarna er-
genIe ik mij weer aan die
rabbi (joc was gehoren uit
een joodse moeder), die
het nodig vond om ecn
stuk uit het Oudc
Testament te lezen in het

"~I
Hebreeuws. Ilij zei nog: tc hopen. d,u
JOl' dat misschien als klein kind wel eens
had gehoord! En tenslotte was er nog
die priester. die ('veil vermeldde. Jat er
door sommige christenen protest was
aangetekend, Jat in de kathedraal V.Ul
,lartsbisschop TUTUeen hijeenkomst was
georganiseerd voor deze vervloekte
communist. De priester verhaalde daa~-
op hoelezus n'lf had verklaard dat die
ene hei l'nse RomeÎnse soldaat een I;ro-
tere l;c1ovige was, dan zij die beweren
gelovig te zijn. Ik kreeg kriebels, waIlt
dat betekende volgens mij: ~AI was Joe
Slovo dan een communist, hij was toch
een fatsoenlijk mens". Tijd<:ns zijn leven
hedt Joe Slovo wnder enige moeite sa-
mengewetkt met progressieve geestelij-
ken binn<:n en buiten Zuid-Afrika. ,\Ia.lr
vele Zuidafrikaanse geestelijken en gelo-
vigen hebben altijd geweigerd om com-
munisten zoals Joe 5lovo serieus te ne-

men als bondgenoten. Dat waren im-
mers de "misdadigers van het Rooie
Geva,tr" die de Christelijke Beschaving
bedreigden? Ku begint her langzamer-
hand door te dringen in het nieuwe
Zuid-Afrika, dat communisten zoals
Chris Halli t'n Joe 510'10 terecht V(xhten
tt'gt'tl het systeem dat helemaal niet
christelijk was. En bij de hegrafenis zei
die andere rabbi, HarrÎs, dat de gelovi-
gen, die 510\'0 gisteren nog voor terrorist
hadden uitgemaakt, nu hun mond moes-
ten houden. En dominee Barne)' Pityana
zei n.\drukke1ijk dat Slovo geen christen
was: Ieder mens heeft het recht om hem
te geloven of niet te geloven. Maar jam-
mer genoeg konden andere dominees en
priesters zich niet inhouden - zij eisten
Slovo's onsterfelijkheid op binnen hun
eigen versie van Hemel en Hiernamaals.
En daarom erga ik mij (soms) aan
Zuidafrikanen, die het niet kunnen uit-
staan, dM sOlllmige mensen niet aan enig
geloof willen meedoen. Als een \"olgellde
keer weer christelijke, islamitische, jood-
se 'lootgangers de overledene postuum
opeisen \'oor de religie, loop ik opnieuw
de kerk uit.

Karel Roskam
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BALANCE
Nieuwe CD Van Halen
biedt niet echt iets nieuws

Een tijdje geleden mocht do.: fanclub van
Halen het genoegen smaken een bijzon-
der optreden van deze wereldberoemde
band bij te wonen. Het rock-kwartet
speelde immers in een kleine zaal op een
geheime locatie. Die "geheime locatie'
bleek een zaal te zijn in Arnhem. Her
markante eraan was dat, terwijl de zaal
toch zo'n duizend man kOIl yt'fstouwen,
dat vuor een act als Van Halen natuur-
lijk peanuts was. Het was voor de fans
een uitgelezen
kans om eens bin-
nen een afstand
van een aantal
meters naar hun
idolen re kijken.
Het optreden, dar
ook live uitgezon-
den werd door een
hekende Neder-
landse radio om-
roep, was de ecr-
ste presentatie van
de nieuwe CD van
Halen, Balancc.
Te horen en re
zien was hoe ook
op een klein podi-
um de band over-
kwam als een
bruisende, en.
thousiaste groep
muzikanten.

• Levende
legende
Gitarist Edward
van Halen komt
de eer toe de tech-
niek op de electri-
sche gitaar een
enorme duw te
hebben gegeven.
Dat is al mereen te
horen op de eerste
- toen nog - LP
'Van Halen' uit
1977, waarop hij liJn fmgertappmg'
techniek virtuoos demonstreerde. DH
snufje komt eigenlijk uit de tlamencowe-
reld en houdt in dat, hehalve de hand
waarmee de akkoorden op de gitaarhals
gedrukt \vorden, ook de andere hand op
de hals in de weer is. Door het met beide
handen indrukken van snaren op ver-
schillende momenten, oIltstaan werve-
lende solo's. Dankzij dit v{'rnuftige foef-
je kreeg Edward van Halen de status van
levende legende.
Toen deze tcchniek als een schokgolf
door de wereld van rockmusici dender-
de, trok menige aankomende gitaarbeul
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zich beschaamd en verbijsterd terug in
het oefen hol. Inmiddels kan geen enkele
zichzelf respecterende hardrockgitarist
nog zonder. Supertalenten als Steve Vai
en Joe Satriani maken er te pas en te on-
pas gebruik van. ""laar buiten deze be-
langrijke vernieuwing is het spel van
Edward van Halen ook opgebouwd uit
zorvuldig gedoseerd effectengebruik.
:'\liet alleen is dat te horen op de nieuwe
CD Balance, ook tijdens het privé-feest-

je van de band in Arnbem bleek hoe
goed hij in staat is om zijn heavy gitaar-
spel fraai in te kleuren met diverse rand-
apparatuur.

• Nieuwe CD
In het repertoire namen de nummers van
de nieuwe CD de grootste plaats in. Op
Balancc staan 12 patente rock num-
mers, waarvan het bijzondere vooral te
\'inden is in de intru's. Zo zijn de eerste
seconden van het eerste nummer
Sel'enth Seal gevuld met de gezangen
van Tibetaanse monniken. Van de ins-

trumentale stukken lijkt StTlmg Out op
het werkstuk van een 1ge eeuwse geflip-
te componist op een ontstemde piano,
en biedt Doin' Time maffe percussiege-
luiden die van box naar bo)( kruipen.
Bafllchiterium is nog het meest conven-
tionele instrumentaaltje. i\.1aar het is
\'eel bezadigder van opzet in vergelijking
met het razendsnelle vuurwerk, wals in
Eruptioll of Spanish Ft)', dat op eerdere
CD's te horen was. Amsterdam, bedoeld

als ode aan onze
hoofdstad, refe-
reert natuurlijk
weer aan de kof-
fieshops en de rosse
buurt.
\Vat live meteen
hoorbaar werd, is
dat her kwartet
zich ont\vikkeld
heeft tot een dege-
lijke rock band.
Dat na een a3ntal
CD's van wisselen-
de kwaliteit. En het
aan de kant zetten
van frontman Da-
vid Lee Rorh en
diens vervanging
door Sammv
Hagar. .
Het bijzondere is
vooral te vinden in
de aanstekelijke
liedjes, en het voor-
treffelijke vakman-
schap van de gita-
risr, naar wie, sa-
men met broertje
Alex op drums, de
band is genoemd.
Zo werd de solo uit
DOII't tel! me, die
ongelofelijk mooi
door effecten inge-
kleurd is, perfect
weergegeven. Voor
de fans was het al-
lemaal worst. De

goden van zo dichtbij en speciaal voor
hun was op zich natuurlijk al dè beleve-
nis, goed voor menig gloeiend verhaal
aan de kleinkinderen. Voor de objectie-
ve luisteraar werd duidelijk dat Van
Halen weliswaar niet meer tot ècbte ver-
nieuwende dingen in staat hleek, maaT
dar het muzikale spel en het plezier goed
overvonkten. Dat de band het zelf ook
een prima avond vond verhaalde zanger
Hagar. Hil. riep dar het jammer was dat
ze niet vij miljoen méér uitzinnige fans
van een dergelijk kaliber hadden.

Theo Paymans



Wanneer kunnen we weer bloemen plukkent

De lucht Îs stralend blauw.
Wolkenloos.
De zon schijnt.
Het fuikt naar lente o"eral.
Na een winter met veel sneeuw,
veel regen en vcel modder.
lijkt het eindelijk opgeruimd.

Hel is stil.
Je hoort alleen wal lllcmcn praten,
en in de vene blaft een hond.
Er wordt al een weck niet meer geschoten.
Geen inslagen van mortieren meer.
De mannen lopen niet langer met hun
wapens machteloos te zijn.
Ze hebhen de wapens al een weck
niet meer nodig.
Kinderen lopen op straar,
Ze mo~en weef naaf school.

Het is vooriaar.
Buiten ruikt het naar belofte.
In de berm staan langs de kant
van de weg bosjes met gele
primula's te bloemen.

Ik wil cr wat uitsteken,
om mee naaf binnen te nemen,
om ook binnen de vrede
welkom te heten.
Een ongewapende man rent op me af.
Hij trekt het zakmes uit mijn handen:
Overal liggen nog mijnen.
Je moet nog geen primula's uitsteken,
je kunt nog steeds geen bloemen plukken.

Het zal nog l'en hele tijd duren
voordat het echt Ieme wordt.

Immy Beijer

Dl' ['Ulfrll.Jlistell HO/III(lIl ('11 \'./11 (;ogh
Iieb 1/'11l'oor de r('(lJter gesl.l,1II wcgclIs
godsl,Htaill,\!,. Ze luddclI i'l hili /'U/1111111
mCIISCI/gckwetst inlnm {J('ilig geloof. {I/
OIIS [,md wordt 111('11daan'oor lIiet l'cr-
oordeehi lot de doods/r,lf. I!olm,lIl
wad zelfs l'rijges/Jrokcll, omd,l! {'r I/hhlr
ééll ,hristell ('('11 ,1.1IIkf,l(Iit ",Id /IIgc-
di('lld, Door de {!Ifhliciti'lt /'o!gdclI cr
mei'r, ma,lr die reh'Ide dc lII,lgistmat
lIiet //leer mce <lisgckwctsten.

Vee/mens('11 IicbbclI C('II h'/'ells'n'l'rtlli-
gillg dl" l1Iet ,I!S "ûsis 1Jec/i het gc/ool ill

eell hi/zolldere opcllihlrillg, FCII ,1,lIIt,l!
dJristcIICl1 I'illdt dcr/Jdh'l' d,lt f-fie //11.'11-

S/,II lIiet gekwetst kl/llllell wordcil. Tod,
Il'JrCI/ pee! menselI kU'il.ld door IJet I/I.'r-
h,l,d I"m d(' toelll/hiligt' minister I'all jlls-
tilic Hirsch !tll/ill. ti/dclls de CfJA-I'CY-
kiezi/lg.'f-:Jlllp,lgllt', Ilii steidc tOl'l/ .Ia!
een Y('gerillg ZOllder lJel CDA, eell .'a-
lIlell1l'1'illg op!elJerl, lI'ililrill ollders IIICt
,'CII geliaildie,lpt kind kll'aliik za! wor-
dell gellO/llcll d,l! ::e geell !)es/IJit h"hIJen
gelll!lll,'n /'uor eCII ,lhortus. ZO'II 1II,1,lt-
Sdhlppii i.' Iliet dnisteliik, dus /',/11 God
los. Hir.<c/J Rll/ill ell zijn IIIcde-c/niste-
lIell gl'fnuikcl/ hllll OPI',lItillg Ol'er ,I/Jor-
t//s en t'1I!fhlll,lsie ,iI.' Id,ltste .<trohilllll
['OOr het !)etirijn'n l',m ehristdi,kt' poli-
tiek, Die str,lfeXil: Ihlli geen SIIae.', {h't
CDA /'a/oor tll'intiR zetels.

Degt'IIt'1l die zid' kw,ud 1II,1,lkh'lI ouer
deze wij::e r'1l11 f-';llllpJgnc I'o,'rell 1("Iy('11
ill feite ook xckll'ct.<t. Hel I(',IS geell
gods!<l.'tcring lIIa<ll' IIIclIs[,/stering. TodJ
.<t,l/'tc nil'lIhlll(l 1I,I.Ir <ie rechter 01/1 de
minister /'all Justitie eucl/fllce! tI' bten
/'t'roord l' /CII.

Hij de E/'i/llgelische GmnJf-'p l/'ordt ("(m-

lmu !mll opl'.ltling 01'er ,lborlll.' t'lI
cut!J.I/lIlsie in de IlYogr,IIIIIII,(S 1'l'YU't'rkt.

Doel hia/',lII is het /i,dellt.;! op pól te
houJen. Ol'er Clltlhlll<lSÎC 1IZ,1,lkt 111('11de
outiere //IelI.' !lil/I~ Ill.'o{ /11elk ,'azor-
gmg.<- ol !JeiaarJ;'lItdJllis d" l'erpletog-
kUl/digt' k/û,lr St,l.lt met de illjedieslJllit.
/1/ het zich'n{Jl/is St,hl/ ,ldNa elk:e d"l/r
iemand dit' ft' /e/'('II wil hekortclI. Bii
,l/)(Jrtus stell mell l'oortdurelld d,1t UIlS
blld door de (lIltH'ikkeimg /'<111 de wet-
gC/'illg, ,Ilgliidt 11I1,1r 1'1'/1goddeloze S/l-
IIIcnlet'illg. Akll I'erzwijgt d.lt Iict ,l,mtdl
,1!)()rW.'.'CIl ill O/IS !,md hct l.wgsl is ill de
{Jele wereld.

