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Inhoud

DILEMMA'S

Herinnen u zich de beelden wellicht nog uit de jaaroverzichten in de laatste da-
gen van december op de beeldbuis? De Golf-oorlog had een meer dan ruime
plaats gekregen in het overzicht. Wat waren welze goed. Alles weer netjes op-
gelost. Of toch niet? Medio december werden de beelden getoond van de
Koerden in TurkijclNoord-irak. Er was weinig meer terug te vinden van wat
onze mariniers daar hadden opgebouwd. In barbaarse koude en miserabele
omstandigheden moesten de Koerden maar zien te overleven. Maar met wat?
Het meest indringend was dat kleine meisje van circa zes jaar oud, dat gehuld
in enkele lompen, op blote voetjes, staand in de prut, stond te vernikkelen van
de kou. Haar ogen keken vragend de camera in. Ze zei niets.
Hoe is dit te rijmen met het feit dat de Verenigde Staten volgens de laatste be.
rekeningen van de Amerikaanse rekenkamer zo'n slordige 800 miljoen dollar
over hebben gehouden aan deze oorlog, dankzij de machtige sponsors uit de
Arabische en de Westerse wereld? Hoe is dit te rijmen met het feit dat generaal
Schwarzkopf, de bevelhebber van de gezamenlijke Golf-troepen, nu de wereld
rondtrekt met het geven van lezingen voor top-managers over de Golf-oorlog
en zich daarmee persoonlijk verrijkt met enige forse grijpstuivers?
Het Koerdische meisje heeft feitelijk nog steeds geen hulp gehad van de
Westerse wereld of wie dan ook maar. Ze zal vermoedelijk nu wel dood zijn.
Maar ja, de Koerden hadden geen olie in tegenstelling tot de Koeweities. En
dan schijnen we het woord 'mensenrechten' ineens niet meer te kennen.

Nog zo'n dilemma. De Sovjet Unie bestaat niet meer. De Muur is afgebroken.
Eindelijk rust aan het front van wat eens de 'koude oorlog' was. Niet voor de
Nederlandse krijgsmacht. Het Ministerie van Defensie gaat, samen met de
bondgenoten, onverstoorbaar verder met het ontwikkelen van nieuwe plan-
nen. Amfibiese schepen voor de mariniers, transponvliegtuigen en helikopters
voor de luchtmobiele brigade. Maar liefst vijf miljard gulden gaat dit alles kos.
ten en het moet voor 1996 gerealiseerd zijn. Was tot voor kort een geduchte
vijand nog nodig voor de politiek om hier, zij het niet van hane, mee in te
stemmen, tegenwoordig heet dit 'vitale belangen' overal ter wereld, waar enige
termen als 'mobiliteit', 'flexibiliteit' of 'interoperabiliteit' op worden geplakt
en nagenoeg iedereen is om.

Dilemma's
Waarom hadden wij niet
eerder GV?
Gisting {Prikkels)/Kamagurka
Nederlandse popmuziek
onderzocht
Quantumgenezing
Aanpak drugsproblemen in
krijgsmacht gebrekkig
Een goede dood/Puzzel
The Indian Summer
Ontslagen?
(tekening René Kaula)
Artseneed en militaire ccd (2)
Balanceer-aet tussen derde en
eerste wereld
Ratten moesten verboden
worden
Zal Amerika het schaatsen
ontdekken?
Verjaardag
Boeken
Willy Lohmann

Foto's: voorpagina \'('im Heij,
pag. 21 Gerard van Erkelens
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En hoe zit het nu met het personeel in die krijgsmacht? Weten zij al waar ze
aan toe zijn? Iedere helikopter heeft een vastgestelde prijs. Maar welke prijs
heeft het te pas en te onpas inzetbaar dienen te zijn voor daadwerkelijk militair
optreden in brandhaarden waar ook ter wereld?
Wat voor psychische druk legt dat op de militairen en de gezinnen waaruit zij
komen? Wat voor ruimte is cr voor gewetensnood ten aanzien van sommige
militaire akties? Als we nu zien hoe de Nederlandse militair in onzekerheid
wordt gelaten ten aanzien van zulke fundamentele vragen, hoc gaat dat dan
straks?
Zouden plannenmakers en politici nooit met dit soort vragen worstelen?

Redaktie

De Amerikanen hehhen een computervirus
ingezet in de Golfoorlog.
Het houdl volgende week voor 2000 gul-
den per deelnemer een lezing voor de [OP
van Philips.

Vit: Vrij l\;ederland
Trrzijde, 18-1-1992.
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'WAAROM HADDEN WIJ NIET EERDER GVt'

Over respekt, waardering en motivatie - een brief van de werkvloer

Tijdens GV.bijeenkomsten proberen geestelijk verzorgers in de krijgsmacht
vooral stil te staan bij en aandacht te geven aan de persoonlijke belevingswe-
reld van de deelnemers. Wil je een goed gesprek hebben met de groep, dan is
als eerste vereiste dat mensen zich aangesproken voelen, dat ze betrokken
zijn op datgene wat besproken wordt. Het is niet te vergelijken met de noc-
male les-situatie, waarin de instrukteur de meer-en-beter-wetende is, die de
klas wat bijbrengt. Vaak is het het te~endeel: de GV -er is de begeleider. is be-
schikbaar om te helpen elkaar de rutmte te ~even en te bevorderen dat ook
anderen gehoord worden. Zijnlhaar eigen VIsie of standpunt is van minder
belang. De 'boodschap' is vooral: zeg je zegje, maar neem ook de moeite echt
naar de ander te luisteren. Als het lukt - en dat doet het gelukkig vaak - dan
krijgt de CV-er nogal eens de vraag te horen die boven dit stukje staat.

Militairen zijn veelal verrast door deze be-
nadering. Het verbaast ze dat hun eigen
mening er ineens wèl toe doet en zijn vaak
niet goed În staat zo snel de eigen mening
of zieIlG...•.ijze te uÎten, stomweg omdat ze
dat in het dagelijkse dienstdoen zijn ont-
wend, is afgeleerd.
Dan blijkt dat je juist door dingen niet met
anderen te bespreken, behoorlijk kunt
gaan 'balen' van de hele toestand. Dat je
met z'n allen goed gefrustreerd kunt raken,
terwijl je niet echt voor jezelf helder hebt
waar dat nou eigenlijk precies door komt.

Een uunje kankeren kan heel bevrijdend
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werken, maar schiet je er ook wat mee op?
Ja dus!
Behalve dat het spanningen ontlaadt en al-
dus een positieve invloed heeft op je alge-
hele (on}welgevoelen, kan het aanzetten tot
positieve aktie. Doordat het hele gebeuren
wat handen en voeten krijgt, kun je er weer
beter grip op krijgen. Ben je in staat de vin-
ger op de zere plek te leggen en als gevolg
eerder bij machte de pijn te verzachten
door bewuster keuzes te maken wat betreft
eigen handelen in soms netelige situaties.
Bob, thuisslaper, ging er 's avonds eens
voor zinen en schreef de hierna afgedrukte
brief. De betrokken raadsman zond hem

met Bob's instemming voor publikatie toe
aan de redaktie. Ter ondersteuning en sti-
mulering van lotgenoten enerzijds en ter
mogelijke lering van kaderleden en realise-
ring van een prenige werksfeer bij onder- ~
delen anderzijds. ,
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RaadsmalI
Vanda.lg hadden we GV-'Ies' l'all ,ou. 1k
t';,u/ het olltzettend leuk dat iii het initiatief
hebt gellomen om e.'ns een aantal zaken
(gebeurtenissen) te Ferzamelen om een aan~
tal zakelI bi, de l'agllcie te Ferbeterell, ver-
dllidelijken of in ieder xel'al kel1ha.lr te ma.
ken. Op miilf medewerking kun je in kder
gel 'al rekenelI.
Hoe ik 1/1f muet beginllen weet ik lIiet pre-
cies. Ik dellk dat het eell soort braillslfJrm
wordt.

1n Vught (waar ik m'n gt'nie-vpleiding hl'b
gehad) hadden we een rc die eens Ilertflde:
"Jullie din dienstplichtig en dat is l'oor iul-
lie niet zo leuk. Ik zal proberen het '1Il1ie zo
ft'uk mogeliik te makelI (binnen redelijk-
heid)!"
Op de PaglKie hikt her u'el alsof her omge.
keerde her gf't',l! is. Okay, een dienstplich-
tige raakt IlUOftuitgeklaagd. Denk maar
aan de slechte fil1Jnciële l'ergoedingen,
wachtdil'nsten, oefeningen, huisf'estillg.
woon-werkafstand (kort weekend), de
'macht' l'all de militaire m,'erdere (dienst-
bevelen), het straf- en tuchtrecht, alti;d
maar die vra's el/ ga zo m,ldr door ...

,\-taarer d,n ook klachten dil' t'oorkomcn
kunnen worden. De.;;eklachtelf die er djn
leiden l'olgel1smij tot demotÎr'atie en desin-
teresse. En dem()fivatie en desinteresse lei-
den tot sl<'Chte(re)resultaten. Dat deze re-
sl/ltaten slecht d;If maakt f'oor de dienst-
plichtige niet ,;;ol'e,'1/fit, Hoogstens moet
hij 'het' een keer fwerdoen (de .;;gn.of!-
,'oedkmufig,e maatregel).
Voor heroeps ('chter ziin die resulMtelll'eet
belangri,ker. Zii worden periodiek beoor-
deeld en die IJf'oort/eling is erg belallgriik
I'oor de /Jromotie I'an die heroeps. Hii ;;al
JIIS ook Feel minJer snel openfiik kritiek
uiten Ol'''' J('gt'ne die hem IJeoordeelt.
'X'aarwil ik hem?
Waar !Jetdenk ik allema<ilom draait is dat
de 1Jeroe/,s(de cie) de heste resultaten wil-
lell heblJen en d,lt de dienstplichtige een zo
leuk (interessant) mugeli,ke diensui;d wil
hebben, en dan bedoel ik ook ti;dem de
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diellstllrell.
Hoe bereik ;e de 'beste resultaft'n'.
1k denk door: goed materieel el/ goed per-
sollt'd. U,I, tocM)

Hoe kri;g (I'orm) Ie goed /}ersollerl?
Ik dellk dat bij de dienstplichtigen motiva.
tie (isgoede iwut) t'lI interesse een heel gra-
ft, rul spelen.
Die motit'atie 1'11 interesse wordt lJiJmii
steeds minder. Niet alleen hi; mij, 1I1<1ar
ook hit dlfderen: de (zoals het OIISzo mooi
is uitgelegd) inl1erliike disciplille slaat om
ill uiterli,ke discipline, Er ontstaat arbeids-
ontevredenheid, Dit uit zich il1 'drukken',
l'er/JOogd dektel'er.;;uim, moedwillig fOll-
teil makelt, I'er;;ettegen gezag ell ook meer
agressie (I/erb,lalel1Hchameli;k).

Hoe l'er/JOog,e dali de motit'atie?
• Niet door: Te schreeuwen en te stresSClf,
steeds maar we", opstellen en afmarche-
reil. Ook als u'e maar 100 meter l)fJel'en te
lopen (onllodige discipline).
• Nier door: Afwiikillgen t'ml het rooster
één tlJg 1/(111 tel'oren aan te kondigen:
"md/file/I, //lorgen beginnen we om 07.30
i,p.v, 07.45 lIur" of "mal/nen, morgen.
,wond gaall we tot 20.30 uur duor".
De een wel I'rii te gel'en en de al/der z'n
VV-aam'raag te weigeren of! de.;;elfdedag.
• Op 't eindappel dil/gen te I'ertel/ell die
het kader ook eerder (of later) verteld hJd
kllnnen worden. Hierdoor mist een groot
deel van ons de trein waardoor we eell half
uur later thuis zi"l. (Ik moet dan (weer
eens) heI/eli dat ik later kom en dus /liet
mee kan ett'n.)
• Niet door: Van te voren te zeggm dat als
we de SlTE-fl'aclit goed zOllden drJaien er
een dag verlof in het voorllitzkht staat. De
SITE ging goed (goede in.;;et!),maar van
bellmi/lg was ge,'l1 sprake. (Je ga,u tlJn
denken: "Of je het nll goed ,loet of lIiet; ;e
wordt toch niet heloond!")
• Niet door: Nooit eens te zeggen dat iets
goed is gegaan: opbouwelldl' kritiek. Alti;d
ImlJr zeggen: "Het kali altiid beter man-
nen, Ilog even de punties op de i .;;eu.'Il,"
afkT<lkelldekritiek,
• Niet door: I. A1utaties in te trekken,

waJrdf/or ie toch nog (met pi;n!) mee moet
doen.
2. De ARRO-wet zegt: De werkgel'er (het
kader) dient te zorge/f vuor eell goed u'el-
zi,n ell de goede gezondheid Ilan de werk.
nemer (is dienstplichtige).
1 e/l 2 zi;1I t'olgem mii precies het tegen-
ollt'rgestelde. De arts (die de mutatie geeft)
is de deskundige. Hi; heeft niet I'oor niks
hier zes jaar f'oor gestudeerd!
• Niet door: Een dienstplichtige voor gek
te zetten l'oor de hele groep.
• Niet door: Jongens d.m,I!. rapport CC
'lekker ZiI',Wr' te straffen (hl' f 50,' boete
1'0urhet niet ,ir<lgenl/all;e hdm ilf te t'oer-
tllig op oefening).

Hoe motil'l'er;e dan wd?
Ik denk dat een dienstpliciJtige (lees: ook
beroeps) z'/I inspanning zal t'ergroten als
lJiid.larl-"oorbelmmd wordt. [)aarbi; wd te
bedenkt'n dat dit pas effect heeft als:
• hi; l'indt d.,t de toename in hekmhlg de
extra inS/Ja/ming waard is;
• de prestatie gemeten en duideliJk aan
hem toegeschrel'e/f kan worden;
• iJi; inderdaad meer bel/ming wil voor
meer inspanning;
• de hogere prestatie niet zal !'erworden tot
eell lIieuwe minimumstandilard.
W'ordt hier lIief aJn voldaan dan olltstaat
er denk ik wallfrouwen of I'er;;et,
Re/ollen is mogeli;k: zowel collectief als in.
dil-"iduec1,gebeurde het maar meer!
Helaas is ook straffen noodzakelijk, wa/lt
we kunnell lIiet worden ollfsl.,gen (werden
we dit maar).
Maar of het alti;d zinlJeeft ... ?

Ik stop met schrijven, want ik kan wel
doorgl.lJn. Hetg,'ell ik geschret'en heb is zo-
als ik het zie ell ervaar, dus erg sub;ectief.
Daarom is IJetdenk ik wel goed dat er ook
eelfSob;ectief naar gekekellwordt.
Misschien schreef ik deze brief wel aan me-
ulf: om m'n ge,fdchten eens op een ri,tie te
zetten.

Groeten,

Bob
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GISTING
De discussie over de IIovdwak van de mi/i.
faire die/lstplicht. heeft CellI'/otte wendillK
gel/omen. Niets lwanderli,ker dan de
meliS. (lie gistere" !log op het get'aar /I/Ct'S
van een leger dat alleen IIjt berot'psperso-
lied zou bestaan. Om te voorkomen dat
een leger een staat ill de staat 1.011/Vorden-
was mell van mening - dient de kri;gs-
macht een afspiegeling te ziin l'a1/ de sa-
men/el'llIg. Het waren (/e bekende arEIi-
mentel/ ,'oor de handhaving van de militai-
re dienstplicht.

In !Jet begin 1'<111 deze cel/U' waren er /log

revoll1tioll<lirel!crwaclJtingen in 01/S land.
Een deel /'on Ol/S volk v(JIld dat de maat-
schapp;, "iet rechtvaardig (ulIctioneerde.
Door de dienstplichtigm werd die onrust
binnen het leger gebracht.
Op 25 ('11 26 oktober 1918 sl,lken de sol-
daten ill De Harskamp de barakken in
br<l1ld.Ten ti;de van deze opstand, schreef
G. Vanter - eell pselldoniem voor de
dienstplichtig snld,lat G. I'an het Reve - ill

het /'erboden blad 'De Soldaten Tribune'
o/'er zij" collega's:
"Deze buiten de maatschappi, gestotenen
ho1ddeneen /t't'en, dat herinnerde aan toe-
standen, lt'aarill de sladltoffers vall het
Tsarisme I'erkeerden. Een tweede Siberië,
eell Dui/'e/seiland, dat was De
Harskamp ...
Het dagblad 'Het Volk' stelde dat de gis-
ting in het leger /'oortdullrde.

