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HET PROBLEEM ACHTER DE CIJFERS
Onder de kop 'Steun \oor VN-optreden' laat het blad 'Hex' (uitg,H'e
Projectbureau Herstructurering KL) in het februari-nummer (1993/nr 2) op de
voorpagina. de lelers weten: 'Het overgrote deel van de beroepsmilitairen ~taal
acbter Nederland~e deelname aan VN-operaties'.
Het NIPO-onderlOek (in opdracht \'an de Afdeling Gedrag~wetemchappen).
waarop bovenstaande conclusie is gebaseerd, maakt zichtbaar dat 38% van de be-
roepsmilitairen (van de KL) te kennen geeft zich \'lijwillig te willen aanmelden
vuur een VN-operatie en dat 86% zal gaan indien men wordt aangewezen,
Ondanks dat weigeren kan leiden tot on\'liiwil1ig ontslag. zegt 14% nee tegen
VN-oreraties, Afgaande op dele cijfers is men geneigd te denken dat het o\'ergro-
te dcc van de beroepsmilitairen zich redelijk liikt te kunnen schikken in de veran-
derde taakstelling van de krijgsmacbt.

Lijkt .... want wat het bewuste Flex~artikel - een maand na de PrÎoriteitsnota
- niet vermeld is dat dit onderzoek zo'n slordige ze~ weken voor het uitkomen \'an
de nota werd gehouden (tussen 24 november en 2 december 1992}, Op een mo.
ment dat velen (42% \,(llgem dezelfde enquête) nog dachten dat de beker van het
uitgezonden worden aan hen wel \'{)orbij wu gaan, Het. in dit ge\-'al, niet vermel-
den \'an het onderweksmument in het hier aangehaalde F1cx-artikel riekt eerder
naar misleiding dan naar \'ergectachtigheid.

Wie zijn nor te luisteren legde bij de memen up de werkvloer kon. zeker na het uit-
komen vall de I'riorileitsnola, komtateren dal de on\'lede onder de beroepsmilitai-
ren. in het bijzonder terzake de nieuwe taakstelling van de krijgsmacht. aanzienlijk
grmer was dan de F1cxons in februari nog meende te moeten laten geloven.
Dal dit inderdaad hel geval is IOnen meer recente onderlOeksgegewllS aan (3
maart 1993). Uit een door de AFM!' tussen 15 februari en I maart il. gehouden
bliksemenquête (onder bijna 1200 leden van deze organisatie) blijkt. dat S5%
zieb niet herkent in de nieuwe VN-taken van de krijgsmacht. Ouk wemt 30%
daar niet aan mee te werken en geeft 64% aan weinig of geheel geen \'ertrouwen
in de eigen toekomst binnen defensie te hehben.

Ongetwijfeld zal cr onder de beroepsmilitairen van luchtmacht. landmacht en ma~
rine wrschillend worden gedacht over deze nieuwe taakstellingen, in het bijzon-
der de VN-operaties. Toch doet dat aan het feit niet af dat de krijgsmacht in l'n
totaliteit met een groot probleem zit: een door de politiek opgelegde nieuwe taak-
,telling welke als een bazaltkei op de maag ligt biJ veel vrijwilligdienende militai-
ren en waaraan een niet onaanlienlijk aantal niet mee kan/wil werken.

Voor diegenen die del,e diep ingrijpende en omvangrijke omslag niet kunnen/wil.
len maken. behoren de politiek en mililair verantwoordelijken 'alles uil de kast' te
halen om ben een fatsoenliike 'escapr' te bieden (Sociaal Be1cids Kader?). Vanuit
hedrijfsmalige overwegingen is dat overigens ook wrstandig. anders blijft deze
prohlematiek als een soort veenbrand voortdurend de kop opsteken. Maar dat
terzijde.l\1enselijk bezien is er sprake \'an een morele verplichting van de kant van
de organisatie lich tot het uiterste in te spannen juist ook voor hen. hoeveel dat cr
ook mogen zijn - die zich niet meer kunnen vinden in de taakstelling van de TOe-
komstige krijgsmacht.

De realiteitszin van Rclus
Vl;lk \'oor het ter perse ga;ltl van dit nUllllIlcr l.orgde minisler-president l.uhbers.
met het ter diskussie willen stellen van de regel dal Jiemtplichllgell uitsluitend op
basis van vrijwilligheid kunnen worden ingezet voor \'tedesoperaties buiten het
;\Ia\'o-verdraAsgebieJ. voor de nodige onrust. Een onru't die enkele d;ll,:en later al-
leen nog maar groter werd toen bleek d.lt deze ged.lchte \-'an de premier "be-
spreekb<l<lt" 10U l.ijn voor een kamer-meerderheid van CDA, PvdA en D66.
Een e\'en onnavolgbare als onzinnige j,:edachte. Immers sinds de aanname \';ln de
motie-Frinkin~ (1987) \"Ond de uitzending \'an diemtplichtigen sleeds slechts op
hasis \'an nijwilligheid plaat\, Uitgerekend nu, aan de \'oota\ond van de af-
schaffing van de opkomstplicht. lijkt de politiek plol~klaps een \'olstrekt andere
koen te willen gaan varen.
En dat terwijl één \';lll de zwaarste ovcrwegingen om de opkomsiplicht af te
schaffen juist gelegen i, in hel feit dat het nagenoeg onmogelijk i~ voor crisisbe-
heersing dienstplichtige militairen in te Uiten.
Gelukkig bleek nog één politikus. minisfer Ter Beek, over enige realiteitszin te be-
schikken. Vanuit Joegos!;lvië g.lf hij, op niet mis te \'Crstanc wijze. te kennen abso-
luul tliel te willen IOrnen ,1,1Il deze vrijwilligheid. Eell standpunt waar wij nns vol-
ledig in kunnen vinden.

Red,1kfie



LAAGVLIEGEN BOVEN LAB
VERWOEST CULTUUR INNU

Een kudde kariboes staat in alle rust op ccn opcn stuk land in het Canadese
Labrador. Puur natuur, een vredelievend schouwspel. Plotsklaps ccn hels ka-
baal en een schicht die over de dieren heenschiet. De kudde slaat op hol. Maar
voordat de vaart er goed inzit, herhaalt het tafereel zich. De kariboes weten
zich geen raad. Ze draaien zich om en rennen verdwaasd en in paniek weef in
de richting waar ze vandaan kwamen.
Beelden als dele werden vertoond op 5 februari /'1. tijdens het symposium
'How Can One Own The Sky? in de Statenzaa van de Rijksuniversiteit
Limburg in Maastricht. Die schicht werd veroorzaakt door ccn F16 straaljager
van de Nederlandse luchtmacht. Die houden namelijk sinds 1986 hun vlieg-
oefeningen op extreem lage hoogtes vanaf Goose Bay, gelegen in Labrador.

De overeenkomst die destijds met de
Canadese regering werd gesloten loopt
tot 1996. Maar er wordt nu al over ver-
lenging van het contract gesproken.'
Nederland exporteert haar gelUidsover-
last en schuift de verantwoordelijkheid

Symposium 'How
Can OneOwn

The Sky' mondt uit
in aanklacht tegen de
Staat der Nederlanden
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maar die staat duidelijk aan de kant van
de Innu.
Andere politieke partijen zien de over-
last die de Innu van het laagvliegen on-
dervinden als een 'non-issue'. Daarom
stuurden de regeringspartijen ook geen
enkele vertegenwoordiger naar
.\laastricht. Uitnodigingen aan de minis-
teries van Buitenlandse Zaken en
Defensie werden genegeerd. Bang om
aangevallen te worden op hun, op zijn
zachtst gezegd, onzorgvuldige aanpak.
De Stichting Innu Steungroep in Den
Haag is des duivels en is na het symposi-
um onmiddellijk aan de slag gegaan om
samen met de Innu een sommatie op te
stellen. Op grond van schending van de
mensenrechten en milieu-overlast krij-
gen de ministers van Defensie en
Buitenlandse Zaken die binnenkort op
hun bureau. "Daarin staat dat het laag-
vliegen moet worden stopgezet, in ieder
geval niet meer mag worden uitgebreid
en dat er in 1996 geen nieuw verdrag
mag worden ondertekend met de
Canadese regering," zegt bestuursvoor-
zitter Govert de Groot.

• Pijngrens
Staatssecretaris Van Voorst tot Voorst

gen in Canada eens duidelijk op een rij-
tje te zetten en er in Nederland een dis-
cussie over uit te lokken, organiseerden
het Prof.mr. B.V.A. Röling Dispuut
voor Europees en Internationaal Recht
van de Rijksuniversiteit en de Stichting
lnnu Steungroep het symposium How
Can One OU'1I Thc Skyr. Een dag lang
werd er uitgebreid gesproken over de ge-
volgen die de F16 capriolen voor de
fnnu hebben. Ben Michel oogstte met
zijn emotionele uiteenzetting over de be-
dreiging van zijn culruur veel bijval,
zelfs toen hij het laagvliegen de indirecte
oorzaak van 'genocide' (volkeren-
moord) noemde.
Alle mensenrechten- en milieukwesties
werden doorgenomen. En dat bleken er
nogal wat te zijn. Genoeg om het laag-
vliegen boven dit natuur- en leefgebied
van de fnnu onmiddellijk te stoppen.
Het Innu-volk heeft op verschillende
manieren enorme overlast van de F16's.
Ze kunnen vanwege het lawaai niet
meer normaal leven. In onze rumoerige
Westeuropese maatschappij wordt het
geluid van de vliegtuigen te hard gevon-
den, dus hoe zou dat aanvoelen wanneer
je gewend bent om in een rustig natuur-
gebied te leven? Dan komt hetzelfde ge-
luidsniveau dubbel zo hard aan.
Verder is het voor de Innu niet meer mo-
gelijk om te jagen, wals ze gewend zijn.
oor de overvliegende straaljagers zijn

ä kuddes doorlopend op drift en zijn er
steeds minder kariboes en andere wildf
dieren in hU gi-bieái, . ind~A.Die treK
en angzaamaan naar rustiger oorden.
at bedreigt de hele cultuul" van de

loou, iets waar ze zich ernstig zorgen
over maken.

-..--- -
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reageren om de NAVO F16's naar bene-
den te halen.
In verband met geluidsoverlast, onge-
schikt terrein en een stapel regels en wet-
ten is het onmogelil'k om de laagvliegoe-
feningen op Neder ands grondgebied te
houden. De bevolking zou steen en been
klagen wanneer er met de regelmaat van
de klok vliegtuigen op dertig meter
hoogte over zouden vliegen, die boven-
dien ook nog eens een lawaai voortbren-
gen dat bij metingen 145 decibel blijkt te
zijn (pijngrens: 110 decibel). Zelfs bij de
oefeningen die wel in Nederland worden
gehouden, veel hoger in de lucht en met
aanzienlijk minder geluidsoverlast, han-
gen er regelmatig boze burgers aan de te-
lefoon.
Dus hup, weg met die overlast voor
mens en natuur. 'De boel wordt naar
Canada geëxporteerd en wij zijn er van-
af' m.oet,eI\.lde e indsj~e.d . 19,86

geuacfJ . nt;l-1:i :.i£-
lopen zeve 'jaar mets aan die visie

erandertl en r zelfs al aan e~'" "erlen
ging an het verdrag 'rd gedacht.
lijkt er voor de Innu en nu Nederlandse
t lUlgroep weinig kans dat hun somma---I- z t:wordc. pgevolgd.

van Defensie is echter een heel andere
mening to~edaan. Dat bleek uit een re-
de die hij In de Tweede Kamer hield,
waaruit een deel in de film is opgeno-
men. Daarin zegt hij dat het ministerie
van Defensie de laagvliegexercities no-
dig acht, omdat vijandelijke radar in ge-
val van oorlog niet het hele luchtruim
kan afschuimen. Maar hoe kunnen pilo-
ten daar onderdoor vliegen als ze er
nooit op hebben geoefend? Verder moet
er ontzettend snel gevlogen worden
(snelheden van boven de achthonderd
kilometer per uur). Op die manier kan
eventuele luchtafweer niet alert genoeg

Radarbaken in bombardementsgebied

De vliegbasis Goose
Bay, een Innu-demon-
stratie op de landings-
baan en Innu-woord-
voerder Ben Michel in
Maastricht
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enkele zeggenschap over hun eigen land.
Die mening was ook professor Theo van
Boven, voormalig hoofd van de mensen-
rechtencommissie van de Verenigde
Naties, tijdens het symposium toege-
daan. Hij is thans hoogleraar internatio-
naal recht aan de Rijksuniversiteit
Limburg en onderstreepte nog maar
eens dat het begrip 'staat' een westers
concept is. "Geëxporteerd door de hele
wereld. Inheemse volken hebben zich
daar maar aan aan te passen," was de
misstand die hij aan de kaak srelde.

-

.Puur
"Ik ben een jager. Daar wordt tegenaan
gekeken als iets dat woest en primitief is.
En dat klopt, maar dat maakt het ook
puur," zegt Innu-woordvoerdfr Ben
,\lichel. Hij is samen mer hun
Canadese advocaat, Joho Oltliuis, en I

antropoloog Peter Armitage __ naar
Europa gekomen om hier b~gri;tekwe-
ken en medestanders te yinden voor de
s.trijd 'tegel]. het. ~~etv.bove de
.hdofden van ziin...vol _
«'k>4en hier nu1"al verschillende keren
geweest en ook' wel ontvangen, maar al-
lemaal zonder resultaat. Ik' ;vorm toen
geen hedreiging. Jullie zijn met vijftien
miljoen, wij slechts met een ruime tien-
duizend. Wij zijn blijkbaar niet helang-
rijk. Wanneer we lastig doen, vegen jul-
lie ons zo van de kaart," aldus een ver-
bitterde Michel, die zal blijven vechten
voor het behoud van de traditionele
Innu-eultuur.