Ol/d-lJ()o/:ir,I,ldslII,lII Lips ::ei destijds
d,l! hltllhlll/sft'lI (~el/ge::,lIl1ellli,h' ,I/keer
/;,Iddell uoor iedere l'onl! 1'<lII indoctrl-
lI,aie ell ill dc tWt,,'tie pl<l,lt.< !)"kelld ZiJlI
OIIJ !mll gcroemde hlwl,llIIslische tolt'-
Yilntlt',

Eller::ijds i.' dc wijze waarol) Ho!nhm ('11
\',111 GOR{J .'oms (Jun chriS/{'l1ell .'ehrii-
1'1'11geNI midde! 01/1 ooil te k01ll1'1I tot
('nige dia/oog. Ander'.':i;d.' is {Jet de I'r,wg
ol hel jlli.'t is 011/ ,I!tijd 1II,lIlr die t:ef(JCII/-
Jt' hWlklni.'tische to!er,mtie iJ(log te
!,,(JI(,1t'II,

Cf)r Om
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VECHTERSBAZEN
'MILIEU' NIET

OoriogsvocrdcTS hebben weinig op met het milieu. Ze hehben wcl andere
:Laken aan hun hoofd. Dat blijkt steeds weer uil de tv-beelden vanuit Bosnië,
de Kaukasus en waar het verder maaT broeit, konkelt, vecht. Toch zie je dat
in eerstc instantie niet af aan ~ic fil~fragmcntcn .met tanks, gepantserde ge-
vechtswagens en ander maleneel. Soms vallen dIe beelden zelfs op door de
serene rust die vcel van die oorlogslandschappen uitstralen. Alsof zomaar de
lente kan beginnen, de bloesem ..kan verschijnen, hel leven van alledag z'n
rechten kan vasthouden. Even hJkt de reportage dan een VVV.truc: als de
oorlog voorbij is, kom dan gauw, cr is hier veel re genieten.

Een illusie van wede, van nJtuur, hegc-
leidt het oorlogstuig. Tot dat cr ergens
in ,.o'n tank, zo'n gevechtswagen gas
wordt gegeven, er plorsclin!,\haast gebo~
den is, de zaak versnelt. Zwarte vuilig-
heid vertli1t de knalpijp. ~og vóór cr
een schot is gelost, gaat het landschap al
op in rook en roet. In :-':ederland wordt
zo'n voertuig direct van de weg gehaald.
D;l;lr kennelijk nier.

• Carterolie tussen de rotsen
Oorlog blijkt niet alleen vaak een ge-
vecht tegen de vijand, m;lM ook tegen
natuur en milieu. Dwars door die tv-
beelden borrelen vragen op. Is de motor
wel goed afgesteld, de olie wel op tijd
ververst? Kunnen ze niet wat blmer rij-
den, d.H scheelt br;lndstof. Doen ze daar
eigenlijk wel aan goed onderhoud? Zijn
cr in die landen wel milieuvoorschriften
in het leger? Zijn er afspmken, interna-
tionale conventies als het om het hehoud
V;ln het milieu in oorlogstijd gaat? ~ee,
natuurlijk, het maakt die vechtende idi-
oten van hoog tot laag en hun opdracht-
gevers vcr weg van de vuurlinie waar~
schijn lijk helemaal niets uit. Zo zullen 7.('
hun bierflesjes niet in de glasbak gooien
en hun propagandakramen niet bij het
oud papier. Zo laten l,e hun carterolie
gewoon nog in het gras, tussen de rot-
sen, in de drinkpoel lopen. Zo schieten
ze kostbare watl'rreservoirs stuk, Zo
vernietigen ze eeuwenoude olijfholllen
als dat ze beter uitkomt. ~liliell? \'\'at
maakt het ze uit? Geen moer waar-
schijnlijk. Op de buis h3alt het 3Jlt-
woord de vragen binnen enkele secon-
den in. De oorlogsheelden zijn op het tv-
filmpje snel gesneden: na de oprukkende
tanks, na de roetwolk uit de knaJ'ijp,
wordt de dood uit de loop getoon . En
langzaam zwenkt de camt"ra mee. Vcr
weg ploft de gran;lat nccr op l'en groepje
huizeI!. \X!ar wegspuwend vuur V,ln dl:'
inslag en een wolkje stof. Een woning,
('l'n school, een ziekenhuis? Geen bewe-
ging daar meer te zien. 'Het milieu' telt
even niet. ..
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• Kortstondig incident
Ourlog tussen mellSen sleept natuur en
milieu als vanzelf met zich mee. Hue
smeriger de snijd, hoc minder selectief
slachtoffers worden gemaakt. Naasr de
mens worden planten en dieren vaak in
gelijke mate getroffen. Toà, bijna van-
zelfsprekend, vrijwel ieder gewapend
conflict is voor dielelfde natuur slechts
een kortstondig incident, een rimpeling
in de geschiedenis. Planten en dieren
hebben geen geheugen. Ze nemen de
draad gewoon weer op. Dat is muui
meegenomen. Mensen lijden soms nog
generaties. Als de doden zijn geborgen
en begraven, als de mijnen zijn geruimd,
als het oude wapentuig IS weggehaald,
hergehruikt, als de huizen zijn ber-
bouwd, dan nog blijft het oorlog. Voor
de natuur niet. Zij lijkt taaier. De maat
van de menselijke strijd legt het meestal
af tegen de grootte en het uithuudings-
vermogen vall de n;ltuur. Zelfs op de
meest verbrande plekken doet de natuur
al snel een poging het verloren gegane
terrein terug te winllen. Zaden kiemen
in de omgewoelde groud, vugels zien een
prima nest in een half afgerukte boom-
tak, een diepe bomkrater kan plotseling
een poel voor salamanders of padden
ûjn. Zelfs de meest toegetakelde slacht-

velden bleken een enorm herstelvermo-
gen te hebben. Half Noord-Frankrijk
bleek in 1918 een grote, lugubere mod-
derpoel, met talloze boolllskeletten als
enige oriëntatiepunten. Vanzelfspre-
kend, het heeft even geduurd, maar IIU is
er tussen Verdun en Ieperen weer een
vertrouwd bedd. De natuur hceft haar
rechten hernomen. De spreekwoordelij-
ke klaproos heeft het er weer voor het
'.eggen. De oorlog zit onder de grond,
niet er boven .

• Gevecht tegen onszelf
Nederland is gelukkig een tamelijk vre-
dig land. Vanzelfsprekend zijn de litte-
kellS van 1940 l'n van 1944/'45 nog wel
aanwijsbaar. !vlaar veel is het toch niet
of ie moet plaatselijk heel goed bekend
zijn. En in dat vredige land \vorden zelfs
de tanks goed afgesteld. In de krijgs-
macht is 'het milieu' als aandachtspunt
redelijk aanwezig. Het leger, als bedrijf,
kent uok een 'bedrijfsinterne miheuzorg'
~1et alle discussies daaraan verbonden
over de redelijkheid of onredelijkheid
van een aantal richtlijnen en maatrege-
len. .\-1ilieubehoud is meer een gevecht
tegen unszdf dan tegen de ander. De
krijgsmacht, onl.e krijgsmacht boft. Er
heerst daar een '.ekere mate van orde en
ook tucht. Beter dan in de burgermaat-
schappij kunnen een aantal zaken goed
worden geregdd, 3fgnlwongen op onze
eigen wil, op Olls eigen onvermogen.
Gelukkig maar dat we alleen nog maar
die eigen oorlog behoeven te \-oeren. De
overwinning is daar zeker nog nict bin-
nen, maar de strijd is in ieder geval wd
een stuk milieu-vriendelijker dan in de
Kaukasus, rond .\-Iostar of waar dan
ook op de bedJbuis.

hits Alaas



VERTREK BLAUWHELMEN
DESASTREUS VOOR
BURGERS EN KRIJGSMACHT

Dat het eventueel onvermijdelijke venrek van de lllaU\ ••..hclmcn uit Bosnië
desastreus zal zijn voor de burgers in de zogenaamde \'ciligc gebieden is van-
zelfsprekend. Overgeleverd worden :lan de Servische belegeraars is ccn
rampzalig perspectief. Het betekent honger, vervolging, verplaatsing. gevan-
gen genomen worden. en voor ccn aantal marteling en dood. Het bevel tot
terugtrekken kon wcl eens sneller genomen worden, dan \vcnsc1ijk is. Te
veel is benadrukt dat UNPROFOR, de VN-blau\\'helmcn. te kort geschoten
zouden hehben, zonder dat datgene wat wel gelukt is tegen dat wat niet lukt
werd afgewogen.

• Kosten-baten analyse
Een kosten-baten analyse van de huma-
nitaire hulpverlening laat ongetwijfeld
zien dat het lenigen van de nood van de
burgers opweegt tegen de politieke m
militaire kosten in de zin van ook ge-
dwongen hulpverlening aan de strilden-
de parrijen en het potentiële of feitelijke
gijzelaarschap waardoor efficiënte
luchtaanvallen niet mogelijk waren. Het
mandaat voor UNPROFOR strekt
slechts tot humanitaire hulpverlening en
krachtens een Veiligheidsraadsresolutie
rot het garanderen van de veilige gehie-
den. Beide taakstellingen kunnen en
konden inderdaad in bepaalde gebieden
van Bosnië slecht of niet uitgevoerd
worden. '\'Iaar bii een eenmaal uitgebro-
ken burgeroorlog, waarbij geen grote
economische en politieke belangen op
het spd staan was bil gebrek aan bereid-
heid tot grootschalig militair ingrijpen
de humanitaire actie het enige dat de in-
ternationale gemeens<.:hap 7.i<.:hzdf toe-
stond. Humanitaire hulp was dan ook
niet de garantie dat de door Jiezc1fde in-
ternationale gemeenschap al dan niet te-
recht erkende staat Bosnië aan een ne-
derlaag zou kunnen ontkomen.
Het niet als zodanig bedoelde maar fei-
telijk wel partijdig uitwerkende wapen-
emnargo bespoedigde de overwinning
van de Serviërs, die sleçhts op basis van
hun overwinning een vredesregding wil-
len accepteren. Op z.Îch is dat een ge-
bruikelijke gang van zaken, tenminste
dat was zo de laatste 2000 jaar het ge-
val: de o\".erwinnaar bepaalt de vrede,
hoc ve~werpelijk die overwinnaar ook
moge zIJn.

• Militaire oplossing
Nu de internationale gemeenschap ken-
neliik die overwinning .terecht - niet aan
deze overwinnaars gunt is cr een pro-
bleem dat zolang de Serven op hun
standpunt blijven sta.m, uiteindelijk al-
leen militair kan worden opgelost. Die
oplossing kan bestaan uit een door hen
ernstig genomen dreiging of uit d;ud-

werkelijk I;ruOT militair ~C\vcld. Die
dreiging zou gevormJ kunnen worden
door de vrees \'oor grootschalige lucht-
aanvallen door de ~A VO en een door
het opheffen van het embargo met zware
wapens uitgerust Bosnisch leger. Als die
dreiging echter niet serieus wordt geno-
men en daadwerkelijk groot geweld
door de NAVO en de versterkte
Bosnische krijgsmacht wordt aange-
wend, zal de kans bestaan dat Klein
Servië weer partij wordt en de Bosnische
hroeders te hulp komt, terwijl Kroatië
van de situatie ~ebruik kan maken door
Je Krajina weer te heroveren. Dan "al
grootschaliger dan voorheen de hele
oorlog weer over gedaan worden. En
dan zal het Je vraag ûjn of de Serven
zich letterlijk naar de onderhanJelings-
tafel laten hnmbarderen. :\Iaar mis-
schien moet dat maar gebeuren. Een feit
blijft dan dat Je blauwhelmen wel niet
vervangen zullen worden door V~-
groenhelmen eTldt' Veiligheidsraad ver-
lamd zal worden door eeTl veto van
Rusland als men te veel wil bombarJe-

ren en Joor Je VS als zulks te weinig zou
gebeuren. Structurele onenigheid in de
Veiligheidsraad zal het gevolg zijn, ter-
wijl de NAva zich in de ogen van
Rusland niet als een verdedigingsorgani-
satie, maar als een offensieve macht zal
manifesteren.

• Verlies aan legitimiteit
Daar de blauwhelmen kennelijk niet
meer konden functioneren en de inter-
nationale gemeenschap geen geveclus-
eenheden op Je grond wil inzetten zal
men zich noodgedwongen met het lucht-
wapen moeten behelpen, :\1aar daar ex-
Joegoslavië geen woestijn is en burgers
en oorlogvoerenden vaak dicht bij el-
kaar zitten zal dat effectief bombarderen
nogal wat bommen in de aarde hebben.
Het resultaat van het terugtrekken van
de blauwhelmen is rampzalig voor de
vele honderddui"enden in de veilige ha-
vens, z.eker als van daaruit de Bosniërs
straks weer in de aanval zouden gaan en
vervolgens weer teruggedrongcn wor-
den. Maar ook v.oor de krijgsmacht en
zeker voor de landmacht en niet alleen
van Nederland is ccn terugtrekken van
de blauwhelmen een ernstig verlies aan
legitimiteit. De rechtvaardiging van de
nieuwe krijgsmachten is immers vredes-
operaties. I\:u blijkt dat als die vredes-
operaties vechten inhouden, men hen
slechts in uitzonderingsgevallery ~al in-
zetten en voorts dat ook humamtalre ac-
ties zowel in Somalië als in Bosnië op
niets lijn uitgelopen. De vraag is dan
wel of in burgeroorlogen niet per defini-
tie zowel hum.mÎtaire anies op Jen duur
niet mogelijk zijn, en ook "pe;!ce enfor-
cing", met gewelJ vrede .lfdwingen, bij
gebrek aan politieke bereidheid en mili-
taire middelen onmogelijk is, tenzij door
middel van het luchtwapen in het geval
de tegenpartij op dit punt on\'oldoende
partij kan ge\'en, \Vat de toekomst ook
brengen moge: in elk geval leidt Je
Hosnische problematiek niet allecn tot
een slechte start van de nieuwe organisa-
tie voor Europese Veiligheid en Samen-
werking, maar ook tut een ondermijnen
van de reChtva.lrdiging van de krijgs-
macht in het licht van juist die taken,
wclke \'oor haar in de nieuwe tijd de
rechtvaardiging konden brengen, die
met het verdwijnen van de Oost-\'\'est
tegenstelling verloren \vas gegaan.
Hlauwhelmen in Bosnië zullcn zowel in
het helang van de burgers als ook in het
niet uitgesproken belang van de krijgs-
lIl.lcht 10 lang mogelijk moett'n blijven,

1-eoll Weeke
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DE KOSMISCHE REIZEN
VAN

••
ADOLF WOLFLI

De Zwitserse kunstenaar Adolf \Völfli liet na zijn dood in 1930 ccn enorme
stapel tekeningen na: zo'n 25.000 grote vellen, waarvan iedere centimeter is
gebruikt en tot aan de rand i~volgetekend. Wölfli, die zichzelf zag als c.cn~~-
kenaar, schrijver en compomst, oOleerde alles wat maar opborrelde Uit lil"
geest. Muzieknoten, stukken tekst, opgeplakte afbeeldingen en schetsen
vormde hij tot één geheel.
Zijn tekeningen zijn ccn verzonnen verslag van zijn reizen over de wereld en
door de ruimte. Het ziet cr allemaal vrolijk en energiek uit. Door die energie
die cr vanaf spat en het gebruik van verschillende afbeeldingen, hebben zijn

r.0stergrotc vellen papier ook veel weg van muziekclips op JvlTV, of de hal-
ucinerende Iiclushows van House-partjes. Adul( WöI{li

\Völfli had alle tijd vour deze activitei.
ten, en waarschijnlijk alle behoefte aan
dit 'reizen', want hij sleet de laatste 35
jaren van zijn leven in een inrichting
voor geesteszieken. Voor zijn opsluiting
in dit tehuis, was hij hard op weg ie-
mand te worden die na een leven lang
ploeteren en een trieste jeugd de verge-
telheid zou zijn ingegaan.