ZO'II l'ier ;aar ge/eden hield het maandblad
'Maatscha/Jpi; en Kri!1~smacht'een enquête
onder het beroepspersoneel I'an de kri;gs-
macht. De konkll/sie was dat de beroeps-
militain'n gl'ell afspiegeling I'all de samen-
lel'ing I'ormell. Bi; onderzoek in de V.Sen
Zwdel/ bleek zelfs dat de politieke opvat-
tingen ollder die groep lie/Jen 1',111 rechts tot
ultra-rechts.

juist daar ligt de mlgst pan menselI, die te-
gen het afschaffen Fan de dienstphcht zijl/.
Opmerkelijk is dat ;lIist de Vereniging Van
Dienstplichtige Militairen tot die groep be-
hoort. Gaat de t'erantwoordeli;kheid vall
deze verenigÎllg zover, dat ze OIISlalld wil
be/lOCi/elIvoor eell kolonelsregiem?

Anderzijds is er sinds de brandende
Harskamp I'ee! veranderd ill Ol/Sleger, als-
ook ill het parlemellt. De rCl'o/utionair van
destijds was het kamerlid ['ieter jelles
Tmelstra. Nu is één van zi;n volgelingen
minister vml Defensie.
Maar wie durft er lIa de gebeurtenissen in
het Oostblok, /log te beweren ddt politieke
structuren stabiel Zijll. Bi; ingri;pCllde wi;-
zigillgell ilJ OIlze samen/CI'ing, waarbi; de
tegenstellingen groter worden, ontstaan ze-
ker spanningen onder de bevolking. Om
ondemocratische maatregelen te voorko-
men dient dali ook een gisting in het leger
te ontstaan. Bij eell beroepsleger is die kalls
gering. Zo'n leger ka" zonder meer worden
illgezet, ook tegen de eigCIIbeFolking.
juist de factor dje door de dienstplicht ill-

ge/n,uht wordt ontbreekt voor die gisting.

Cor Ol/t

N E U W TEKENWERK V A N KAM A G U R K A

De produktiviteit van de Vlaamse t~kenaar Luc Zeebroek (heter be-
kend onder zijn pseudoniem Kamagurka) blilft nu al jarenlang on-
gekend hoog, overigens 7.onder dat de kwaliteit d;lar onder te lijden
hedt. Zo tekent hij wekelijks voor een aantal kranten (o.a. h~t
NRC-Handelshlad) en tijds<:hriften, geeft hij sinds 1987 (samen
me[ Herr Seele) zijn eigen tijdschrift 'Lava' uit en maakt werkelijk
aan de lopende band nieuwe bundels met strips en cartoons. Van
ziln hand, s'lm('"n met Herr Seele, verscheen eind vorig jaar foet (vijf-
de?) Cowboy f-le-nk-album: 'Cowboy Henk serveert'. Voor de lief-
hebbers van zwarrgallige humor weer een niet te versmaden bunde-
ling morbide grappen en grollen.
Daarnaast kwam er, tegelijkertijd, ook nog een nieuw 'Ikrt'.album
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uit: 'Berts !lohje'. Deze Bert (Vanderslagmulders) is Kamagurka's
'held' uit zijn wekelijks paginahrede NRC-Handelsblad strip waar-
in. sinds enige tijd, naast Bert ook zijn hondje Bonje steeds meer op
de voorgrond treedt. In doe eerste bundel strips met Bobje op-
nieuw een aaneenschakeling \.an merkwaardig('" invallen.
In ('"('"nvraaggesprek met de Haagse Post zei Kamagurka een aantal
jaren geleden: '.\1ijn droom is een meter bull-shit op de plank tt"
hebben'. Wanneer dt" tekenaar in dit tempo doorgaat zal hij daar
weldra aan tot" zijn. Het is voor zijn fans te hopen dat Kalllagurka
zijn uitspraak van eertijds intussen glad vergeten is.
Karnagurka en Herr Secle: Cowboy Henk serveert en Kamagurka;
Berts Bobje. De Harmonie, Amsterdam 1991. 48 blz. f t 1,90. {~'Hl
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.Goed of slecht?

Positie op geluidsdragersmarkt en radio zwak

In het ondt>rzoek is getracht een heter in-
licht te krijgen in de positie van de
Nederlandse popmuziek op de markten in
binnen- en buitenland. Dailrtoe zijn een
groot aantal stati,tische gegevens geanaly-
seerd. Da,lrnaast werden ongeveer vijftig
mensen gcimerviewd die werken bij platen-
maarschappijen in :'\ederland, hij Je con-
cenzalen of bij een van de radio-afdelingen
v,1llde Nederlandse omrOl._.pen.

.Cd's en grammofoonplaten
In vergelijking met bet aandeel van de
:-':ederlandse popgroepen op de concert-
m;ukt i, het aandeel op Je platenmarkt vrii
gering. Van hel !Otaal aan geld dat in 19H9
in ::\"l"Jeriand aan popmuziek op CD.
grammofoonplaat of cassette werd be>teed
ging maar 7% naar Netierlandse popmu-
l.Îek.
Een vraag die zit:h dan opdringt luidr: Is
:'\ederJanJse popmuziek d<m zoveel slech-
ter d'Hl buitenlandse popmul.Îek~ Die
VraJg: is ook gesteld aan vertegenwoordi-
gers van platenmaatschappijen die in
Nederland gevestigd zijn. Bijna allt:ltlaal
waren ze van mening dat de Nt"derlandse
popmuziek mer evenveel talent beschikt
als hun buitenlandse col1eg<l's.

De programmeurs zijn bezorgd dat de klei-
nere, meer onbekende groepen in de toe-
kom,t minder kansen zullen krijgen onl op
te treJen, omdat het publiek alleen nog
mJJr afkomt op bekende groepen. Een
programmeur merkt op:
'De l1Juziekru/tl/ur is verandt'rd. Tiel/ jaar
geledel! waren II/II~iek ell COllcertt'n iets
wat bij eell /el'enswip:e, een lel1ellsstitl
hoorde, biil'Oorbeeld de kraakbeweging.
NII gaall menselI naar de concertelI Vil/I de
mll~iek die ze leuk vinden en ,tiet meer
'I<l<Irhet idee. Je bent als podiulI/ 1111 meer
('/,11aanbieder I'all eell cultuurgoed en een
I'orm van IJIltspmming en I'roega was 1'1'11
puppodilllll met'r een ontmoetingsplaats,
soms t'en echt politiek bolwerk.'

.Positie Op concertmarkt
Uit het onderzoek hlijkt Jat van elke vijf
popconcerten Jie cr op de middelgrote
Nederland,l" .:on.:ertpodia worden gegeven
cr vier van Nt>derlandse groepen zijn.
~tidJeigrott> concertzalen hebben een he.
zOl"kencapaciteit van tussen de drie- en
zeshonderd mensen. In de grote zalen. zo-
als Paradi,o in Amsterdam en de hele grote
wals Ahoy, treden meer buitenland,e groe-
pen op. In de kleine zaaltje, treden weer
meer Nederland,e bandjes op. Verder
blijkt dat de concerten van Nederlandse
groepen iets meer publiek trekken dan bui-
tenland,e groepen. De stt>rkepo,itie van de
l'\ederland,e pop op de concertpodia i,
voor een heLmgrijk deel te wijten aan de
werking van een subsidie-regeling, het
Podium plan. Veertig uitgek07_enzalen kun.
nen, wanneer ze verlies lijden op l"enoptre-
den van een Nederlandse popgroep, een ge-
deelte van hl"t verlit>sterugkrijgen van de
Stichting Popmuziek Nederland. die daar-
nJOr geld krijgt van het ministerie van
WVc.
Volgens de concertprogrammeurs. de men.
sen die de groepen die in de zalen optreden
uitkiezen. zijn de Nederland,e groepen
kwalitatief lekn niet slechter Jan de bui-
tenlandse grot>pen. Een van hen zegt:
'Als je Neder/.md ziet, eell piepklein dekje
op de lllt'reldkaart, denk ik dat we gemid-
deld niet onder doe/1 voor welk land d,1Il
ook. Er zijl! hier eel! paar goeie groepen,
niet I'et'!,maar het is een klell/land.'

wel in het buitenland succesml zijn.
Voorheelden daarvan zijn Xymox en
Steele Bee/..

clubs die :-Jederland rijk is. Zeker als je dat
I"ergelijktmet het aantal i':ederlandse groe-
pen dat een kam krijgt um bij een platl'1l-
maat,chappij een LP of CD op te nemen.
PlatenmailIM:h'lPpilen hrengen I"eel meer
CD's van hllitt>nlandse dan v'an :;-;reder-
Iandse groepen uit. Ook de rilJio besteedt
veel meer aandacht aan buitenland,e dan
aan Kederland,e popmuziek. Op Je pla-
tenmarkt en op dt>radio gaat het minder
goed met de S"ederlandse popmuziek.
Toch is t>r \"Cel muzikaal talent in
Nedl.rl,llld voorhanden. Dat wordt onder

Als jt>ilfgaat op het aantal ;';ederlandt>rs andere Ocwezen door groepen als De Dijk,
..lilt zich hezighoudt met het spden van Loïs I.ane, The Nirs, Candy Dllifer en The
popmuziek. dan !:aat het goed met de Urban Dance Squild. Sommige van Jeze
~ederpop. Bijn'l ieder dorp kent wel een groepen boeken bovendien regelmatig SUl;-

popgroep Nederl.llldse groepen treden ces in hef buitenland. Oailrll.last zijn er een
vaak op LU de vele clubhUIzen en concert- aantal groepen die niet in :'\ederland maar
De beide onder;;uekersGerd j,m Oud (IJ en ['a,,1R,,/l1!1/

Hoc staat het ervoor met de Nederlandse p0r.ffiuzick? \Vat is haar positie op
de çonccrt- en geluidsdragersmarkt in vergelijking met de pop uit het buiten-
land? Onder meer deze \-'ragen stonden centraal in een onderzoek dat EGO-
medewerker Palll Rutten verrichtte samen met zijn collega Gcrd Jan Oud,
beiden werkzaam aan het Instituut voor Massacommunicatie van de
Nijmeegse Universiteit. Hun rapport, getiteld 'Nederlandse popmuziek op
de binncn- en buitenlandse markt', verscheen in december van afgelopen
jaar.
Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van WVC en
de Stichting Popmuziek Nederland. Om de centrale vragen te beantwoorden
keken ze naar het aandeel \-'ao Nederlandse pop op de concertmarkt, de
markt voor CD's, grammofoonplaten en cassettes en in de popprogramma's
op de i'Jederiandsc radio. In dit artikel gaat Paul Rutten in op de belangrijk-
ste bevindingen van het onderzoek.

NEDERLANDSE POPMUZIEK
ONDERZOCHT
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De moderne dilnspla,l!jes vormen ecn uit-
zondering. Omdat ze goedkoop gemaakt
kunnen worden brengen de pla!ClUlla,n-
>chappijen er nu hL'd veel van uit. V<.'<.'l
meer dcm pionen 1',111grOL'pl'1l die veel dure
srudiotijd nudig hebhen. Het plaatje 'James
Brown is Jead' vall L.A. Stylc hijvoorbl'eld
werd genuakt op <.'<."nlolderkamerrjc met
hehulp van computers. S<llllp1erSen 'lllJere
moderne apparatuur. Het nUIllIlll'r werd
nummer ~èn in l'\tderlalld en verkoop! heel
goed in andere Europese hl1lden .

groter risico,
Wat Je p!atenm,l.It,chappijen dan \'Jak
docn 1'; besparen "p de "1'1l;ll1le,
:\"ederland,L' grocpen krilgen dan minder
studintijd. Het gevolg &Icuvan is d,l! dL'up.
na11Wmind<.'r gocd is en nil'l kan umcurrc-
ren mcr durc AmerikJanse produkties. Dl'
discjoàl'Ys van Radio lil kiezen dan vilak
voor de Ametikaanse pb ten.

• Radio de schuldige?
Sommige platen hazen g<.'wn de radiO de
"huid I'an de lwakke positie van de
:;\[ederlandse popmuliek op dc pLuen-
markt. Die zou mn"r ~edetbndse popmu-
ziek Illoeten draaien vinden lt'. \'('anneer Je

Cam!)' Dil/fa

g,1 ik pa.' 1"lIIû( de l'ccrliXdllizl:lld.'te pla,lt
l'crdicllt'lt, umd,1t ik I'eel gdd ,hili ,Ic O/l/hl-
II/e hef, moctell uiIX'Tell. /),111 lIeem ik eef!

Als diezelfdc m,uts.:happij ~'<.'nCD vall ecn
l'\('derlalldsc groep wiluithrL'ngen. moet ze
ecrst de 0Pll;Ull(' Lwtalen en missdli<.'n ook
een \ideodir. Ihn moeten ze vaak w'e1
ta.:htig- of honderddlllzend gulden uitg<.'-
ven, Om dat geld terug te verdiCllen moc-
ten 7e bil zonder veel cn"s I'erkopen, vaak \
LOWe! dM ze Je kosten ni<.,tterugverdienen,
Omdat ~l.derbndse groepl'lI meestal niet
zm-eei kansen krijgen in hel buitcnland,
moeten dr hoge kost<.'ll llIeestJl in
:<ederLmd worden terug'erJitnd. Dar lukt
bng niet altijJ .

De hdangri)k>tl: rcdl:n van het kleme aan-
ded van lk :-":edrrbndse pupmullek op de
markt heeft te m,lken met de hoge kosten.
Wanneer een maats.:happij hijv()orheeld de
nil'uwe Cl) van MiL'hae! faàs()n in
).;ederland uitbrengt. mOL't' Zl' bij de
AmrrikaJl\';e zustl'rm'Uts.:harrij - dic de
opname \'Jn Jc CD en Je dirs hrk()stlgd
hecÎt - 1'<.'(verkocht exempIa'lf afrrkenen.
Voor irdcre I'crk()chte CU mot! de
:;\[ederiand,e mJJrs.:h,lrPij een hedrag aan
de Anl('rik,lanse zustermaatsduppij bcra-
lrn. Dat is IJ1L'<.'st,lleell hoog pcr':tJltage VJn
de prijs. Htt voordeel IS dat dL'
:'\nlnLtnJse maatschappij niet z_o"ngroot
risico hodt tc dragel1- \X'anneer ze de Cl)
van :-'Iichael Ja.:hün in ).;eJerland uitbreJl-
gen, ho<.'wn ze Immers zdf niet in het opne-
men val] de mUllek te invcstcren_ D,H heeft
de Amerikaanse zusterm'lJtschappij ;11ge-
d'I'II1. Er wordt daardoor al heel snel geld
verdicllJ.