,'.•

{,\ Zie.T 'r :
HE, vAL, """ MEE

najaar verwacht. Zo lang er geen defini-
tieve uitslag binnen was, zouden de
vluchten in ieder geval niet wurden uit-
~ebreid. En zie het resultaat.
Ruim achrduizend hrullende straaljagers
per ja.lr is de huidige score. Boven een
land dat toebehoort aan mensen die
geen deel uitmaken van het verdrag tus-
sen Canada en Nederland. De Cree~in-
dianen en de Inuit hebhen een verdrag
over hun gebied (de Canadese regering
is dan ook verplicht met hen te onder-
handelen over dergelijke verdragen),
maar dat wordt al niet nagekomen. De
Inou hebben echter helemaal niets, geen

ft

SChOO1/1/ldkell 1/il de Ililllgsl

• Verontwaardiging
Tijdens het symposium, dat werd geor-
ganiseerd in het kader van het Verenigde
Naties-jaar van de inheemse volken, was
alleen maar verontwaardiging te proe-
ven richting het standpunt van Defensie
en Buitenlandse Zaken. }"bar ja, geza-
menliik verontwaardigd zijn, levert ook
niet zo veel op. Vooral niet als er nie-
mand aanwezig is, die je voor zijn daden
verant\\:oording kan laten af/eAAen.
Vandaar de aanklacht van de Stichting
Innu Steungroep en de Innu zelf aan het
adres van de Nederlandse Staat.
Her is een klacht tegen het laagvliegen
boven Innu-gebied in het algemeen en
gebroken beloften in het bijzonder. De
Jnnl! zijn namelijk al re vaak voor het
lapje gehouden. Zo is hun in 1986 door
de Canadese regering een Milieu Effen
Rapportage toegezegd. Een onderzoek
naar de gevolgen van het laagvliegen
met supersonische straaljagers voor
mens en milieu. De eersre versie vall het
rapport verscheen in 1989, maar werd
door Canadese deskundigen gekraakt
als de slechtste milieu-effectenstudie ooit
verrichr. liet werk moesr worden over-
gedaan en de resulraten \vorden komend

"We hebben geen trots," zegt Ben
.\fichel. "\\'7anneer ik op iacht ga en
thuis kom met geschoren wild, dan zijn
mijn kinderen trots op me. Dan voel ik
me ook trots. Als ik mijn hand op moet
houden bij de sociale dienst om mijn
kinderen re kunnen voeden, dan ben ik
van al mijn waardigheid ontdaan."
Het officiële standpunt van Defensie is
echter dat de Innu alleen maar even hoe-
ven door te geven in welk gedeelte van
het gebied ze aan het jagen ziin en de
F16's zullen daar niet overvliegen. Iets
dat in de praktijk van geen kant werkt.
Omdat de Innu vaak niet van tevoren
weten waar ze de volgende dag zullen
zitten en omdat er in het verleden al veel
te vaak is gebroken met deze belofte.
Dat werd dan geweten aan koersafwij-
kingen .



SLEEZEBEEZ

Hardrockband op jacht naar de grote doorbraak
"Deze hand wordt de grootste hardrock-act sinds AC/DC," schreeuwde
A&R-managcr Jason Flomm van de Amerikaanse platenmaatschappij
AtlantÎc. [Ocn hij in 1989 de demo van 'Screwed, Blued & Tattooed' hoor-
de. Die werd gemaakt doof de Amsterdamse Sleeze Beez en na die ontdek-
king onmiddellijk op Atlantic uitgehracht. Andrew Elt (zang), Chriz van
Jaarsvc1d (gitaar), Don van Spall (gitaar), Ecl Jongsma (bas) en Jan Koster
(drums) zagen met deze opvolger van hun dehuut 'Look Like Heli' de grote
doorbraak voor zich.

Die liet echter nog even op zich wachten.
Ondanks een bescheiden hit in Amerika
met 'Strallger Thall Paradisc', bleef het
grote suct:es uit. De single steeg nct niet
genoeg in de hitlijsten om Slee7.e Hee7.
het duwtje in de rug te geven, dat de
band nodiF, had.
Natuurlijk zorgde het et wel \.oor, dat
de naam van de groep voor een tijJje een
begrip werd in de Verenigde Staten.
De plaat werd regelmatig op Je rocksta-
tions gedraaid en de mainstream-harJ-
rock van de Beez slueg aan hij de kids.
lJus was het zaak om snel een opvolger
te maken. \"'lanneer je even niet van je
Ia.lt horen z.ijn ze je zo weer vergeten.

Sleeze Beez zocht dan ook meteen na de
promotierour voor .Screwed, IU/fed &
Tllituued' de studio weer op, om aan Je
derde plaat te werken.
Het schijfje dat er voor zou moeten zor-
gen dat de Amstadammers Z-icheinde-
lijk zouden kunnen nlCten met grote
Amerikaanse bands als Skid Row,
:Vlötley Crlie cn roison.

• Fout
;\laar ook nu weer meerdere kinken in
de kabel. Zanger Andrew Eh vertelt:
"We zijn in de zomer van '91 al naar
Los Angeles vertrokken om daar de
nieuwe plaat op te nemen. \Ve schreven
ved nummers en wilden zo snel mogelijk
Je studio in. Het ging echter fout bij het
zoeken naar een geschikte producer. We
hebben het met Ron Bioom geprobeerd,
dat leek ons eerst wel een aardige kerel.
In de studio liep het echter helemaal
fout. Neil Kernon was al eerder afgeval-
len en na de mislukking met Bioom had-
den we onze buik vol. We zijn toen zon-
der medeweten van de platenmaatschap-
pij naar Nederland teruggevlogen."
Daar volgde een periode van bezinning
en werd cr aan nieuwe nummers ge-
werkt. Op het moment dat de band
dacht genoeg materiaal voor de derde
plaat te hehben, trok het vijftal opnieuw
de grote phlS over.
"We waren vasthesloten om niet dezelf-
de fout te maken, dus hadden we afge-
sproken om eerst een paar dagen met
een producer op te trekken, alvorens

met hem in zee te gaan. Gary LYOllS
doorstond die proef prima. Een wereld-
peer," vertelt Andrew.

• Vakkennis
"Gary is iemand van hetzelfde kaliber
als wij. Een Engelsman, dus geen blabla
zoals al die Amerikanen. Hij kijkt overal
nuchter tegenaan, heeft gevoel voor hu~
mor, gaat graag stappen en heeft enorm
veel kennis van zijn nk. Hij zag meteen
welke potentie deze hand had en slaagde
crin om die spontaan, vurig en krachtig
vast te leggen."
Sleeze Beez had een plaat. Nu alleen nog
uithrengen. De eerste releasedatum was
ergens in september '92. :Vlaar de hoge
heren hij Atlantic vonden dat niet ver-
standig. Sleeze Beez zou dan miJden in
de Seattle-hype zijn beland. En tussen al
dat grunge-geweld had een echte hard-
rockband niets te zoeken. "De plaat zou
als een baksteen zijn gekelderd," legt Je
zanger.
Uiteindelijk werd het januari '93 voor-
dat 'PowertooI' het levenslicht zag. De
eerste single 'Raise A Liftte Heil' was in
de eerste weck de meest gedraaide nieu-
we single op de Amerikaanse rocksta.
tions. Verheugend nieuws voor de door
tegenslagen geplaagde Sleeze Beez.
"Sindsdien lijn ze overgegaan op heavy-
en medium rotafian, dat wil zeggen dat
de single met grote regelmaat te horen is.
De mensen wisten dus vrij snel dat cr
een nieuwe Slceze Beez in de winkel

6-[GO/AI'RILI993



F.d jO>1KSmJ, Chriz ~'JII jaarsl't'fd, j,lIt Koster, {)on 1\111Slhll/, r\l1drcw UI

lag," vertelt Andrew Elt dl..dag n:ldat de
hand in Amstndam de videoclip voor de
tweede single hl't~ftopgenomen.

• Gastank
""Datwordt de halbd en dan kan je wel
weer zo'n standaardclip maken met ved
mooie meisjes erin, maar dat wilden wij
niet. We wisten in Amsterdam een gi-
gantische ouJe gastank, die helemaal
leegstond, D,larovn L1n"nwe een kran-
tebericht en we wisten Jlleteen dat we
daarhinnen onze dip wilden schieten.
,\kt mooie belichting en cr gewoon zelf
ga,1Ilstaan,"
Uit die werkwijze valt ,lf te leiden dat de
hand liever helemaal niet voor een hard-
rockh,lllad als single had gekozen. En
d<u blijkt ook 7lJ Tt' zijn. Volgens
Andrew voelden Ie meer voor de wat
rUIgerenummers' \Y,'aldJ "1J1Il1 Video' of
'Bring Ollt Th •. Rt+d', liet aloude ver-
haaltje geldt (~chter ook voor S1ceze
Becz. De pbtelllll,Mtsch,lPpi] drong de
keuze voor'[ DOII't \VilIllW 1.i!'t'
\Vilhou/ YOII'aan de handleden op.
••Atl<ultÎCwil haar Ill\'l'stering terug en
dat is hegrijpelijk." Iq;t Alldrnv. "Dan
kan je wel koppig zijn en toch ie eigen

keus als slllglr uithrengl'll, lllaar dan
doet de maatschappij niets aan promotie
en gebeurt er llll'ts, Aangezien wij een hit
willen, moetl'n we wel in dl' weilsen van
hogerhand meegaan,"

• Jaloers
Die hit is nodig om de pla,lt als geheel te
verkopen en dat heeft weer als gevolg
d;lt Sleeze Ikez makkelijk aan optredens
komt. En dat is weer preóes wat de
groep \.\'il. Et'Tl grote wereldtour, Jes-
llouds in hn voorprogramma van een
echte topact, "Kijk m:lar naar Linie
Angels. Die hebhen een hit en mogen
met Van Halen mee. Ugl)' Kid Joe rourr
op h:1Sis van ü";n hitsingle met Def
l.eppard," legt (:eTlenigszins jaloerse
Slee7.eBeel.-/anger.
De puur Nederlandse grot'p lonkt he('l
nadrukkelijk naar Amerika, ma:lr he-
weert ht't thUlsl<l1Idniet uit her oog te
zijn verlon;'Il. 'Power/oot, vl'rsdwell in
l\"ederlanJ bij platenmaatschappij Red
Bnllet van \X,'illemvan Kooten ell er zit-
ten hier genOt'g SIeCl.eBee/-fans,
"Zakelijk richten we ons \'01komen op
Amerika, maar muzikaal gaan we Oll/.e
eigen weg, Ik prioriteit ligt natllurlijk

"Het gaat niet om
de juwelenkist,
maar om de

regenboog zelf'

wel daar, want sla I'e in de V('rrnigde
Staten a,lIl, dan vo gt de rest vanzdf
wel," filosofeerr Elt.

• Hekel
"In !'\ederland zijn we ook niet zo popu-
lair. Vanwege het contract met Red
BuUet kunnen we hier een tour doen,
We willen echter ouk graag de rest van
Europa in. Dat is momenteel moeilijk,
maar l\"ederland is ook altijd moeilijk
geweest, Wc werden altijd met de nek
aangekeken, waarschijnlijk vanwege on-
ze grote bek. Dar hadden we echter no-
dig. liet was dl,' emge manier om aan-
dacht te krijgen, De media en discjoc-
ke}'shebben daardoor een hekel ,un ons
g('kregrn, maar die relatie is c('n beetje
hersteld, \Vii doen het wat rustiger aan
en lij zijn cr inmiddels wel van OVl'r-
tuigd dat wc niet alken een grote bek
hebben, maar ook kunnen spelen."
Niet d:u het rehdse er hij Skeze Heeznu
opeens helemaal vanaf is, want zo zijn
ze nou eenmaal. De ledl'l1 leven nog een
beetje hij de inmiddels toch wel achter-
haalde rock'n'roll m}"the van Sl'X &
drugs & rock'n'roll, maar weten ook
verdomd gonl hoe daar mee om te gaan,
Andrew: "Het is geen bnvust geko/.en
image van ons. \Vanlleer we hij elkaar
zijn, dan gedragen we ons als vijf
schoolkids die gaan stappen, 'X'eacteren
ahsoluut met. \X'ehouden van lol maken
en exneme dingcn doen, maar we voe-
ren dat niet te 'Ier door. liet is niet de
bedoeling dat we onszelf te gronde rich-
ten, want als het aan mij ligt, wil ik hier
nog w('1 ('t.n jaar of vijftien mee door-
gaan. \X!estreven naar su<.:eesop de lan-
gere termijn, maar het gaat ons niet om
de juwelenkist ,lan het eind van de re-
genhoog. liet g,l,lt ons om de regenboog
l.dL Daar willen we van genieten. n

• Genieten
Dl' hardrockers maken zich overigens
geen Il)r~en over dl' toekomst. Hun stre-
ven is succes, maar wanneer het morgen
over is, dan is dat pech gehad. "Ik heb
\"cle jeugdJronlt'1l van mij al in vl'rvul.
ling zien gaan, \(,'e hebbcll in Amerika
gl'speeld, ik heh mijn jcugJidllol Cem'
Simmons van Kiss OIHITwet,we zitten in
hotels en tourhussen en zijn constant
met muziek heûg, Als dat vandaag of
morgen over is, dan gcniet ik gewoon
van wat het was. En het geld? Ach...••

Af,lrco t'<l/I J\.'ek
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Daphne

Degmen die binnen de kri;gsmacht kim-
nen blijven, zul/en tweml ter wereld -
wa,lr brandhaarden zi;1I - worden inge-
zet. Zi; die ollts/ag krijgen, kunnell een
fUlletie als àpier krijgen in het gevange-
,/isweze'l, t'olgens een lid 1'1.11/ de Twee,Je
Kamer, De minister heeft echter een op-
tinwle begeleiding toegezegd.
Het is de l'raag of de I'eerkracht l'an het
'thuisfront' floor deze I'emllderingen
nOKwel aallwezil{ is. In een tijd dat dui-
Ullden medewl'rkers ill het bedrijfslevelI
worden ontslagen, wordt uiteraard de
a,mdacht voor die l)rofJ1ematiek onder-
gesneeuwd.
Ook 111/ zal het wel we", klillkell, wie
het er niet mee eens is /leemt toch zi;n
ontslag. Ri; zo'n afscheid is er dan zelfs
geen lJloemet;e meer voor het 'thuis-
(rollt "

Cor Out

Er zijn maar weinig apparaten die lO'n op-
mars hebben ~emaakt als Je Personal
Computer (PC). Il'da zichzelf-respekterend
bedrijf grossiert in deze apparatuur, In nage-
noeg alle bibliutheken zijn de kaartenbakken
met auteurs en trefwoorden ven'angcn door
beclds<.:hcrmen, Bij veel winkeliers betaalt
rnt"n mcr een betaalpas en de pin-code, In me-
nig huisgezin beheerst (de media heweren
soms zelfs oJl!wri,ht) de PC het gezinsleven,
Kortom, de PC is een niet meer uit het dage-
lijks leven weg te denken apparaat.
Geeo wonder dat de PC inmiddels ook Uilt.
dekt is donr dl' cartoonisten. In de hundel 'Ik
bell PC, ii; benl l'e' geefr de tekenaar Rich
Tenn:lllt een aardige kijk op de hoge vlucht
van dl' computer op het werk, in het dagelijks
leven en thuis. Bij Tennam draait hl,t niet zo-
zeer om 'mens versu, 'ompmer', maar om
het (onverwachte) 'mens èn computer'. Op
humoristische wijze H'rbeeldt Tennant in zijn
cartoons nier ,11Ieenhet gewçbt tussen mens
en machine {'wil' is dl' haas?'), maar vooral
hoc de mens reageert up Je nieuwste tl."chno-
logische omwikkelin~cn. Soms weet de mens
totaal geen raad met 'het ding' (man houdt
zijn PC scheef, in dl' wronderstel1ing l'en
prinqe in cursid te krijgen), een andere keer
vodt de mens zich ver verheven hoven het
apparaat (dat kan mijn hond ook, hoewel. ..
zie bijgaande cart(}()ll).
In het hijwnda een boekje mOT liefhebbers
van hUlllor {met een PC),
Rich Tennant: Ik ben PC, jij bent I'c.
UZZTÓH, Den Haag 1992. 96 blz. f 12,50.
("''Hl

dat het eell goede geduchtenwisseling
was geweest. Hun /loorlle/1/en was meer
militaire ell politieke kopstukken te be-
zoeken, Het doel was duidelijk, I/ame-
Ii;k het Ol'erbrengen van de verontms-
ting die is m~tstaan door de reorganisa-
tie bi; het defmsieapparaat,
Die vemntTllsting heeft alles te maken
met de onzekerheid voor de toekomst.
Enerzi;ds is er het ontslag I'oor een
groot aalJ/almi/itairen, Anderzijds is er
voor degenen die kI/lillen b[ijl'ell een ge-
hee/nieuwe taakstelling. Vall gezinsle-
den werd alti;d al een !:rote souplesse
IJerlangd.