Adolf \Völfli werd geboren in 1864 op
het Zwitserse platteland in de buurt van
Bern. Kort daarna ging het gezin wonen
in Bern. De drankzucht van Wölfli's va-
der zorgde er voor dat moeder Wölfli sa-
men met de kleine Adolf terugkeerde
naar het platteland. Daar werd het jon-
getie geplaatst in pleeggezinnen, waar
hij flink werd mishandeld door allerki
bezopen boeren. Hij hoorde pas weer
iets over zijn moeder toen zij al enige tijd
was overleden. De kleine Wölfli was op
dat moment negen jaar en moest het ver-
der alleen zien te rooien. Hij zwalkte

12 - EGO I APRIL 1995

van pleeggezin naar pleeggezin. Ilij zag
zijn vader nog één keer. Die verscheen
nog even in zijn geboortedorp om kort
daarna aan een delirium te sten'en. Wat
ouder geworden, zocht Adolf \'{'ölfli het
in de liefde, maar geen vrouw die hem
hebben wilde. Hij was te arm. Hii \'{'s-
tigde zich in de stad waar hij een reeks
slecht hetaaide, ongeschoolde baantjes
had. Verdere pogingen om relaties aan
te knopen liepen op niets uit.
Het zat Wölfli niet mee en als klar op de
vuurpijl, of misschien wel door a die te-
genslagen, werd zijn gedrag steeds
maffer. Naar aanleiding van een zeden-
delict kwam hij wlor een periode van
twee jaar in de gevangenis terecht. Van
een geestesziekte werd nog niet gerept.

In mei 1S95 werd Adolf Wölfli hetrapt
terwijl hij een meisje van drie-en-een-
half jaar onzedelijk betastte. Hij werd
gearresteerd, waanzinnig verklaard en
uiteindelijk opgenomen in de inrichting
Waldau. De diagnose luidde: paranOide

schizofrenie. Zijn hele werk is in die in-
richting. wa.lr hij tot aan 7.ijn dood in
1930 hleef, ontstaan. In 1920 schrijft
voor het eerst een arts iets over \X'ölfli's
activiteiten, maar de belangstelling van-
uit de kunst onbtaat pas in de zestiger
jan:n.
De Franse kunstenaar Duhuffet maakt
zich sterk voor kunstuitingen van gek-
ken en outsiders in onze samenkving.
Het is grotendeels aan hem te danken
dat het gevestigde kunstwereldje de cre-
atie\'e uitingen van dergelijke mensen se-
rieus neemt.

In Nederland, In museum De Stadshof in
Zwolle, was een tentoonstelling van
\Völfli's werken te zien. Verdeeld over
twee zalen waren vijftig vellen te bewon-
deren. Het werk van Wölfli zal waar-
schijnlijk nooit in zijn geheel tentoonge-
steld worden, daarvoor 70U de ruimte
vall wel honderd musea nodig 1.iJn.
Goed bleek, hoe broos en kwetsbaar zijn
afbeeldingen zijn. want het papier waar-
op hij werkte, is te vergelijken met de
Soort die ook voor kranten wordt ge-
bruikt. De kleuren knalden desondanks
van het goedkope papier. De vreemde
perspectieven, de warrelende vormen en
het gekrabbel van hele stukken onlees-
bare tekst, lcverden bijzondere effecten
op. Dat werd nog eens extra benadrukt
omdat het in een statig museum hing en
iedereen het cens kon bekijken.

Zo blijkt maar weer, dat zo'n 60 jaar na
de dood van \Völfli, zijn razende activi-
teiten beloond 7:ijnmet een plaatsje in de
kunstgcs.:hiedenis. Van alle 'gestoorde'
kunstenaars, wordt hij immers gezien
als de grootste. ;\1iss.:hien wel omdat
zijn leven cen triest hoeltje was. Of om-
dat zijn tekeningen en verlinsels van
fantastische reizen. tuch de werkelijke
grootte weergeven van een ziel, die in ge-
vangenschap boven zijn eigen gebreken
en tekortkomingen uitgestegen is.

TIJeo Paymans
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HallS van Wissen

c1ubtenuc de eigen tuin hewerken, staat
een fikse hoete re wacheen. Sterker nog:
ze zijn op straffe van een schorsing ver-

plicht om dagelijks hun sokken
(met sponsoropdruk) te wassen.
De clubs hebben geur-scouts in
dienst om overtredingen in dat
opzicht tot in de diepste kroch-
ten van Vinke\'een en omme-
landen onverbiddellijk vast te
stellen,
Tijdens de wedstrijd moeten ze
'gedrevenheid' TOnen: één ver-
keerde gelaatstrek, één noncha-
lante beweging en ze kunnen hun

loopbaan vergeten. Alleen daaruit
kan ook de mislukking van
Dennis Bergkamp bij
Inter 1.1ilan worden
verklaard. Ooit was
bij 'mijn' voetballer
van de toekomst:
scherpe blik en mooie
bewegingen. Iemand
die zichzelf moest
kunnen zijn om ~'oor
schitterende daden te
kunnen zorgen.
Maar hoc vreselijk strak IS
niet het keurslijf waarin hij
zich heeft laten persen? We zagen hem in
die interland tegen Portugal. Een vedette
met waarlijk internationale allure en
ontembare persoonlijkheid zou af en toe
ironisch geglimlacht hebben over de

machteloosheid van zijn col.
legae, Maar Ber[!;kamp
stampvoette, hief een
vuist, spoorde zich-
zelf aan met de
meest verwrongen
gflmmassen, Hij
was zichzelf niet. En
misschien kan hij
zichzelf wel nooit meer

worden.
Want artisticiteit valt niet in

een harnas te duwen. Van \ /
Gaal lijkt daar mis- \ /
schien in te slagen, ~
maar ook dat is "~/ \: _
schijn. Op den ....•..•..• '.i&- '
duur zal de on- ,G-'/
derwijzer Louis '\'~.%
op z'n brave ge- -- ~
zicht gaan. I I
Tenzij alle voetbal-
lers tegen die tijd
door het geld
murw z.ijn gemaakt.

Ensink, één van de bes-
te maar ook meest kriti-
sche voetb.llverslagge-
vers die Nederland ooit
kende. Andere trainers haatten
Ensink, ze heulden liever met hielelik-
kers en kontkruipers, maar Hiddink kon
de afstandelijkheid van Ensink waarde-
ren. Omdat hij zijn oordelen baseerde
op kennis, niet op geruchten of vermoe-
dens.
Zelf was ik ook op die begrafenis, Ik zei
Hiddink - als collega van Ensink - dat ik
het enorm waardeerde dat hij naar
Amsterdam was gekomen, Hij vond het

hoogst normaal en het klonk
al1t:sbehalve als een cliché,
Sindsdien acht ik
Hiddink. Ik heb hem
de KNVB nooit ge-
gund maar ik gun
hem dat hij slaagt
als bondscoach,
Waarschijnlijk is het
niet. Want op de
een of andere ma-

nier gaan alle fat-
soenlijke en mense-

lijke trainers in het Nederlands
voetbal ten onder. Ik kan me
nog goed herinneren dat ene
Atte - Bouma was de achter-
naam, als ik het wel heb - een
club uit het noorden (Cam buur?)
onder de hoede kreeg. Een paar
maanden werd hij gedoogd, omdat de
pers massaal naar Leeuwarden toog.
Lange haren, Groen-links-avant-la-Iet-
tre, anti-voetbaljungle: Bouma was cen
buiten been pur sang en trok daarom
enorme belangstelling . .\har die helang-
stelling was ook \vcer razendsnel

weggeëbd. Want in de
/' voetbalwereld mag je wel

een paar weken afwijken, als
_ je je daarna maar on-

voorwaardelijk aan-
past. Dat deed Arre
Bouma dus niet. Joost

- mag weten waar hij gebleven is.
Sindsdien is excentriek gedr<tg in het
voetbal alleen maar ongewenster gcwor-
den. Spelers die in hun vrije tijd zonder

De bo}'cor van de Ajacieden ging uit van
de Ajacieden zelf. Prachtig dat niet-
werknemers 7.Îch niet-gebonden achren
aan hun niet-superieuren. Daar moest

toch iederéén vrede mee
hebben, Het kwam
helaas tamelijk be-
lachelijk over dat
die Ajacieden
doorgaans al-
leen met toe-
stemming van
de clubleiding
naar buiten
mogen treden en
dat de jongeren

(Kluivert) al hele-
maal hun kop moeten

houden, maar goed, dat is de Wet
van Van Gaal.
De wet van Hiddink is een ande-
re. Noodgedwongen moer hij
een heel scala van partijen te
vriend houden: niet alleen de ge-
gadigden voor Oranje, maar
evenzeer hun clubs, de medici van
die clubs, de bond, de media, de
sponsors, kortom een

gigantisch zooitje ongeregeld. De
wet van Hiddink luidt: Ik

ben per definitie de /111;
het is zaak zo weinig

mogelijk sIal/te te to-
nen.
De eersre testcase is
wat dat betreft in
7.Îjn voordeel uitge-
vallen.
Niettegenstaande her
feit dat Hiddink in

wezen een l_achtaar-
dig iemand IS.

Hij hield zijn \
poot stijf en z.ei tegelijk
..Ajax te hegrijpen?'"
Ik kan me nog goed _
herinneren dat
Hiddink als emge
vertegenwoordiger I
van de 'officiële'
voetbal wereld - hij was destijds
trainer van PSV - aanwezig was
bij de he!1.rafenis van Frans

De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond heeft geen arbeidsverhouding
met de Oranje-spelers. Dus vah cr niets te eisen, af te dwingen of te chante-
ren: de KNVB kan slechts hopen dat het 'eergevoel' van Oranje-
kandidaten groot genoeg is om af en toc ook ccn iets gematig-
der premie te ontvangen. Dat was dus niet het geval bij de
Ajax-kern tocn ccn vriendschappelijke interland tegen
Portugal op stapel stond. Het afzichtelijke duel in kwestie is
inmiddels allang en breed vergeten, maar het principiële con-
flict niet.
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Vergis ik me ?
Of helaas toch niet t

4-nest; 5-vermaak; 9-rommelwoÎ;
12-einde; U-rijST; U-oen; 17-deze.

Wat dat betreft ZOII ik me graag l'ergis-
selI.
De lIorige strijd was die I'an de uitgebui-
te arbeider tegen de bezittende klasse.
/\-10et de IJOlgende zijn: de strijd tussen
de werkenden en de niet-werkenden,
tIlssen de machtigen en de I1l1lchtelozen?

Stel'en

Wat mij betreft: ik hoop dat ik mij ver-
gis.
Die sociale en morele blamage wil ik
niet meemaken!
W'at vi"d iij?

'" begunstiger

'" rod+st+abt
= die+el+eg
= lust+uit+dien
= gen+mlll
= Jot+gillds+es
= gist+ren
= vcr+lever+go+in

zo dat zij echt menen dat iedereen dat
moet kunnen? Dat iedereen die moge-
lijkheden CII dat geluk moet kl/nllen
lJebbm?

\llat mij hetreft heg int het steeds meer
te lijken op een striid tussen de baves
en de hlwcs Ilot, de machtigen /'11 de
machteloun, de werkenden en de
werklozen, de gezonden en de zieken,
de ionge mensen en de bej,wrden, meI/-
sen die meek/umen en menseli die in
deze samenlevint; het niet hij kif/men
henen.

Vergelijkingen
Hieronder vindt u ('en nieTalledaagse puz-
zel, de zogenaamde vergelijkingen:

Voorbeeld:
1: reu+ton+ad '" sun+git+ger+eh

Oplossing:
I: Donateur

2: hoc+edu
3: tor+ce+es
4: luxc+sie+ef
S: poe+ini
6: gil+ee+ir
7: rus+es+ei
8: rad+it+iet

OlJer1Jeid eli {IO/itià hoor ik zeggen:
"mensen moet geprikkeld worden om te
gaan werken, de WAO wordt lIitKe-
kleed, de uitkeringen bel/roren of ver-
laagd. Als we dat doen, dan zal de bur-
ger minder kieskeurig Z;'lI en niet ten
onrechte een lIitkerinl!,ontvangen".
De suggestie lVordt gewekt dat het zijl'
eIgen schll/d IS dat hij 1'l1n de gemeen-
sdJap afhankelijk is; en daam:m profi-
teert.

Dikke r,lfllmrtCII duor wetenschappelii-
ke en overheidsinstellingen Kema<lkt:
/'olfedige werkgelegenheid is een illllsie:
met IIil/1/e mensen met weinig tot geen
opleiding kU1/nen het al helemaall'erge-
ten. Voor het indil'idu een rJmp, voor
de samenleving eell tijdbom!