• Besparen op de opname
Vailk maken groL'pen heel goedc platen Jie
ved geld heb hen gekost. nu,u verkopcn ze
er tc weinig um het geïnvestl'nde geld te.
rug te verdicnen. De p!.uenmaars,h'IPPiJ
lijdt <.tln verlies, Een woordvoerdcr van L'L'1l
pLltenmaat"happij zegt het als volgt:
'Als ik 2000 keer e('11ph)t /',/11 CCIIill/,'rII<1-
tiO/ua! $IICCCSl'ol/e /1<111.1I,aknop <'11 2000
kar 1'<'11 pla<1t t'.111 e('11,\'t,dcr!,lIIdse KW!'/I,
/'erdum ik lIlar <1.111 die illf/'rllatirJII,lle
(h/lld. BI; dic groep gil ik vall<1f de ('ersic
/Ila.lf /'erdil'lIell. Bi; dl' :-"'ederl,mdse grocp

Slet,ze Rec;:
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radio mt."er ~eder-
land,e pop zou draai-
en 7.0U er ook meer
worden verkocht.
Dat is althans de me-
ning van een woord-
voerder van t'en
Nt'dt'rlandse maat-
schappij:
'Ik l'raag me ,lltijd af:
maken we wel de goe-
de platen? Nou ik zal
ie zeggen. dat weet ik
niet. Voor ,fe meeste
l'all mi;" platen xeldt
dat ik "iet de kalls
kriiK om "et allt-
woord te krijgen op
die t'ro1ag. Daarom
mao1k ik er ook mi,,-
der dali l'roeger. De
meeste plo1tellkrijgen
lIi,'l eem de kans. Als
1'1'11plaat !Jo"derd
keer ged"l,lid wordt
en ik "eb er pas 191
t'all l'erkocIJl, dali
heb ik de (011/1' '1IJJt
gemll<lkt. ZOlo1l1gik
Itiet de kolIISkrijg met
de meeste t'ilII mi;n
pliltetl, belt ik "iet be-
reid om mi;" eiKe"
V.1klllaIlSC"apin twij-
(el te trekken,'

En .lis Radio IJl dan aandacht hesteedt aan
Nederlandsr popmuziek, d.m heeft iedere
omroep weer t'en eigt'n favoriete groep, zo-
dat de groepen maar op één dag worden
gesteund. Tef\viil de grote Amerikaanse en
Engdse sterren door alle omroepen wor-
den gedraaid. Een andert' muziekindustrie-
woordvoerder:
'Eén l'<IItonze Imnds is 1'1'11paar weken ge-
leden VARA 's parkeeruhij( geweest met
ht'el t'eel 'airplay' ,'n zo. Dan gebet"t u
weer een ti;d niks en dan is ie gisterelI op-
eens AVRO's Hollalldse Nit'tlU'e. Als d,lt
binnen een kortere periode was gt'i)j'llrd,
d,lII hadden we misschien een notuing in
de tipparade gehaald en dan l'erkoop ie
drieëlthalfduize"d sillKleties. Nu is dat lIit-
Kesmeerd ell dat kan wel weer betekenelI
dolt het nog niet <lilt/slaat.Het is een l'olsla-
gen ongri,pbare SItuatie, '

.Aandeel in popprogramma's
Het aandeel van de Nederlandse popmu-
7.iek in d.: popprogramma's die door de
Hilversumse omroept'n worden uitgezon-
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The Urban Do1"ceSquad

den is iets groter dan het aandeel in de om-
zet aan CD's en grammofoonplaten.
In de afgelopen tirn jaar i~duidelijk gewor-
den dat de aandacht voor :-':ederlandst' pop
op de radio en haar aandeel op de markt
van grammofoonpLnen en CD's sterk sa-
menhangen. In de periode 1981-1983 was
het marktaandeel van de Nederpop het
hoogst en was ook de aandacht voor de
l\'"ederlandse popmuziek het grootst van de
afgelopen tien jaar. Dat was in het tijdperk
van de l\'"ederland,talige popmmiek onder
leiding van de groep 'Doe ~Iaar'. Na het
uit elkaar gaan van die groep zakte de aan-
dacht voor de ~ederp(lp op de radio com-
pleet in en zakte ook het marktaandeel
naar et'n dieptepunt.
In 1989, het laatste jaar dal in het onder-
zuek werd mregrnometl, laat het aandeel
van de NederhmJse popmuziek op de ra-
dio weer een ,rii/;ing zien. In dat jaar is één
op de vilf poppLlten die op Radio lil wor-
den getiraaiJ een Sederland,e plaat. In
1988 was dat nog één op elke at'hL

Het groulste prohleem vour Nederlandsr
popmuziek op de radio is dat de Nederpop
moet concurreren met hoogwaardige hui-
tenlandse produkren, waarin veel meet
geld is geïnvesteerd. Eén van de t'indredac-
teuren V,1Il Radio III drukt het als volgt uit:
'Buitenlandse bo1/1dsIn'bben (inancieel ge-
woon meer mogdi,kheden. 1),lt wil niet
:::egge/!dat et'n Nederlo1ndse bûnd slechter
is, maar ,a, die moct in een Fiat soa Tlldell
1'11 die allder ri;dt een Mercedes en dan leg
;e het af. ,\.fisschiell is ie een l'ee1 betere
ch.1ujfeur, mao1ri/l die Fiat kan ie lIiet h,lr-
der dali IlO Ol in die Mercedes kan ie ge-
makkelijk 220, ell... d.1ar ga ie, dat is lIa-
!/Illrlijk heel moeili;k ft' duurbreken, '

• 'Weg met
•ons -

mentaliteit
Veel radiomakers blij-
ken vaak voor het be-
ter geproduceerde
buitenlandse produkt
tt' kiezen Jan voor de
:-Jederlandse groepen.
Immers, zo geven de
redacteuren van
Radio III aan, het is
met hun taak om
Nederlandse popmu-
ziek te verkopen,
maar om hun luiste-
raars van dienst te
zijn. Het feit hlijft
echtet dat Radio 111in
de laatste jaren steeds
meer luisteraars kwijt
raakt aan de eommer.
cîëlt: kabelstations,
maar ook a,m lokair
en rt'gionale radiosta-
tions. :'vlet name de
lokale en regionale
zenders slagen er in
om luisleraars aan
zich te binden met
muziek van regionaal
hekende muzikanten,

Bij de presentatie van
ht."! onder:weksrapport voerde voormalig
Radio Veronica, Radio Noordzee en NOS-
discjocke)" \X'illcm van Kooten, bij sommi-
gen beter hekend ah Joost den Draaijer,
het woord. Van Kooten is m'erigens zelf ei.
genaar van de platenmaatschappij Red
Buller. Hij hekelde de i'\edl'rlandst' 'weg
met ons'.mentaliteit die ook in Hilversum
weli~ tiert. S"ederlanders hehhen de nei-
ging om datgene wat \'an ver komt lekker-
der tt' vinden dan datgene wat le zelf ma-
krn. De Hilversumse radio zou veel mcet
aalllbcht aan Nederlandse muziek moeten
besteden. Door het ~ebrek aan aandacht
nmr Nt'dcrpop op Radio 111 wordt de
:\ederland,e muzirk langzaam om leep ge-
holpen.
Vertegenwoordigers \',111 de radio leggen
op hun heurt het probleem weer op het
hordie van de platcnmaatschappiien. Zij
moeten i'\ederlandse produkties maken die
kunnrn concurreren met buitenlandse mu-
ziek. ~1cn ,peelt elkaar de bal toe.

.Achterstand
De resultaten van het onder7.oek laten zien
dat de Nt'derlandse popmuziek zich op een
aantal punten in et."n benarde positie br-
vindt, fo.letname het tot stand brengen van
gocdt' plaatproduktics blijkt een probleem.
In die zin ht'vindt de Xcderpop zich in et."n
achterstandspositie ten opzichte van de
buitenland,e popmuzit."k. Het wordt tijd
dat Je verschillende organisaties. inslellin.
gen en bedrijvcn die opereren binnen de
Kedcrlandse popscene de huidige situatie
[en gunste gaan veranderen,

Po1111 Rilt/en
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QUANTUMGENEZING
Oeroude 'wetenschap van het leven'
opnieuw in praktijk gebracht

Or Deep~kChopra

QUANTUM
GENEZING

De wondere
intelligef1tie van het

lid'lIlam
Een ver1<em"og van
n~uwe wegen JI, de

geneeskunde

[n 1989 kwam in de VS het boek QuantwIl Healillgvan Dr.Dccpak Chopea
uit. Binnen ccn jaar werd het een onverwachte bestseller. Er kwamen uitge-
breide besprekingen in vele gerenommeerde bladen en de Washington Post
omschreef het als 'dazzling', zeg maar duizelingwekkend. Voorjaar '91
bracht uitgeverij Service een Nederlandse vertaling op de markt,* Na lezing
en herlezing zal zelfs de meest sceptische lezer nict kunnen omkennen dat we
hier te maken hebben met op z'n minst een bijzonder indruk",,'ckkend hock.
Niet alleen vanwege de revolutionaire visie van Chorea op ziekte en gezond-
heid. maar ook vanwege de manier waarop hij oude en nieuwe inzichten van
de medische wetenschap, de fysica en de metafysica met elkaar in verband
brengt en uiterst helder weet over te dragen.

• Natuur en bewustzijn
Q/falltl/mgenezing gaal over het grensge-
bied tus,en geest en lichaam: 'Het /idJaJm
heefl ulf een geesl, zo moeten we conclu-
deren. Als we dit mysterlt'IIU aspect, dal
lol de essetllie van Imu lIalullr behoort,
eemnaal begriipen, dan is ge'lezing VJn
kanker niet langer een wonder!Jare geile-
Zi>lg. Want al hebben slechts weinige'l een
lichaam dat wet'! hoe hel kanker moet ge~
neun, elk lichaam weet hoe het een snij-
wond mOI'1gelleU'I. '
Zo'n 2000 jaar geleuen schreef
Hippocratcs (dezelfde van ue art>t~need) al,
dat het UI."natuur is die ziekten geneest, de
arts kan daarbij 'slechts' behulpzaam zijn.
In de natuur is heling een spontaan gegeven
en, aldus Chopra, dat zelfhelcnde systeem
heeft tot doel het hewustzijn terug te bren-
gen tot de natuurlijke staat van een mens:
gelukkig 7-ijn. En dat gelukkige mensen ge-
zonder zijn dan ongelukkige mensen weer
iedereen.
Werken aan dat bewustzijn - dat o.a. ook

Deepak Chopra groeide op in India en
volgde daar en in de VS ziln ansenoplei-
din~. Hij was als arts \'erhonden aan hel
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inhoudt dat een mens inl.K'ht verwerft in de
psychische oorzaken van het eigen ziek zijn
- is een aspe<:t dat in de \X'esterse genees-
kunde grof is verwaarloosd. Door de spe-
cialistische concentratie op (delen van) het
lichaam is de (levengevende} invloed van
de geest ermtig (soms dodelijk) te kort ge-
daan. Omgekeerd wordt dir bijv. ook dui-
delijk als we de resultaten hezien van on-
derzoek naar spontane genezing van kan-
ker, waarhij is aangetoond dat, kort voor-
dal het herstel 7.ichrbaar wordt, patiënten
een dramatische (posirieve) verandering in
bewustzijn ondergingen. Zo'n levensred-
dende sprong in het bewustzijn van mensen
kan naderbij worden gebra..:ht met behulp
van ayurvedische technieken (zie verder-
op).

• Quantumsprong
Zo'n plorsclinge verandering, van een be-
paald niveau van functioneren naar een ho-
ger niveau, wordt in ue natuurweteIlS..:h'lp-

Militair Ho~pitaal in Hmton en ve~tigde
zich daar \'CHolgens al~ endocrinoloog
(speeiali~t op hel l$ebied der interne klier-
afscheidingen). Hil medilccrde al enige ja-
ren, toen hij in 1985 bij een bezoek aan
zijn gebooneland .\l.ahari~hi, Mahesh
Yogi ontmoette, in het westen vooral be-
kend als de grondlegger v'an transcendente
medilalie. Oae vendde hem over de
A}'url'eda (Sanskritwoord voor 'de weten-
"hap van het leven'), een 7000 jaar oud
samenstel van oosterse genecswlj7.cn UIt
India, Tibet, !\"epal en Sri I.anka. Dl' ont.
moering bett"kende t"en ommekt'er in de
loophaan van de Amenkaan~e arts. Hij
ging zich in studie en praktijk immsid he-
zighouden met dl." zogt"Jlocmde geestli-
chaam'geneeskunde. Sindsdien ontwikkelt
Chopra III zIjn kliniek in Lancaster (bIj
Boston), in overleg met zijn patiënten, een
Wijlt"van behandelen waarin aYllrvedischc
en wesrer,e geneeswijzen worden ge(om-
bincerd.

pen een quantumsprong genoemd. Chopra
introduceert de term quantumsprong nu in
de geneeskunue, waar die als begrip nieuw
is, maar als proces nit't, wam 'Er zijll altiJd
patiëntf'tl geweest wier genezing niet het
gelmllkelijke verlooI' had. (...) Veel gene-
zingelI die een mysterieuze oorsprong ge-
meen lJe/Jben - gevedsgenezillK. sponiJlIe
remissie, het effectief gl'vruik vanl,lacebo's
of 'schijngt'lleesmiddelen' - wiizen e~'en-
eens hl de richting I'all een qUJntum-
sprong. '
Onze v'erbazing, ontzag of ongeloof bij
dergelijke gebeurtenissen heeft alles te ma-
ken met onze ondcrschaning lIan dl." kracht
van het innerlijk bewustzijn van mensen.
Een ieder belit dit, maar we verschillen on-
derling sterk in hel v'ermogen om het te
mobiliseren. Daarvoor zou het goed zijn
'(/Is er eell wetenschap l'an het bewustû;1I
hestond: en dal is WJt A)'url,eda hiedt' al-
dus Chopra (in hfust. 13). Dan komen ook
de ayurn~Ji'iChe technieken aan de orde:
meditatie, dl." techniek van ue gelukzalig-
heid - waarbij gebruik wordt gemaakt van
een trilling, die de brug slaat lUssen geest
en lichaam (DNA) - en de techniek van de
oerklanken. Zij zijn de instrumenten van
de quantllmgent'eskunde. Uitgangspunten
voor hun gehruik is altijd dat allereerst de
patiënt moet worden behandeld, en Jan
pas de ziekte.

• Ziekte zien als kans
In dit korte bestek kon ik heLlas te weinig
aanroeren van dl." rijkdom aan onderwer-
pen in dit bock. Niets uver de soms hoop-
gevende l"-,,handelingen van ongeneeslijk
zieken, over belangwekkeode onderzoeks-
resultaten, over DNA, over de verhanden
met theorieën van Einstein, :'o.1aslow, enz.
enz. Desondanks hoop ik nieuwsgierigheid
te hehben gewekt naar de ideeën van een
arts. die baanbrekend werk verricht op de
weg naar een meer menslievende medische
wetenschap en praktijk. Tot slot nog één
citaat van Chopra: 'Arellse'l z.ullen steeds
meer leren ~it'kte te herkennen als lIIoge-
lijkheid om te leren, als een stap op de IJd.
der van de evolutie. Ziekte wordt zo een
kans om ie Ie Oll/wikkelennaar een hoger
nh'eau van bewustziJn. £n uiteindeli;k zul-
len we de gevolgen d<l.:lfl'anOI'l'r de hele
wereld gaan zien. Medeleven zal de pIJats
innemen V<ln~'lia"digheid, en liefde zal
UJoede~'ert'allgell.'

Frank Spoelstra

•. Dr. Deepak Chopra: Quantumgenczing.
Servire, COIhen 1991. 304 bil. f 37,50.

9



AANPAK DRUGSPROBLEEM IN
KRIJGSMACHT GEBREKKIG
Marechaussee: 'We hebben genoeg greep op de situatie'

COKE.
DE WITTE
SLOPER.

Het is een publiek ~chcim dat cr binnen de Koninklijke Landmacht net zo
openlijk soft-drugs worden gebruikt als binnen de hurgermaatschappij. Dit
in tegenstelling tot het officiële standpunt van het legerkorps: 'het handha-
ven van de wet'.
Mr. De Koning, persofficier van de Militaire Kamer in Arnhem, legt het
standpunt als volgt uit: 'Het coken van hasj en marihuana e.d. is ten allen tij-
de verboden. Wij volgen exact dezelfde gedragslijn als in de Opiumwet aan-
gegeven. Alleen heeft Defensie de aanpak gekozen vaD "daar doen we wat
aan", De KMAR en veel commandanten handelen zodoende overeenkom-
stig.'

.Ander beeld
Als we deze uitspraak aan de praktijk toet.
sen, zien we echter een ander beeld. Bij de
wetenschap dat er op elke kazerne open-
baar 'stikkies' worden gerookt, maar dat er
op diezelfde ka7_ernes niet of nauwelijks
aan voorlichting wordt gedaan, komt de
toelichting van .'vlr. De Koning wat knullig
over.
Dat vindt ook Christiaan dt' Lt't'uw, voor-
lichtn van de VVDM: 'Over het drugsbe-
leid van het ministerie van Defensie en de
legertop binnen het legerkorps 7.ijnwij nit't
te spreken, De voorlichting is sporadisch.
Het gebruik van drugs wordt alleen maar
verboden. Verder wordt cr wei-
nig aandacht aan het prohleem
besteed.'
In Den Haag benadett het minis-
terie van Defensie het probleem
van een andere kant, 'Ddt'nsie
haalt ieder jaar 35.000 dienst-
plichtigen in huis. Dat betekent
dat je ook een groot deel van de
problemen van die dienstplichti-
gxn binnenhaalt en die kun je
niet zo een-twee.drie wegnemrn.
Er zijn twee dingen die je kunt
doen tegen de problemen in
dienst: ze trachten te voorkomrn,
of e((egrn optreden', aldus de
heer Van Berkel, voorlichter \'an
ht't ministerit'.