Een aantal t'rOl/well behorende tot d<1t
'thuisfront' heeft nu cm ,Jktiegroep ge-
vtJr/nd. Op de TV zagen wc dat ze een
hczoek Inachten aan de haas van de
I/lchtmacht. Na afloop ~'erklao.1rdenze

horst xespdd door de commûmiant. AI
naar gelang de dl/ur van de diensttijd in
brons, zilver of gOl/d. Ol'cr de jubiJaris
werden een aantal positieve punten op-
gesomd. Er is immers Ol'cr efk meliS iets
positiefs Ie zeggen.
Jn de toeslJraak u/nd dan ook nog beo
perkt aamfacht besteed aan de relatie
VGn de jubilaris. Doorgaans was dat de
echtgenote, die dan een bloemetje kreeg
aangeboden. Zij werd vaak !Jet 'thuis-
front' genoemd, ollm/theer/iik l'oor de
ge/n'erJe prestaties mil de level/spart-
ncr.

MIJN rARTNER
Oplossing voor JOl'goslavië; militaire imervemie?
Gesprekken, met een voor mii benauwende intemie,

Wat is er toch precies aan de hand?
Een oorlog zonder duidelijke vijand.

Volkeren die elkaar bestrijden,
wie gaat wie eÎgenljjk bevrijden?

Heel vecl vragen komen bij mij op,
nare beelden spoken door mijn kop.

Want als mijn partner dan gaat,
wie is cr dan echt bij gebaat?

Serven, .\los1ims, Kroaten
of zal mijn partner het leven laten!

Als hij moet, steun ik mijn partner dan wel?
Misschien ook wel niet en schop toch een rel.

Gemengde gevoelens, ik weet het eigl'nlijk niet.
Ik kan alleen maar hopen dat niemand op hem schiet.

Cartoons over de PC en zijn gebruikers

'Zo slim is hU nOtl ook weer niet. HU maakt nooit back.ups, ver2eeT ziin bestanden
te saven en hU kwiîll OPhet toetsenbord,'

\IIrl"

-~. -=:.

Bij een mi;tpdiJf itJ de militaire carrière
werd ae betrokkenl! even in het zOn/letie
gezet. Er werd hem een medaille op de

THUISFRONT
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Een prachtig, treurig en raar land

ZUID-AFRIKA Want wat moeten ze anders? Ze kunnen
toch niet blijven berichten over de dage-
lijkse politieke moordpartijen? Of over
de binnenlandse vluchtelingenstroom?

:\har stel nu eens dar de tien dagelijkse
slachtoffers, die vermoord worden om
politieke redenen, blanke Zuidafrikanen
wudell ziin? En als er een miljoen blan-
ken ontheemd waren? Dan kregen we
geen lekker recept of smeuiige hof-
schandaaltjes of modeniemvs. Dan werd
cr wel veel aandacht besteed aan het
blanke leed. Dan waren er vast wel dis-
cussies en reportages en Înzamelingsac-
ties.

• T c1evisie en sport
In de werkelil'kheid van alle dag zie je op
de blanke te evisie in het blanke Zuid-
Afrika de blanke spraakmakers en de
blanke hobbies: zoals blanke politiek,
blanke godsdienst, blanke sport en
blank amusement.
Je liet politici van het soort, zoals je die
bij ons voor klein rechts in de Kamer
ziet zitten. En als op zondag de gods-
dienst centraal staat, dan bidden lalven-
de blanke dominees onschuldige gebed-
jes over mensen die zich moeten bekeren
tot de Here, Here.
Zoete evangelîsatieprogramlJla's en sen-
timentele bekeringsverhalen zijn dan
niet van de lucht, zoals bij ons alleen
nog af en toe 's nachts op de EO-radio
aan bod komen.
Op zaterdag is spon de afgod: cricket en
vooral rugby. Dat de meerderheid van
de bevolking op zaterdag graag voetbalt
is niet te merken op de Zuidafrikaanse
televisie.

Wie alleen op deze televisieprogramma's
afgaat, zou inderdaad kunnen gaan den-
ken dat voor de blanke Zuidafrikanen
de aarde om Zuid-Afrika draait en dar
Zuid-Afrika om de blanken draait. Er
komen naruurli/'k af en toe wel zwarten
aan bod (en leurlingen en Indiërs),
maar die worden meestal voorgesteld als
lastige randverschijnselen.
Z\vanen die in het nieuws voorkomen
zijn doorgaans mensen die het president
De Klerk zo moeilijk maken bij het vin-
den van een oplossing van de proble-
men. En daar hebben de doorsnee blan-
ken geen begrip voor. Iedereen wil de-
mocratie in Zuid.Afrika. En de apart-
heid is nu toch afgeschaft? Je hoort het
Je blanken bijna hardop denken:
'Waarom doen die zwarten dan nog zo
moeilijk'?

Karel Roskam

En dus is Zuid-Afrika een raar land.
Met soms rare mensen . .\1odeshows en
rugbyen lekker eten - voor de blanken
in oorlogstijd. Want af en toe is cr op-
winding over een blank slachtoffer,
maar het zijn toch de zwarten die bij
tientallen sneuvelen.
Een raar land, dat Zuid-Afrika! Soms is
het om te lachen zo gek. En soms is het
om te huden w lick

MAN
FI E. T 5
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Zuid-Afrika, die het nieuws alleen maar
Vi.1de televisie volgen, inderdaad den-
ken dat Zuid-Afrika een Westers land is.
Een Westers land waar alleen het blanke
nieuws van wezenlil'k belang is. Een
Westers l;lIld waar b anke boeren te lil-
den hebben van de droogte - over (e
zwarte boeren die niets te eten hebben
wordt niet gerept. De moord op een
blanke wordt uitvoerig behandeld, maar
dat dagelijks gemiddeld tien zwarten
vl'fmoord worden in het politieke ge-
weld komt meestal niet eens aan de or.
d,_
En er zijn in Zuid-Afrika meer dan één
miljoen mensen op de vlucht geslagen
voor het geweld en voor de droogte. Een
rniljoenmensen zijn dakloos. Voor iour-
na listen is er dus genoeg werk aan de
winkel. .\-laM \.oor de staatsomroep is
dat kennelijk geen nieuws. "'De kijker
wem aan de dagelijkse ellende."
En dus besteedt de staatstelevisie veel
aandacht aan het (blanke) rugby- en de
Britse paleis-schandaaltjes. En dus toom
de (blanke) televisie de laatste (blanke)
mode. En dus wordt de (blanke) eige-
naar van {'en lekker restaurant geïnter-
viewd.

~VAT DoET
N0u oo/<. Of

~sJ'?~1,
"-' , ~. -

• Blank en Westers
Toch zullen veel blanke bcwekers van

Een sportverslaggever deed op de televi-
sie verslag van een Japanse vechtsport
die in Zuid-Afrika non-raciaal beoetend
wordt - blank en zwart vechten mt'[ el-
bar en door elkaar heen. De prijzen
werden uitgereikt door een Japanse oe-
oefenaar. Japanners lijn allang populair
bij het blanke regime en zij' werden jaren
geleden in Zuid-Afrika a tot 'ereblan-
ken' verkla.lrd. Volgens de apartheids-
wetten van toen moesten de Japanners
eigenlijk worden gediscrimineerd en ge-
weigerd en overal uitgegooid. .\bar
Japanners kwamen met geld en investe-
ringen. zij wilden zaken doen; dus wer-
den ze ere-blanken.
De sportverslaggever zei voor de televi-
sie: "'Zuid-Afrika was het eerste
Westerse land, dat deze Japanse kam-
pioen hewekt." Zuid"-Afrika een
Westers land? Je weet niet wat ie hoort,
want Zuid-Afrika is net zo min een wes-
ters land, als Japan een blank christelijk
land is. Dat is zo'n idiote opvatting dat
ie er ook wel een oecrje om kan lachen.

Zuid-Afrika is ccn prachtig land, waar soms fafC dingen gebeuren. Zuid-
Afrika is soms ccn treurig land, maar je kunt je CT ook amuseren. \Vam cr
worden daar soms rare opmerkingen gemaakt. Neem nou president De
Klerk, die vindt dat we moeten 'vergeven en vergeten', In andere landen zijn
het de slachtoffers die misdaden vergeven. In Zuid-Afrika eisen de daders
van de apartheid dat de slachtoffers geen oude koeien uit de sloot halen. Dat
is zo idioot dat je cr ook wel een beetje om kan lachen.
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PEACE BRIGADES INTERNATIONAL

Ontstaan en werkwijze van de niet-militaire Vredesbrigades
Begin februari van dit jaar waren cr via de media bezorgde geluiden te ver-
nemen over de veiligheid van de teamleden van de in Guatamala opererende
Vredesbrigade. Aanvankelijk zal menigeen bij het horen of lezen van dit
nieuws gedacht hebben: Verrek, voert de VN ook al vredesoperaties uit in
Midden-Amerika? Bij nader inl.icn werd al snel duidelijk dat deze
Vrcdcsbri~adc niets van doen had met ccn VN-operatie, laat staan dat het
ccn militaire onderneming betrof.
Wat zijn dCl.C Vredesbrigades dan wcl? Hoe zijn ze ontstaan? Wat zijn hun
doelstellingen en taken? Wat is hun werkwijze, hoc I.ijn ze samengesteld en
waar zijn ze aktief in de wereld?
Kortom, in dit artikel informatie over de op diverse plaatsen in de wereld ~e-
wc1dloos aktief operende Peace Brigades. *

steunen en mensen te helpen bij het zoe-
ken naar gerechtigheid, PRI best.lat bij
de gratie van mensen die zich geheel vrij-
willig willen inzetten voor de Hede. Die
in PBI aktiev(' vriiwilligers beschikken
over de ruime ondervinding in aktieve
geweldloosheid en die ervaring wil PH!
uitdragen . .luist in die landen waar ge-
weld struktureel aanwezig is en vreedza-
me oplossingen worden geblokkeerd,
vindt PBI het van h('( grootste belang d3t
mensen op een geweldloze manier leren
olllga3n met hun konflikteTl.

\'Vanneer er gesproken wordt over aktie-
ve gl.weldlooshcid valt al snel de naam
van I\1ahatma Gandhi. D@,7.eGandhi
was immers de eerste die op het idee
kwam een geweldloos !l'ger te vormen.
Zo'n leger zou. zo was zijn opvatting, in
konfliktsiruaties ingezer kunnen worden
om langs niet-militaire weg te trachten
een vreedzame oplossing te bereiken.
Met deze basisgedachte als vertrekpunt
heb hen vredl.saktivistell een internatio-
nale organisatie op poten gezet. Dat ge.
heurde in 1981. in Canada. roen Peace
Briga(ks International (PBI) werd opge-
richt. Wat deze vredesakti~.isten voor
ogen stond was een geweldloos aktieve
organisarie re vorlllen die mensen zou
kunnen uitzenden naar alle delen ~"ande
wereld om, indien nodig, ter plekke eell
bijdrage te leveren aan het geweldloos
oplossen van konflikteJl.

• Geweldloze weg
Toen in 1977 in OIlSland twcc treinen
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"'"crden gegijzeld, hood een aantal vre-
desaktivisten aan de plaats van de gegij-
zelde passagiers in te nemen, Van het
aanbod werd gel'n gebruik gema3kt. Na
afloop van de gijzelingsaktie werd beslo-
ten tot het oprichten van de
Initiatiefgroep Geweldloze Weg, de di-
rekte vuorloper van PBI-l\'ederland.
Doelstelling van de groep was in ge-
welddadige situaties ge\veldloos tussen-
beide te komen, Nadat in Canada in
1981 PHIwas upgericht, is de initiatief-
groep zich gaan heraden op mogelijke
samenwerking. De doelstellingen van
Peace Brigades International en de
Initi3tiefgruep Geweldloze Weg bleken
zo dicht hij elkaar te liggen. dat in 19NN
werd besloten zich bij1lBI 3an te sruiten
en de naam van de initiatief~rol'p te ver-
anderen in I'BI-NederIand.

l'e"lce Brigades Imernational IS opge-
richt om in situaties van geweld en on-
derdrukking geweldloo~ te bemiddelen.
PIU liet het als haar taak slachtoffers te

• Projekten en teams
PBI begint nooit op eigen initiatief een
projekt. Ieder projekt dat wordt gest3rt
geschiedt op verzoek van mensen en or-
ganisaties die zelf 3ktief zijn tegen ge-
welddadige konflikten in de betrokken
landen of slachtoffer dreigen te worden
van gewelJd3Jigheden. Het gaat da:lrbij
om grote of kleine organisaties die veelal
zelf ervaring hebhen in geweldloos
werk, maar dIe door (dreIgend) geweld
hun werk niet meer kunnen \"(lortzetren.
Alle projektaanH3gen worden beoor-
deeld door een internationale I'BI-com-
missie . .\10menteel zijn cr teams van I'BI
werkzaam in Guatemala (sinds 1983),
EI Salvador (19N7), Sri Lanka (1989) en
de VSIC3nada (1992. teil behoeve van
de Indiaanse hevolkingsgroepen).
De PBI-teams onderscheiden zich van
andere Hedesgroepen door enkele speci-
fieke kenmerken. De teams zijn interna-
tion3al s3mengesteld, werken op strikt
geweldloze wijze en staan open voor alle
betrokkenen in het konflikt (uiteraard
niet voor geweld). l\'3tuurlijk is het voor
het werk van helang dat de teamleden de
voertaal van het land spreken.