Hoe kan dat toch: die twee Iliet met el-
kJar te llerenigcn benaderingen?
Is het zo dat de mensen, die h(?t geluk
hadden 1'1'11 opleidin!: te volgen, passemi
werk v(J/u!t.'n, ill de hoog-ti'Chnologische
same,delJing (nog) meekllnllt'n, geu-
gelid zijn met een (nog) goede gewnd-
heid 1'11 daurbii (nog) de kracht hebben
om l'oor hun IJlekje te vechten, is het

De oplossing van het kruiSWoordraadsel
in het maartnummer luidt als volgt:

Horizontaal: I-pedalen; 6-ocsters; 7-rel;
8-musje; IO-aromkelk; II-omrnckeer;
IS-eelt; 16-nis; IS-pokeren; 19-huitelcn.
Vertikaal: I-pool; 2-discussies; 3-lcc;

Rondom me heen: jonge mensen, oudere
mensen die lIif het arbeidslJ70ces zijn ge-
vallen, liJn hoog tot laag geschoold, /!all

heel gezollli tot weinig gezond, hereiJ
tot I'eef om maar aan het werk te ko-
men, ze willen 'MI/pakken, niet staatsaf-
hankc/ijk zijn; maar het werk is er niet!
Of: het werk dat er is kUlIl/en ze niet
aan. Of het werk is er slechts 1'(Jor een
beperkte tiid.
Wat u ook proheren: ze bliiven werk-
loos, korter, lallger, ge/'angell in uit-
zichtloosheid.
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Verlof tijdens een uitzending. Opvallend vaak wordt er door het thuisfront
over gesproken. Verlangend wordt cr naar uitgezien. Even die ander met ei-
gen ogen zien. Elkaar weer vast kunnen houden. Samen dingen doen. Een
paar dagen geen teletekst en onrust. Hijlzij is immers in de buurt. En vooral
gezellig samen zijn. Tijdens een thuisfrontclag, het samenstellen van een
Nieuwsbrief of een toevallige ontmoeting: VERLOF en TERUGKEER zijn
dè onderwerpen van gesprek. Ook bij de militair die uitgezonden is neemt
het verlof veelal een belangrijke plaats in. Even terug naar huis, cen paar da-
gen doen waar jij zin in hebt. Weg van die lui waar je nu een aantal weken
mee hebt opgetrokken. Gewoon weer even nonnaal je eigen leven leven.
Toch pakt het verlof nogal eens anders uit dan verwacht en is teleurstelling
het resuhaat.
Raadsvrouw Klazicn van Brandwijk-Wihjcr sprak met een aantal "erva-
rings-deskundigen" en het gesprek had een verrassend verloop.

De afspraak om eens uirvoerig stil te
staan bij de beleving van het verlof tij-
dens een uitzending ligt er al een tijdje.
Toch heeft het bijna een half jaar ge-
duurd voordat we rond de tafel zitten:
Peter (Klu-er en meegeweest naar
Villafranca) en zijn vriend Vincent,
Fokko (KL, chauffeur in vml.
Joegoslavië) en zijn verloofde Suzanne,
John (KM, meegeweest op een schip
naar de Adriatische Zee) en Yvon, zijn
vriendin.

• Vrije jongens
We hebben afgesproken het te hebben
over het verlof tijdens een uitzending.
Suzanne, wil jij beginnen?
Suzanne: Ik had al helemaal geen zin
meer in deze afspraak. Er is bij ons nog-
al wat gebeurd sinds Fokko terug is. We
hebben zelfs gedacht om te stoppen met
onze relatie. Eigenlijk begon dat al toen
hij voor het eerste verlof belde dat hij
niet naar huis kwam. Hij wilde met
vrienden daar in de buurt op vakantie.
Voor mij was er geen ruimte. Nou dat
pikte ik dus niet. Kun je je daar wat bij

voorstellen? Dan ken je elkaar vijf jaar.
Hij wil mee naar Bosnië, okay. Maar
niet thuiskomen met verlof ging me te
ver. Achteraf kun je zeggen dat het daar
al is misgegaan, niet Fokko?
Fokko: Ik denk het wel. Eenmaal in
Bosnië had ik het zo naar mijn zin met
de maten, allemaal vriie jongens, dat ik
met ze op vakantie wilde. Lekker in de
zon, aan zee en verder doen waar je zin
in hebt. Dat zei ik dan ook tegen
Suzanne. Zij begreep dat niet en legde
huilend de telefoon neer. Ik ben toen
toch maat naar huis gegaan. Niet dat we
elkaar veel hebben gezien, want ik zat
voortdurend in de bar met jongens die ik
van vroeger ken en die werkloos zijn.
Jonge, ik was daar iemand. Suzanne
vond ik maar een zeur. Overspannen en
aanstellerig. Op Schiphol, vlak vaatdat
ik vertrok, heb ik dat ook zo gezegd. En
verder dat ze maar eens goed na moest
denken of ze nog wel zin in samenwo-
nen had, want dat ik geen oppas nodig
heb. Niet zo fijntjes dus. Eenmaal terug
op locatie hoorde ik van de maten dat
die een te gekke tijd hadden gehad. Toen
baalde ik helemaal en schreef naar huis

dat ik het tweede verlof zeker niet thuis
kwam. Suzanne: En toen was voor mij
de maat vol. Mijn leven hier in
Nederland werd beheerst door angst om
Fokko en hij leek daar feest te vieren.
Nu begrijp ik ook wel dat dat niet zo
was, maar toen ... Ik heb hem dus ge.
schreven dat ik daar naar toe zou komen
en dat we dan maar eens goed over onze
relatie moesten praten. Eenmaal op va-
kantie leek het alsof er nooit wat was
voorgevallen.
We hebben de hele periode met z'n
tweeën doorgebracht en er is geen on-
vertogen woord gevallen. Het was ge-
woon heel knus en gezellig. Ik durfde
het niet bespreekbaar te maken, want ik
was al lang blij dat het zo ging, al be-
greep ik er niets van.

• Gezeur
Fokka: Ja, dat had ik wel door, maar ik
had geen zin in gezeur. Ik heb dus ge-
woon gedaan alsof er niets aan de hand
was en van de vakantie genoten.
Trouwens ik was er ook wel achter dat
ik haar niet kwijt wilde en eigenlijk
vond ik mezelf wel een lul omdat ik die
eerste verlofperiode zo verknald had.
Kijk, Suzanne heb ik nu nog, terwijl ik
die maten na Bosnië niet meer heb ge-
zien. Ik weet niet wat er met me aan de
hand was. Het leek wel alsof ik mezelf
niet meer was. Waarschijnlijk heb ik de
spanningen die er tijdens de ritten waren
en de dingen die ik heb mee~emaakt en
gezien gewoon willen verdnngen. Was
er geen ruimte meer voor anderen, dus
ook niet voor Suzanne. Her rweede ver-
lof was net zo idioot als het eerste, maat
voor beiden toch prettiger. Het waren
beide uitersten en dat is niet goed. Alleen
ja, toen ik thuis kwam lukte het toneel-
spelen me niet meer. We hebben toen
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maar hulp gezocht en ik hoop dat het
ons lukt om er uit te komen. Suzanne
wil ik niet kwijt, maar ik begrijp ook dat
zij niet met mij uit de voeten kan als ik
niets van mijn gevoelens laat zien en me
mee bat slepen door de maten.
Voorlopig wil ik niet met uitzending,
maar als ik bij defensie blijf zal ik toch
nog weleens moeten.
Sltzarl1le: Als het aan mij ligt wekt
rokko een andere baan en verlengt hij
zijn l:ontract niet. Ik denk dat zo'n uit-
zending niet goed voor hem is. Voor mij
in ieder geval niet en als cr ooit kinderen
komen zie ik me tm:h ook niet om de zo-
veel tijd een lulf jaar alleen thuiszitten.
YtIUlI: Dat vind ik nogal wat. De keren
dat ik John g{'zicn heb tijdens de
Adriatische Zee liep het ook niet echt jo-
ft'!, maar om nu te zeggen cl,u hij de
dienst uit moet?

• Niet welkom
Wil jij eells vet1ellen hoe jllllie lier/of
was YVO/I?

YVOll: Anders, anders dan bijL toen hij
op Curaçao was gepla:ust, of tuen met
Cambodja. Allereerst was her helenu,ll
niet duidelijk of ik hem wel zou zien in
die periude omdat er geen duidelijk
v,IMschema was. Opeens belde hij dat ik
ergens naar toe kon komen olll,l.1t ze

daar een aantal dagen in de haven zou-
den liggen. En dan moet je van alles
gaan regekn. Nu ben ik nogal flexibel,
maar toch. Toen John up Curaçao zat
ben ik er gewoon ,'en aantal weken op
vakantie geweest. En toen hij in
Cambodj:l zat hebben we ons verlof in
Thail:1nd doorgebracht. Dat W:lS heel
fijn. 1':u ging dat allemaal rommelig en
ik had het idee dat ik hclerna:ll niet wel-
kom was.
JoJm: !':aruurlijk was je welkom, anders
had ik toch niet gebeld. Alleen het is
zo'n opgefokt gedoe. Het begint van te
voren al aan boord. Gaan we wel aan
wal of niet. Hoeveel dagen heh je. Mag
je van het schip. Xoem maar op. En dan
heb ik het nog niet over de geintjes on-
derling. Allemaal pLnvloers en iedereen
wil die mooie meid die op de foto boven
mijn kooi hangt wel eens in het echt
zien. Ja, en er waren wat spanningen
aan hoord. Zaken die je na verloop van
tijd gaan rrgeren .. \1cnsen die je neus
uitkomen . .1,1,en toen kwam jij. En jij
kreeg de volle hlding. Vooral toen Je zei
dat het net een gewone trip leek. En het
was geen gewone trip. We liepen uur-
logswacht. Er kon gewoon wat gebeu-
ren. ~bar dat snapt blijkbaar niemand.
Zo'n schip dohbert maar wat, denken ze
in Nederland. Iedereen vergeet dat we
een saaie, soms gevaarlijke klus hebben.
Natuurlijk rijden we niet op mijnen of in
ravijnen, maar we moeten soms wel
linke dingen doen. En je weet nooit
of een schip dat je moet controleren
rare dingen gaat doen .. \laar Jaar
hadden we het niet over. Het gaat
over '-erlot. Ik was ontzettend aan
verlof toe en ik wilde jou zien. En

tot'll viel het trgen. Jij wilde din~en
llen en ondernemen en ik wilde al-
leen een goed bed, een lekker bad
en jou. En dan heb ie dus een pro-
bleem.

• Sex-object
YVOII: Ik begreep je niet. In
Cambodja wa~ het veel ge-
vaarli/'ker. Was het alle-
maa vcd primitiever en
daar wilde je de jungle

;

()

--
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in, terwijl je nu niets wilde. Ik had
me ingesteld op naar musea gaan en
dat soort dingen. Ik begreep er niets van.
Je snauwde en ~rauwde. Ik was dan
ook blij dat ik naar huis kon. Ik denk
niet dat ik weer zo impulsief een ticket
koop en er~ens hl'en vlieg. Of ik moet
me anders instdlen. Dat kan ook na-
tuurlijk. .\1a,lr het was niet leuk.
Ildemaal niet. Ik leek verdorie wel
privé-bezit, ~ex-ohject. En dat hen ik dus
nier.
Jolm: :-';ee, natuurlijk ben je dat niet,
maar ik verlangde zo naaf jou. N"iet
alleen naar de sex, maar gewoon jij
en ik diehtbij dkaar. Dat is toch nOf-
m:l:ll?
Vi"cen~ Natuurlijk is dat nOfma,ll,
maar ik begrijp denk ik wd wat Yvon
b,'doelt. Toen Peter tussendoor thuis-
kwam, was het ook net alsof hij maar
één ding wilde. Vrijen, vrijen en nog
rens vrijen . .la en ik hen meer. Ik heb
ook iets te vertellen, weet je. Ik ben niet
alk'en maar ernlijf dat je gebruikt!
Yvon: Ja, daar lijkt het wel op. Een ge-
bruikswlOrwerp. Ik had daar geen zin in
en vond dat (Jok griezelig. Zo ken ik
John helem<lal niet.
Fokko: Ja, kom zeg, als je rlkaar zo lang
niet hebt gel.Îen mag je toch 7.ekrr wel
seks willen. D,n lijkt me heel ~ezond. Je
zit alleen met kerels op een kamp of op
e,'n schip en dan wil je in je verlof ge-
woon g,'llleten van wie je houdt.
Vil/cellt: Tuurlijk, dat is normaal. :\-laar
houden van laat je niet alleen maar mer-
ken door seks. Et is ook nog zoiets als
intimiteit of zo.

• Praten
Peter: Ik vind dat je overdrijft zeg!
Natuurlijk wilde ik met je vrijen toen ik
je zag. Praten kan ik met iedereen.
Su::;amle: Dat is toch te gek. Praten kan
ik met iedereen. Natuurlijk, maar met
mij praat je toch anders als met Vincent?
Ik vond het heerlijk om die tweede ver-
lof periode zoveel bij elkaar te zijn. En
het was geweldig om te vrijen, maar er
moet wel meer zijn. Juist tijdens zo'n
verlof. Eindelijk kun je weer eens ge-
woun praten. Ben je niet afhankelijk van
brieven uf telefoon. Kun je de echte ver-
halen horen. Nu pas weet ik wat Fokko
ook heeft meegemaakt. Als hij dat tij-
dens het verlof had verteld haddrn we er
naderh:lnd over kunnen schrijven. :"u
komt het er later allemaal uit. Je moet
toch vertrouwen in elkaar hehben. Dan
hoef je dat soort zaken toch niet achter
te houden?
Peter: Bij ons was het natuurlijk niet zo
gevaarlijk en ik heb Vincent re~elmatig
geheld. Maar hij is toch mijn partner.
Daar doe je dus meer mee dan praten.
Villce"~ Ja, dat lijkt me ook, ll1;lar pra-
ten is een wezenlijk onderdeel.
Katuurlijk was het daar niet gevaarlijk,
maar je was wel weg, je kon wel andere
mensen ontmoeten. En jij wilJe daar
niet over praten. Soms leek het weillf Je
daar ook iemand had.
l'eter: \X/at een onzin zeg. Wil ik met ie
n,lar bed, moet ik praten. En dan 7.OU ik
een ander hebben. Er is óók zoiets als
vertrouwen weet Je!