.Greep
En dat geheurt ook voldoendr
volgens dt' Marechausset', wan-
neer ik hen vraag of ze voldoende
middelen ter beschikking hebhen
om het gebruik van drugs hinnen
de krijgsmacht aan b,mden te leg-
gen.
'We hebben genoeg greep op de
situatie. liet aantal processen-
verhaal is van 300 in 1989, naar
200 in 1991 gezakt. Bovendien is
men pas gestart met drugsvoor-
lichting op diversr kazernes.'
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Wat echter nog verontrustend is, is het feil
dat van dt' 250 processen-verbaal die in
1990 zijn upgemaakt, er 40 zijn, die be-
trekking hadden op het gehruik of de ver-
koop \'an hard-drugs (cocaïne en xtc-pil-
It'n; S.K.). Daarnaast komt het nog wel
t'ens voor dat dienstplichtigen die wacht
mocten lopen of dienst hebben, onder in-
dot'd van soft-drugs zijn. Een pikant de-
Iatl, als je bedenkt dat deze jongens met
half-geladen wapens lopen. Het geheurt.
Zolang dit soort praktijken nog steeds hin-
nen onzt" kri;gsmacht voorkomen, hlijft t'r
loch nog voldorndr over om grip op te
krijgen.

Daarnaast mogen we er niet ranuit gaan,
dat cr van alle vergrijpen proces-verbaal is
gemaakt.

.Ongenuanceerd
Bij Christiaan de Leeuw gaan de verhalen
van het ministerie t'n de Koninklijke
.\Iarechaussee er dan ook niet in: 'Ik vind
de uitspraken ongenuanceerd. Het moet
eerst eens een keer goed uit de hand lopen,
voordat cr eens ingegrepen wordt. En dan
is het te bat.'
Het echte problerm is dan ook niet dat cr
een 'stikkie' wordt gerookt, maar de ver.
antwoordelijkheid, wa,lr en wanneer het
wordt gerookt.
Ten slonr gt'eft een uitspraak van ~1r. De
Koning, nu wat genuanceerder dan dt' Hlri-
ge keer, aan waarom zijn hazen het drugs.
prohleem wél \'ecl serieuzer mONen gaan
nemen: 'De loyaliteit aan de wet heeft een
drietal hoofdredenen: Trn t't'rste is het ge-
hruik van of handel in dru~s gewoun een
strafbaar ft'it. Ten tweede gaat drugge-
hruik onmiskenhaar tt'n koste van de fysie-
ke Înzetbaarheid. Daarnaast ht"efr de over-
heid een stukje verantwoordelijkheid van

de ouders overgenomen. Daarom
wil zt' \'oorkomen dat de jongens
er ongewild ffit't"in aanraking ko-
men. En de kans op uitwaaiering
van druggehruik is vrij groot in
een relatief gesloten en groepsge-
rkhtt' organisatit' als het leger.'

.Reakties
Dat rr hetrekkelijk veel (soft)-
drugs binnen dr landmacht
wordt gehruikt is duideliik. Het
is ook een gevoelig onderwerp.
Het vuorgaande is dan ook als
inleidend verhaal hedoeld om
eens te kijken wat er betrert dit
onderwerp onder de dienstplich-
tigen leeft. In een volgend num-
mer hoop ik met een vervolgarri-
kel te komen. Een artikel dat be-
staat utt jullie reakties over dit
onderwerp. Anoniem insturen is
gt't'n prohlt"t'm. Graag ie reakties
voor 20 februari a.s. naar de re-
daktie van EGO sturen.

Sander KIl}'pers
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EEN
GOEDE
DOOD

Als te leest wat er in de kranten ot'er el/tha-
nasie staat geschrel'en en de rapporten/eest
die daarover L'erschijnen, lijkt he/wel of je
er op gestudeerd moet he/'hen om er Ol'er
te mogen meepraten. Praten op een ah-
strdcte manier over de zachte dood gaat
ons blijkbaar zeer goed af. Het is wel
vreemd dat we leKc/ijker/ijJ mensen aan de
andere kalI! Ilall de wereld gell'elfm/oos la-
ten ui/hOllgeren en verdrogen en we bijna
geIJOeIloostoekijken hoe in landen dichter-
bij de ene bet'olkingsgroep de andere groep
massaal in koelen bloede uitmoordt. Wie
zwijgt stemt toe. En het is nog l'reemder
dat we er hier alles aan doen om de dood
op een afstand te hal/den. Want wanneer
er openlijk me/ding wordt gemaakt van ee'l
elltJialldSiesituJtie. breekt er bijna l'en op-
roer uit. Om eell hard maar duidelijk l'oor.
beeld te gebruikelI: de hele e/lthanasiedis~
cussie UIl dan ook een vofstrekt andere
u'elldillg krijgen, wal/neer een terminale
patiënt, kreullend of gillend l!an de pijn, de
Tu'{'ede Kamer wordt binnengeredel/ en
tl/ssen de pijngoh'en in vraagt om toch als.
jeb/ieftte mo~wn sten'en.

Hellk Rmllos had al zo vaak aangegel'en
dat hij 1'1'11zachte dood wil sterven, lin'er
valldaag 1I0gdil/I morgeIl. Er is niets dat
hem tegellholldt om te sten'en. Hi, wacht
op de dood die maar lIiet komeli wil. De
dokter kan en wil hem lIiet helpen, omdat
die "indt dat je de IldtUllrZ'1/galig moet la-
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ten gaan. Het enige wat de dokter kali
,101'11is er voor zorgen dat Henk geen pijn
heeft. Henk is inmiddels al meer dali eell
week niet aanspreekbaar. Of hij pijn heeft
of werkelijk lijdt weet niemami. Wel dat
dit 1'1'11situatie is die hij zelf 1I00it heeft ge-
wild en had wdlen voorkomen. Henk heeft
eell vrouw 1'11een dochter: zij l!inden dat hij
op eigen verzoek had 1110etenkumlen ster.
I/en. Dat I'inden ook dl' verzorgers van
Henk, die dagelijks de l!iez.e stinkende
wonden moeten lierzorgen en na de verzor~
gillg kokhalzend de kamer uitlapelI, omdat
het nit'l om aall te zien is. Voor iedereen,
behah'e de dokter, is de situatie ontlltiste~
rend.
De dokter kali eli wil de I'erantwoordeli;k-
heid niet nemen. De dokter kan op haar
strepen staan wat betreft het l!oorsclmjven
van de behandelillg. De l!erpleging en de
familie hebben gem bevoegdheid, als de
belialldeling niet overeellkomt met de doel-
stelling van verzorgenden en familie om zo
optimaalmogeli,k zorg te bieden. Waarom
heeft de dokter eigenlijk altijd het laatste
Ivoord? Omdat de dokter het uiteimielijk
moet ,101'11of de middelen ter beschikking
moet stellen. ZIJ is aansprakelijk. Die ver-
mltu}f)()rdeliikheid ligt uiteindelijk op ééll
padr schouders. Is ,1,11terecht?

De huidigr ethiek over let'en en dood is aan
t'erl'anging toe. Terecht kan het
Hummlistisch Verbond zich lIiet villden in
de huidige euthmlasiepraktiik. Olld,mks
alle middelen dil' we ill hl/is hebben om
melIselI een pijnfou elI milde dood te ge-
tIen, wordt daar, gedacht valluit solidariteit
en reclitl.aardigheid l!al/uit eell 'mm>lllis-
tisch perspectief. op immorele gronden
geen gebruik van gemaakt. Het is werkelijk
beschamend d,lt het beëindigl'lt I'all zinloos
ol/uitsprekeliik liiden in de strafwetgeving
is opgenomen. Ondmlks dat, heb ik toch
deze /IIaand bij l'en notaris, in een euthana-
sieverklaring, precies laten llastleggen wat
t'r met mi; moet geheuren wanneer ik dat
"elf niet me('r kan <langeuen.

Freek Pol

Zandloper
De oplossing van de vier heroepen op de vi-
sitekaartjes in het januarinummer luidt: 1-
marinier, 2~regisseur, 3-minister, 4-weg-
werker.
Hieronder weer eens een zandloper, waar-
van elk woord bestaat uit dezelfde leners
als het voorgaande, eerst min één en later
plus één letter. De omschrijvingen luiden
als volgt: I-kwaadspreken (8 letters), 2-
sleeen (7), 3-tussen de palen (6), 4-stukken
(5), 5-europeaan (4), 6-telwoord (3), 7.
voegwoord (2), 8-klinker (I), 9-voegwoord
(2), JO-watertje (3), II-kort (4), l2-he-
Slaan (5), l3-Engels elfje (6), 14-misten (7),
IS-boeien (8).

De grote moeilijkheid is dat er
geen vijanden meer zijn. Het is nu
eenmaal ingewikkeld in je eentje
oorlog te voeren.

FrallçoisMitterra"d
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THE INDIAN RUNNER
Onstuimige acteur Sean Penn nu als
regisseur/ scenarist

'Elk kind dat geboren wordt, is opnieuw ccn bewijs dat God zijn vcrtrouwen
in de mensen nog niet verloren heeft: Op deze uitspraak van de dichter
Tagorc preludiccrt Scan Pcnn in zijn eerste eigen film. waarvoor hij ook het
scenario schreef. Hij 1.Cgt geïnspireerd te lil'" door de song Highway
Petrolman van Bruec Springstecn en ongctwijfc cl heeft hij ook autobiografi-
sche motieven in zijn verhaal verwerkt. De relalie [Ussen broers heeft hem al-
tijd meer gcïntigrccrd dan andere intermenselijke verhoudingen. Thc Indian
Runner gaat dan ook over twee broers.

Lra Ilall Opzeefmtd

verkopcn aan de bank, Joe is dolgelukkig,
want hij was vroeger altijd gek op l.ijn klei-
ne branieschopper van een broertje. Hij
hoopt dat het weerzien iets VJn hun geluk-
kige jeu~djaren tetu~ zal brengen, Hij
hnopt ook dat Frank, net als hij, lal trou-
wen en een gezin stichten.
11aar Frankie blijkt in Vietnam cynisch en
verhitterd te zijn geworden. Hij vertelt Joe,
dat hij niet \'an plan is om naar hun ouders
te gaan. Joe toont begrip voor alles wat
Frank zegt, want hij wil de relatie tot elke
prijs gocd houden. Frank vertrekt na korte
tijd wecr en komt al snel wegens geweldda-
dig gedrag in de ge\'an~enis terechr. Als Joe
bem na zijn ontslag af gaat halen, ziet hij
dat Frank een S<.:hattige,jonge vriendin
het"ft. Als blijkt dat dele Dorothy zwanger
is, lijkt er toch iets van Joc's dromen waar-
heid te worden. :\bar inmiddels is hun
moeder overleden, en heeft hun vader zelf-
moord gepleegd. Gedeelten van zijn jon-
gensdroom zijn dus al onherstdhaar verlo-
ren gegaan.
Frankie zoekt na zijn detentie weliswaar
keurig werk in de bouw, maar hij blijkt in
dt"oorlog teveel beschadigd te l.ijn. Hij kan
zich niet meer aJnpa,sen aan het leven van
normale mensen. Hij vindt zijn oudere
broer een burgerman, en tegelijk benijdt hij
hem. Als Dorothy moet bevJl1en, vlucht hij
het huis uit en forceert een manier om zijn
verantwoordelijkheden te ontlopen, Joe
hewijst hem et"n laatste dienst door hem Ie
laten omkomen, wetend dat hij hem nooit
terug zal zIen..
Laat ik vooropstellen dJt de film de nodige
mJnkementen vertoont. Penn heeft het
script te Illooi willen maken met een hele-
boel gefilosofcer, dat het verhaal ahsoluut
niet nodig heeft. Verder zijn de karakters
van de heide hroers nogal ongenuJnceerd
geschetst: Joe is zo'n intens goeie begrij-
pende Illan dJt je hem Jf en toe graag eens
zou horen vloekel\. En Frank is nu en dan
1.O'nellendeling, dat je niet hegrijpt dat ie-
mand hem nog binnenlaat. Verder is Penn
een aantal keren verliefd geworden op de
mooie plaatjes die cameraman Anthony
Richmond hem \"oortoverde, waJrdoor de
film gewoon te bng is. Daar staat tegen-
over, dat de rollen van dt, heide hroers per-
fect gecast ziin en voorheeldig worden ge-
speeld. DJ\'id Morse, die in de televisie-se-
rie St. Elsewhere ook Jl zo'n engel op aarde
geHalte gaf, is een overtuigende Joe, die
VJn het levt"nhoudt en voldoende heeft Jall
zijn gezin en zijn kleine plekje op aarde, De
gecompliceerde Frank, die anderen maar
ook zichzelf het leven onmogelijk maakt,
wordt beklemmend gespeeld door de mij
onhekende Viggo t-,tortenson. VerrJssende
bijrollen speIen Dennis Hopper als de on-
sympathieke bartender Ceasar, en een op-
geblazen, vrijwel rimpelloze Charles
Bronson als de oude, gede.illusioneerde va-
der van de beide jongens. De trefzeker ge.
km_enmuziek uit de jJren zestig plus de ge-
laden dialogen verlenen de film Jf en [(Jt"de
sfeer VJn het werk van Sam Shepard: door
en door Amerikaans, IIlJar toch vol t"ffiO-
tionele diepgang. Al is The IndiJn Runner
dan bng geen meesterwerk, de film maakt
wel duidelijk dat Sean Penn het in zijn vin-
gers hedt.

zijn :\lexicJJnse vrouw. DJn Jl is duidelijk
dal hij in wezen niet hJrd genoeg is voor
het beroep dal hij uitoefent.
Eenmaal thuis, krijgt hij bericht dat zijn
jongere hroer Frankie terug is uit Vietnam.
Hij had dienst genomen, men hun vader
ziI:h genoodzJJkt hJd gezien de boerderij,
waar het gezin tot dan toe van leefde, te

D,lI'id Alorse ell Viggo Mor/ellsoll als de
broers in 'The IJldicm Rmmer'

De film hegint in de winter, in Nebraska.
Joe, een jonge politieman, achtervolgt een
man in ecn aura. Op ern gegrven mumem
zet de achtervolgde lijn wa~en stil, stapt
uit en begint op de agent te schieten. Dele
ziet l_ich genoodzaakr uit ulfverdediging
terug te vuren en doodt de rnJn. De con-
frontatie met de verbitterde ouden VJn het
slachtoffer, op hel politiebureau, hrengt
hem volledig van zijn stuk: hij wordt ziek
en vlucht naar de begrijpende armen van
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LEZERS
SCHRIJVEN

Artseneed
en
militaire eed
(2)

••

Utrecht, J 7 december 1991

Geachte redactie,

In het IIovembcn/lfl1lmer van EGO heeft 11

ecn artikel opgenomen met als titel
"Artseneed ell officierseed onverenig-
baar?". In dit drt/kei wordt flers/ag ged.:lan
Vuil een gehol/den illterview /liet de voor-
malig diellstplichtig arts A. Hingslman.
Ten eerste wil Ik upmerkell dat het woord
officierseed sinds enkele laren niet meer
kali worden gebruikt, aangeûclI dooT een
wijziging in de wetgevilig het gehele be-
roeps- ell resen'e-pcrsoneel is geJiolldell de
eed of belofte af te leKKen. Het is tegen-
woordig dim ook beler te spreken VIln de
militaire eed.
Op de tweede plaats is het l1oOlizake/iik te
reageren op de opmerking van de geiiltcr.
viewde dat hij tijdens zijn opleiding aall het
OCMGD lIitieg had gekregen uan eell mili.
tair ;urist o!'er de gellolgen uan het afleggen
van de 'officierseed' en dat hem hieruit was
gebleken dat welbeschouwd de artseneed
en de 'officiersee,ï eigenlijk niet te t'ereni-
gen waren. De conc/rlSie die de heer
Hingstman lIit de voorlichting van ge-
noemde jurist heeft getrokken is name/ijk
on;,<ist.
Tel'ens ben Ik van mening dat hij, U/ShiJde
vaste ot'ertuiging had dat voor hem de art-
seneed en de militaire eed onverenigbaar
ware/I, toen ook dienol'ereellkomstig had
diellen te halldelen. Met andere woorde",
dan had hij de mlitaire eed niet moetell af-
legge/!. Nu hi; dit wel heeft gedaan komt
het I'rij hypocriet over om pas na afloop
vall zijn diensttijd zij" ongel/oegen te lIlten.
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SiI,Js de zeventiger jaren geeft een militair
jurist l'all de sectie jllridische zaken van
COKL lessen aalt de zogetlaamde 'artsen-
klas' op h,t OCAfCD, onder andere /liet
betrekking tot het ollderhavige onderll.,erp.
De noodzaak hiertoe kwam I'oort uit het
feit dat er ill die tijd eert aalttaf dienstplich-
tige artsen in o/}feiding van mening was dat
de militaire eed ell de door heli afgelegde
artselleed stri;dig waren. De ratio lIall ge-
lIoemde lessen is Ilanaf het eerste hegin af-
ti;d KeU/eest011/ deze artselI te lal1'n inzien
dat deze OPl'<lttillgon;uist is.
ZOllder al te diep ill te gaall op dl' materie
zal ik u aangel'en hoe i" zo'n artsenklas
wordt I'erteld waarom dl' artseneed en de
militaire eed zeer goed kunnen samengaan,
Wil<lrbi;ik begill met het citeren I/an de tek.
steil I'an beide eden.