De teams worden op basis van een pro-
jekmanvraag samengesteld, omdat iede-
re situatie om specitieke kennis vraagt.
Daarom org3nisel'rt PBI voor haar vrij-
willigers projektgerichte trainingen,
Het geweldloos begeleiden V3n mensen
die vanwege hun werk voor mensen-
rechten worden bedreigd (wals ;ourna-
listen en vakbondsleiders), is een belang-
rijke ta3k van de PBI-teams, 'Gew3pend'
met kamera's zijn de teamleden aanwe-
zig bij demonstraties, vergaderingen.
kerkdiensten, enz. Ook in kantoren van
org3nis.uies waar mensen worden be-
dreigd, zijn .indien nodig, PBI-vrijwilli-
gers 3311wezlg.
Het \'efl.amelen van informatie over de
situatie in het 13nd huort ook hij het
werk, alsmede het geven van workshops
over theoretische en pmktische aspekten
van de geweldloze strijd.



intimidJtiepoging ;/'gens stükellde arbeiders

Samen~evat komt het hil.'rop neer, dat
PBI-teams door hun werk een bijdrage
willen leveren in het weken naar vreed-
zame oplossingen.

• Noodnetwerk
Omdat het werk in konfliktregio's niet
zonder gevaar is, kunnen de teams het
noodnetwerk van PBI inschakelen.
Iedere landelijke PBI-groep (15 landen)
heeft daartoe een noodnetwerk ge-
vormd. Daarmee wordt zonodig otfi-
eieel protest aangetekend tegen misstan-
den in de gebieden waar PB! aktief is.
Bijvoorbeeld wanneer een teamlid
wordt gearresteerd. Iemand veHhvijm,

•

• ERKENNING
In 1992 werd her-

I d,\Chtdat Europa \"ijf-
honderd jaar geleden

Amcrika ontdekte. 1993 is door Je
Verenigdt" Naties uitgeroepen tut het
Internationale Jaar van Je rechten van de
Inheemse Volken. Van ontJekking naar
erkenning. Dieerkenning kwam reeds op
16 oktober 1991. Toen kreeg Je
India,lIJS(' boerenlcidster Rigoberta
~1enchü J(. ;.Jobe1prijsvuur Je Vrede

Rigo!Jerta MendJ/Î

een visum door de autoriteiten niet
wordt verlengd, enz. In zo'n landelijk
noodnetwerk zitten, naast 'gewone men-
sen', bekende burgers en organisaties die
hun invloed kunnen laten gelden. In ons
land steunen u.a. Pax Christi, PvdA,
VVD en F!\;"Vhet werk van PBI en ma-
ken onder meer prof. dr. P.H.
Kooijmans (de huidige minister van
Buitenlandse Zaken), prof.dr. J.
Tinbc"rgen en mgr. H,C.A. Ernst deel uit
Vllllhet Comité van Aanbcvclin~. Voor
de, op vooruitgeschoven posten, in kon-
fliktgebieden werkende PBl-teams
vormt een vangnet, in de vorm van een
noodnetwerk, een zekerheid dat ze nooit
alleen staan,

\Vie komen er voor uitzending in aan-
merking? Allereerst hanteert PBI een

\.oor haar 'inspanningen voor de so<.:ialc
gerechtigheid ('n de verzoening van de
verschillende etnische gruepen' in haar
land, Rigoberta .\knchü is 'de Indiaan
die tweehondcrJduizend m,l,ll is ver-
moord in de bergen. het verkra<.:hteindi-
aJn~emeisje,het pLugebrandeboerdnij-
lje, het lijk dat niemand kan idt"ntifi<.:e-
ren', zoals een <.:olumnisthet in een
Guaternalaan~ekrant schreef.De geschie-
denis \',lll Rigoberta /lfenchû is dan ook
de geschiedenisvan de Indiaanse hevol-
king in Guatemala en Latiins-Amerika.
Zij Hr100r haar gehele familie door het
geweld in Guatemala. SinJs de moord op
haar vader (hij werd tijdens een protest-
actie in de Spaan<;eambas>adedoor het
Guatemalaall~ekger verbrand) strijdt ze
voor Je rechten van de inheemsevolken,
En Zt"hl."eftdaarvoor eindelijk erkenning
gekregen.
Ook ha,\[ landg('noot Helen Mack kreeg
dat. Zij ontving de 'llternatit"ve
Nobelprijs voor deVreJe voor haar 7.o('k-
tocht naar de daders vall de moord op
haar zuster, de antropologe ~lyrna
.\-lack. Deze werd vermoord, omdat ze
onderzoek deed naar de situatie van de
ontheemden in Guatemala. Helen Mack
maakte het mogelijkdat er in Gu,ltl."m,tla,
waar n,luwelijks \.ervolging plaatsvindt
voor politieke moorden, nu enkele hoge
officierenwordl."nberecht.

{Uit; HIVOS-projektbericht december
1991)

leeftijdsgrens: 25 IaaT of ouder.
Daarnaast dient men geweldloos aktief
te kunnen zijn, gewend re zijn in team.
verband te werken, stress-bestendig re
zijn en kennis te hebben van het gebied
waar hii of zij naar uitger.onden wenst te
worden. De door PBI verzorgde trainin-
gen (toegespitst op het betreffende ge-
bied) vormen ht,t afsluitende deel van de
selektieprocedu re.

• Steun en samenwerking
Peace Hrigades International is een orga-
nisatie die geheel draait op donaties, gif-
ten en schenkingen. Daar zijn de lande-
lijke groepen in belangrijke matc zelf
verantwoordelijk voor. PBI werkt aan
de basis van de maatschappij ten beboe-
ve van de bevolking van de Derde
Wereld en zoekt daarvoor steun bij de
bevolking van de rijke landen. Ook PBI-
Nederland heeft een speciale commissie
die zich inzet voor her werven van finan-
ciële middelen. Dat kunnen schenkingen
uit her bedrijfsleven zijn, bijdragen uit
fondsen en donaties van particulieren,

Een grote organisatie als Peace Brig,ldes
International kan alleen goed funkrione-
ren als Cf sprake is van een goede interne
en externe samenwerking. De hll1delijke
PBI-groepen communiceren intensief
met elkaar en onderhouden een tegelma-
tig komakt met het internationale secre-
t,ltiaat in Londen. Daarnaast ondcr-
houdt PBI talrijke externe samenwer-
kingsverbandcn o.a. mer de Verl.'nigde
Naties, het Rode Kruis en Amnesty
InternatÎonal. Ook op diplom;ltiek nivu
wordt PBI gesteund.
CUilSulaten en ambassades van dc decl-
nemende landen vormen niet alleen een
belangrijke bron van informatie, maar
verlenen ook wanneer nodig hun mede-
werking.

Wie belangstelling heeft voor enJof het
werk van !'eace Brigades International
wil steunen, kan nadere informatie aan-
vragen bij PBJ-Nl.'derland, Hardestcin.
straat 6, 8012 ET Zwolle.

Wjm Hei;

•.Voor het schrijvenvan dit artikel werd gl."-
bruik gemaakt vall de d()<)rrRl-Nt'derland
uitgebrachte brochure 'Vredesbrigade in ac-
til.'".
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Robert Redford graaft weer diep in

A RIVER RUNS THROUGH IT
Robert Redford is, lot grote vreugde van zijn miljoenen fans over de hele
wereld, de iaamc lijd weer royaal 'in the picture', letterlijk en figuurlijk. Na
zijn rol in de film Sneakers, geeft hij regelmatig interviews om zijn tlim A
River Runs Through Tt te begeleiden. Het is de derde film die hij regisseerde,
na Ordinary Peop/e en Tbe Milagro Beollfie/d War. Hij heeft opnieuw ccn
onderwerp gekozen dat diep graaft in de intermenselijke verhoudingen en
waarin ook ccn ruime plaats is gereserveerd voor de natuur, in haar puurste
en meest betoverende vorm. Helemaal Redford dus.

LewlOre van
0l'uefand

Crai,l( Shaffer en Hrad
Pilt in 'A rh'cr rml5
Ihmt/glJ it'

beZIg IS zijn wekomst te verspelen. :Ylaar
Je communicatie laat te wenSl.'n over: de
jongere broer luistert niet naar adviezen
cn gaat zijn eigen weg.
Tegelijkertijd heeft hij zich ontwikkeld
rot een oegenadigd vliegvisser: met een
methode die hij zelf bed,Kht, weet hij de
grootste vissen uit de wilde rivier te van-
gen. Zijn vader en zijn broer gunnen
hem die triomf graaij' meer kunnen ze
niet doen om hun a fectic te laten hlij-
h'n.
Kort voordat Norman met zijn hruid
naar Chicago verhuist, waar hij een
baan als leraar aangeboden heeft gekre-
gen, gaat hij mer Paul naar een café om
een hiertje te drinken. De sfeer is cr gela-
den, l'aul staat in her krijt bij de mannen
die cr lÎtten te gokken. I\1aar hij lacht en
wuift Normans helOrgdheid weg ...

Voor de ouders en de brol.'r van Paul, en
dus ook voor de kijker, is het gedrag van
de jongen die ogenschijnlijk alles mce
heeft, onbegrijpelijk. Dat is dan ook de
esscntie van het verhaal. ,,"lensen die het
meest hulp nodig hehben, accepteren de
uitgestoken hand vaak niet,' aldus de
schrijver. 'j\.har juist zij hehhen onze
liefde meer nodig dan wie ook. Dat is
dan ook het enige wat je kum doen: van
ze houden zonder er iets voor terug te
venvachten ...•
Twee jaar \verkte Redford aan de film,
die hij opnam in ~lomana. Zo schoon
en ongerept ziet het landschap er uit, zo
ademhenemend mooi stroomt de rivier
er doorheen, dat er een therapeutische
werking van uitgaat. De scénes waarin
de mannen met hun hengels in de weer
zijn, waarbij de zon op her snoer glanst
en de mens één met de natuur wordt,
zijn pure kunst. Aardig is ook, dat de
vissen die in de film worden gevangen,
geen vin is gekrenkt: ze werden niet be-
schadigd door haken, en na hun optre-
den onmiddellijk teruggezet ...
Redford zelf fungeert als de verteller van
het verhaal, Craig Shaffer als Norman
('n de zeer populaire Brad Pitt als Paul

spelen prachtige rol-
len, Tom Skeritt is een
ontroerende vader.

bij. 'In ons gelin: zo luidt de inmiddels
veel geciteerde eerste regel van de ro-
man, 'bestond cr geen duidelijke scheids-
lijn tussen geloof en vliegvissen ..:

Als de jongens klein zijn is er nog weinig
aan de hand: de oudste is kalm en op-
passend, de jongste is een vrolijke banjer
die alles durft en die de hele middag met
zijn hroertje in de natuur zwerft, als ze
klaar zijn met hun huiswerk. Als ze gro-
ter worden, treden er duidelijk verschil-
len aan het licht. De oudste gaat stude-
ren en denkt aan l.ijn toekomst. De jong-
ste wordt journalist bij een lokale krant,
is een versierder en houdt van drank en
gokken. Naarmate ze ouder worden,
groeien de broers meer uit elkaar.
Norman maakt zijn studie af en komt
dan terug naar zijn geboortedorp, waar
hij z.ijn toekomstige vrouw ontmoet.
Zijn broer heeft in die jaren een duhieu-
ze repuratie opgebouwd. ~'1cermalen
moet Norman hem uit de cel halen waar
hij is ingesloten voor openbare dronken-
schap en gokken. Hij weet dat de jongen
ook schulden heeft gemaakt en dat hij

'Dit vcrha31 legt verband tussen gelouf,
het gezin en het sportvi~SCil op een heel
ongewone, bijna poëTische manier,' al-
dus de nu bijna 56-jarige Redford. 'Het
bevat veel begrip voor de problemen die
cr binnen een gezin kunnen ont~taan,
ook al is het een hechte kleine gemeen-
SCholpen houden de leden oprecht en in-
tens van elkaar. "'laar dolt is soms niet
genoeg. Som~ kun je iemand niet helpen
en moet je machteloos toezien hoc hij of
zij de zelfgekozen ondergang tegemoet
gaat.'
De roman waarop de film i~ gebaseerd,
schreef Norman ~bclean toen hij ge-
pensioneerd was, na een leven als leraar
Engelse literatuur. Hij haalt in het hoek
herinneringen op aan zijn jeugd. Zijn
vader was een Presbyteriaanse dominee
van Schotse afkomst, die zijn twee zoon-
tjes zelf les gaf. Een stille, maar liefde-
volle man die z.ijn jongens alles bijbracht
waar hij zelf oprecht in geloofde.

Daarnaast was hij een fanati<~ksportvis-
ser: in het vissen met de vlieg was hij een
meester, en ook dat bracht hij zijn zoons
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L627
De Franse regisseur Bcrrrand Tavernier
ging .voor zijn film L 627 kijken bij de
narcoticabrigade in Pari1's. In een bijna
documentaire stijl verte t hij het reilen
en zeilen van ccn groepje politiemensen,
dat dag in dag uit bezig IS met het op-
sporen van dealers en junks, in de we-
tenschap dat het in feite weinig tot niets
uithaalt. Centraal staat Luci!'n, een en-
thousiaste cop die zichzelf voorhoudt
dat het wel degelijk zin heeft war hij
doet. Hij heeft een vriendschappelijke
rdatie met een heroïne-hoertje dat hem
in ruil voor wat drugs, tips omtrent gro-
te dealers aan de hand doeL Lucicn is

Didier Bertue I!II wrü GuÎrao in 'L. 627'

getrouwd en heeft een klein kind, wat
het contrast russen zijn werk en zijn
privé-leven nog eens extra onderstreept:
zijn vrouw wil eigenlijk buiten gaan wo-
nen, omdat ze in Parijs geen toekomst
voor haar kind ziet. Ondanks het afgrij-
selijke onderwerp is de film fascinerend
in elkaar gezet, en krij!? je een levensech-
te indruk van Je dagelijkse gang van za-
ken op zo'n bureau. Een conclusie trekt
Tavernier niet in zijn film, dat laat hij
het puhliek zelf doen ...

THE PUBLIC EYE
Leon Bernstein is een gehaaide misdaad-
forograaf in New York, anllo 1942. Hij
slaagt cr altijd in om als eerste op de
plaats van het misdrijf te zijn, maakt zijn
foto, schrijft een stukje op de schrijfma-
chine die achterin zijn auto staat, haast
zich naar de redactie van de kram en
strijkt zijn geld op: drie dollar per lijk ...
Maar hij is tegelijk de enige die oog
heeft voor de morbide schoonheid van

de onderwereld. Hij heeft een boek sa-
mengesteld met foto's die hij zelf mooi
vindt. Hij heeft niet de illusie dat het
ooit zal worden uitgl'geven. Tot hij op
een dag kennismaakt met de eigenares
van een nachtclub. die hem vanwege zijn
connecties nodig heeft. Zij is de eerste
die een glimp opvangt van de artistieke
aspiraties van de forograaf l'n ze wil er
graag ml'er van weten ... Ioc Pesci, de
'grote kleine man' in Hol ywood sinds
zijn Oscar voor GoodFeilas. is geknipt
voor de rol van de forograaf met de
dichterlijke liet. Barbara Hershey speelt

Joe I'cscÎ i" 'Thc Pllblic Eye'

de vrouw die zijn kwetshare plek ont-
dekt. Al komt er nog een schandaal
waarbij de regering betrokken is aan de
orde. het gaat in de eerste plaats om het
karakter van de fotograaf, en diens geï-
soleerde plek in het kleine wereldje
waarin hij iets betekent. Prachtig, zeer
sfeervol caml;.'rawerk plus trefzekere
aankleding maken van deze kleinschali-
ge film iets bij70nders.