• Vertrouwen
Yvon: Natuurlijk, maar dat koop je niet
in de winkel. Vertrouwen daar werk je
aan. En in een normale relatie dagelijks.
Althans door bij elkaar te zijn en met el-
kaar te praten. Als iemand een half jaar
weggaat wordt dat anders. "',laar praten
of schrij~'en O\.er de dingen die je mee-
maakt, die je beleeft, die je voelt zal je
moeten blijven doen. Het is Ill't als
SUlanne zegt, op het moment dat je iets
van dic ander weet kun je delen. Kun je
laten wetcn dat je meeleeft. En, dat vind
ik belangri/"k, dan hcb I"esoms ook ge-
noeg aan a leenlichame ijkheid. Want je
weet dat die ander je als meer ziet.
Peter. Natuurlijk heb je daar gelijk In,
maar tijdens zo'n uitzending lijkt alles
anders. Zelfs het verlof. Er geheurt van
alles met je. Op de eerste plaats is die an-
der cr al niet. Ik heh Vincent ontzenend
gemist. En mijn reactie om te laten mer-
ken dat ik ontzettend veel van hem hou
is ook knuffelen. Soms kun je een gevoel
ook niet onder woorden brengen. Een
geb.ur, een knipoog of een aai over z'n
hoofd betekent dan meer dan honderd
woorden. Ik was ook niet gelukkig met
mijn verlof. Het was alsof ik iets moest
inhalen, iets goedmaken. Ik vond het
heel moeilijk.

Diln maar geen ver/of meer tijdens uit~
zelldingen?
In koor: Zeg hen jij gek? Natuurlijk ver-
lof!
Fokko: Als het bij ons nog weer eens aan
de orde is gaan we in ieder geval duide-

lijk l"n eerlijk tegen elkaar zijn. Dat lijkt
me een voorwaardc om cr iets goeds van
te maken. En ik denk dat je zelf niet
moet denken dat die ander je ,llleen
maar als seks-objen ziet, aldus Peter: Je
legt cr dan ook zaken in die cr helemaal
niet in de relatie zijn.
Suzmme: !\lisschien moet ik wel leren
dat Fokko ook wcl eens zonder me wil
zijn. D,H vind ik wel heel moeilijk, maar
stappen met z'n maten kan natuurlijk
ook heel ge7.Clligzijn.
Yt'Oll: Dat is lekker rationeel. Ben je gek
mcid, als je it.ts hebt samen, dan sta je cr
ook samen voor. Ik denk dat je moet

blijven praten, juist ook als zaken JC
dwars zitten. Je terugtrekken leidt ner-
gens toe. Proheer jezelf te hlijven. Hou
cr alleen rekening mee dat er in de tijd
dat je elkaar niet hent gezien bii alletwee
van alles is geheurd. Spreek af dat je
daar de eersre dag van het verlof aan be-
steedt en geniet d,ln, vooral \.an elkaars
nanijheid en elkaar!
Villcellt: Hulde voor die vrouw, ik ben
het helemaal met ICeens!

Bedankt t'oor het gesprek.

K!tlziell t'all Brandwijk- \Y/i/tier
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1.eollore I'all Opzcelillld

vormen de personages stuk voor stuk
herken hare mensen van vlees en bloed,
die je in je eigen omgeving dagelijks te-
gen zou kunnen komen. Dat is de kracht
van de film.
In de zware rol van Alex schittert Olivier
Tuinier, die al naam maakte in de speel-
films Het Zakmes en De Kleine Blonde
Dood, en in de televisie-serie ~Ius. De
jongen wordt door zijn ouders angstval-
lig buiten de publiciteit gehouden, en
meespelen in een film mag alleen als zijn
vioollessen er niet onder lijden! Een car-
rière als acteur staat de jonge ster overi-
gens niet voor ogen: later hoopt hij berg-
beklimmer te worden,
In de rol van de oudste van de twee bela-
gertjes maken we kennis met een ander
aanstormend talent: Aus Greidanus Jr.,
zoon van acteurs Aus Greidanus en
Sacha Bulthuis, en iuist toegelaten op de
toneelschool in ~laastricht, Ook hij
speelt een opvallend goede rol: hoewel
hij een ahject personage neerzet, weet hij
bij het puhliek toch ook begrip op te
wekken voor de deprimerende situatie
waar hij en zijn broertje thuis in verzeild
zijn geraakt. lngeborg Uyr Den
Boogaard is het soort oma dat je ieder-
een toewenst.
Wie na het bovenstaande nog steeds
toch denkt :'0, een kinderfilm, dat is
dus niks voor mij', doet zichzelf tekort,
en mist de kans op eell sraalrje
Nederlands vakwerk van de hovellste
plank. En dat nog wel voor een debuut!
Regisseuse '\'iaria Peters (1958) verdien-
de haar sporen al als editor ell proJu-
ceme, ell leverde commercials en scena-
rio's af, maar een speelfilm had ze nog
nooit gemaakt. Het bekroonde jeugd-
boek De Tasjesdief van ;\,lieke van
Ilooft inspireerde haar tot de grote
sprong. liet wachten is, na de prijs in
Herlijn, op .lndere onderscheidingen ...

v.hu. AIIS Greid,.1IIus. Olivier Tuinier cn Alicha Hulshor in De Tasiesdh'f

van het stel is. Alcx wordt steeds bruta-
ler gechanteerd door het tweetal. En al is
hij niet bang, hij is tegen de twee sterke,
oudere knullen niet opgewassen. Ze ver-
nielen zijn klarinet, en dwingen hem op
een bepaald moment zelfs om tasJes van
oude vrouwtjes op straat te sn"lcn, Het
feit dat de heroving van zijn oma aan het
licht zal komen als hij zijn ouders of de
politie inlicht, weerhoudt Alex ervan om
stappen te ondernemen, maar de situatie
ondermiint hem 7.0 dat hij er ziek van
wordt. Zijn vader denkt dat zijn zoon te
slap wordt aangepakt en dwingt Alex
om met hem te gaan joggen. Hij heeft
absoluut niet ll1 de gaten dat het kind
met een levensgroot prohleem worstelt.
Ook zijn moeder is meer bel,ig met haar
dieet, dan dat le aanvoelt hoe haar enig
kind er aan toe is.
Uiteindelijk loopt alles goed af, lTlaar
dan is inmiddels een hele serie eigentijd-
se problemen de revue gepasseerd. \Vant
Alex is met al zijn materiële welstand
toch een eenzaam kind dat hij zijn ou-
ders niet het hegrip vindt waar hij eigen-
lijk behoefte aan heeft. En Oma Roos,
die niets wilde wl'ten van een he;aarden-
tehuis, heeft veel baat gehad bij een ver-
helderend gesprek met een maatschap-
pelijk werkster die haar het een en ander
heeft verteld over de mogelijkheden van
de hedendaagse thuiszorg, Ook een ge-
sprekje tussen oma en haar hemoelzieke
dochter en haar kortzichtige schoon-
zoon heeft de nodige misverstanden uit
de Wl'g geruimd. In Je loop \'an het vcr-
haal is Jan al duidelijk geworden dat de
beide broers die het de arme Alex 1.0
moeilijk maken, zelf ook geen makkelijk
leven hebben. Hun moeder heeft een
bruut van een vriend, die haar zoons
niet accepteert, en probeert ze te kleine-
ren en te commanderen. Ze voelen zich
afgewezen en ongelukkig. en zoeken
buiten de deur wraak voor al hun (Jpge-
kropte gevoelens van machteloze woede.
i'atuurlijk zijn alle typeringen in het
verhaal een tikje uitvergroot, nuar toch

jeugdfilm
voor alle leeftijden

Hoofdpersoon Alex is een jongen die het
ogenschijnlijk aan niets onthreekt. I lij is
enig kind, zijn ouders werken allebei, hij
woont in een mooi huis, zit op klarinet-
les en heeft een prachtige eigen kamer.
Misschien is hij voor een jongen van zijn
leeftijd een beetje eenzelvig. Sport is niet
zijn sterkste kant. Liever ontleedt hij vo-
gel-skeletten, en zijn heste maatje is zijn
oma, Roos. Hij zoekt haar dan ook
graag op in haar huiSje aan de dijk.
De dag waarop het verhaal begint, komt
Alex op het erf van Roos m'ee jongens
tegen. Hij heeft nog niets in de gaten, tot
hij, eenmaal hinnen, ziet dat zijn oma
aan de verwarming is vastgebonden. De
jongens hebben drieduizend gulden ge-
stolen. Alex is woedend en \vil dat Roos
de politie belt, .\laar daar wil ze niks
van weten: haar dochter, de moeder van
Alex, vindt het al lange tijd onverant-
woord dat ze zo alleen en afgelegen
woont, en wil haar na een dergelijk
voorval zeker in een bejaardentehuis
stoppen. Roos laat Alex dan uok helo-
ven om met niemand over de beroving te
praten.
Voor Alex zou de kous daarmee af ûjn
geweest, als niet êén van de jeugdige in-
brekertjes hem had opgebeld. De jongen
blijkt vroeger bij Alex in de klas te heh-
ben gezeten, en denkt dat Alcx hem
heeft herkend. 1'\a het telefoongesprek
kan hij niet meer terug: nu hij zichzelf
bekend heeft gemaakt, v'ormt Alex een
permanent gevaar voor hl'm en zijn ou-
den: hroer, die in feire de kwade genius

Een goeie film is een goeie film, voor
welke doelgroep hij officieel ook is ge-
maakt. De scheidslijn tussen kinderfilms
en films voor volwassenen heginT de
laatste jaren dan ook steed" meer Te ver-
vagen. Spectaculaire tekenfilms als
Aladdin en Thc Liol1 King trekken pu-
blit:k van pmg tot oud. Sinds het begrip
jeugJfilm zijn intrede deed, is cr ('en ca-
tegorie bijgekomen waar zowel jongeren
als \'olwasascJl en l.elfs ouderen herken-
ningspunten in aantreffen. Pelle de vero.
,,('raar was zo'n film, evenals ,\-ly l.ife as
a Dog. De hoofdpersonen lijn jongens,
maaf de volwassen bijfiguren en de so-
ciale omstandigheden in de beide verha-
len zijn minstens zo belangrijk. Beide
films werden internationaal bejubeld, en
trokken zowel jong als volwassen pu-
bliek. Dat zou ook best eens het geval
kunnen zijn met De Tasjesdief, een in
Herlijn onderscheiden Nederlandse
jeugd film waarin, naast de twaalfjarige
scholier, ook een oudere dame en een
stel stuurloze probleemjongens een
groot aandeel hebben.

DE TASJESDIEF
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JUST CAUSE
Een thriller waarin een lector rechten in
ruste, notoir tegenstander van de dood-
straf, het opneemt voor een lwarte jon-
gen die volgens zijn oma al acht jaar ten
onrechte opgesloten zit, belooft wat.
Helemaal als die rol wordt gespeeld
door eminence grise Sean Connery.
Aanvankelijk heeft hij er weinig zin in,
maar als hij zich verdiept in de achter-
gronden van de zaak, wordt zijn nieuws-
gierigheid steeds meer geprikkeld. De
knul zou een blank schoolmeisje hebben
vermoord, maar de jurist stuit op talloze
zwakke plekken in de aanklacht. Vooral
de manier waarop de verdachte, volgens
zijn eigen verklaringen. indertijd tot zijn
bekentenis is gedwongen schreeuwt om
een nadere beschouwing. Tor dan toe is
Just Cause ccn spannende, knap ge-
construeerde film. Maar als het de prof
is gelukt om de zwarte jongen vrij te
krijgen, mede dankzij de bekentenis van
een blanke godsdienstwaanzinnige me-
de-gevangene, lijkt het alsof een andere
scriptschrijver het restant voor zijn reke-
ning heeft genomen. De film krijgt daar.
door een merkwaardig slot, vol onwaar-
schijnlijke wendingen en onthullingen.
Niets is wat het lijkt, is de boodschap
die het publiek aan deze geforceerde
ontknoping dient te ontlenen. Connery
blijft desondanks prima overeind.

Scan Connery in Just Cause

THE MAN \\1THOUT A FACE
Mei Gibson speelt in The Man Without
a Face de hoofdrol, zijn maatschappij
produceerde de film en hij debuteert er
tevens mee als regisseur. Hij liet voor dir
huzarenstukje lijn mooie kop op een
verschrikkelijke manier grimeren, want
hij is een leraar die als gevolg van een
auto-ongeluk gedeeltelijk is verbrand.
Hij slijt zijn dagen als een soort kluize-
naar in een prachtig huis aan zee. Bij
toeval komt hij in contact met een jon-
gen die dringend bijles nodig heeft om
toe~elaten te kunnen worden tot een mi-
litaire opleidingsschool. Bij het joch
thuis loopt het allemaal niet zo lekker,
zodat hij een vertrouweling best kan ge-
bruiken. Maar over de verminkte man
doen in het dorp vreemde geruchten de
ronde. Pas wanneer de politie er aan te
pas is gekomen, wordt duidelijk hoe de
vork werkelijk in de steel zit.
Hoewel de film soms een beetje knullig
en houterig aandoet is de emotie die over
het voetlicht komt, wel oprecht. De inter-
actie tussen de twee eenzame ploeteraars,
de verminkte, ten onrechte van allerlei
dubieuze praktijken verdachte leraar en
het vereenzaamde jongetje dat zijn vader
verschrikkelijk mist, krijgt voldoende bo-
dy om benieuwd te zijn naar hoe het hen
verder zal vergaan. Maar de mannen vers-
lindende moeder en de nvee al te bijde-
hante zusjes van het jochie blijven wel erg
aan de oppervlakte. Als vingeroefening
mag The Man Without a Face geslaagd
genoemd worden. Maar nu het echte
werk, Mel!