Arl~eneed
Ik tWeer (beloof) dal ik dl' gcnl'e~-,heel- en ver-
lo~kunde volgens de daarop wendijk va~lgdeg-
de hepalingen naar mijn besle weten en vermo-
gen zal uitoefenen en dat ik aan niem;lnd zal
openbaren wat in de uitoefening als geheim aan
mij is tocvertrouwd of te mijner kennis is geko.
men, tentij mijn verklaring als getuige of de~-
kundige in re"hle gevorderd, of ik anderstin~ tot
het geven •.an mededelingen door de wet ver-
plicht word.

Militaire eed
Ik zweer (beloof) trouw aan de Koningin. gl'-
hoortaamheid aan de wenen, onderwerping aan
de krijgmKhl. Zo waarlijk helpe mij God al-
machtig {Dat beloof ik).

Beide edell leggen up de afleggers daarllan

geell jt/ridische, maar slechts een /Ilorele
verplichting. Merl kali derlJal~'eniet !'er-
m/gd wnrdell als men zijll eed breekt. Elke
eed is een zeer persoonlijke bekr'lchtiging
lIan de bereidheid 0/11 de verplichtingen die
lIit lJoofde I'an beroep of ftmctie op iemand
rustelI Itao.lrbeste weten en kl/llnell na te
komelI. Dat de militaire eed I'oor de
(dienslplichtig) militaire arts geell extra iu-
ridische I'erplichlillgell met zich meef}rmgt
moge dllidelijk zijllllit het I'olgellde.
111de eerste twee zillsnedelll"JI/ de militaire
eed wordt tTOUWaan het wettig gezag ell
gehoorzaamheid ao.lllde wetten gn'orderd.
In feite rust op iedere J\'eder/ander die ver-
plichting.
Het meest aallgellochterl pllnl ill de militai-
re eed is de 'ollderwerping aan de krijgs-
tlICht', vereist om de krijgsm.1Chl onder de
meest ongullStige omstandigheden in sta,lt
te stelIelI haar taak zo goed mogeli;k te lIer-
richten en om zich op deze laakllitoe(ening
t'oor te bereiden. Ala,JTook deze zillsnede
leidt niet tol slriid tllssen beide e.iel/.
Onderwerping aall de krijgstucht doet im-
mers lIiet af aan het beroepsgeheIm ell de
vri,heid van geneesklmdig handelen I'all de
arls, kort samengeIJat de inhoud {'all de
artselleed. DaaT/wast zal geen enkele wel-
dellkende commJ7ldallt ingrijpen ill eell ge-
neeskundige behallde/ing, omdat hij zal
uitgaan flall de persoolllijke, geneesbmdi-
ge l'eralltwoordl.'li,kheid flan .ie onder zijll
bevel staande arts.

Ik vertrouU' erop dat ik met dit schrijl'en
helJ duide/iik gemaakt dat de heer
Hillgstmall de lessen m.b.t. de verhouding
tussell artseneed elI militaire eed lIiet goed
heeft begrepen, damvel op eell incorrecteS wijze heeft geïnterpreteerd.

z Ik ZO'/ het lJigonder op prijs stel/eli als u
i miJn brief, als reaaie Of} het gel!oemde arli-
~ keI, wilt publiceren in het {'olgende 11/1111-g mer val! EGO, lelleillde te voorkomen dat
•. bij IIW lezers het idee bli,lt 1I00rtbestililn
dat er sprake is van een onllereniglJaarheid
tIlssen artseneed ell militaire eed.

Commando opleid111genkOllinkl;'ke land-
macht,
hoofd Juridische ::aken,
I'oor deze,

w.g.
mr. H.A. van Cameren
majoor van de MlD
docent militair recht.
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Alhert Hingstman

Kort commentaar
De reactie van de heer Van Garneren noopt
mij ent het plaatsrn van enkele opmerkin-
gen.

Hrt interview is niet na, mJar tijdens
mijn Jccie~"e dienstperiode afgenomen.

1 In zijn betoog stelt de heer Van
Gameren dat onderwerping aan de
krijgstucht niets afdoet Jan beroep'ge-
heim en vrijheid van geneeskundig han-
delen van de arts. Juist deze stelling im-
pIkeert een cOnlradictio in termini,. Er
kan niet te allen tijden volledige vrijheid
van handelen besraan HaJr beste weten
en \'ermogen \"an een individu (i.c. de
arls), indien er sprake is van een onder-
bevel-stelling waarin het groepsbelang
(nil"t door hetzelfde individu te bepalen)
voorop staat.

3 Dat geen en keIl" weldenkende comman-
dant zal ingrijpen in een geneeskundigl"

(be)handeling wil ik ten volle onder-
schrijven. Echter, weldenkendheid is
geen gestandaardiseerde deugd en geen
conditio sine qua non om commandant
bij Defensie te zijn.

4 De heer Van Gamnen geeft in zijn reac.
tic een weergave van wat in de arlsen-
kla, wordt vertl"ld. Dit doet hij zéér
waarheidsgetrouw: Wl"derom komt hij
niet verder dan het simpelweg naast el-
kaar Iegj;l"I1van de beide eden en vervol-
gens stellen dat er géén strijdigheid is,
zonder enig hewijs, zonder de inhoud
~"an de eden te analyseren l"n zonder de
juridische achtergronden van de ge-
bruikte terminologie COl.'Ie lichten.
Ik dacht in het interview duidelijk te
hebben gemaakt, dat cr in dl" praktijk
best mogelijkheden zijn om mld dit
spanningsveld om te gaan, en dat der-
halvr het afleggen van de militaire eed
als puur pragmatisch beschouwd kan
worden. De hypocrisie geldt mijns in-
ziens eerder de onwilligheid om de strij-
digheid van beide eden te onderkennrn.

AIl;ert Hingstmall

RECTIFICATIE

In het artikel 'Het medisch rollenspel' in
EGO van december '91 werd op blz. 5,
11."kolom, enige malen geciteerd uit een
eerder 'artsen-artikel' in het meinummer
'91. Helaa, was het laatstl.', korte citaat
onzorgvuldij;, want er stond: 'dc enige
rechtvaardige manier om iets niet te hoe-
ven doen is via een mutatie van de dok.
ter.' Er had echter moeten ,taan wat de
arts Sander Junges in bet meinummer
precies lei en dat was: 'De enige gerecht-
vaardigde manier om iets niet te hoevcn
doen is een mutatie van de dokter.' Een
subtiel, maar wezcnlijk verschil! Onze
excuses.

Jan den Boer
Klazien llan Brandwiik \Viltjer

Van een onverenigbaarheid tussen artsen-
l"ed en militaire el"d is beslist gren sprake,
stelt majoor mr. H.A. van Garneren in een
ingezunden brief ciders op deze pagina's.
Dezl" opvatting wordt op z'n zachtst gr-
legd onderuit gehaald door de historikus
Leo van Bergen in zijn zojuist uitgekomen
studie 'Waarde generaal: voelt u zich wel
goed?' In zijn nawoord konkludeert deze
namelijk: 'Het werk vall medici in oorlogs-
tiJd is niet neutraal 1."11 a-politiek, hoe;:eer
I'den 1'0111 heli dat ook zouden willen, 1."11

hoezeer velen van heil daar ook naar stre-
ven. Dit geldt niet al/em voor officieren
vall gezondheid, maar ook voor hen die in
vredestijd als civiel arts of verpleegkundige
werkzaam zijn. Zelfs als mell Vil/Z mening is
dat de mediClls ook een nationale plicht
heeft te ven'ul/en, 1."11 zelfs als mell van me-
ni'lg is dat oorlog niet te voorkomelI is,
moet het duide/ijk zzin dat de ill die oorlog
verleende geneeskundige hulp CImsequen-
ties heeft, die strijdig zijll met het in prillci-
pI." humanitaire, geneeskundige werk.'

WAARllE~_:
VOELT U ZICH WEL GOED?
'-'''''''''''><DOl"'(ilr" OOIU.OO.--

In deze heldl"re studie (ondertitel: 'Ge-
neeskunde, leger, oorlog en vrede') behan-
delt de auteur de diskus-;ie over de proble.
matiek van gezondheidszorg in oorlogstijd
enlof in dienst van het leger, in de periode
1850- I 975. In ern viertal hoofdstukken
geeft Van Bergen ecn gocd bl"e1d van de
herhaaldelijk oplaaiende diskussie over de
tegenstrijdigheid lussen de militaire en de
geneeskundige ccd (o.a. aan de hand van
een aantal geruchtmakende strafprocessen
die het j;evolg waren van medisch protest
of militairl" aanklachten) waarbij de argu-
menten van voor. en tej;enstanders uitge-
breid aan bod komen. Zijn bevindingen lei-
den o.a. tot de hiervoor geformuleerde
konklusie. Een belangwekkende studie die
ik nadrukkelijk niet alleen aan alle artsen
in de krijg,macht, maar zeker ook aan de
juristen van CO KL warm kan aanbevelen!

Wim Hei;

Leo van Bergrn: Waarde generaal: voelt u
zich wel Koed?
Studiecentrum voor Vredesvraagstukken,
Postbus 9108, 6500 HK Nijmegen (tel.
OHO-6I 5 687). 1991. 133 blz. f 17,50.
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BALANCEER-ACT TUSSEN
DERDE EN EERSTE WERELD
De liberalisering van de Mexicaanse economie

'Als Mexico zijn best blijft doen, dan zal het het eerste land in de geschiede-
nis zijn dat de overstap maakt van de Derde naar de Eerste Wereld', zei de
voormalige Amerikaanse minÎster van buitenlandse laken Henry Kissingcr.
Van een economie van protectionisme en nationalisme doet de J\lexicaansc
regering verwoede pogingen over te schakelen naar een internationaal ge-
richte economie. Critici menen echter dat de Mexicaanse economie een on-
dergeschikt deeltje zal worden van de Amerikaanse. Is de revolutie dan hele-
maal voor niets geweest?
Jan Donkers schreef hierover vanuit Mexico een artikel voor het kwartaal.
blad Projckthcricht (december 1991) van HIVOS. het Humanistisch
Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking. EGO neemt het hier - met
dank voor de westemming - graag over.

van me zijn gesneuveld. is Jat dan ,tllemaal
voor niets geweest?'
Het is !l novcmher: de dag tcvoren heeft
president Salinas ingrilpende hen'ormin-
gl'n aangekondigd in artikel 27 van de
~Iexicaanse Constitutie, de
Landhervormingswet die een direct uit-
vloeisel is van de Mexicaanse Revolutie
waarvan, 0 ironie, d\.' I'RI, de Institutionele
Revolutionair\.' Partij. al Iangcr dan een
halve eeuw aan het bewind. de enige nfge-
naam acht te zijn.
Zapata en zijn manncn vochten voor
'Tierra y Libertad', voor Grond en

Van alle reacties die we die dag te horen
krijgen is die van Don Estanislao nog het
meest ondubbelzinnig. 'Ik ben nu een oude
man, maar als ik nog jong was, zou ik weer
de wapens oppakken. Net als toen.'
Toen, dat was tijdens de :\1exicaanse revo-
Imie van 1911 tot 1920, en Estanislao
Chavez vocht aan de zijde van de grote en
Ilog immer tot de verbeelding sprekende re-
volmionair Emiliano Zapata. Een jochie
was hij toen nog, uiteraard. Hij hegon als
verzorger van de paarden van Zapata en
daar leerde hij al snel zelf de wapens hante-
ren. 'Op die dag in 1919 was ik hier bij
hem in Chillameca. Dat wil zeggen, ik lag
met een stel mannen in die greppel daar.
Zapata was benaderd door een hog\.' offi.
cier van het regeringsleger die hem had ge-
zegd dal hij wilde overleggen. Een vrouw
uit het dorp had hem gewaars,huwd ~'oor
een valstrik. Maar Zapata, die altijd l.O op
zijn hoede was, sloeg dit keer de raad in de
wind. Daar lagen we op wa,ht, maar wen
we d\.' s,hoten hoorden beseften we dat het
te laat was.'

.Grond en Vrijheid
Estanislao Chavez is met z.ijn 91 Jaren, een
van de nog weinige levende Zapatisten en
hij is onmiddellijk ,lIs zodanig herkenbaar:
grote witte sombrero, grote snor, die nu ui-
teraard wit is geworden, kromme b\.'nen
van het paard- t'n elelrijden, Terwijl hij
zijn verhaal \'enelt drommen wat passan-
ten, bUt:ren uit .\tlordus, om ons heen; ze
luisteren met besliste eerhied mee en knik-
ken instemmend wanneer hij zegt: "Ik voel
me volledig verraden door dit voornemen
van de regering. \'(lij hehhen gevochten
voor onze idealen en we hebben de snijd
gewonnen. Veel persoonlijke kameraden

Vour de Mcxicaan5c boerC'1 /Jt'lckrmt 1{roml
mc('r d,1n /'oor hoer/'n in Nederland..,/ de
Verenigdc Staten.
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weer om te waarschuwen tegen het feit dat
l\'oordamerikaanse bedrijven kunnen pro.
fiteren van de minder stringente
'\fexicaanse wetgeving op dit gebied.
.\-kxico staat. volgens Kissinger, op het
punt een Eerste-Were1dland te worden, als
het zijn best doet. Maar ondanks de mooie
rapportcijfers ziet de onderkant van de
Mexicaanse samenleving zich geçonfron-
teerd met het feit dat, bijvoorbeeld, het mi-
nimumloon op dit moment in termen van
koopkracht lager is dan het een hake eeuw
lang is geweest. En voor de milioenen
.\Iexicanen voor "'ic dat de dagelijkse re-
aliteit is, maakt een keuze russen concepten
als 'Eerste' of 'Derde' geen enkel verschil.

jan Donkers

Jan Donkers en ,\toniek Munninghoff waren
van oktober lot eind december elke vrijdag-
ochlend om 10.00 uur te beluisteren in hel
radioprogramma 'Het Gebouw', van de
VI'RO. Vanuit Mexico verzorgden z.ij
'Standplaats l\texieo'. een produktie in sa-
menwerking mei HIVOS. De cassettes van
de uilzendingen zijn te beslellen door over-
making van! 30," op giro 5115000,
VPRO-PuhlleksserVlCe. Hih'ersum.Het risico van een vrijhandclsverdrag is, zo

schrijft Castaneda, niet lOz.eer dal de
Verenigde Staten de Mexicaanse economie
zullen gaan domineren, als wel dat door
een ongecontroleerd en ongepland sturen
in die richting de Mexicaanse economie
een ondergeschikt deeltje zal worden van
de Amerikaanse .