HOFFA
Als James} loffa zich tijdens de grote de-
pressie opwerpt om de belangl'n van de
Amerikaanse \'rachtrijders te heharti-
gen, vindt hij aanvankelijk weinig ge-
hoor. De mannen zil'n weliswaar overbe-
last en onderbetaa d. maar ze zijn blij
dat ze werk hebben. Hoffa gebruikt on-
orthodoxe middelen om te bewijzen dat
ze zich moeten verenigen. Uiteindelijk
slaagt hij er echter in om zijn imperium
te stichten en hij groeit uit tof een mach-
tig en invloedrijk man binnen de vak.
bond. Maar juist die macht kon hij niet
aan {'n uiteindelijk verdween hij spoor-
loos van de aardbodem.

In de film die Dann}' DeVito maakte
naar een script van David 1-1amet,
wordt HoUa afgeschilderd als een man
die in de eerste plaats opkwam voor
'zijn' mensen, een harde man, maar ie-
mand die goed in de gaten had hoc de
truckers werdl'n uitgebuit. Over zijn
achtergronden kom /'e echter heel ,veinig
te weten, evenmin a s o\"er zijn persoon-
lijk leven. Daardoor is het eindresultaat
een tikje eenzijdig geworden, al maakt
Jack Nicholson van Hoffa toch een ka-
rakter dat blijft boeien. DeVito zelf
speelt zijn rechterhand, een voormalige

Jack NicholsolJ in 'Hoffa'

chauffeur die Hoffa tOt diens laatste
snik trouw blijft. Het slot van de film is
fictief, omdat niemand weet wat cr van
HoUa geworden is, maar de oplossing
waar Mamet voor heeft gekozen is niet
echt bevredigend.

TOYS
Harry Levinson moest eerst rijk en be-
roemd ,vorden voor hij de film van zijn
dromen kon verwezenlijken: Toys. Veel
van zijn bewonderaars hebben eellter
het gevoel dat hij dat beter niet had kun-
nen doen, want het verhaal is voorspel-
baar en weinig origineel, en de uitwer-
king is n:chnisch volmaakt, maar abso-
luut oninteressant. En dat is, met Robin
Wi1Iiams in de hoofdrol, el'n prestatie te

Robill WiI/iilnlS;" 'To)'s'

noemen! Robbins is de zoon van een
succesvol speelgoedfabrikant. Als zijn
vader overlijdt, krijgt zijn oom de super-
visie over de fabriek.1-1aar de oom is be-
roepsmilitair. Gl'weldloos speelgoed
vindt hij maar niks: hij ziet meer in ge-
avanceerd oorlogstuig. Hij kan nog net
op tijd tot andere gedachten worden ge-
bracht ... Williams bleef tegenover de
pers zeer loyaal over zijn vriend
Levinson: hij noemde de film een krui-
sing tussen Fellini en Fisher Price, of tus-
sen Dame en Dink}' To}'s. En die verge-
lijking alleen is eigenlijk al leuker dan de
hele film.

L.v.a.
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Wat is er aan de halld?
Is het zo dat veel mf!llsen het echt niet
meer zien zitten? Zoveel beperkingen er-
varen buiten zichzelf dat ze wild om zich
heen beginnen te slaan ... ?
Opleiding, maar geen werk ...
Werk hehben, ell illeells... werkloos
Zl/II •••
\Veinig momenten meemaken waarop ze
echt voelen met iets zinvols bezig te zijn
geweest ... ?

\\"'at is er dan de hand?
Is het zo dat er ook nugal wat mensen
zijn, die klem zitten door oorzaken hill-
nell zichzelf? Niet de mogelijkheid bezit-
ten een 0l,{eiding af te maken?
Altijd weer stranden in omstandigheden
die ze niet aankwmen, altijd weer in
st1anning raken? Geen perstJt!Ctief erva-
ren?
Niet alleen klaar moeten komen met het
gevoel ddt niet alles I'oor hen is wegge-
legd, maar en'arell dat er voor heulliets
is weggelegd in het la'en ... alleen diezelf-
de uitzichtloosheid?

\Vat is er aan de hand?
KUmle11 t,e/en het politieke spel met
meer lIOlgen? Herkenllen ze ZIch met
meer ill hun leiders? Zijn die verdwaald
in hun eigen regels en voorschriften die
L'aak onontw,lrbaar ingewikkeld zijn; en

daarbij eell t,wl gebruiken die nauwe-
liiks te begrijpf!II is?
Eli spelen alldere leiders daarentegen
weer olll'erallfwoord in OIJ ge/'oelens
I'all onvrede en uitzichtloosheid?

W'at is er aan de hand?
Is het ZO dat al/oc1,tunen, asy/::oekers,
I'luchtefingen de baal/tjes weglJikken? Is
er gebrek ai/n informatie ol'er ail/lfal/en
IJreemdelingen, over toewi,zing VJlI uit-
keringen en aantallen huiun aanvluch-
telingen?
Steekt dat afscJJllweiijke I'irus racisme
ineens weer de kop op? Laten mensen in
allerlei landen zich ermee hesmetten?

W'at is er aan de hand?
fen van de oudste wetten die mensen

me! elkaar gemaakt hebhen is: je wenst
de ander niet iets toe ell je doet hem niet
iets aan, dat jezelf ook niet wil.
Spreekt die regel niet meer aan ... ?
Raakt die ill oll!Jmik?
Is het hesef vall goed en niet goed, en het
~'ermogell om dat te beoordelen, m de
l'erKete/IJeid geraakt, te weinig Imtwik-
keld?

Wat is er aan de halld?
W'at is er aan de hand als wij kwaad,
t'erollfrust, Ilngstig en verontwaardigd
zijn?
Nemen wij serieus waar uitillgen uan ra-
cisme allemaal uoor staall ell kunnen
staan?
Wat doen wij daar dan aan?
W/e/ke maatregelen nemen wij?

Wat is er a,11Ide hand?
Hebben wij in de Katen dat wanneer wij
alleen mi/ar veroordelen ell er hard te-
genin gaall ... dat wij dan wel eens het-
zelfde zouden kunnen doen, waar we biT
racistische uitingelI moeite mee hebhelI:
bij zich in het nal/w gedreuen voelen, bij
uitzichtloosheid, hij het geen raad we-
Ien, bij de OlImacht om iets aan te pak-
ken, dat boh'ieren OIJ anderelI?

Wat is er aan de IJand?
Steven
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Spon heeft nooit op de politieke agenda gestaan. T C07:ij het ging om voet-
balvandalisme of kinderarbeid. Maar cr lijkt waaratjc ccn kentering gaande.
Premier Lubbers schrijft in NRC/Handcishlad op eigen gezag zo maar ccn
leesbaar, zij het vrijblijvend vcrhaal over de maatschappelijke betekenis van
sport en in een initiatiefgroep Sport en Samenleving nemen prominenten
plaats als Bram Peper, Johan StckcJcnburg en VNO-voorzitter Rinnooy
Kan. Wat is cr loos? En vooral: wie heeft dat voor elkaar gekregen?

LICHAMELIJKE OPVOEDING
VAN ENORM BELANG VOOR
SPORTBEOEFENING

Waarschijnliik geen soldaat die thans de
stormbaan moer nemen, kan zich herin-
neren dar JooP den Uyl namCllS de PvdA
ooit een schaduwkabinet formeerde,
waarin ecn heuse minister van spurt
(Van Zijl1) was upgenomen. Daarna
werd het stil in Den Haag, althans wat
de 'bewegingscultuur' betrof. Er kwam
een staatssecretaris die met schepnetje
en hal een bespottelijke poging deed de
recreatiesporr te bevorderen, Van
Doorn dus, uit die speelse ex-PPR, en af
en toe werd lichtelijk gesr,utterd uver de
vraag of de overheid het )etaald voetbal
nog wel moest subsidiëren, als de clubs
nota bene sponsornamen op het shirt
mochten dragen. Maar een wezenlijke
vraag werd nooit meer gesteld.
Toen werd \'('outer Huibregtsen voonit-
ter van het Nederlands Olympisch
Comité. Een man die bij voorbaat enigs-
zins verdacht was, in Je sport althans,
omdat hij één der din~kteuren was
,'an het grote managementbureall
~kKinsey. Had een andere direkteur
van dat bureau niet een volstrekte be-
spotting gemaakt van de Amsterdamse
Olympische kandidatuur voor 1992?
Inderdaad, maar er moest toch iemand
komen in plaats vall die VVD-er Henk

Wemter Hllihregtsen (links) hij het Projekt
Olympic Stur 'n

Vonhoff voor wie zelfs de fauteuils op
de eretribune te smal waren?

• NOC/NSF-rappOrl
I-Iuibregtsen wist het wantrouwen snel
weg te nemen. Na bijna twee jaar scha-
kelde hij niet KcKinsev, maar een ander
onderzoeksbureau (A'r Keamy) in om
de 'maatschappelijke hetekenis van
sport voor de samenleving' onder de
aandacht te brengen. Het resultaat was
eerlijk gezegd ondermaats. Het rapport
hevatte een allegaartje van gegevens
over sport als economische factor (er
gaat 8,4 miljard in om), als leuke vrije
1;I'dsbesteding, als 'Holland promotion',
a s middel om baldadigen van de straat
af te houden. Kortom her was een sa-
menvatting van wat al ettelijke malen
was vastgesreld.
:\taar het wunderhjke was dat plotseling
enorme aandacht aan het rapport werd
geschonken. Omdat tunners het in ont-
vangst wilde nemen en omdat hij de
persconferentie in Nieuwspoort alle
fractievoorzitters dus ook opdraafden
en omdat die op hun beurt weer een heel
gevolg van andere hotemetoten mee-
troonden.
Vergis 11 niet. In al die jaren was de
I':ederlandse Sport Federatie met haar

vier miljoen leden cr niet in geslaagd een
premier wakker te maken. In al die jaren
was her de vereniging van gymnastiekle-
raren niet gelukt I?olitiek ook maar eni.
ge invloed re knjgen. Maar gewoon,
omdat I-Iuibregtsen, vanuit zijn
i\kKinse\'-achtergrond, de grote trom
wist te hanteren, kwam er plotseling
schot in de zaak. Waarnij de NOC.
voorzitter moet worden nagegeven, dat
hij wérkelijk overtuigd is van de beteke-
nis van sport. Het is zeket niet zo dat hij
zich. zoals andere sportbestuurders - in
een komedie denkt te bevinden, waarin
hij de beste paljas moet zijn.
Maar bezie je her Kearny-rapport nuch-
ter en ontdoe je het van de franje, dan is
slechts de conclusie mogelijk dat enkele
van de meest wezenlijke aspecten van
sport er buitengewoon bekaaid afko-
men; en dat de essentie ervan nauwelijks
is geraakt.
Want eigenlijk is het heel eenvoudig en
is elk onderzoek overbodig. Naarmate
een samenleving het materieel beter
heeft, is sport belangrijker: omdat de În.
vulling van de vrije tijd belangrijker
wordt, naarmate het arbeidsloze of ar-
beidsvolle bestaan ingewikkelder, dan
\vel zwaarder wordt. Sportbeoefening
\'erschaft een soort vrijheid in een sa.
menstel van steeds ingewikkelder regels,
het is een vorm vall individuele expressie
en het is nog gezond en omspannend
ook.

• Plezier bevorderen
Dus Huibregtsen heeft gelijk. Maar een
veel belangrijker vaststelling is dat de
jeugd in een overgeorganiseerde, veelal
hu rea uefa tische prestatiemaatscha ppij,
al hed jong vertrouwd moet worden ge.
maakt met de sport en de betekenis
daarvan. Het betekent dat het pleûer in
lichamelijk actief zijn bevorderd moet
worden, en ook het extra plezier dat
góed bewegen oplevert. Een kwalitatief
hoogstaande lichamelijke upvoeding is
dus van grote betekenis.
In het l':OC/NSF.rapport werd daar bij-
na volledig aan voorbij gegaan en
Huibregtsen moest die blunder enigszins
geforceerd goedmaken. Het bizarre is
dat de betekenis van lichamelijke opvoe-
ding in samenhang met de sport zo een-
voudig te illustreren is. Zelfs met voor-
beelden uit de topsport. Ik gun het nie-
mand de kost te geven aan de briljante
voetballers of grote atleten die een gym-
nastische, althans veelzijdige sport-ach-
tergrond hebben.
En daar komt nog wat bij. Wie op jeug-
dige leeftijd heeft léren hewegen, 7.alla-
tet minder blessures oplopen. Dat is in
alle toonaarden vastgesreld en ook we-
tenschappelijk aangetoond. Maar ver-
volgens r.egt het ministerie van \VVC,
dat zowel sport als volksgezondheid on-
der de hoede heeft, dat de kosten van
sportblessures de pan uit rijzen. De oor-
zaak Îs dus onder meer dat een buur-mi-
nisterie (O en W) de lichamelijke opvoe-
ding al jaren ziet als het vak bij uitstek
dat in aanmerking komt voor hezuini-
ging. Ze weten daar echt van hun ge-
zond niet af.

Hans f'an \Vissen
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TWIJFEL

Geruchten van ontslagen zoemen
rond over de legerplaatsen.
Vermeende zekerheden blijken bo-
terzacht, twijfel waart rond, 10('-

komstangst grijnst ons aan. Maar
wc blijven loyaal.

Uitzending volgt op nieuwe hestem-
ming. Defensie als reisbureau biedt indi-
viduele gezinsleden geheel verwrgde rei-
zen naar verre en verdere oorden. Op
een maandje wordt niet gekeken. De
thuisblijvers rooien het wel. \laar we
blijven solidair.
Bevorderingen zijn nier meer zo zeker,
U.laT criteria over ,vic wel en \vic niet
door mag gaan uf terug moet U;Uf af
moeten we raden .. \Iaar we blijven pa-
raat.
l'\'u is niets in het leven zeker, hehah'c de

dood. Daar praten we dan ook maar lie-
ver niet over. -'iaar in al het andere be-
vindt ons leven zich 10 wankel even-
wicht. Overal ter wereld verliezell men-
sen huis en h:lard. In het rijke westen
loopt het zo'n vaart niet, hier verliezen
in ue komende jart'n honderdduizenden
'slechts' hun b.lJ.II, De nood elders rehl-
riveert de eIgen zorgen, nuar maakt ze
nier minder bedreigend. I Irt is dan ook
~een wonder, dat veel mensen twijfelen,
Aan I.Îchzelf, hun kunnen, hun uoit ge-
maakte keuzen. Aan hun toekomst en
die van hun gezin, Aan hun werkgever
lkfensie, het 7waard van de regering.
Binnenkort nog maar een zwaardje? Zal
het niet snel slii.ten wanneer het overal
ter wereld won t ingezet en mn hem de
mensen dIe het 7.waardje h,lnteren?
Vragen over vragen die een antwoord
zoeken.