Md Gibson in The Man WithOllt a Face

SHALLOW GRAVE

Een zwarte komedie in
de beste zin is de Britse
produktie Sha[[ow
Grave. Je moet tegen een
stootje kunnen en over
een behoorlijke dosis ge-
voel voor cynische grap-
pen beschikken, maar
aan is het ook wel genie-
ten geblazen! Twee man-
nen en een vrouw zoe-
ken een kamergenoot.
~a een serie gesprekken
kiezen ze een kalme vent
die vooruit betaalt.
Contant. Vier en twintig
uur later ligt hij dood op
zijn bed, met daaronder
een koffer propvol bank-
biljetren. De drie beslui-
ten na enig overleg om
het geld te houden.
Daartoe dienen ze zich
dan echter wel van het
lijk te ontdoen. Ze weten

niet dat de dode door een groep crimine-
len wordt gezocht, omdat er met smart
op de koffer geld wordt gewacht. De si-
tuatie ontrolt zich op een even verras-
sende als bloedstollende manier ...
Schitterend geschreven en gespeelde rol-
len, een in fascinerende kleuren geschil-
derd, prachtig appartement en een ca.
meraman met net zoveel fantasie en ge-
voel voor zwarte humor als de rest van
de crew maken Sha//ow Grave tot een
heel ongewoon stuk amusement.

Scene llit ShalloUJ Grave

AMATEUR

Een tikje in dezelfde stijl en voor hetzelf-
de publiek van fijnproevers gemaakt is
Amateur van Hal Hartley die met titels
als Trust en Simple }.1en inmiddels al een
geheel eigen publiek om zich heen verza-
melde. In een franjeloze, onnadrukkelijke
stijl presenteert hij zijn personages, vrij-
wel altijd mensen die niet in staat zijn om
werkelijk contact te maken of elkaar echt
te begrijpen. In Amatetlr onderstreept hij
dat aspect nog eens extra via hoofdper-
soon Thomas. Als de film begint ligt hij
bewusteloos op straat, uit het raam gekie-
perd door zijn wanhopige echtgenote. Hij
wordt op sleeptouw genomen door een
uitgetreden non die nu haar kost verdient
met het schrijven van porno. Zij gelooft
dat God haar op een dag haar missie zal
wijzen. Thomas ontpopt zich als een
vriendelijke zachtmoedige man, maar hij
is zijn geheugen kwijt en weet dus niet dat
hij een verleden heeft als gewetenloze cri-
mineel. De derde figuur is Sofia, de
vrouw van Thomas, en nu doelwit van
een groep gangsters. Juist het uitgewiste
geheugen van de centrale figuur is de oor-
zaak van de talloze misverstanden waar
het verhaal van aan elkaar hangt. Hardey
zelf noemt Amateur een actiefilm, maar
Amold Schwarzenegger of Sylvester
StalIane zouden zich in zo'n excentrieke
setting bepaald niet thuisvoelen.
Isabelle Huppert. altijd in voor een expe-
riment, schittert als de non, naast Martin
Donovan, paradepaard van Harrley, in
de rol van Thomas.

L.v.O

Martàl Donovan in Amateur
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DE LANDMACHT
TWEE EEUWEN

TE BOEK

\Vim Heii

Enkele boeken h.ld ik gr:lag even uit de
vitrincs willen nemen om cr wat meer in
te lezen zoals "De waarde van het leger
voor de z.edelijke volks0p\'Ol'ding" van
hte luit. H.Y.Groellewegen ir. (uit
1924) en "Een woord van raad en on-
derrigt aan dl' jonge Hollanders. die de
opschrijving tot den krijgsdienst vallm"
van de Harnevcldse predikanr
ICSpeelman (uit IS 11).
AI met al had ik geen spijt em uurtje te
hebben doorgehracht in de Koninklijke
Hibliothed (ondergebracht in het tegen
het Ha.lgse Centraal Station aangeplak-
te Hahylon).

kende hoek van G.H.lloek
"Doodenwachr hij Ollle geval-
lenen"}. Dat is evenzeer het ge-
val met de oorlog tussen
i\"ederland en Indonesië (1946-
1949). Daarentegen zijn de roe-
rige zestiger en zeventiger jaren

met Andries de Jong ("minderen meer-
deren mensen"}, Cor Hakkert ("Een
hoekje open over de officieren"), Fons
Burger (over de geschiedenis van de
VVD.\I) en "Ikt rode boekje voor sol-
d,lten" van de linkse BVD \veer redelijk
vertegenwoordigd. Dat kan, tenslotte,
ook zeker gezegd worden van de dt'eln.l-
me door het Nederlandse leger aan cri-
sisheheersingsoperaties (van (.ibanon,
Bosnië tot en met Angola toe) waarbij de
kritische kanttekeningen van Gerard
Wondergem ("Je komt antiers terug")
en .\IÎmi .\lcntink-Heshusius ("De
plicht Tot hulp: de posttraumatische
stress-stoornis van een Is:ederlandse
VN-militair") voor tegenwicht wrgen
vour een wat al te ronkend hbuwe-ba-
retten-gebeuren.

De tentool/stelling "j'rese1lteer! De
Nederlandse militair twee eeuwelI te
boek (I79.5"-199S)" is gedurmde werk-
dJgell (9-17 ullr) gratis te bezichtigen
tot m /1/t"t I".;idag 21 aln;l 1995 iJl de
Koni"kliike Bibliotheek te Dm llaag.
Bii de tentoonstelling is voor f 20,00 em
geillustreerde catalogus verkriigbaar.

Andries de Jong

minderen
meerderen
mensen
leven en geleefd worden
in de militaire dienst

Voor een groot deel hestaat de temoon-
stelling uit uniform boeken en veel ge-
schiedschrijvingen van bijvoorbeeld her
Korps van de Rijdende Artillerie, de re-
gimenten grenadiers en j.lgers, maar ook
van de bebngcnverenigingen. Afgezer
tegen \X'aterloo en Tiendaagse
Veldtocht komt de Tweede
\'{'erc1doorlog er met slechts enkele boe-
ken maar bekaaid vanaf (o.a. over de
mobilisatiedagen [9.39-1940, de voor-
malige Prinses Irene-hrigade en het he-

den" welke tot or. de dag \fan \.andaag
nug immer door eden V:l1Ideze vereni-
gingen worden hezongen).

Woensdag S februari j.1. opende de
Staatssecretaris van Defensie,

drs.J.C.Gmclich Meijling,
de tenroonstelling "Presenteer! De Nederlandse

militair twee eemven te boek (1795-1995)"
in de Koninklijke HibliOlheek (KB) te Den Haag.

De samensteller van deze expositie èn de
schrijver van de catalogus, de heer Jacques
BaneIs (zoon van een artillerie-~eneraal),

is een verwoed verzamelaar van boeken en
prenten van het Nederlandse leger.

Aan de hand van zo'n 120 hoeken uit de
collectie van Je KB laat hij zien hoc de

geschiedenis van de Nederlandse landmacht en
haar militairen vanaf 1795 is verlopen.

Deze heknopte historische inleiding ver-
duidelijk( waarom Bartels koos voor de
startdatum van deze tentoollstelling.
Hl.t oudste boek dat op (k exposirie te
zien is, is getiteld "Handleiding tot den
burger wapl'nhandel voor de Bara,lfsche
gewapende hurgermagt" en werd in
1796 gedrukt hij Van elect te Den
I bag. Via de telltoongestelde boeken
omrolt zich de (militaire) geschiedenis
\.an :'\'ederlnd met vecl aandacht voor de
veldslag van het Schoon Verbond, bl.ter
hekend als de Slag bij \'\'aterloo (de van
Elha ontsnapte Napoleon werd in ISI5
tijdens deze slag door de geallin'rdeTl de-
finitief vcrsla)-;en). Terzijde: De rotale
verliezen aan Nederlandse kam bedroe-
gen 4147 man en ... 1630 paarden. Een
ander "hoogtepunt", waar op de ten-
Toonstelling nogal wat aand,ldn a,1O
wordt besteed, betreft de Ti{'IJdaagse
Veldtocht in 'S31 (tegen de opstandige
Belgen). Aan deze veldtocht werd niet
alleen dl'l'lgenomen door het reguliere
leger maar ook door schutterijen en stu-
delltenwcerhaarheidskorpsen uit Gro-
ningen, haneker (Wen nog universiteits-
stad), Leiden en Utrecht ("heldelld'l-

\X';13fOm ligt de start van deze
Tentoonstelling bij her jaar
1795?
In Januari 1795 \vcnl Je
Bataafse Republiek opgericht
nad.u Je Franse troepcn
Nederland waten hlllllCllgC-
trokken. Al onder stadhouder \Villcm
IV omstond cr verlet regen Je regenreIl-
heerschappij met als gevolg dat in toene-
mende mate groeperingen zich van
Oranje afkeerden. Onder stadhouder
Willclll V ging het al nier veel beter.
t'adar in Frankrijk, in 1789, de revolu-
tie was uiTgebroken trokken Franse le-
gers op naaf ons land. In december 1794
viel Nijmq~cn en In januari 1795
Utrecht en Arnhem waarop \X/î11emV
met zijn familie naJ.T Engeland vluchtte.
de Republiek Jer Zeven Provinciën op
hield re bestaan en de Ibraafsc
Republiek was geboren. Al vrij snel l1a
de omwenteling werd er een hegin ge-
maakT ml't de (eorganisatie van het leger
naar ~rans model.
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VALHELM

Man, man, dat je schedel niet compleet gespleten is
Vanuit San Bartolcmê gaat het op l'n af,
een kilometer of elf hlng. naM Ayacata.
Klimmen en dalen tussen pakweg dui-
zend en achttienhonderd meter, over
volstrekt schaduwloze wegen, bij helder
wceT en een temperatuur van rond de
vijfentwintig graden. Oh, het is een
prachtig landschap, daar in het midden
van Gran CanMÎa. Vulkanisch, dor, vol-
strekt anders dan de Zuidhollandse ei-
landen. En die warmte, daar zijn we
TOch eigenlijk voor gekomen? Want in
Zuid-Frankrijk en Spanje hadden we her
Je afgelopen jaren niet gevonden, lekker
fietsweer În het vroege voorjaar.
\X'c passeren het Cruz Grande, op tuim
twaalfhonderd meter, dalen heel even en
klimmen dan weer. naar de driesprong
van Ayacara, linksaf richting Tejeda,
waar begeleider P. voor ons en onze
metgezellen een middagmaal klaar zal
hebben. Die mt.tgezellen 7.ijn we al lang
uit het oog verloren, jonger zijn ze, ster-
ker ook, maar à la, het is een fietsvakan-
tie, geen wedstrijd. Vanuit Ayacara nog
even omhnog, hier en daar heeft een
bergbeekje het asfalt gekozen in plaats
van een ordentelijke bedding, maar ver-
koeling brengt het natte wegdek geens.
zins.
Ineens kijken we een dal in, dat moet de
beloofde tien kilometer afdaling naar
Tejeda zijn! M. en ik stoppen even urn
rond te kijken en dan gaan we het er van
nemen. Tik, tik, gaat de ketting, naar het
buiten blad, naar het kleinste kransje.
Een beetje bijrrappen en daar schieten
we omlaag. Een flauwe bocht urn een
rotspunt? Geen probleem. Een haar-
speldbocht? Even een tikje tegen de rem.
grepen, lichaam en fiets de bocht in en
daar walsen we naar beneden, veertig,
vijftig kilometer per uur, sneller soms.
M., lichrer, voorZIChtiger ook, blijft wat
achter. Dan zie ik links voor me een
dorpje liggen, dat moet Tejeda zijn. Een
lang recht stuk nog, een paar bot"hten en
we kunnen aan de soep.

• Echt raak!
Even kijken waar SI. blijft. Ik zie ze niet,
kijk weer voor me en daar ligt dat stuk
rots. Ontwijken gaat niet meer, op het
moment dat ik er van weg wil sturen
raak ik het, ik schiet naM rechts, van het
asfalt <lf, de berm in die bestaat uit rot.
spuin, in de richting van de rotswand. Ik
vlieg van de fiets af en dan is er de \vet'Ï-
ge metalen smaak die zich aandient als je
je hoofd echt stoot. Ik zit op zo'n rots-
blok, een gordijn van bloed voor m'n
ogen Godver, het is echt raak! Ik neem
m'n helm af en het bloed komt nu alleen

van hoven m'n rechteroog. een vinger-
dikke straal. De helm, zie ik, is totaal
vernield. i\.bar ik zÎe die helm. denk
nog, beweeg nog alles wat ik wil bewe-
gen, ik heb Iwt O\'erleefd. Een grote te-
vredenheid maakt zich van me meester.
Ik betast m'n hoofd, op zoek naar de
bron \'an het bloed, een snee. I\Iet m'n
zakdoek probt'er ik de stroom te stelpen,
dat lukt min of meer.
Daar is fvl., geschrokken. Rustig maar,
zeg ik, het is maar een vleeswond je, het
had veel erger kunnen wezen, ik hou
haat m'n helm voor. Een vleeswondje!

Je hele kop ligt open! En ze heefr al een
auto aangehouden, Duitse toeristen, die
banddoeken a,llldragen waar we een
soort tulband van maken. Naar Tejeda,
lIaar een dokter.
Eerst belanden we bij de Guardia Civil,
een wagen zal voor ons uit rijden. In het
plaatselijke gezondheidscentrumpje
wacht dokter al. gewa<lrschuwd vanuit
het politiebureau. \'('at hem te doen
staat, heb ik al in de binnenspiegel van
de <luto gezien, een snijwond van
middenop m'n scbedel in een boog
via m'n rechters1.up tot dak bovell
m'n oor, twee smalle rode vlees-
randjes en daartussenin een wit
vlies. Dokter kijkt even, informeert
al gebarend n<l<lt bewusteloosheid,

misselijkheid en duizeligheid, waar geen
sprake van is. Op de behandclrafel dan
maar. Er komt draad, er komt een
naald, er komt olltsmettingsvloeistof, er
komen operatiehandschoenen, een spuit
met verdoving en hij gaat aan het werk.
Intussen bespreekt hij met een aanwezi-
ge collega de dorpspolitiek, zijn assisten-
te wast het bloed van m'n gezicht, armen
en bellen, wat stinkt dat trouwens, half-
geronnen bloed, Politiemensen, dorpe-
lingen, ambulancepersoneel, iedereen
komt een kijkje nemen. Een uur later
zachte vingerklopjes van de arts langs de
wond. Eén, twee, drie ... rrente y ocho!
Achtendertig hechtingen. Of ik even wil
gaan zitten, vijf minuten. Duizelig?
,\Iisselijk? :'\ee. Kom cr m<ur af! Hij
biedt me een arm en leidt me in eell soort
vreugdedansje, de duim V,IIl zijn vrije
hand rriomfamelijk omhoog.
1Iaar ja, gebaart hij, die helm, die
wond, dat behoeft een RX-craneo, een
röntgenfoto van m'n schedel, daartoe
moet ik met de ambulance naar het zie-
kenhuis in l.as Palmas.