De visie van Kissinger en de economen
rond Salinas is één manier om naar de din-
gen te kijken; een andere is zoals Jorge
Castaneda het formuleerde in 'Limirs to
hiendship', zijn samen met Robert Pastor
geschreven boek over de verhouding
Mexico-Verenigde Stalen: 'Ons land heeft
bnvezen dal het kan voortleven en zelfs
floreren onder de bestaande omstandighe-
den als aan bepaalde voorwaarden wordt
voldaan.'

[,vvv C_'==-_.....;;:====-::::?

menIeving het hardste zal treffen.
Landbouw en kleinhedrijf kunnen nu al
nauwelijks met de noorderhuren concurre.
ren, dus hoe moet het gaan als de grenzen
echt opengaan?' Wal zal dat betekenen
nJOr een economie waarin per jaar 1,5 mil-
joen nieuwe mensen de arheidsmarkt be-
treden waarvan hooguit eenderde geregeld
werk vindt?' Voor een economie die welis-
waar internationaal mooie rapportcijfers
scoort, maar waarin de harde werkelijk-
heid is dat de afgelopen drie jaar de reële
koopkracht met la procent per jaar is afge-
nomen?

.Ongelijke partners
Het zal een overeenkomst worden tussen
zeer ongelijke partners, waarbij Amerika
het kapitaal en l\iexico het land en de
goedkope arbeidskrachten zal inbrengen.
'\1ilieu-activisten zijn nadrukkelijk in de

• Zwaksten de dupe
Op zichz.elf is tegen het Darwinisme van
Kissinger weinig in te brengen, maar voor
de ,\1exicaanse samenleving betekent de
overschakeling van een economie van pro-
tectionisme en nationalisme naar een inter-
nationaal gerichte economie een serie van
schokreaeties die de zwaksten in die sa-

Vrijheid. en dat was een leus met histori-
sche implicaties. Grond betekent meer
voor de Mexicaanse hoeren dan voor de
boeren in Nederland of in de Verenigde
Staten; hel is een hijna mythisch concept.
dat onwrikbaar met overleving. familie t'n
traditie re maken heeft. Het is als een hron
waarop men kan terugvallen als al het an-
dere faalt. Het is een begrip dat zich ont-
trekt aan pragmatisch-economische calcu-
laties .

Een paar weken geleden was Henry
Kissinger op hezoek. Hij orakelde woorden
van lof voor de economische hervormingen
van de regering-SalillaS. Tot voor kort wa-
ren woorden van lof van een Amerikaans
staatsman doorgaans het equivalent van de
kus des doods voor de Mexicaan aan wie
die woorden gericht waren. Dat ze nu zo
niet worden opge\'at is een van de indica-
ties hoe Mexico, ondanks alles, aan het
veranderen is.
Wat zei de voormalig Amerikaanse minis-
ter van huitenlandse laken?' 'Als l\1cxico
zijn best blijft doen, dan zal het het eerste
land in de geschiedenis zijn dat de overstap
maakt van de Derde naar de Eerste
Wereld.' Zijn woorden waren natuurlijk
bedoeld Ier stimulering van '\lexico-s in-
breng bij de onderhandelingen over het
vrij handelsverdrag. Het gevolg van die
overeenkomst zou natuurlijk moeten zijn,
zo vervolgde de staatsman lu..::htigjes, 'dat
ouderwetse en inefficiënte hedriifstakken
moeten worden opgeruimd.'

• 'Tweede wereld'-model
:\-laar daar ligt nu juist het twistpunt met
de advocaten van de huidige economische
trends. De landhervorming heeft gefaald.
zo zeggen zijn tegenstanders: de improduk-
tiviteit van het ejido-systeem is de helang-
rijkste rem op de ,\Iexicaanse economie en
de oorzaak van het feit dat Mexico nu zelfs
een groot deel van zijn hasisvoedingsmid-
delen uil de Verenigde Staten moet impor-
teren.
De timing van Salinas' voorstel is ahsoluut
niet verrassend: hij heeft er al sinds zijn
aantreden naar gestreefd de bescheiden li-
berale economische politiek van zijn voor-
ganger aan te scherpen, de bescht'rmende
politiek te laten varen en het overheidsaan-
deel in de nationale eCtll10mie terug te
schroeven. Juist op dit moment worden de
banken geprivatiseerd en, nog veel ingrij-
pender, zijn de onderhandelingen over een
Noordamerikaans vrijhandclsverdrag met
Canada en de Verenigde Staten in een niet
meer terug te draaien fase . .\iet bet snel van
het toneel verdwijnen van de communisti-
sche optie, zegt hel 'tweede wereld' -model,
~'erkeert ~exico in een uitermate interes-
sante fase van zijn geschiedenis waarin het
een balanceer-act lijkt uit te voeren tussen
eerste en derde wereld.
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Het Vlaamse Blok heeft ccn heilzame uitwerking in Europa. \\'ant er lijkt nu
ccn begin gemaakt te worden met de serieuze discussie m'cr racistische par-
tijen. Het succes van hef Vlaamse Blok kan ook hier voorkomen. Maar hoc
zal hef racisme zijn invloed vergroten op de Nederlandse politiek?
Racistische partijen zijn hier tot nu toe nauwelijks een bedreiging zolang lei-
ders als Janmaat net zo aantrekkelijk zijn als de stank van rotte vis. Maar ze
zijn wcl gevaarlijk in hun uitwerking op de andere politieke partijen.

RATTEN MOESTEN
VERBODEN WORDEN

.Racisme niet nieuw
Racistische partijen hrbben op dir manier
een invloed op de politiek, die ver uit gaat
boven het getal van hun aanhang. De dis-
cussie gaat COtnu wc vooral over: "neem
de oorzaken van onvrede weg, want dan
verdwijnt de voedingsboJrm voor vreem.
ddingenhaat vanzelf. Zorg voor betere in-
tegratir van buitenlanders; voor verbete-
ring van hrt onderwijs aan buitenlanders;
beSlrijd de werkloosheid onder buitenlan-
ders; verbeter de woonomstandigheden in
de oude wijken van de grote steden; schaf
de di,eriminatie af, maar stop ook de posi-
tieve aaie bij sollicitaties e.d."
Dat is wel een nuttige discussie, maar die
raakt niet de kern van het prohleem. Wam
het is niet waar dat racistische partijen al-
leen maar kunnen bestaan, wannerr het
slecht gaat met de economie. Het is niet
waar, dat de racistische partijen vanulf de
wind uit de zeilen zal worden genomen,
zodra het economisch hl.'ter gaat.
Racisme rn discriminatie zijn in de mee,te
Europese landen hij de wet verboden, maar
racisme en vreemdelingenhaat komen des-
ondanks al eeuwenlang in de \X'esterse cul-
tuur voor, In de \'{'e:>cerse samenleving wer-
den slavenhandel en kolonialisme gerecht-
vaardigd met het vooroordeel over de min-
derwaardigheid van de 'anderr rassen'. De
expansie van de \X/esterse macht werd ge-
rechtvaardigd \'anuit het geloof in de blan-
ke superioriteit. En ook nu nog wordt de
Westrrse macht vaak gezien als het ver-
dirnde resultaat van de eigen superioriteit.
Ik vermoed zrlÎs, dat het geloof aan de ei-
gen superioriteit ten grondslag ligt aan veel
opvattingen over ontwikkelingssamenwer-
king, Kortom: de Westerse cultuur is door-
trokken van rassenwaan en \'ooroordeel.
En de racistische partijen geven daar op
hun manier uitdrukking aan .

mensen bang waren 'bedolven te worden
onder ren vreemde cultuur'. Vreemdelin-
genhaat en racismr vonden een onderdak
in de Conservatieve Panij.
Zo ook in Duitsland, waar de christen-de-
mocraten van CDU/CSU een drel van hrt
gedachtengoed van de NPD overnamen.
Zo kan hrt weer gaan onder invloed van
Republikaner, Deutsche Volksunion en an-
dere neonazi's.
Zo kan het ook gaan in Italië waar de neo-
fascistische '\151 kan rekenen op circa 6%
van de stemmen, En in Denemarken, waar
volgens opiniepeilingen de helft van de kie-
zers de buitenlanders de schuld geven van
werkloosheid en woningnood.
In rrankrijk roept Jl.'an-~larie Ie Pen van
het Front ~ational: '2 miljoen werklozen,
2 miljoen huitenlanders'. En 15% van de
Franse kiezers delen zijn opvattingen, die
voor een deel zelfs door de Communisti-
sche partii worden overgenomen.
De leider van het Vla,lmse Blok hoopt on-
omwonden, Jat Je andere politieke partij-
en met hem 7.ullen gaan wedijveren om de
gunst van de kiezer.

• Ratten horen ondergronds
Racisme IS geen biologisch gegeven.
Rassenwaan en geloof in eigen superioriteit
is de mens niet van nature aangeboren. Het
is aangeleerd en kan dus worden afgeleerd.

l.ijn hoogtepunt heen. Want ~largaret
Thatchcr lei in de verkiezingscampagne
van 1978 dat zij hl."stkon begrijpen hoezeer

I'tilUCITfIT

Zo was bijvoorbeeld het Nationaal Front
in Groot-Brittannië in 1977 hchoorlijk
sterk, maar kort daarna was het NF over
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VERJAARDAG

Op de dag voor mijn Ut'rllt/ende verjaar-
dag zei de echtgenote van de groenteman
tegen me (lat ik hij wijze van t'erlaarsge-
schenk met hûar nadr hed mocht.
"Alaar, "t'oegde ze er direct aan toe, terwijl
ze 1Jaarwijsvinger opstak, "maak er geen
misbruik van!"
Wil bevonden ons op dat InQ",enr in het
sOl/terrain vall de groentezaak; Ik werkte
daar tijde/ijk als huipie, omd<lt de groente-
man het in zijn mg had.
Terwijl de groentevrouw tegen me sprak,
stond ik op het punt om met eell volle krat
oJardappelshet trapje /lilar de winkel op te
gaml. Ze had haar linker wijsvinger om-
hoog, //J<11/1 ze was links.
"GoM" zei ik terwijl al het bloed uit mijn
lichaam zich in mijn hoofd verzome/de. Ik
wist niet wat ik verder moest zeggen, dank
11 we/leek me niet goed. Ik knikte dus een
paar keer voor me uit en ging toen het trap-
,e op ell de winkel bimze.":

Het cadeau was fliet helemaalllit de lucht
komen vallen. Twee keer eerder, eenmaal
in het souterrain en eenmaal in de winkel
achter de lI'ortelschrapmachine, had ze me
geklist. Beide keren had ik het overtlligCII-
de gevoel dat dit niet in orde was, dat ze als
getrouwde vrouw hooguit haar man hoor-
de te zoenen, en bovendien was ze olld,
misschielI wel dertig. Ik wist dus dat ik iets
verkeerds deed. Maar niettemin deed ik
het, tweemaal zoende ik met !Jaar, en op
mijn verjaardag ging ik met haar naar bed.
Bed moeten we lIiet te letter/i,k Ilemen,
want het gebCl/ren Iloltrok zich ;'1 het SOII-
terrain. Het was heel vroeg in de ochtend
in het hartje van de u,'inter. De groenteman
was met de vrachtauto naar de markthal-
len.
"We hebben alle tiid." zei de groente-
VroIlW, waarbij adempluimen uit !Jaar
mond opstegen. Door een smal raampje
was de straat te zien met af elI toe schoenen

die vol d,listere betekenis tegen mij knerp-
ten.

We hoefden geen haast te maken, herhaal-
de de groelltevrolflU, wam we hadden meer
dan een IIl1r.
Die tijd bleek ik echter bi; lange na lIiet 110-
dig te hebben. Het kwam door mijn leef-
tijd, dacht de groentevrouw. We knipten
de gloeilamp aan en namen beide een ap-
pel, die we luidruchtig opaten waarbij we
af en toe naar elkaar keken, zodat het op
een gesprek leek. Het was duidelijk dat dit
niet geweest was wat de groentevrouw zich
had voorgesteld. Maar Iliettemin was ze
niet nijdig. Misschien, dacht ik, was ze er
tevrede" mee dat ik geen misbrllik had ge-
maakt. Ik meende dat het bij mijn begin-
nersstatus hoorde dat ik niet wist wat ze
daarmer hedoeld had.

Onlangs bracht ik de avond van mijn ver-
jaardag door op de Cara~'all-RAI in gezel.
schap vall mijll geliefde. Ze had ge~'raagd
wat me IIU eells leuk leek op mijn verjaar-
dag e" mijn alltwoord was dit: campers kij-
ken.
Ik heh nOOIt begrepelI wat de groente-
vrouw bedoeld kali hebben met misbrllik
maken, maar iets anders heeft ze me onllit-
wisbaar hijgebracht: laat nooit een ander
lIi~,nake1/hoe je je ~'erjaardag~'iert.

':"

'"~pettfedt ni ,,;,
5f'iA~"'r
e~ AA{ Ml»,

/1/E". Vlor wtlf... 7./
IIMIIHt\t"l WJEIi4f/~"

"';1#.

6]IJi'KVV.

Karel Roskam

Onderwijs speelt daarbij een belangrijke
rol. Maar dat is niet genoeg.
Racistische partijen streven een misdadig
doel na, en dienen dus verboden te worden.
"r-.1aar", zeggen de trgenstanders van zo'n
verbod van racistische partijen, "dan gaan
ze ondergrnnds en dan kun je ze niet meer
onder controle houden!" En als het nu eens
zou gaan om een vereniging die zch ten
doel stelt om vrouwen te verkrachten? Dan
wordt dat argument van gebrek aan con.
trole niet gebruikt. En zo'n redenering
hoor je ook nooit ten aanzien van ratten.
Die beesten komen voor in riolen en grach-
ten, in gebouwen en huizen. ~laar lodra Ie
bovengronds komen, worden ze met ge-
weld bestreden. Ratten moeten onder-
gronds blijven. Ze hebben geen recht op
zichtbaar leven in de menselijke samenle-
ving.
Het legaliseren van racistische partijen be-
tekent dat deze met steun van politie en
justitie, onder bescherming van de wet, bij-
eenkomsten kunnen organiseren, propa-
ganda kunnen bedrijven o.a. via de televi-
sie, leden kunnen werven en hun organisa-
ties kunnen versterken. Juist een verbod
van dergelijke partijen kan zo'n omwikke-
ling tegengaan. Dan hoeven de andere par-
tijen zich niet meer te blameren met het
verderfelijke gedachtengoed van zulke
rechts-extreme, anti-democratische ratten-
holen.
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ZAL AMERIKA HET
SCHAATSEN ONTDEKKENt

Het Franse Albertville, ccn dorp dat volkomen ongeschikt is voor het her.
bergen van de Olympische Winterspelen, poogt al enige tijd met idyllische
clips de wereld te overtuigen van zijn ongereptheid en vooral van zijn ongcë.
vcnaarde mogelijkheden tot het beoefenen van wintersport. Het hele scala
van wintersporten duikt op in de filmpjes: van bohsleeën tot het maken van
anderhalve salto met hele schroef vanaf een skiheuvel. Alleen het schaatsen
ontbreekt. Zelfs heel dichtbij Nederland woedt het gezien als een volstrekt
onbeduidende sport.

Sçhaat5l;~n verhoudt ûch internationaal tot
skiën {en zelfs kunstrijden) als dammen tot
schaken en als korfbal wt basketbal.
Er zijn hooguit vier Amerikanen, een nogal
gering deel dus van een toch redelijk grote
bevolking. die in dat rondjes draaien meer
l.ien dan een poppenspel, dan een caroussel
in ~~n pr~tpark: zeer geschikt voor kleine
kinderen, maar ahsoluut ~aai. Kinderen
kunnen zich verlustig~n in ~en k~rmispaard
dat de hele dag dezelfde hewegingen
maakt. :-'1aar volwassen Amerikanen heb-
ben geweld, incidenten. valpartijen. sensa-
tie en onverwachte geheurtenissen nodig.