De filosouf Renan zei: Twijfel is een ode
aan de waarheid. Hij hedoelt daarmee,
dat waarheid slechts gevonden wordt
duur te twijfelen aan \vat als zeker geldt.
Twijfel IS t'en goede menselijke t'igen-
schap, omdat lij aanzet tut het maken
van keuzen, tot een overdenken van het
oude om te komt'n tot een nieuw ont-
werp voor het eigen leven. :\laar twijfel
kan een mens ook tot wanhoop drijven,
omdat hij meent dat er vuor hem geen
keuzen meer te maken 7.îjn. Dat het met

zijn carrière ook met hemzeli is afgelo-
pen. Ook dat is een keuze, helaas een fa-
tale, omdat je je daarmee isoleert, met
alleen van je omgevlllg, maar ook en
vooral van je eigen mogelijkheden om
tegenslagen te overwinllen.

Het is geen schan(te om te twijfelen, het
is ook geen schande wanneer je denkt er
1.e1fniet meer uit te komen. :-'har het is
wel een schande om het daarbij te laten,
omdat je dan je opdra<:ht aan het leven
verzaakt. Praat over Ie twijfel, zoek hulp
en laat je niet kisten!

Rov Geene
ruudsmall in Seedor(

Dil <lrtikel verscheen eerder in ue '(;riffioen',
weekhl<ld voor de 1'o:l'Jaland,e militairen en
hun gezinnen III Seeuorf, Hohne en
Langel11annshof.

Bureau Naam
Raadslieden - waar en wie

Telefoon kantuor Telefoon huis

Ilarderwijk
't Harde
Oirschot
Sccdorf
Nunspeet
Roncrdam
Arnhem
Den Helder
Utrecht
Steenwil.'
Den He der
Seedorf
Den Helder
Assen
Weert
Ede
Harderwijk
Blomberg
Bohne
Schaarsbergen
Utrecht
Srob:enau
WoensJrecht
Amersfoort
Nijmegen
Schaarsbergen
Breua
Vught
't Harde
Rotterdam

Hoofdraadsman
Stafraadsman
Coomherthuis
(raadsman)
(raadsvrouw)
(raadsman)
(raadsvrouw)
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R.O. (Ronaid) Battes
L.J.II. (Lex) Beekers
U .. (Immy) Beijer
J. (jacques) van den Blink
J. (jan) den Boer
K. (Klazien) van Brandwijk-Wiltjer
E.Y. (Ellen) Bremer
c.c. (Tineke) Dekker+Hundling
M. (Merske) Dekkinga
A.B. {Andri) van Deurzen
J. (Joop) Flokstra
R.P. (Rob) Geene
J.J. (Jaap) Geu7.e
W.A. {Bart} lIetenrij
CH. (Kees) van der Hilst
A.H.T. (Ad) Ilomis
1.1'. (Irma) Jacoos
1'.G. (Frits) van der Kolk
B.J.T. (Ben) van der I.inden
J.J. iJoan) :\lerens
B.~l. (Beernoud} Moojen
J.G.J. (Jan) Nauts
V.J.B.M. (Vincent) i'eeters
K.S. (Kees) Roza
P.W.:\1. (Peter) Samwel
G. (Gerard) Snels
J.W.F. (Jan) Sulman
(José) Verheyen
C.j. (Gerrit) Vlictstra
f\.I.C. (Mart) Vogels

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

.\I.J. (Marias) van Dorp
C. {Carine) van llinte
J.M. (Jou,t) van I.angen
M. (Marijke) \'an der Stigchel-
Wijngaard

03410.23911, N. 3116
05255-8109
040-352913
09-4942817510, tst. 2285
0577I-U41, tsr. 2492/2498
010-453991 I, Ist. 3411381
085-7Ill911, m. 335
02230-52405
030-366444/45
05210-15422, tsr. 2643
02230-56820
09-4!l917 51 0, tSt 2285
02230-52089
05920-5!l499
04950-82811, tst. 702
08380-81826
03410-23911, m. 3114/3215
09-4952358150 of 09-495235509259
09-4950514709, tst. 249
085-532774
030.366444/45
09-495761704290
01646-92911, {st. 2654
033-607051
080-276911, [sr. 154/196
085-.532774
076-27.1341
073-881000, N. 1564
05255-8000, tst. 8109/8108
01 0-453934112H 1

03404-14436
03404-14436/20906

03404-14060
03404-14060
03404-14060
03404-14060

030-318645
038-212656
01870-823(;8
09-4942!l48629
03210-18934
03480- 14787
08308-21867
02991.3525
033.803142
05220-62273
072.64IOS0
09-4942812470
075-703705
05947-13608
013-425425
030-937808
03417-58156
09-4952356621
09-4950514322
085-629745
035-234907
09-495761687
01640-47215
020-6323785
080-563833
080-229069
076.872688
080-239840
05250-3791
0.33-952099

05210-13657
05709-2575

035-232142
01727-13248
08370,10205
08382-1675





DE SCHANDE VAN DE WAO

Vanaf het midden van de jaren zeventig zit Nederland in ccn wcrkgc1cgcn-
hcidscrisis: het aantal mensen dat wil en kan werken stecg jaar op jaar stef-
ker dan het aantal beschikbare arbeidsplaatsen. Eén van de gevolgen was
dat het aantal mensen dat een beroep deed op een arbeidsongeschiktheids-
uitkering in de afgelopen twintig jaar schrikbarend toenam. TOl ongeveer
1990 gedoogden de achtereenvolgende regeringen deze dramatische ontwik-
keling, zij het dat oudere werknemers door 7Owc1de overheid als werkge-
vers werden gestimuleerd plaats te maken voor jongere werknemers.
Daarbij deed het er niet toc waar deze ouderen hieven. In ccn of ander soci-
aal plan, in ccn \vachtgeldrcgc1ing, in de VUT of in de \VAO,

In 1991 hesloot de regering vrij plotse-
ling tot een ingreep in de \X'AD: Je
hoogte en de duur van de uitkering
moesten fors omlaag. Dit leidde tot felle
protesten van de vakbeweging, paniek
en verwarring bij de achterhan van de
PvdA en gemor in de gelederen van het
CDA. Onlangs heeft de regering haar
definitieve wetsvoorstel bekendge-
maakt: degenen die nu een WAO-uitke-
ring hebhen worden daarin wat de
hoogte en de duur van de uitkering he-
treft met rust gelaten, maar degenen die
vanaf volgend jaar januari arheidsonge-
schikt worden krijgen te maken met een
zeer korte periode van een uitkering van
70 procent van het laatstverdiende loon,
waarna men - afhankelijk van de leeftijd
- kan zakken naar een uitkering van niet
mea dan 70'n 40 procent van het laatst-
verdiende inkomen, Iemand die nu ziek
en arbeidsongeschikt wordt, krijgt dus
re maken met een inkomensachteruit-
gang van dertig tot om en nabij zestig
procent en alleen al daarom zou je kun-
nen zeggen dat de regering een meer dan
schandalige maatregel treft. ~bar wan-
neer je kijkt waardoor de WAO zo uit
de hand is gelopen, waarom er momen-
teel meer dan 900.000 mensen een
WAO-uitkering hehben, dan zou je mis-
schien wel kunnen zeggen dat we te ma-
ken hebben met de grootste schande uit
de geschiedenis van de Nederlandse ver-
zorgingsstaat,

• Wat was de bedoeling?
In principe was de Nederlandse Wet op
de Arheidsongeschiktheid een van de
mooiste a rbeidsongeschi ktheid swetten
van Europa, In veel andere landen is het
gebruikelijk dat er in de arheidsonge-
schiktbeidswetgeving wordt gekeken
naar de oorzaak van de arbeidsonge-
schiktheid, naar de reden waarom ie-
mand zijn of haar beroep niet meer kan
uitoefenen. Vaak is het dan zo dat wan-
neer de oorzaak is gelegen in het werk
(de bouwvakker die van de steiger valt)
men recht heeft op een arbeidsonge-
schiktheidsuitkering, maar dat wanneer
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de oorzaak huiten het beroep is gelegen
(de bouwvakker die van de ski-piste
plettert) men geen recht heeft op een uit-
kering en men een beroep moet doen op
zoiets als de bijstand.

De ;-.Je-derhmdse We-t op de
Arheidsongeschiktheid zat heel anders
in elkaar: de redenering was dat het er
niet toe doer wat de oorzaak is van de
arheidsongeschiktheid, maar wat cr wel
tUl' doet is dat mensen die om wat voor
reden dan ook hun vroegere beroep niet
meer kunnen uitoefenen gl'schikt wor-
den gemaakt voor een ander beroep en
in de tussentijd recht hebben op een bl'-
schaafde uitkering. Het doel van de wet
was dus niet iemand een uitkering geven
en betrokkene vervolgens aan zijn of
haar lot over te laren, maar het doel was
iemand te helpen zo goed mogelijk een
andere functie te laten uitoefenen.
Welnu, op zich is dat natuurlijk her
mooiste systeem, maar het prohlel'm
was d,u van een beleid Jat probeert
mensen vervangend w{'rk te geven \'rij-
we]niers terecht is gekomen.

• Redenering klopt niet
De redenering van de regering, waar het
gaat om de hoogte van de arbeidsonge-
schiktheid, is glashelder: De
l'\ederlandse bevolking is een van de
ml'est gezonde van de wereld en toch
heeft Nederland de meeste officiële ar-
beidsongeschikten \.an de wereld, dus
heeft het probleem nief zoveel met ziekte
of arheidsongeschiktheid in medis<:he
zin te maken. Ook constateert de rege-
ring dat de :\'ederland.,e ,trbeidsonge-
schiktheid,uitkl'ringen in vergelijking
met andere landen \"tij hoog zijn en bo-
vendien tOt a,ln de pensioengerechtigde
leeftijd vrij hoog blijven. Hil'fuit trekt de
regering de condusie dat de hoogte van
Je arbeidsongeschiktheid moet worden
verklaard uit de hoogre en de Juur van
de uitkeringen: mensen komen als vlie-
g{'n op de Stroop af op Je 'riante' uitke-
ringen en kiezen l'r massaal voor een
werkend bestaan te verruilen voor een

leven in het luilekkerland van de ar-
beidsongeschiktheid.
De vraag is natuurlijk of die redenering
deugt en zo nee of de voorgestelde maat-
regelen zulten leiden tot een hogere
werkgelegen heid?
Er zijn sterke aanwijzingen dat de rede-
nering van de regering niet klopt. Om te
beginnen heeft ongeveer tachtig procent
van de huidige arbeidsong.'schikten een
uitkering op bijstandsniveau, simpelweg
omdat het met name mensen met een sa-
laris tussen minimum en modaal zijn die
in .te WAO terecht komen en zeventig
procent \.an dat salaris niet meer is dan
het hijstalldsminimum, Welnu, het bij-
standsniveau is niet echt riant en het is
dan ook de vraag of een Jergeliike uitke-
ringshoogte een grote aanrrekkings-
kracht heeft, Bovendien is bekend dat d.'
ontwikkeling van de \'(.'AO sterk ver-
hand houdt met de werkgelegenheids-
omwikkeling: is er in een sector sprake
van een groeiende werkgelegenheid, dan
is de groei van de arheidsongeschiktheid
laag, terwijl je bij een dalende werkgele-
genheid vaak een sterk groeiend aantal
WAO-ers zier. En wanneer je dan ook
nog weet dat verreweg de meeste WAO-
ers zeer tug geschoold en van oudere
leeftijd zijn, en d,lt werkgevers inmiddels
hebben toegegeven dat ze de WAO in de
jaren zeventig en tachtig hebben ge-
bruikt om overtollig personeel op een
betrekkelijk geruisloze manier kwijt te
raken, dan doemt er een heel ander
beeld op van de oorzaken van de massa-
le arbeidsongeschiktheid dan de redene-
ring van de regering.

• \Vat is er gebeurd?
De oorzaken van de massale arbeidson-
geschiktheid lijken dan veel meer te
moeten worden gezocht in her tekort
aan arheidsplaatsen - er waren en er zijn
simpelwe-g lang niet voldoende arheids-
plaatsen voor al die honderdduizendl'n
mensen met een WAO-uitkering - en in
het onvermogen van de organisaties die
de Wet op de Arheidsongeschiktheid
moeren uitvoeren om mensen die het ar-
b•.idsproces hehhen moeten verlaten een
andere passende baan aan te bieden,
Deze gang van zaken is om twee redenen
ronduit tragisch. De eerste reden is dar
uit onderzoek is gebleken dat mensen
die momenteel in de WAO zitten zich in
hoge mate afgedankt voelen, vaak (zo'n
Il.'gentig procent) niets liever wuden
WIllen dan weer aan het werk gaan, en
tegcliikerrijd weten dat de meeste werk-
gevers hun links zullen laten liggen.
De rweede reden is dat achtereenvolgen-
de regeringen in de jaren zevenrig en



tachtig hebben verzuimd een werkgele-
genheidsbeleid te voeren. Met name de
regeringen Van Agt en Lubbers hebben
zonder slag of stoot veel werkgelegen-
heid in met name de industrie verloren
laren gaan, zonder daar een daadkrach-
tig \vcrkgclcgcnheidsbeleid tegenover te
stellen. \'9illcns en wetens hebben deze
regeringen tallozctl op het zijspoor van
de arbeidsongeschiktheid laten plaatsen,
zonder zich enige moeite te getroosten
voor vervangende werkgelegenheid te
zorgen en de op dat zijspoor geplaatste
personen te begeleiden bii het vinden
\.:10 werk.

De menSlm met de zwakste posities in
hct arbeidsproces - oudere, laag ge-
schooide personen met gcwndheidspro-
blemen - hebben in de werkgelegen-
heidscrisis van Je jaren zeventig en tach-
tig de hardste klappen geïncasseerd.
Gezien de beleidsvoornemens van de re-
gering - of beter het grotendeels ontbre-
ken van beleidsvoornemens op het ge-
bied van bevordering van werkgelegen-
heid en de begeleiding van uit het ar-
beidsproces gestoten personen - zullen
ook in de toekomst de mensen met de
zwakste posities in het arbeidsproo.:es
vooraan in de rij staan om eruit te vlie-
gen en achreraan in de rij staan om op-
nieuw in te treden in het .ubeidsproces.
Als dank voor bewezen diensten z_ullen
deze personen een soms duizelingwek-
kende inkomensachteruitgang moeten
slikken.