• Peseta's
Ineens ben ik weer patiënt, liggend op
een van de [wee brancards in een winc
bestelbus met halfgeblindeerde ramen.
M. rijdt mee, begeleider P. volgt in zijn
auto. Vijftig kilometer, draaiend, kerend
over de hellingen, de hestuurder leeft
zich echt uit. In het beoogde ziekenhuis
hlijk ik niet welkom, alleen ziekenfonds.
patiënten mogen Jaar worden behan-
deld. Door naar (Tn privé-kliniek waar,
het loopt nu tegen zessen, de traumato-
loge de bekende vragen stelt, Bewus-
teloos? ~Iissclijk? Duizelig? Voor een
verder gesprek wordt van Je administra-
tie een engelssprekende mevrouw opge.
trommeld. Hoc dan ook, RX-craneo,
maar kunnen cr
eerst tiendui-
zend peseta's
worden be-
taald, voor
het consult?
Contant?
Ja,
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echt contant. Dat kan, net aan, want
wat neem ie op ecn fietstocht meer mee
dan geld voor koffie en muntjes om
eventueel eco taxi te bellen. M. betaalt,
ik mag in een rolstoel wachten tot ik bij
de röntgenoloog terechr kan.
Moet die ook weer contanten? Die moet
ook weer contanten. Een wachtende me-
vrouw heeft het allemaal eens aangezien
en -gehoord en beduidt den ze wel een
oplossing weet. Ze hegeleidt ,\1., ook
nog immer in fiC[scostuum, naar een
geldalltomaar. Als 7.Cterug is, wacht ik
nog steeds, nu voor de deur van de rönt-
genoloog, waar geheimzinnigerwijs
meer mensen uitkomen dan cr ingaan.
Na een uur ben ik aan de beurt. Bij ge-
brek aan talenkennis werpt de man zich
op de tafel en doet me voor, hoe ik moet
gaan liggen. Ik doe het hem na en hij
gaat aan her werk. Dan \vijst hij, met
een ok, you go, naar de deur.
Vijfenvijftighonderd peseta's ditmaal,
de foto's in onrvangst genomen, nada te
zien, alles oké, weer naar de rraumatolo-
ge. Zes uur inmiddels, de Engels~

Je moet je niet laten kisten, wordt wel
eens (;ezegd. Het is overigens een wat
prol) ematische toet'oeging, I'ooral als je
dit advies op de lange termijll be-
schoul//t. Er komt alti;d wel een mo-
ment waarof) je daar persoonli;k a1thmls
betrekkelijk weinig tegen in kuilt hren-
gen. Voor kalVeren geldt dat al hele-
maal. Ze hehben niets te zeggen en het
kisten begint al op een tijdstip waarop
ze nog niet ee1l5bij de moeder weg kUil-
nen. Je zult maar een kistkalf zijn, zo
eelltje die in Enl$elalld gehoren wordt en
vervolgetls ;'1 Nederland in een kist ge-
stopt wordt om daarna naar l-:ngcland,
Italië of Frankrijk vervoerd te worden
om aldaar geslacht te wordelI en in
mootjes als hlank kalfsl!lees over de
toonbank te gaan. De Engelsen lopen
massaal te hoop, zeker als het om paar-
den, kalveren en honden gaat, terwijl
varkens, schapen en kippen zich in min-
der belangstelling mogen l'erheugefl. In
Nederland fJlijken de kistkalveren am-
per iemand op de been te brengen terwijl
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sprekende mevrouw is naar huis, maar
laat er nu een \<erpleel;ster binnenstap-
pen die in Frankrijk heeft gewerkt. Die
brengt de boodschap over: vierentwintig
uur in ohservarie enne, 0 ja, viiftienhon-
derd pesetas voor het gebruik van de be-
handelkamer. Die observatie, dar ken ik,
vierentwintig uur te bed en om het uur
I;ewekt worden om te kijken of cr geen
inwendige hloeding is opgetreden. Heel
verveleod en, heeft m'n huisarts me ooit
verteld, de kans op zo'n complicatie is
miniem. Liever terug naar het hotel, in
de buurt daarvan weten we een meertali-
ge huisarts. 1'. brengt ons er heen. In een
soort Duits worden de bekende Hagen
gesteld, de arts bekijkt met afgrijzen de
resten vall de helm en plaatst tetanus- en
anri-biotica-injecties. En verder geen
zorgen, als cr war is belk'n we maar.
Geen fietsvakantie meer, de volgende
dag. De fiets is nier meer wat hij was, en
er zijn weinig spieren die niet stijf zijn.
:'vIaar ja, hoc internationaal Playa del
Inglès ook lijkt, veel re lezen verkopen ze
cr niet. Naar huis vliegen? Dat raadt de

WIT toch met, zoals de zuidelijke
l-:uropeallell, bekend staan als relatief
dierolll'riendelijk. Om een of andere re-
den hUjkt het kistkalf 0115niet te heroe-
ren terwijl zo langzamerhmld toch ieder-
een wel weet dat het opsillitell I'all kal-
veren ill een kist I'an 80 bij 1 meter BO,
i" het dOlIker, zonder stro en met IJ/til
poten op een lilt/eli doer, bepaald lIiet
humaan te noemen is. Het eenzijdige
t'oedse/ dat tot bloedarmoede en het
witte vlees strekt is ook al geen verwen-
nerij. De noordelijke EI/rof/ese landen
voeren overigens, blijkens hl/n opstel~
!inl' ill Brussel, een veel diervriendelijker
po itiek dan de zuideliJke landen die
meer in levend vers t,/ees geïnteresseerd
zij" dan bijvoorbeeld in een diervriende-
lijk transport.
Willen de Reneluxlanden het transport
per l'eewaxen limiteren tot 12 uur en
dan na vier uur rust lJen'olKens weer 12
uur, de Zuidelijken "'illlien het dieren-
welzijn maar bijzaak. Misschim zouden
de llOlitió en met ll<1medie /lit de zuide-

arts af, weg~ns ve.rhoogde kans op die-
zelfde bloedmg. Vlet dagen rust dus.
Thuis llaar m'n huis:Hts, die echt
schrikt. Wonderbaarlijke afloop,
spreekt hij van. "har prachtige hechtin-
gen, dat wel. :'vlet de fiets llaar de rijwiel-
hersteller, die lacht om m'n baseballper
maar hleek wordt van schtik als ik hem
afneem. Naar helmenimponeur Specia-
lized ook, de garantie biedt een gratis
nieuw exemplaar. Daar ontstaat COIl-
sternatie. Ik word bekeken, de helm
wordt bekeken, nee, zo erg hebben ze
het nog nooit gezIen, allemachtig! Die
snijwond, ja, die moet van de scherpe
hreukrand van de helm zijn, besluiten
we. Een paar dagen later weer naar de
huisarts. Hij verwijdert de hechtingen,
doet een stap terug en bekijkt me nog
eens. Man, man, dat je schedel niet com-
pleet gespleten is!

Jan Stoof

•

lijke landen niet alleen u/at dichter bij de
burKer gebracht moeten worden, mailr
ook wat dichter hij het dier. 201/ er niets
te zeggen zijn I'oor een verhUjf van - la-
ten we zeggen een week - uan de geachte
dames en heren in een aalltal kisten al-
waar ze uitsluitend bloedarmoede t'er-
oorzakend l'oer te consumeren krijgen.
,\'adien zouden ze een reisje per lJeewa.
gen moeten maken, waarbij ze zo n<1-
tuurgetrouw mogelijk als kistkalf of
slachtpaard behandeld worden. Alleen
bij het eindstation zouden ze niet afge-
maakt behoel'en te worden maar zou
heli slechts naar hun meninK moeten
worden gevraagd (wer de reiservarin-
geil. Aan het eilld Fa" de reis zal cr nog
maar weinig politiCl/s over zijn. Slechts
een grijze hOOf/naamloze ellende zal met
moeite /lit de wewagen strompelen. Het
is misschien dan ook een goed idee om
h",", I'oordat de reis begillt, t'all twee
uan die stevige pijnloze oormerken te
l'oorzien.

Leoll Wecke



Kernwapens

De wetenschap die zich bezig
houdt met de prohlematiek van
oorlog en vrl."dl.",l,k polemologie,
heeft tot dusver betrekkelijk wei-
nig aanda.::ht gl."schonken aan het
vraa~stuk van dl."Chinl."sekl."rn-
bewapening. Toch is China de
drrde kernwapenmogendheid ter
wereld en hezit het meer kernwa-
pens dan Engeland en Frankrijk
tezamen.
In zijn studie over ~Chinese
kernwapens" in Tibet schetst
prof. dr. juhan ;\Iiezing een beeld
van de belangrijkste ontwikke-
lingen hinnen het Chinese kem-
wapenprogramma. ,\teer in het
bijzonder richt hij zich op de op
Tibetaans grondgebied gest:nio-
nl."erdl."Chinese rakl."thases en -
productiecentra. Tibet wordt
Juor de aanwezigheid van
Chinese kernwapens een belang-

rlllET
I'~ U~.tlll:\t:SE
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rijk politil."kprobleem. Zekl."r nu
China met voorrang ook nog be.
zig is een met kernwapensyste-
ml.'"nbewapendl." vloot up te bou-
wen, voelen India l."n(in mindere
mate) Pakistan zich in wt"nemen-
de mate omsingeld. Aldus loopt
Tibet (gezien ljjn centrale ligging
tussen India, Pakistan en China)
het risico t"t"nzogenoemde
~theaterfunctie" te verkrijgen.
Niezin~ hrl."ngt nauwkeurig de
plaatsen in kaart waat de
Chinese kernwapens in Tibet
staan opgesteld, bl."sduijft de ty'
pen, gedt het geheel een plaats
in de Chint"st" kernwapenstrate-
gil."en legt uit welke consequen-
ties dit alles voor Tibl."t hedt.
prof. dr, johan Nie:zin~: Tibet en
de Chinese kernbewapening.
Smdieet"ntrum voor
Vredewraagstukken, Postbus
9108, Nijmegen. 1994. 119 blz.
f 20,00. (WH).

Afrika

Buchi Eme,heta behoort zonder
enigl."twijfel tot de met"st gelezen

schrijfsters van Afrika. Zij werd
in 1944 in Nigeria gehoren,
bracht haar jeugd door in Lagos
en ,tudeerde soöologie in Lon-
den. Internationaal brak zij door
ml."thaar roman> "Als een twee-
derangs burgl."r", "De prij, \'an
de bruid" en "Vrouwenhandel".
Centrale thema's in haar werk
7.ijn ht"t conflict tusst"n traditie
en modernisering, de kracht van
familiebanden en de vrijheid van
de \TOUW. Na vijf jaar betrekke-
lijke publi(itaire rust vers,heen
(eind vorig jaar) een nieuwe ro-

man van haarband in vertaling:
Kehinde en de geesl van T aiwo.
Hoofdpersoon in deze roman is
de, in Londen wonendt" t"n wer-
kt"nde, Afrikaanse vrouw
Kehinde die lieh he<:ftopge-
werkt tot bedrijfsleider van t'en
bank. Bijna dagelijks worstelt ze
met het lt'ven russt'n twet" (ulru.
ren. \'('annet"r Alben, haar man,
en hun in Engeland geboren <:n
getugen kinderen naar Nigeria
terugkeren volgt zij hem na ver-
loop van tijd. Albl."rt hen'indt in
Nigeria wddra ljjn gev'od van
eigenwaarde door o.a. een twee-
de vrouw te huwen. Kehinde
daarentegen heeft grote moeite
opnieuw te wennen aan bet le-
ven in haar geboorteland, niet in
dt' laatste plaats omdat 7_t"haar
plek moet delen met t"t"nandere
vrouw. Uit de "gesprekken" met
haar, bij de gt"boorre ovt'r1t'den,
tweelingwsjt" Taiwo put lij de
kracht om uiteindelijk alleen te-
rug te keren n,lar Engeland.
Opnit'uw is Emeehcta erin ge-
slaagd één van haar geliefdl." the"
ma', in ecn vlot geschreven ro-
man op boeiende wijlt" gestalte
te geV(n.
Buchi Emcchela: Kehinde en {Ie
geesl van Taiwo.ln de
Knipscheer , Am,terdam. 208
blz. geb. f 39,_'i0. (WH).

Magiërs van Cyprus

Ruim twintig jaar gekden werd
op h<:teiland Cyprus - een snij-
punt van drie oude eulturt"n van
Griekse, joodse t"n Egyptis(he
oorsprong - een spirituele groep
opgerkht met de naam Erevna
(onderzoek van de waarheid).
Sindsdien zijn er IUlke groepen
in diverse Europese landen, ook
in Nederland, en in Zuid-
Amerika en japan.