• Baseball en schaatsen
Het ligl voor de hand om te voorspellen
dilt die Amerikaanse 'cultuur' stilaan ook
Europa zal veroveren (en bijvoorbeeld het
schaatsen volkomen overhodig lal maken).
Aan de andere kam b~staat er een merk-
waardige overeenkomst tussen de
Amerikaanse sport en juist h~t
Nederlandse schaatsen. Althans tussen hij-
voorheeld baseball en schaatsen. Heide
sporten zijn obj«"tiei gezien inderdaad van
een gruwelijke saaibeid en trekken deson-
danks volle stadiom.
Ik geef WC. veel haseball-wedstrijden heb
ik niet gezien. niet in Amerika tenminstl'.
hn aantal op tv en slechts één live, in
Toromo, dus niet eens Amerika. Maar tel-
kens gingrn mijn g~da,ht~n onbedwing-
baar terug naar de laren dat ik zelf - als
werper - honkbalde. Ik had een intrns me-
delijden met al die mensen in het (verre)
veld dir urenlang hij na niets te doen had-
drn, plorseling echter werden gea,ht een
goed geslagen bal te vangen. maar dan al
zozeer in slaap grdommeld waren dar le 'm
misten. Vervolgens mochlen die veldspe-
lers in de dug out hun beurt afwachten om
te slaan. Als het echter 10 \"Crdreigde Ie ko-
men en reeds de odenknuppe1 was gepakt
ten~indl' de schouders los te maken, bleek
plotseling de voorganger 'drie slag' te heb.
hen gekregen. waarna de posities in hd
\'erre veld weer mo~s[en wordl'n ingeno.
men. De tragiek hiervan was me te groOt:
na lunelr jaren besloot ik dat ik maar beter
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kon gaan tennissen. dan hoefde hooguit
nog de tégenstander enigszins afgunstig
naar me te kijken.

.Toronto
Ook in T oromo drong die herinnering lich
aan me op. :-'har ik was kennelijk de enige;
zowel spelers als toeschouwers leken ziçh
in dat schitterende stadion met zijn schuif-
dak opperhest te vermaken. Ofschoon ik
wel kon vaststellen, dat de helft van het pu-
bliek de helft van de tijd absoluut geen aan-
dacht had voor het spel.
Ik nam plaats op een willekeurig, onbel.et
stoeltje in een verdrr volledig volle rij .
:-'Iaar ik zat nog geen vijf minuten of min-
stens een kwan van de rij was lerg. Dat
kwan keerde na een kwartier terug, mel
bekers cola, hamhurger" popcorn, hot
dogs, donuts, pizza punten, veel saus, wei-
nig sla, French fries, alle junkfood die in de
tallme tentjes op de gaanderij voorhanden
was. Had het ene kwart op mijn rij de
voorraad aangevuld, dan \'Crtrok het vol-
gende deel. Het publiek was voondurend
in beweging. maar had het ow leuk,
Opvallend was ook dat hier niet, wals bij
Nederlandse vocrbal ••••.edstrijden. slechts
dikgejaste en hoosaardige mannen zaten
toe te kijken, nee, het hele (Canadese) gezin
was hijeen en hij voorkeur waren ook opa
en oma met."gt."nomen. De gesprekken om
me heen betroffen (Jok absoluut niet het
'pel op het veld, maar gingen <n'er sçhool.
zieke tantes, reizende ooms en het zakgeld
dat te laag bleek om al die cola, hambllr~
gers en pizzapunten aan te schaffen. Het
spel in de arena hoefde ook niet hecom-
mentarieerd te worden: wat cr geheurde
verscheen terstond op een immens electro-
nisch scorebord en als je dat in het oog
hield. kreeg je I,elfs de indruk dat er veel
méér gebeurde dan in werkelijkheid.

.Heerenveen
De gelijkenis met een schaatswedstrijd die
ik ooit in Heerenveen zag was frappam.
Ook tijdens hef schaatsen gebeurt cr niets;
twee mannen of vrouwen rijden rondje,.

De vrouwen zijn daarbij slechts van de
mannen te onderschriden door hun impo-
sante kont. Let wel. dit is nirt denigrerend
bedoeld; het is wetenschappelijk bewezen
dat vrouwen die uil de aard van hun SPOrt
sterke bovenbenen nodig hebben. lussen
laille en knieën ook de meeste spieren om-
wikkelen, zichtbaarder dan hij mannen.
Maar dit terzijde; ik wil slechts zeggen dat
door die schaatspakken evenveel herken-
baarheid verloren gaat al> hij\'Oorbeeld in
het American foothall. Slechrs de echte
kenner kan nog het stijl verschil tuss~n
Visser en Koss lÎen, maar lelfs tv-commen-
tatoren kunnen ddt stijlverschil niet ade-
quaat beschrijven. En dus moeten l.e het
hebben van rondetijden. wals dc Ameri-
kaanse toeschouwers al hun informatie van
het score hord halen. Dat de ene schaatser
voorligt bij de andere, is op zich van geen
enkel belang. Want juist daarvoor heeft ie-
mand de snelste tijd ooit gereden, of juiSI
daarna kan nog een 'kanshebher voor het
klassement' de haan op moeten.
Ook sociologisch zijn er de nodige paralel-
Icn. Weliswaar is het gel_insleven in het
Thialf-stadion van Heer~ll\"een minder
~terk ontwikkeld dan in het Sky Dome van
T oronto, maar van sociale coherentie is in
beide gl'vallen duidelijk sprake. Alleen, in
her ijsstadion lijn het groepjes uit dorpen.
kennissen, c1uhmootjes, kla"erjasvereni.
gingen en hoeren kapellen die tot een geza-
menlijk uitstapje h~bben hesloten.

.Vreedzame sfeer
Die sociale binding leidt er in beide geval.
len toe, dat cr in tegenstelling tot - alweer-
voetbalwedstrijden een buitengewoon
vreedzame atmosfeer heerst. Er lopen zo-
wel in Torofi(o als Thialf ordebewakers
rond, maar die kunnen even goed gaan lito
ten, wam er gebeurt niets onorJelijks. Er
hoeven geen .\-IE.pelotons verdekl te wor-
den opgesteld ~n de gummiknuppel blijft
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altoos in het fot'draal. Het enige venchil is
dat de Nederlandse schaatslidhehher iets
uitbundiger is en met een \'eelheid \'an
spandoeken het 7.icht helemmert aan ande.
re schMltsliefhebbers. Waarop die anderen
niet eens de neiging hebben de spandoek-
dragers een klap voor de kan us te verko-
pen.
Die grotere uitbundigheid kan worden ver-
klaard Ul! de verbale onmacht van
Nederlanders. Amerika heeft een praatcul-
tuur. Het is niet allemaal even diepgaand
wat Amerikanen zeggen, um niet te zeggen
dat ze doorgaans slechts humbug produce-
ren, maar ze lullen wel onstuimig met el-
kaar, dus in het weekend is de behoefte aan
"zich uiten" niet groter dan nurmaal. Een
:-Jederlander daarentegen loopt altijd met
de idee rond dat hij zich de afgelopen week
tegen zijn baas, vriend, vijand, collega,
vrouw, kind of Jehova-getuige weer eens
niet scherp genoeg heeft opgesteld. Dan
neemt hij dus een spandoek mee n,lar het
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stadion en gaat Ard, Keessie, 1.eo, Ben of
Yvonne roepen. Of wanneer het om een
voetbalwedstrijd gaat: teringlijer en honde-
lul.
Een te verwaarlo7.en cultuurverschil dus,
waaruit hooguit de lering getrokken moet
worden dat het Nederlandse onderwijs iets
meer de nadruk zou moeten leggen op de
verbale ontwikkeling van kinderen en iets
minder op de schriftelijke. Typerend is in
dat opzicht ook het verschil tussen het
Engelse en het Nederlandse parlement.
1\har nu drijf ik wch wetkelijk te ver af.

.Yvonne naar ijshockey?
Schaatsen 1n Nederland, baseball in
Amerika: het is slaapverwekkend en de
toeschouwers moeten clkáár be7.ighouden.
Scoreborden, drank, eten en geraaskal
door microfoons moeten de illusie van ge-
zelligheid wekken. Zoals ongeveer de
Haarlemse basketbal weck jaarlijks een

succes is. Die gaat nergens om en wordt
op",eluisterd met de meest infantiele rand.
activiteiten, maar het publiek stroomt erop
af, terwijl een wedstrijd om het lanJskam-
pioen><:hap hooguit 350 toeschouwers
trekt, waarvan de helft kinderen, omdat in
de tweede klas van de HAVO gratis kaart-
jes zijn verloot.
Ouk in Albertville zal Amerika het schaat-
sen niet ontdekken als apnlngie van de
\Xlinterspelen. Waarnm niet? Het is me een
raadsel. In vrijwel geen Amerikaanse krant
waren vier jaar geleuen de Homerische, lu-
cide ogen van Yvonne \'an Gennip te zien;
in fragmenten van 7.estien ~ec{)nuen liet
ABC of ::"BC de dans zien uil" ue toenmali-
ge Ousruuitses ontgoochelde.
Yvonne zal moeten gaan ijshockeyen.
.\.har dat schijnen de Amerikanen geen
vrouwenspOf( te vinuen.

Hans Vtlll Wissen
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Raadslieden - waar cn wie

Bureau Naam T ddoon kantoor Tc1doon huis

Harderwijk R.G. (RonaId) Battes 03410-23911. tsc. 2532 03417-56628
't Harde L(J-1. (Lex) Bcekers 05255-2727, Ist. 2087 038-212656
Oirschot I. .. (Immy) Beijer 040.352913 013-556060
Seedorf (BRD) t (jacques) v.d. Blink 09-4942817510, Ist. 2285 09.4942848629
Nunspeet . ( anI den Boer 05771.1341. Ist. 2492, b.g.g. 2498 03210-18934
Rotterdam . (Klazien) van Brandwijk-Wilrjcr 010-4539911, [Sf. 341 of 381 03480-14787
Arnhem E.Y. (Ellen) Hremcr 085.718911, (st. 33S b.g.g. 334 08308.21867
UtrtXht ;\1. (MeIske) Dekkinga 030-366444/45 033-803142
Steenwijk A.B. (Adrij van DeurZen 05210-15421, N. 2643 05220-62273
Den Hddcr t ({OOll) Foksua 02230-56662 of 54502 072-641080
Am~terdamlDen H"lder .J. I. Hans) Floris 02230-54502 of 52089 02208.]3336
Seedorf (BRD) .P. (Rob) Geenc 09.4942817510, ht. 2285 09-4942812470
Den Heldt"r J.J. (JaK:e) Geuze 02230-54502 of 52089 075-703705
Gilze Rij"n eH. ( ces) Y.d. HiJst 01612-93000, tS[. 2342 013-425425
Den I leider c.c. (Tineke) Hllndling 02230-54502152089 of 52405 02991-3525
B1ombe-rg (BRD) F.G. (Frits) V.d. Kolk 09-4952358150 of 09.495235509259 09.4952356621
Hohllc (BRD) BIT. (Ben) Y.d. Linden 09-4950518021, [st. 4S0 09-4950514322
Schaarsbergen l' (Joan) Merens 085-532774 OS5-4S8917
Amersfoort .1-1. (Becrnolld) Moojen 033-638622, [st. 4221 035-234907
Swb:enau (BRD) {.Cr (Jan) Nauts 09.495761704290 09-495761687
Assen r.,'. Wim) Reinders 05920-58499 05921-41499
Amersfoort K. 5. (Kees) Roza 033-638622, [st. 4221 020-63232785
Nijmegen P.W.M. (Peter) Samwel 080-276911. [st. 154 080-563833
Vught G. (Gcrards) Snels 073-881000 t~t. 1564 080-605499
Rreda J.W.F. (Jan) 5ulman 076.273341 076-872688
't Harde G.J. (Gerrit) Vlietstra 05255-2727, tst. 2087 05250-3791

lIoofdraad~man W. H. (Wim) Heij 03404-14436 05210-13657
Stafraadsman F. (Frank) Spoelstra 03404-14436 05709-2575
Coomherthuis
(Vormingswerkster) C. (Carine) van Hinre 03404-14060 01727-1]248
{raadsman/direkteur) A.H.T. (Ad) Hornis 03404.14060 030-937808
{raadsman) M.e. C\hrt) V(~e1s 03404-14060 033-952099
(vormingswerkster) ~'1. (Marijke) v.. 5tigchel 03404-14060
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De roman 'Het lied VJn de we-
vervogel', van de Indonesische
auteur Yusuf B. Mangunwijara,
veroorzaakte bij zijn verschij-
nin~ in 1981 grote opschudding.
omdat één van de hoofdpt:rso-
nen, tijdens de Indonesische re-
volorie, dc zijde van de
Nederlanders koos. Wellicht
hebben deze trammdanten de
aktivistische ~tangunwijaya er-
toe gehracht zijn nieuwe roman
'Tussen admiraals en suhan\' in
l'en historisch kader te plaatsen
(een stuk veiliger).

De roman speelt zi,h af in de
Xoord-~lulukken, op het eind
van de lestiende en het begin
van de l.evemiende eeuw. Het
sultanaat Temate is I'oortdu-
rend in een zinloze strijd gewik-

Indonesië

verwoorden wat hen in di", situ-
atie bezig hield.
Achterin het boekje zijn een aan-
tal nuttige adressen opgenomen
voor h•.•n die meeT informatie
wensen enlof verdere hulp voor
hun probleem zoek •.•n.
De verhalen zullen zeker de no-
dige h•.•rkenning opleveren bij
mensen die met dezelfde zJken
zijn gekonfronteerd als de jonge-
lui die in 'Yov' aan bod komen.
Ncllcke van Jer Drift e.a.: Yoy,
BijlOndere belevenissen ,'an jon-
ge mensen. Boekw •.•rk,
Gronin~",n 1991. 140 blz.
117,50, (\VH)

soldaat zonder benen meen",men
en onderweg plotsklaps gedwon-
gen worden te stoppen vanwege
een luchlaanval ... vertoont de
werkelijke Gladys zich aan mi-
nister Nwankwo. :-;iet te gelo-
ven wat iemand in een vethaal
,'an nog gl'en twintig pagina's
aan dl' orde weet te stellell.
ehinua Achehe; Hoc meisjes
oorlog v'onen, In de Knipscheer
Amsleruam 1991. 135 blz,
125,-, (WH).