• Bijverzekeren WAO-gat
Aanvankelijk was her de bedoeling van
de regering niet alleen de zogen.lamde
nieuwe gevallen een lagere en kortere

WAO-uitkering te verstrekken, maar
ook de ollde gevallen - de mensen die nu
reeds een \VI AO-uitkering hebben - te
korten .. Met name de tractie van de
l'~.dA in de Tweede Kamer had hier gro-
te moeite mee, umdat nieuwe gevallen
het WAO-gat zouden kunnen dichten
door zich bij te verzekeren, terwijl de
oude gevallen hiertoe niet in staat zou-
den zijn (een brandend huis kun je niet
meer verzekeren). Uiteinddiik is het
CDA met dele gedachte akkoord gegaan
en worden de uude gevallen ontzien en
moeten de nieuwe gevallen zich kunnen
bijverzekeren.
Deze gang van zaken is om twee redenen
bijlOnder merkwaardig. In de eerste
plaats moet je je afvragen wat nu het
precieze verschil is tussen een oud en een
nieuw geval: em bouwvakker valt op I
januari 1993 van de steiger en heeft
recht op 70 procent van zijn laatstver-
diende loon en lijn Vl'rvanger valt op I
februari 1993 van dezelfde krakkemik-
kige steiger en heeft slechts recht op 50
procent van het laatstverdiende loon.
Hier is natuurlijk spmke van een rechts-
ongelijkheid die niet goed verdedigbaar
is en een bijkomend effect hiervan is dat
sommige sectoren van de economie er
voor werknemers niet aantrekkelijker
op worden.

.\-har nog merkwaardiger is eigenlijk
dat de regering het toestaat dat mensen
zich bijverzekeren tegen arbeidsonge-
so.:hiktheid. Immers, de redenering van
de regering was dat de hoogte en de
duur van Je uitkeringen mer/sen als het
ware verleidde om maar arbeidsonge-
schikt te worden. Wanneer je dan toe-
staat dat mensen lich bijverzekeren tot
het niveau van de vroegere \XlAO-uitke-

ring, dan wordt de WAO nier minder
aantrekkelijk en bereik je op den duur
geen verlaging van het aantal personen
in het leger van de arbeidsongescbikt-
heid. Je zou toch zeggen dat het van
twet'cn één is; Of je vindt dat de hoogte
van de arbeidsongeschiktheid wordt be-
paald door de hoogte van de uitkerin-
gen; welnu, verbiedt dan de bijverzeke-
ring van het \XlAO-gat. Of je vindt dat
mensen die arbeidsongeschikt worden
ook in de toekomst recht hebben op een
fatsoenlijke uitkering; en dat vindt men
kennelijk, aangezien men het goed vindt
dat mensen zich bijverzekeren. Maar
laat dan de verlaging van de hoogte en
de duur van de uitkt'ringen gewoon ach-
terwege.

• Collectief of individueel?
De vakbonden hebben tijdens de CAO-
onderhandelingen de handschoen opge-
pakt: hun inzet is de WAO-wetgeving
op CAO-nÎveau te repareren door met
pensioenfondsen collectieve herverzeke-
ringsregelingen af te spreken. De rege-
ring heeft hierop verklaard tegen een
dergelijke oplossing te zijn: In de eerste
plaats vindt de regering collectieve her-
verzekering uit den boze en in de tweede
plaats roept de regering werkgevers op
vooral niet mee te betalen aan de pre-
mies die moeten worden betaald voor de
herverzekering.
.\-har wat beoogt de regering hier nu
mee, kun je je afvragen. In de eerste
plaats beoogt men kennelijk dat iedere
individuele werknemer maar met een
particuliere verzekeringsmaatschappij in
de slag moet. Dat heeft als effect dat die-
genen die, al dan niet vanwege hun be-
roep, een grote kans hebben ziek te wor-
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den, zio.:hniet kunnen bijwTzekeren. En
in de tweede pla:ltS bewerkstelligt de re-
gering hiermee dat - omdat de oude
WAO-premies voorlopi~ niet fors zullen
dalen - dat de koopkracht van werkne-
mers een behuorlijke knauw krijgt.

Opnieuw krijgen Je mensen met de
zwakste posities de hoogste fl'kening ge-
presenteerd! En verder tnnCrCil de wer-
kenden een gevoelige financiële veer la-
ten ten gunste van de winsten van de
pa rticu 1iere verzekeri ngsmaa tscha ppi j-
en.
En •••..aanoe? Voor een lagere arbeidson-
geschiktheid? Welnee, wam de meesten
houden ook in de toekomst een uitke-
ring die evell hoog was als vroeger, zo-
dat, in de redenering van de regering, de
WAO even aantrekkelijk hlijft als vroc-
gtT. Voor meer werkgelegenheid?

\X'elnee, want de hoogte van een WAO-
uitkering of de organisatie die de uitke-
ring verstrekt heeft geen enkele invloed
op het arbeidsvolume. Voor lagere hls-
ten? Welnee, want tegenover lagere col-
lectiel'e lasten op de langere termijn
staan aanmerkelijk hogere il/diuidllele
lasten.

• Falend beleid
Wat zich afspeelt rond het arbeidsonge-
schiktheidsdrama is wnder twijfel de
grootste schande uit de geschiedenis van
de Nederlandse verzorgingsstaat. Ooit
hebben we in Nederland - naar aanlei-
ding van de economische crisis in de ja-
ren dertig - gezegd dat we een verzor-
gingsstaat op zullen bouwen waarin we
er ten eerste alles aan zullen doen dat al-
le personen die willen en kunnen werken

ook werk hebben en dat diegenen die
buiten de boot vallen een fatsoenlijke
uitkering krijgen.
Achtereenvolgende regeringen hebben
echter jammerlijk gefaald op het gebied
van de werkgelegenheid.
Ilonderddui7.enden mensen zijn de afge-
lopen tWlntigJ\l.ar uit het arbeidsproces
gestoten, zon er dat regeringen een ef-
fectief werkgelegcnheids- en arbeids-
voorzieningsbcleid voerden. Het is voor-
al dit falen dat heeft geleid tot de massa-
le arbeidsongeschiktheid van vandaag
de dag en vervolgens heeft de huidige re-
gering de moed dit falen door een dra-
matische verlaging van uitkeringen nog
eens af te wentelen op die groepen die al
het meest te lijden hadden van het falen-
de werkgelegenheidsbeleid.

W'essel Visser

Tijdloze cartoons over 'De eeuwige muur'
Onlangs kwam cr ('en intrigerende bundel eanoon> (titd: 'Kamers'),
van de in l'ederland nog n'llIwelilks bekende tekenaar Alcbej
T sjnvjakov (geboren in 1964 in :\Ioskou), uit. Weliswaar vers..:hmen
cr, de afgelopen jaren, met een zekere regelmJJt prenten van de/c be.
gaafde cartoonist in dc VolbkrJnt en £Ise\'i('r, toch moet het grote
puhlick hem in ons land nog onldekken. Wellicht draagt deze bundt>l
Jaar l'en flinke steen tot>bij.
Tsjervjakov studeerde wiskunde aan het Instituut van ElcktwnikJ,
waar hij nadien enige tijd werkzaam was als wetens..:happelijk mede-
werker. ;-.JJdat hij {Ot de ontdekking was gekomen dJt hij te weinig
fantasie \'Otlf wiskunde had, hegon hij zich meer en meer op hel teke-
nen tUl."te kgg('n. \X'erkte nog korte tijd als dn:orontwerpcr, maar
houdt zich vanaf 1990 nog uitduitend he/.ig (frcdam;e) met het teke-
nen van cartoons.
Aleksej Tsjervjakov noemt zich/elf nadrukkdiik geen politiek l(,ke-
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naar: 'Als je iets substantieels wilt tekenen, dan tt>ken je geen akrude
politit>k'. Een goede cartoon moet tijdloos zijn. 70 is zijn opvatting, en
toch ergens over gaan. Wie de bundel 'Kamers hekijkt zal ontdekken
dnt zijn prentcn indt>rdJad tijdloos zijn en dicpgang hehhen (soms z6
'led dM ze moeilijk te doorgronden zijn). De tekeningen gaan veelal
o',er 'de eeuwige muur', een menselijke verhouding, een systeem, de
levensvraag. Miss("hien heeft de tekena,u deze £ilo,ofit> Jchter zijn
werk wel het mL'CStgaaf tot uitdrukking gebracht in de prent waar
mensen met hun leeggelopen '_'lndlopcrs zich hij een ambtenaar aan
een loket melden. Deze autoriteit verricht de meest eenvoudige hande-
ling die Illen 7-Îchmaar kan hedenkeo: hij draait de zandloper om en ...
deelt tijd uit.
Voor echte çar{()(lnliefhehhers is 'Kamers' een gouden hoekje.
Akksej Tsjerviakov: Kamers, Van Gennep Amsterdam, 1993.64 hb..
f 19,50. (\VHI



HeT voOFtMA~IG JOEGoSL.AVIË

MILITAIREN
DENKEN NA
De Tweede Kamer heeft nog eens na-
drukkelijk gesproken. Nederland moet
zich gaan voorbereiden op deelname
aan grootschalig militair ingrijpen op de
grond in voormalig jocgoskwië.
De Kamer meent dat niet meer volstaan
kan worden met het leuren met F16's,
die toch niet welkom of bruikbaar blij-
ken te zijn. Zowel de Partij van de
Arbeid als het CDA vinden dat ;-.reder-
land bij eventuee! militair ingrijpen met
grondtroepen aan die opcr.ltic moet
deelnemen.
Letterlijk zei Jaap de Hoop Scheffer van
het CDA, die overigens verwachtte dat
er niet op korte termijn sprake van acric
op de grond zal zijn, oor: "de Neder-
landse regering zich moet voorbereiden
op deelname op een later tijdstip, Jat
verder gaat dan de transporteenheden
die nu in humanitair verband actief zijn.
Er moet rekening worden gehouden met
werkelijke gevechten."

Dat standpunt gedeeld door een
Kamermeerderheid is uiteraard wel te
begrijpen. De ellende van de mensen in
Bosnië, de deportaties, verkrachtingen,
honger en moorden leiden tot steeds
sterker roep, ook in de Nederlands pu-
blieke opinie, om nu eindelijk eens iets
te ondernemen. En wat gedaan gaat
worden is, als cr een door de partijen ge-
accepteerde vredesregeling komt, dat cr
dan troepen worden gestuurd. :'vlen re-
kent op minimaal 50.000 man om al-
daar desnoods ho eenmaal gesloten ak-
koord af te dwingen. Het gaat dan voor
de goede orde overigens niet om 50,000
man minimaal, maar om 150.000 man,
want je moet 50.000 in reserve houden
voor onmiddellijke aflossing en 50.000
man in voorbereiding hebben. Daarhij
dient hedacht dat het wel eens niet een
klus van ecn paar maanden kan zijn,
maar cen van leer vele j<lTen.

Dat voornemcn van de Kamer spoort
overigens niet helemaal met de recente
resultaten van een ondeT7.oek dat de
Algemene Federatie J\Iilitair Personeel
heeft ingesteld. Het hlijkt dat maar liefst
55% van de beroepsmilitairen zich niet
in de VN-taken kan vinden en dat 30%
daar nok niet aan mee wil werken. Als
reden geeft 15% het gevaar voor het ei-

gen leven op en 35';.'0 geeft als eerste re-
den het feit dat men een half jaar van
huis en haard, vrouwen kind verwijderd
wordt.
Bij de krijgsmacht is dus op zijn zachtst
ge7.egd niet veel enthousiasme voor ecn
taak die de Kamermeerderheid zo na-
drukkelijk wel ziet zitten. :'vloeten we nu
c(lIlcluderen dat die beroeps die niet mee
willen doen slechte soldaten zijn en zij
die zeggen wel elders te \villen vechten
uit het goede hout gesnn!en zijn? Dat is
maar de vraag. [n elk geval geven de hui-
dige beroeps er blijk van over de conse-
quenties van de gemaakte en te maken
politieke kt'uzen na te denken. Iets dat
van onze politici niet gezegd kan wor-
den.
\.1en was indt"rtijd kritiekloos .lkkoord

met de nieuwe taak van "crisisbeheer-
sing" zoals dat ;:0 mooi heet. \.Iaar
straks zal men cr achter komen dat het
in bepaalde gevallen niet om crisisbe-
heersing gaat, maar ge,voon om oorlog-
voeren. Het is gemakkelijk te zeggen we
sturell onze jongens wel; noch de heer
De Hoop Scheffer noch de heer Van
Traa zullen voorop lopen als het echt op
vechten aankomt. Zij hebben er immers
niet voor getekend om eventueel ergens
in Joegoslavië dood geschoten te wor-
den en onze beroeps en vrijwillige mili-
tairen wel, zo denken althans heel veel
met het lot der Joegoslaven zo zeer bega-
ne Nederlanders.
En terecht, of toch niet?

1.1.'011 \'(leek ••
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ENERGIEKE START VAN
PRESIDENT BILL CLINTON

Nu Bil! C1inton als president van de Verenigde Staten aan het werk is ge-
gaan, kijkt iedereen als door een loep naar zijn daden en plannen.
Vooralsnog ziet het er naar uit, dat de Amerikanen vooral in hun portemon-
nee zullen gaan voelen dat ze een nieuwe president hebben, van een politieke
kleur die sinds 1980 niet meer in het Witte Huis is gezien. Hogere Jasten, dat
is waar C1inton zijn landgenoten in zijn State of thc Union, het Amerikaanse
equivalent van de troonrede, heeft beloofd. Lang geleden, dat de
Amerikanen zoiets hadden gehoord.

Terwijl tijdens de verkiezingscampagne
vorig jaar Clintons tegenstander Bush
bleef volhouden dat be1:lstingverhogin.
gen niet nodig waren en ook C1intoll er
niet al te openlijk over sprak uit vrees
stemmen te verliezen, is het hoge woord
er nu uit. En wat is er gebeurd? De
Amerikanen hebben, blijkens opiniepei-
lingen, ruim begrip voor het standpunt
van hun president.
En geen wonder, zou je bijna zegge!l. De
Amerikaanse economie verkeert al tij-
den lang in een crisis.