Initiatil."fnelD<:rwas de in 1942
gehoren Grieks-Cyprioot Kikis
Chrisrofides, dit' in Engeland Cl.'n
opleiding volgde tot werktuig-
kundig ingenieur. Door de
Turkse invasie op Cyprus in
1974 verloor hij zijn baan bij
Shelll.'"nal ziln bel.itlingell. Toen
vond bij een bl."staan in het om-

bouwen en repareren van oude
auto's. Sleed, belangrijker wer-
den e\'cnwel zijn activiteit<:n als
dienstverlener van Ercvna door
het hijstaan van mensen in gees-
telijke nood l'n spiriruelt' gene.
zingen. Kikis Christofides en zijn
uude leermeeslt"r Spyros Sathi
behoren tot de zogenoemde 'ma-
giërs van Strovolos'. Onder de
namen Kostas l."nDaskalos
(=),Ieester) zijn zij de hoofdper.
sonen in ht"t tweede bOt'k van
Kyri'lcos C. ~Iarkides Vuur in
het hart (1990). Het verscbeen
eind '94 hij Ankh-Herme, in een
vl."rtaling van Bernardien Sluizer,
die zdf op Cyprus kennis maak-
te met dt'zt' 'wonderbaarliike ge-
nelers'. Dt"Grieks - Cypriotische
auteur ),1arkides, politkk socio-
loog in de VS, vatte tijdens zijn
vele studie - en vakantieverblij-
ven op Cyprus de afgelopen tien
jaren cen dit'pgaande interesse
op voor 'de magiërs'. Hij m'lakte
onvoorstelbare staalqes van pa-
ranormal<: geneeskunst m<:een
ondanks zijn a;lllvankelijk grote
wetenschappelijke sçcpsis bC}l,.'ide
hem de wereld van Daskalos en
Kostas stt"t'ds meer. Zijn t"igen
ervaring met hun gencrskun>t,
uittredingen, 'onzichtbare hel-
pl."rs',opv'attingen over karma,
renearnarie en liefdevolle dien>t-
verlening in,pireerden hem over
deze bijzondert' mensen te schrij.
ven. Dat leverde voor ge'interes-
>eerden in bewustzijnsverrui-
ming, vergroting van zelfkennis
en spirituele groei een buitenge-
woon boeiend en leerzaam boek
op.
Kyriacus C. Marki{lt"s: Vuur in
het hart. Ankh - Hennes,
Deventer 1994. 320 blz.
149,-"0. (FS)

Afrikaanse roman

Dit boek is de poëtische vorm
van onze misère. Afrika is CCII
vulkaml. De UJcrdcl is eCII['u/-
kaall. OIlZCvolken Ûlll vulka.
IICII CIIhl/n ogen kijkellmii allII;

de ogell van de bllik vergetel/
nooit iets. Zo omschrijft de
Kongolese aUleur Sony Labou
Tansi zijn, eind vorig jaar in
vertaling ver"henen, roman De
o~cn \'an de ~'ulkaan, een "my-
thisch bock~ ovt'r hl."tmenselijk
lekort dat zich over alle volken
uitstr<:kt.
In del.e roman bezoekt een mys-
trieuze vreemdl."ling (met "een
pikzwarte baard van een halvl."
meter lang") van kolossale af-
metingen (We hadden nog 'lOoit
ZO'I/ rcus van cen mail geûen,
noch icmand mct zulke ogen, ic-
mand dic cruitzag alsof hi; alle
gcdachtell ver achter zich had
ge/atm.) dt' stad Hozanna
(=Brazzaville), een stad van
wanhoop en verval. De verschij-
ning van de kolos, zoals hij van-
af het eerste moment door ieder-
een wordt g<:noemd, schudt de
locale bevolking wakker. Zl."
kumt tot verzet hetgeen de aan-
leiding vormt rut een serie bizar-

Sony ~abou Tansi

re gebeurtenissen dil."zi,h bcwe.
gen op de grens van droom en
werkelijkheid.
Ook in deze roman bekritiseert
Tansi op nauwelijks verhulde
wijze zijn afkeer van de huidige
m'Khthebbcrs van de Kongo.
TI.'"ldaarbij op ht't feit dat de au.
teur nog minister van cultuur is
van een door de oppo,itie gl.'"-
vormde schaduwregering en
men kan het al raden: Tansi
staat onder huisarrest en geniet
de twijfelachtige l."erbovenaan
de lijst te s[Jan van om te bren-
gen tegenstanders.
El."nbijzondere, met vt"d vaart
en humor geschreven, roman!
Sony Labou TansÎ: De ogen van
de vulkaan. In de Knipscheer,
Amsterdam. 1994. 175 blz.
J 34,50. (V/H),

Kernwapens

Op 7 november 1994 promo-
veerde Gerard .\tetselaar aan de
Katholit'h Universiteit
Nijmegen. Titel van zijn proef-
schrift Kernwapens als factor
van hernationalisatie van buiten-
lands beleid (ondertitel: Het ef-
fe,t van nationaal beleid inzake
kernwapens op politieke samen-
werking in de Na\"u tussen 1950
<:n 19HO).
Volgl."ns Metselaar kunnen kern-
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wa, één van dl."duill'nden jonge
vrouwen dit' door de Japanners
mct geweld werd g('dwongen in
een hord •..e! te ga,HI werk •..n om.
als "comforl wonlCn". hoge
Japanse militaircn tc gerie\'Cn.
Na de oorlog begon I.l' in
Au,tralië ;\,111een nicuw kven:
ze trouwde, krel'g kindcrcn cn
nam d•..Australio;çhc nali(1nali,
lcil aan, Ilaar traulll;Jtio;çhc OOt-
log>ervaringen hield ze j:uenl;\llg
geheim. Pas vijftig jaar later ver-
brak!-c Jc ~lilte tocn, •..ind 1992.
Korcaame \'rUllwcn mct hun er-
v,lfingcn naar huit •..n traden. Jan
hesloot dat het tijd WilSom nu
ook haar vl'thaalw doen. Ze
t:il1g na'lr Tokyo toe om daar, in
cen publieke hourzitting, uil dc
duekcl1 ICdoen Wat haar d""r
de Japanners wa~ ,l,l1lgcdaan.
H•..t huck'i() Hars of Sill'nee i,
een inJrukw~kkel1d rel.1a, Jat
hct duhhcl en dwars wa;Hd i,
om geloeo Ie word"n . .\Ien
moct 7ich niet lalen af-chrikkcn
Joor 1ll'1Engels. Voor Iemand
die deze taal een bceqe onder d~'
knie heeft is dit verh.lal heel
g{Jl'J te le!-en.
Jan Ruff-O'Heme: 50 years of
Siknçe. Edition Tom
Thnmpson, Sidncy, Am,terdam,
1\'cw Y()fk. 19'N. gcm. 152 blz.
f 2S,50. \,'ordl in ;-';edcrland
vc"prcid door In de Knipsehccr,
Amsterdarn,ISU;-'; I 875892 00
I {WH),

Gedwongen prostitutie

\'\'anneer in de7C ruhriek aan-
dacht wordt ht'steed aan een
Engels-talig hoek dan lllOt't hCI
wel om een hijzondere uitgave
gaan. Iht is in dit g(",-al(lok w.
In 50 years of Silencc verlelt Jan
Ruff-O'lIerne (een Au,tralischc
vruuw van :\cderlandse komaf) •
op indringende wijn', haar ver-
haal OHt de haar door de
lapanners a,mgedane \'Cme,le'
ring("n.
Jan (1923) grncide op in
I\:edcrlands-Indië in een welge-
steld koloniaal gezin in Sema-
rang. Aan haM onbezorgd,"
jl'ugd kw,llllml'l hl,t uilbr("ken
van de Twcedc Wcrc1doorlog en
de kom,t \-an de llpilnse hezet-
tn abrupt een einde. Jan Ruff

een Illl'l't rea1i,ti,che, diq,,'r(" en
re~JX'ctvolle licfde,reLuie.
Polly Young - Ei\endr:lIh: .Ic
hem andet, dan ik dacht ...
Sen-ire, Utrcchl 199 .•..•.• S hlz.
f "9,50. (FS)

hil/ttmis /'("I11I,/,lle('1I fát is g('-
u'ordm. Dit M:brijfl de
Jungi,lansc analytica Polly
Yollng-Eisendrath in de inleiding
van haar boek Je bent andcrs dan
ik dacht. New York 199J. Dl.'
onlangs hij Ser\'ire I'Crschencn
:\ederlandse \'ertaling {van
Vi\ün Franken) kreeg twee on-
dertitels mee: Voorbij d,' illusie in
rdaties en Naar c,..nvcrvullend
panncr,ehap. Dele studie over
lant:duril;'c liddesrelatics is glOed
onderhouwd (60 11<Igina'snotcn
en liter:1tuurwrwijzint:enl en
t(x:h vlm en goed lee,haar ge'
s,:hrc\-en. Dat komt o.a. ,lolOrdat
de o;çhrijhwr een viertallxhtpa-
ren - die door haar en haar man
therapeutisch werden ht'geleid hij
hun huwelijksproblemen - op de
\'uet \nlgt in hun untwikkeling,
hctgcen \"aak heel hcrkenbarc gl'-
spreksweerl;'a\'t'Il oplnen. l'olly
Yuung tUl ook duidelijk lwt \'cr.
b,md tjen IUS'l'n gl'lilkwaanlig.
hl'id van Illan en vrouw in een rc-
larie en Je ontwikkclinl;' van ie-
ders eigcn persoonlijkheid.
Daarhij werkt ze met begripJ'cn
als 'd,' vrn"mde scksc' en 'droom-
gelidden': voorstellingen die ie-
der lich m,ukt van h,"t ander,' ge-
slacht, maar die vaak weinig
kloppen Il1ctdc werkelijkheid.
Ilct is dikwills de OOT7,lJkvan
hl.t mislukken van rdaties, want
'j~' hem andcrs d.m ik
dacht .. : Dat te ontd,..kken lewr!
aanvankelijk uitera,nd teleur.
stellingen op, maar kan vcrvol-
gens ook de wel' openen nilar

De romantiek voorbij

._. '-- ••........8 .__

••••..••.•P.,' ""••••..,.n.
'A' Jt.~••n",,!W,"m
' •• RI n'"',,,,,, ."~'"~-,----_..-_ ..,---.,-

Romllntiek is {'('II projectie, hl't
OI't'rlir""genl'dll "eli IIspect I'dll

het eiKelI zelf op de /o"kolllstixe
part/u'r. ,\feest.:1 komt d.1<1r,1<I'I
('('11abrupt eind" WIllIIleer de tW-

hcid'gCllleello;çhap np grotere
territoriale ,chaal dan de natin-
n,]le staat worden gecreëerd,
Pogingen om politieke wen'l'll
met nucleaire dreiging kracht bij
te zetten, richwn weinig rot niet~
uit l'll h,:d •.•rV('n slechts d•.•intcr-
nationa1c \'crhoudingcn.
Tn onderbouwing van deze op-
vatting stelt .\h-t~("laar: Wannen
het hillllen de Navo al niet mo-
gelijk is gehleken het hczit van
kernwapens te vergemeensehap-
pclijken (via de H:l<\g n,lar een
gelamenlijk huitenlands beldd-
hctgcen lelfs niet mogelilk is ge-
hlckt'n tu,sen twec lidstaten van
het hondgenootschap, de VS l"ll

Fnl,;eland) dan kan cr t,ehr geen
hoop won!cn gevestigd op de
totstandkoming van een nucleair
glweldsillonopolie binnen l'l'n
mondiale organis,uie voor poli-
tieke ,amenwerking. n1l't naille
deV~.
Dit proef>chrift is bcslist geen
kost om op een aeht •.•rnamiddag
even sncl Wl'g te klcn. Het is Iy-
pi,,:h een hock voor de zéi'r
gelrllcrcswerd("n in dl."prubll'ma-
tick \',111oorlog en vrede.
Gerard Metselaar: Kernwapen<;
als factor nm hernationali,atie
van buitenlands beleid.
Studiecentrum \'OOTVredes-
vraagslukken, Posthus ~ lOS.
6500 HK Nijmegen. 1994.3]9
hll. f 49,50. (WH).

wapen~ niet worden opgevat ,ll~
e~'nordening~inslful1H:lll van het
internatiorule Wqeelll wa,ulllee
needz,l;llll gedr'ag van ~taten
kan worden afgcdwnngen. Met
kernwapens Lm geen \"cilig-

26 - EGO I ,\I'RIL 1',N5



NORMAAL

"Dat is toch 'ronflaal?!" zeggen we, soms met ccn verongelijkt toontje, wan-
neer we ons gedrag of handelen willen rechtvaardigen of kritiek daarop pa-
reren. Zelden volgt daarop en geanimeerd gesprek, vaak valt er een stilte en
gaat ieder cr, het zijne van denkend, zijns weegs.

Dat is gebruikelijk wanneer we stilstaan
bij wat "normaal" eigenlijk is. Normaal
is wat aan de norm voldoet, aan regels
van gedrag of handden waarover men
het in ccn samenleving in meerderheid
eens is. Voorbeelden zijn, dat mt'n de
deur voor elkaar open houdt, dat men
zijn partner niet bedriegt, dat men kin-
deren niet slaat etc. Die regels voor het
gedrag komen nier uit de lucht vallen.
Ze komen voort uit waarden. Soms heel
oppervlakkige waarden, wals bij her
open houden van een deur: de waarde
van beleefdheid. Soms uir waarden, die
vcrbonden zijn mer onze diepste overtui-
gingen, zoals bij het niet slaan van kin-
deren: de waarde van de fundamentele

gelijkwaardigheid van mensen en daar-
mee verbondcn de lichamelijke integri-
teit, U lUlt bij het voorgaande wellicht
vraagtekens zetten. Misschien vindt u
het vanuit uw waardensysteem heel nor-
maal om bij het door een deur lopen
geen rekenin~ te houden met eventuele
volgers, WellICht dat u vanuit uw waar-
dt'nsysteem argumenten heeft om een
kind ;'tf en toe cen pak rammel te geven,
Duidelijk is, dat wat ieder van ons voor
zichzelf normaal noemt absoluut nier
waar of juist of goed of wenselijk hoeft
te zijn. Normaliteit zit in om,e hoofden,
\vordt door onszelf ontworpen onder in-
vloed van de samenleving en afhankelijk
van de tijd en de omstandigheden. Ooit

Raadslieden - waar en wie

was het normaal om elke zondag naar
de kerk te gaan, om voor het huwelijk
niet met elkaar naar bed te gaan, om
vrouwen de mindere van mannen te vin-
den. Dergelijke opvattingen dateren uit
een tijd, waarin de door de meerderheid
onaantastbaar geachte waarheden van
kerk en staat een voor ieder gelijke
"normaliteit" voortbrachten. Die tijd is
voorbij en uw waarheid is niet bij voor-
baat ook de mijne en daarom is niet
meer zo duidelijk of wat u met dat is
toch normaal bedoelt ook door mij
wordt gedeeld. Als wc onszelf en onze
gesptckspartner serieus nemen, kunnen
we ons niet tevreden srellen met de uit-
gesleten p;'tden, maat zullen we ons moe-
ten en ook willen verantwoorden.
Dat is toch normaal?!

Rob Geene

Dit artikel is eerder gepubliceerd ill de
Griffioen,
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