Pispaal, enz.
De Humanistische Omroep
Stichting (HOS) wnd in de eer-
ste helft van 1991 een serie TV-
programma's uit waarin jonge-
ren vertellen over gebeurtenis-
s",n, problemen en situaties
waarmee ze gekonfrollteerd wer-
den. Stuk voor stuk zaken waar
lang niet altijd even gemakkelijk
OHr wordt gesproken. Deze uit.
Iendingen zijn nu in boekvorm
verschenen onder de gelijknami-
g'" programmatitd 'Yoy'.
Een greep uit de onderwerpen:
pisraaI, In'en met een ernstige
zie w, op kamers gaan wonen,
au pair, nrkrachting, verhuil.en.
het overlijd •.•n van een broer of
zus, 'huitenlanda' in Nederland.
Zo op het oog nogal uiteenlo-
pende problemen en gebeurte-
nissen.la en nee. Natuurlijk is
een verhuizing of au pair gaan
van •.•en andere orde als het over-
lijden van een brOl'r of zus.
~LtJr er zil ook iets gemeen-
schar.pdijks in, namelilk dat het
in al e gevallen gaat om ingrij-
pende verandering •.•n in het be-
staan van jongeren. En juist
daarover gaan de bekentenissen,
Soms 1.ijnde en'aringen span-
nend. vaker triest. Wat na lezing
van alle verhalen opvalt is, dat
nagenoeg alle aan her woord ko-
mende jongeren prima kunnen

Dat de Nigeriaanse auteur
eh inua Achebe een groot ro-
mansehrijv",r is mag onderhand
als genuegzaam bekend word",n
v",rondersteld (alle vijf zijn ro-
mans verschenen afgelopen jaren
in de Afrikaanse BiblIOtheek).
Dal hij ook een uitstekend

schrijver is van korte verhalen
bewijst zijn onlangs uitgekomen
verhalenbundel 'Hoe meisjes
oorlog voeren'. In deze bundel
(het laatste dl'el van zijn werk
dat nog niet in Nederlandse ver-
taling verkrijgbaar was) zitn
twaalf korte verhalen samenge-
bracht, de ene nog mooier dan
de andere.
De meeste indruk maakte op mij
het titelverhaal. Drie keer om-
moet de minister van Justitie
Nwankwo de jonge HOUW
Gladys. De eerste keer dat hun
wegen elkaar kruisten was aan
de vooravond van de oorlog.
Gladys, nog een scholiere, was
van school af gegaan urn haat
krachten aan te bIeden aan het
leger. De tweede keer wurut de
auto van de minister duur de
v[(Juw, uie is ingedeeld bij een
lokale hurgerwaeht. grondig ge-
kontroleerd. De derde keer, ge-
ruime tijd later, pikt hij haar
langs de kanl van de weg op
wann",er Ie daar Staal te liften.
Ondanks het feit dar hii haar er-
van verdenkt darze profiteert
van ue oorlog dmkt hij, na een
feestje, toch met ha.lr het bed in.
Eigenlilk vindt hij dat ze, in en-
kel", jaren tijd, de goede za'lk
heeft verkwanseld en bijna wan-
hopig vraagt hij I.ich af waar het
met deu generatle naar tu'"
moet. Wanneer hij haar in zijn
auto w•.••.•r terugbrengt naar haar
vriendin, ze ook nog een lift•.•nde

Afrikaanse verhalen

misbruikte kinderen) 1'11 de ken.
merken ,.an hct s",ksueel mis-
hruik van jongens en plegers en
laat hij zien op welke wijze jon-
gens seksueel misbruik proheren
te overleven. Ongeveer de helit
van dit intnessante hoekje
worut in beslag genomen door
vraaggesprekken met mensen die
in hun Jeugd s",ksueel misbruikt
zijn. Schrijv",r bepleit, in een na-
woord, uat in preventieprogram-
ma 's npliciet tot uitdrukking
moet worden g",bracht dat ook
jongens slachtoffer kunnen zijn
en niet enkel en alleen ,.anwege
de kans dat longens pleger van
seksueel misbruik kunnen wor-
den.
Jos van d",n Ihoek: Er zijn geen
namen ,.0or,Jongens als ~Iacht-
offer VJn seksu",c1 misbruik.
Amho, Baarn 1991. 114 blz.
129,50, (\\'11)

Het heeft lang geduurd voordat
duidelijk werd hoe vaak kinde-
ren seksueel misbruikt werden,
hoe ernstig de gevolgen waren
en vooral dat het in zo'n om-
vang voorkomt. Zonder meer
opmerkelijk is dat er weinig
wordt gesproken over jongens
als sl<lehtoffer van seksu",d mis-
bruik. Dat wekt de indruk dat
het nauwelijks voorkomt en dat

I.ongensslechts een gering risiko
open om zelf slachtoffer te wor-
den. Kortom, seksueel misbruik
van jongens zit nog steeds in de
taboesfeer.
In zijn boekje 'Er zijn g"'en na-
men voor, Jongens als slacht-
offer v.an seksueel misbruik'
doet de andragoloog drs. Jos ,.an
den Broek een - geslaagde - po-
ging dit taboe te doorbreken. In
een niet-diepgravend weten-
schappelijk werkje zet de ameur
achtereenvolgens uiteen waarom
er zo weinig bekend is over sek-
sueel misbruik van jongcm, gaat
hij in op de omvang (russen de
10 en 20 procent van de seksueel

Seksueel misbruik

Het boek 'Bloemenheuvcl' van
Latife Tekin beschriJfl het ont-
staan en dl."groei van krottenwij-
ken in het Turkije van de twin-
tigste eeuw, De hardheid van het
da~elijks bestaan van de bewo-
ners van de krottenwil-ken con.
lfasteert sterk met de uchtige,
poëtische stijl en humorvolle
verteltrant van deze Turkse
schrijfster.

Turkije

De op dl."achterflap vermelJe
'verwevenheid van droom en
werkelijkheid' en het door een
Turkse criticus positief gewaar-
deerde gebruik van plaatselijke
volksgel_egden. maken hel boek
voor een lezer met l'l'n westerse
bril helaas soms moeilijk te vol-
gen.
Daarbij komt dat dl' w:rtaling hij
'il.d en wijle stl'rk in gebreke
b ijk, zodat hele passages on-
leesbaar en onbegrijpelilk 1.ijn.
Dat is heel jammer, want de in-
houd van het hoek verdiem een
veel betere vorm.
Latife T ekin: Bloemheuvel. De
Geus, Breda 1991. 185 blz.
132,50, (KH)
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keld met het buureiland Tidore
om Je heerschappij. Eerst zoekt
het stcun bij de Portugezen,
daarna hij de Hollanders van de
voc. Veel verschil maakt het
allemaal niet uit, wam beide
bondgl"nOOTschappcn draaien op
blocdvergirren UIt. Slachtoffers
van dit politieke machtspel zijn
vooral de gewone mensen. In
'T lissen admiraals l"n sultans'
krijgen deze 'gewone mensen'
gestalte in de persoon van Mimi.
Lamo, een handwerksman (hu.
tenbOllwer) met geen enkele
aanleg voor het krijgsbedrijf.
Zijn bijnaam is 'de Zot', Een
naam die hij verwÎnf omdat hij
zijn produkten mor een 'bespot-
teliJk lage prijs' aan de man
bracht; "Ik /1('1/ II/JüT eell heel
eClIl'oudig mens, afkerig t'all
b/(Jcdl)CrgietclIl!l1 de toJ<lII'ull het
zwaard. Dus zwaard is medege-
l'Oel, ons 5Child i5 openheid, eer-
/ijHuid is Ollze spccr cn ons mes
i5 oprechle t'rellKdc J15 hel Jlldc-
rCll goed gaat,'
Deze :\lioti-Lamo i~ l."venwcl
niet bii machte zich te onttrek-
ken aan de gewclddadi~e samen-
spanningen tussen de admiraal~
l."ndl."sultans. Een sehinl."rl."nde
roman.
Yusuf B. :\1angunwijaya: Tussen
admiraals en sultans. Ambo,
Baarn 1991. 270 blz. ! .ti,-, (Wil)

Islam
Medio decemher kwam in de
wekelijks verschijnende Actuele
Onderwerpen-reeks AO.hoekje
nr, 2395 UIt over de 'hlam in
Nederland'. Hoewel slechts de
hl,lIsle vier pagina's van dit rela-
tief dikke deeltje (32 hlz, i.p,v,
de gebruikelijke ca 20) echt over
.\loslims in Nederland gaan is
het weer een heel informatid
boekje geworden, Frl."elance

~

I

journaliste Jamilla Luijckx-
Westerop schrijft helder en hoei-
end over het :\los1imgeloof,
waarover het de meeste
Nederlanders aan de geringste
basi~kt:nnis onthreekt. En dat
terwijl er in om; land loch al zo'n
400.000 .\loslims (van de 200
miljot'n ter wereld) leven,
Er worden l'en aantal fundamen.
teil."zaken uit de doeken gedaan,
wals de positie van de Koran en
van dl' profeet Mohammed in
dit geloof (wezenlijk anders dan
die van de Bijbel en Jezus in het
Christendom), de geloofsartike-
ll."nen dl' \'ijf zuilen of steunpun-
ten voor het alll."daagse gt'drag,
o.a, het rituele gebed, de \'a~ten'
maand (ramadan) en de bede-
vaart. Ook dl."zo vaak misver-
stan •..'Djihad' - niet de 'heilige
oorlog', maar de strijd tegen de
zelfzucht in de mens - komt aan

EGO I FEBRUARI 1992

de orde, Tuecht wordt wat uit-
gebreider aandaçht besteed aan
enkel •..praktische zaken, zo,lls
het huwelijk, dl."kledingvoor-
schriften voor dl."vrouwen het
'strenge' strafrecht.
Kortom, in al zijn ~kn()ptheid
l'en hed bruikbaar bOl."kjl."om
een aantal vooroordelen over
deze (mede-}bevolkingsgroep uit
de weg te helpen ruimen,
'Islam in i>oIederiand' is te bestel-
len door o\'ermaking \'an! 3,.iO
(incL verzendko~ten) op gIro
287934 van Sriçhting IVIO IC
Lelystad o,v.v. nr, 2395, (FS)

Spirituele zoektocht
'La'lg gt'iedell hd} ik je /Icrteld
ddt inheemse l'o/kcll op aardc dl.'
NOUW l'erft'genwoordigen. Zij
worden belegFrd. 'lct als hct
/'ml/weli;k beWl/SI~i;'I. Maar ill-
heemse mensen tlertegenwoordi-
gF!!, IICtals;fe t'rouw, op sym-
bolische manier hct zich t'emicl/'
wClde principe /'an OIIU moeder
,J,Jrde.'

,...V.ANDUWI

Aan het woord is dl."Indiaanse
sjamanka Agnes Fluitende
Wapiti tegen het einde van al
weer dl' zesde roman van Lynn
V. Andrews, '\1/indpaardvrouw'.
In haar eerste bock ,"'-Iedicl;ll'
/'rolll" beschreef Lynn Andrews
hoe ze 15 iaar geleden leerlinge
werd van deze Agnes en van dl."
blinde Robijn Opperhoofden
Genoeg, twee medicijrJ\'rouwen
van de Cree-stam in .\laniroba,
Canada. Haar jaren van bewust-
wording, spirituele groei en in-
wijding in de internationale
Zusterschap van de Schilden kg-
dl" ze vl.'fv"[gens vast in De
"bl(ht I'JII dt' zel'end" mJan,
}a1(II<111'1I.IIIW (grotendeels in
Mexico speknd), StcrrC/ITOIIU'
en Krista/t'TOIIU', In deze laatste
roman spelen de spannende ge-
beurtenissen zich af temidden
van de AUSTralische aboriginals.
In WimipmmilJrOllll1 reist Lrnn
met haar twee leraressen naar dl'
Himalava orn, met hulp van de
oude genezeres Ani, te leren boc
ze haar krachlen moet bundelen
met die van een mannelijke ener-
gie, Windraard, haar geeslman
(dil."wwe geest als vlees is, die
z_ezelf is en loch nok nietl,
Opnieuw moct ze enorme ang-
sten in zichzelf overwinnen en
talloze - soms gruwl."lijke, maar
louterende - rituelen bijwonen,
Zoals na de-dood van bet meisje
Bahni, wier lijk in stukken aan
de gieren wordt gevoerd, omdat
ze zo goed heeft geleefd (anden
was ze ~graven). Ani fluistert
Lrnn troostend toe: 'De realiteit
tlerdwijnt lIict onder im,foed t',J1I
;fe dood. Hl't Ict'cll is cel/wIg. In
werkelijkheid is er geen dood.
\l'at jij zllil àen is helltiteenri;.

t('IJ/'<111Maya, pan de illusie, van
de droom die u,ij /cI'en 1I0emen,'
Opnieuw een avontuurlijke ro-
man, in meer dan één betekenis,
dil' ook tot nadenken stemt.
Lynn V. Andrews: Wind paard-
\TOUW, Servire, COIhen 1991.
244 blz. geil!.! 32,50. (FS)

Leon de Winter
Eind november vorig jaar bracht
In de Knipscheer een tweede
bundel verhalen uit van Leon de
Winrer, getiteld 'Een Abes~ijnse
woeslijnkat', De \'(!inrer debu-
teerde in 1976 op 22-jarige leef.
tijd ook met een verhalenhundel
(Owr de leegte in dl."wereld,
heruitgege\'en in 1990 onder de
litel EergisterelI, overmorgen),
tevens het eerste boek waarmee
uitgeverij In de Knipscheer zich
presenteerde. Een Abessijnse
woestijnkat is dus l'en jubileu-
muit~ave, di", zowel het IS-jarig
~t:hriJverschap van Leon de
Winter als het IS-jarig bestaan
van In de Knipscheer markeert.
De Winrer's ontwikkeling als
schrijver is uit deze acht verha-
len - die eerder tussen '77 en '88
werden gepubliceerd in diverse
bladen, van de Volkskrant en
Vrir Nederland tor Playboy en
hl't Nieuw Israëlitisch Weekblad
- goed af te !cn'n: van een
Kafkaësk surrealisme naar l."l."n
soort supcrrealisme, .\lij boeidl."n
de latere Vl."rhalenhet meest, zo-
al, het tragi.komische Swing
Bob! over de kaartjewerkoper
van een Amsterdamse kermisat-
tractie, die staat 'tussen dl."pik
van het monument en het
Optrekje van de Familie' en m'er
Klaas, Anita, de Dollv Dots,
Bob's baas en een junkm'en'a1.
Of De fOlo, waarin de failliet ge-
gane groothandelalar in compu-
ters, Ben Cohen, zowel vergeefs
zijn echtscheiding aanwcht als
tot het hoogste beroep zieh arm
pnx:edeert voor 'waarheid en
rechtvaardighl."id' vanwege de
valse kop 'Vrouwen met geweer
bedreigd' boven een folO met
Israël in dl' Volkskrant. t-.laar
ook Dl' dinder en Het rare l'cr-
schil, over bizarre ontmoctingen
met Vladimir h:abokov en
Bertrold Brecht, zijn leuk en or-
riginee1. Dat geldt helaas niet
voor het kortste verhaal- over
een nachtdubhot."rtje in Cairo-
dat weinig meer verdienste heeft
dan deze overigens boeiende
bundel zijn pakkende rite-!verle-
ne-n.
Leon de Winter: Een Ahessijnse
woeslijnkat, In de Knipseheer,
Amslerdam 1991. 133 blz,
f 13,50 (FS)

Mannelijkheid
Voor veel mannen is de over-
h•..ersing van het mannelijke in
onze cultuur volstrekt vanzelf.
sprekend, natuurlijk zelfs en een
zo vaststaand feit, dat er niet
over te praten valt. .\laar voor
een groeiend aantal m,lOnen is
tie man een evengroot raadsel als
de vrouw, is hun manneliikheid
net zo'n mysterie als de vrouwe-
lijkheid. Sommigen van hen

gaan hierover lezen, anderen
gaan verder en stelll."n aarzelend
eigen positie en gedrag ter dis-
cussie. De meesten echter hopen
hun tijd wel uit te zitten in het
heilig en veilig huis van het pa-
triarchaat, al voelt menigeen
ook wel dat er iets ontbreekt,
dat de oude orde aan het afbrok.
kelen is en dat er wellicht een
boeiende {vreedzamer} 'nieuwe
tijd' begint aan te brl."ken.
Wil."hl."tvoorgaande niet meteen
in hevig \'erzet van zich afwerpt
en wie bovendien niel opliet te-
gen hd lezen van een wat moei-
lijker werkje, kan ik het onlangs
in \'ertaling verschl."nen 'Phallos'
(ondertitel: De spiriruele identi-
teit van de man) door Eugene
.\1oniek van harte aanbevelen.
.\-10niek is l."enjungiaans analyti-
cus, die met dit inspirerende
btll'k een - m,i. geslaagde - po-
ging doet nieuwe inzichten te
onnvikkelen, waardoor dl' zoe-
kende man in 007.1." veranderende
samenle\'ing zijn ware identiteit
kan (her)vindl."n. Willen we een
meer androgyne samenleving
dichterbij brengen, waarin man-
nen hun 'vrouwelijke' eigen-
schappen en vrouwen hun 'man-
nelijke" eigenschappen harmoni-
scher in ziçhl.elf integreren, dan
ontkomen beide geslachlen er
niet aan inzicht te verwerven in
de (archetypische) schaduwkan-
ten van die eigenschappen en
dus van het dgen gedrag.
.\-1onick's l.esde van de zeven
hoofdstukken gaat over 'Dl."
schaduwkant van Phallos' en is
op dit punt voor mannen uitersl
verhdderend en (zelf)kritisch,

Uitgaande van Jung's simpele
stelling dat er gel."nlicht kan zijn
zonder schaduw, moet de man
die innerlijke mijd voor accep-
tatie en integratie van zijn scha-
duwkanten (bijv. de verkrachtet
of moordenaar in zichzelf) in de
eigen persoonlijkbeid aangaan,
Daarbij moge hij bedenken vol-
gens .\1onkk: 'Zonder dl."opge-
blazen fallische trots een slag 101."
te dienen is geen wijsheid moge-
lijk.'
De zeldzame combinatie van
zorgvuldige wetenschappeliik-
heid en persoonlil-ke openhartig'
heid maakt 'Phal os' tot een 10-

trigerend en leerzaam boek.
Eugene Monkk: Phallos.
Kosmos, Utrecht 1991. 159 blz.
geil!.! 26,90. (FS)

Kann Heij, \Vim Heij,
frank Spoe/stTJ
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