• Armoedegrens
liet aantal Ametikanen dat beneden de
armoedegrens moet leven ligt rond de
vierendertig miljoen, op een bevolking
van tweehunderdvijftig miljuen. Het in-
komen van een gezin van drie personen
onder de armoedegrens ligt op ongeveer
tienduizend dollar, terwijl het modale
inkomen in de VS in de buurt van de
vijftigduizend dollar komt: die tiendui-
zend dollar is echt geen vetpot. Ook an-
derszins gaat het de armste Amerikanen
niet goed. Door her ontbreken van een
goed ziektekostenverzekeringsstelsel lo-
pen dertig miljoen Amerikanen onverze-
kerd rond, die mensen kunnen zich geen
val van de keukentrap of sportblessure
veroorloven. Wat dit betekent wordt
duidelijk, wanneer we zouden bedenken
dat er van de vijftien miljoen Nederlan-
ders 1,8 miljoen niet verzekerd 7.ouden
zijn.
In de verkiezingsperiode had Clinton op
zijn kantoor een teksr aall de muur han-
gen: 'Het zit in de economie, sufferd',
luidde die. Duidelijk is geworden, dat
Clinton die woorden nog steeds ter har-
te neemt. Zijn voorstellen tot lasrenvcr-
hogingen voor de wat beter verdienende
Amerikanen duiden er op, dat hij de
econolme weer wat op gang wil bren-
gen.

• Investeren
Er liggen voorstellen om de Ame-
rikaanse industrie, die haar technische
voorsprong op Europa en Aûë (Japan)
jaren en jaren kwijt was, weer tot ont-
wikkeling te brengen. Daarbij kan het
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teruglopen van de defensie-industrie hel-
pen. In deze tak is altijd veel kennis en
kunde geïnvesteerd, ren koste van ande-
re technologieën. ClinTOIIsrelr nu voor,
om vijfendertig miljard dollar ~taats-
steun in de ontwikkeling van de indus-
trie te steken, ook voor de VS een enorm
bedrag. liet zal nodig zijn, want de
werkloosheid bedraagt zeven procent
\'an de beruepsbevolking (die honderd-
dertien miljoen mensen telt). Dat die
werkloosheid niet zo maar zal verdwij-
nen, ligt voor de hand: de bezuinigingen
op Defensie, de massaontslagen bij
vliegtuig- en computerfabrikanten, de
achteruitgang van de auro- en staalin-
dustrie, allemaal laten ze zich niet in een
handomdraai ten voordele veranderen.
'\bar C1inton heeft zich voorgenomen,
er iets aan te doen. En hij heeft in de toe-
spraak die hij, voor de presentatie van
de offieide State of rhe Union, via de tv
tot de Amerikanen hield, zijn burgers
voorgehouden dat ze er iets voor over
moeten hebben, omdat het anders nier
goed zal gaan met hun land. En ook nier
met veel andere landen, want de VS, hoe
somber de herichten ook mugen lijken,
blijven natuurlijk het meest invloedrijke
land ter wereld.
Vandaar ook dat de plannen van
C1inton ook voor ons van belang djn.
Ziet hij bij voorbeeld kans, om het
Amerikaanse begrotingstekort dat on-
der Reagan en Hush is gestegen tot drie-
honderdzevenemwintig miljard dollar,
terug te brengen, dan hoeven de VS ook
minder geld te lenen in het buitenland.
En dat betekem, dat daar weer geld be-
schikbaar komt voor investeringen.

• Offers gevraagd
Aan de voorgestelde l:lstenverhogingen
van Clinton zit een opvalk'nd aspect: de
energieheffing die hij wil gaan opleggen.
De Amerikanen zijn de grootste energie-
gebruikers ter wereld, elke Amerikaan
gebruikt per jaar het equivalent van 7,7
ton olie per jaar (Nederlanders: 5,2 ton,
Italianen: 2,6 ton). Dir hoge gebruik
wordt in de hand gewerkt door de lage
prijzen, en daar wil Clinton nu een eind
aan maken. Deels steunt hij bij dir beleid
op de gedachten van viee-presidenr AI

Gore, die duidelijke opv:lttingen heeft
over een actiever milieubeleid. Deze be-
leidsomslag zal niet gemakkelijk zijn.
Goedkope benzine en airconditioning
zijn voor Amerikanen net zo vanzelf-
sprekend als het bezitten van een wapen,
en wie daar aankomt kan op weerstand
rekenen.
!\'iettemin durft Clinton het aan de
Amerikanen om offers te vragen. En hij
doet dat niet vanuit zijn Stoel in zijn
werkkamer, het Dval Office, lIee, hij
trekt het land in en legt uit wat hij wil,
en waarom. Dat doet het goed bij de
Amerikanen. Want hoewel Reagan en
Bush het ego van hun Iandgenuten
trachtten up te vijzelen met een kracht-
dadig optreden in het buitenland (de
Golfoorlog bij voorbeeld), ontweken ze
in feire de confrontatie met hun bevol-
king. Vooralsnog doet Clinton dat niet,
sterker, hij spreekt met de bevolking,
teneinde op dIe manier zijn plannen met
minder moeite dour het Huis \'an
Afgevaardigden en de Senaat te krijgen.
Dat lal nodig zijn, want hoewel de
Democratische Partij van C1inton in de
volksvertegenwoordiging een meerder-
heid heeft, betekent dat niet, dat het uit-
voeren van plannen een makkie is.
In de VS zijn de volksvertegenwoordi-
gers in de prak rijk trouwer aan hun kie-
zers dan aan hun politieke voorman. Iers
als een regeerakkoord kent de Ame-
rikaanse politiek niet, elke ingrijpende
beslissing moet steeds weer bevochten
worden, waarbij de weerstand komt van
de politici uil de districten die bijvoor-
heeld door bezuinigingen worden ge-
troffen, en dan maakt het veelal niet uit
of die politici nu Democraat of
Republikein lijn. Door zich direcr rot de



zaak van belastingen verhogingen duide-
lijk aan de orde heeft gesteld en daarmee
de steun wist te verwerven van een niet
gering deel van de kiezers .

l'resident Bill Clintull (zittend) heeft zojuist zijn econom/Sc/le plamJen bekend gemJakt (geheel
links t'ü:e-president Al Gvre).

bevolking te wenden, proheen C1imon
voor politici die eventueel henvaren te-
gen zijn plannen zouden hebben, een
duwtje in de rug tO[ stand re hrengen.

nog op duidelijke signalen van de kant
van Clinton over de manier, waarop hij
de VS wil laten meespelen op het wereld-
toneel.
Zijn eerste aanddcht, dat is duidelijk,
gaat uit naar de toestand binnen zijn ei-
gen land, en hij weet dat, willen er ver-
anderingen tot stand komen, snel optre-
den van belang is.
De geschiedenis leert, dat Amerikaanse
presidenten het meest bereiken in het be-
gin van hun zittingsperiode, als de
kracht die de verkiezingswinst geeft, nog
van ze afstraalt. De eerste honderd da-
gen van een zittingsperiode hebben wat
dat hetreft een magische klank.
Clinton is op een energieke manier van
start gegaan, en als hij binnen de VS al-
vast maar een deel bereikt van wat hij
\vil. is dat veel gewonnen. Ziet hij kans
om de Amerikaanse economie weer op
toeren te brengen, dan zal dat ook ande-
re landen geen windeieren leggen. Reden
om de gang van zaken in en rond het
Witte Huis goed in de gaten te houden.

jan Stoof

Visitekaartjes

De oplossing van de vier vergelil"kingen
in het maartllummer diende er a s volgt
uit te zien:

residu = overblijfsel
terrine = soepkom
uniform = gelijkvormig
tribunaal = re<:htbank

Hierbij een viertal visitekaartjes, waar-
bij het beroep van deze mensen kan
worden gevonden door alle letters van
naam en woonplaats in een andere volg-
orde te zetten.

Q.Munin
Ane

E.M. Tweker
Baarle

T.lde
.\los

M.Ui
Horsr

• Supertanker
War het bewind van Clinton gaat inhou-
den voor de internationale politiek is
nog niet heel duidelijk. Veranderingen
op dat vlak zenen zich niet zo snel door,
in die zin is de internationale politiek te
vergelijken mer een supertanker, het ver-
leggen van de koers gaar langzaam en
kost moeite. Wel staat vast, dat de
Amerikanen zich minder met West-
Europa en de NAVO zullen bezighou-
den.
De troepenmacht in Europa wordt inge-
krompen, zowel omdat de politieke toe-
stand dat toelaat als uir bezuinigings-
overwegingen, maar daar staat tegen~
over dat er diverse plekken op de wereld
zijn waar de VS nog steeds een bclangril-.
ke leidersrol kunnen en moeten vervu -
len. Bijna heel Afrika ver keen in een de-
solate toestand, in het "tidden-Oosten
blijven enorme problemen bestaan, en
de toestand in het voormalige
Joegoslavië is in feite al lang geen bin-
nenlands conflict IJleer, maar een kwes-
tie waar zowel Rusland als Griekenland
en Turkije bij betrokken zijn, waardoor
de confli<:ten daar het risico in zich dra-
gen internationale gevolgen te krijgen.
Waar bijvoorbeeld de EG geen kans ziet
om ten aanzien van de toestand op de
Balkan een daadkrachtig beleid te voe-
ren, kan de rol van de VS van huitenge-
woon belang zijn. :vtaar het wachten is

• Benoemingen
De entree van Bill Clinton als president
werd begeleid door een reeks van inci-
denten en incidentjes tijdens de hen oe-
mingsprocedures van een aantal minis-
ters. Acbteraf kunnen die misschien
worden heschouwd als een soort spel in
de stilte voor het presenteren van
Clintons plannen in de State of the
Union. En bovendien zijn er uuk benoe-
mingen geweest, die minstens zoveel
aandacht verdienen als de vraag, of een
aspirant~minister nu wel of geen sociale
lasten betaalde voor haar kindermeisje.
De benoeming van Warren Christopher
tot minister van Buitenlandse Zaken is
er een van. Een gedegen, oudere politi~
cus, die in zijn centje het symhool is van
Clintons opzet: vakmensen genieten de
voorkeur hoven vrienden. Dat geldt ook
voor zijn benoeming van Alan
Greenspan tot voorzitter van de
Centrale Bank. Greenspan (die trou-
wens klarinet speelt) is geen hemelhe-
stormer, maar een gerenommeerd eco-
noom, die in feite los staat van partijpo-
litieke bindingen. Een heste keus.
Hoezeer Clinron van plan is, de
Amerikanen achter lil"n plannen te krij-
gen blijkt ook uit het eit, dat hij contact
is blijwn houden met zijn concurrent in
de verkiezingsstrijd, Ross Peror. Peror
was, in al zijn onbeholpenheid tijdens
zijn campagne, toch degene die de nood.
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rauma's
De vijfde roman, 'Niemands-
land', van de Britse schrijfster
Pat Barker is e(.'n geweldige ro-
man en hehoort door iedereen,
die 7.Îchmet het geweldwraag-
stuk heLig houdt, gclezen te wor-
den. Het is een historische ro-
man met als hoofdpersoon de
Britse officier/dichter Siegfried
Sassoon en als decor de Eerste
Wereldoorlog.
In april 1917 raakt Sasst)on aan
het \X'estelijk front gewond en
wordt voor herstel naar
Engeland overgehrachr. Enkele
nWóullien later haart hij m
Enl'.eland groot opzien met een
Open Bricf waarin hij kenhaar
maakt IC weigeren l.Îch verder
medeplichtig te maken aan de
voortzening van een zinloze
slachting. De bricf, welke ()nder~
steund wordt door o.a. Ikrtrand
Russell, wordt uitgehreid he-
sproken in het Lagerhuis en
brengt Sassuon in grote moei-
lijkh~'d~'n. Door toedoen van zijn
vriend (en dichter) Robert
Graves wordt Sassoon niet voor
de krijgsraad gesleept maar, on.
dcr het mom van 'shdl shock"
naar een rl'validatiecentrum in

Schotland overgehr'lChr. Daar
wurdt hij behandeld door de be-
kende neuroloog dr. Rivers. De
vele sl'ssies van Sassoon en
Rivers vormen het hoofdbe-
standdeel van de7_eroman.
Langza,lm maar zeker liet
Rivers in dat, de voor zijn lx,-
toonde moed gcdekoreerde,
Sassoon psychisch gewnd is.
Sterkl'r nog, Rivers hegint te
twijfelen aan d~.zin van zijn
werk; het oplappen van door
oorlogstrauma's getroffen mih-
uiren om deze vervolgens weer
terug te sturen naar het slagvdd.
Na zijn 'genezen verklaring' en
ondanks lijn Opm Brief keert
Sassoon weer terug na,1Tde
doordraaiende knekelmo1cns.
Volgl'ns Rivers gaat açhl~'r del_e
terugkeer 'een oprecht, imellS
doodsverlangen schuil', voor
Sassoon komt het eenvuudigweg
nl'er op solidariteit met de man.
nen van zijn pclown.
Indrukwekkend!
I'al Barker: Niemand~land. De
Geu~, Breda 199.1. ]0] hll.
1]7,90. {\VH)
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isdaad
Men kan moeilijk staande hou-
den dat rond 1930 Je misdaad
nog pas in de kinderschoenen
srond, tamelijk overzichtelijk
was deze cehter nog wel. Op
sommige lieden oefende de he-
strijding ervan een romantisch
soort aantrekkingskracht uit. In
Nederland bood destijd, de
Centrale l'ostschuol vuor
Plattelanders, voor de afgelegen
wonende speurders in de dop,
uitkomst. In 19JO hracht deze
Centrale namelijk hl't hoek

-'~\''''''/~
~ ••••ft ~
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'Eer~te optreden op de plaah
een~ misdriif~' uit (waarvan eind
19'J2 een facsimile-uitgave ver-
scheen). Wie dit hoekie, in die
tijd, aandachtig he,tudeerdc ver-
wierf ,ieh uitzicht op een pulitie-
diploma. liet is de periudt' dat
de hrandkastkrake-r nog met val-
se ,leutds ",'erkt, de fietsendief
wordt gepakt en openbare dron.
ke-nschap nog tot opsluiting
leidt. Nil't alk, maar wel veel,
tips uit dit ({Ioor een
Amsterdamse politie-impektl.'Uf
geschreven) hoekje komen nu
lachwekkend O\'er. In het hoofd-
stukje over voetsporen; 'Zijn de
sporen ongelijk van afstand, dan
7.ljndel_eaehtergelaten door een
kre-upclc of door ü..m;lIld met t'en
stijf been.' Bij het <lantreffen van
een levenloos lichaam dient het
'ogt'nhlik waarop het ,Ltchtuffer
de gee-st heefr gegeven' te wor-
den va,tge~teld. Diverse stille ge-
tuigen 7.ijnaan welig zoals 'onge.
It'zt'n daghladen en ongeopende
poststukken (Iet op hetgeen de
poststempd vermeldt)' en 'een
nog hrandende kachel of een
theepot, welke nog warm is'. Uit
een op de plaar, de; onheils ,lan-
gecrotfen zakmes kan hijna een
dader-profiel worden opge-stdd:
'Uit het stof in l'l'n zakme~ kan
men dikwijls conc11ll1eren of die-
gene, die het hij zich hecit gedra-
gen, sigarenmaker, smid, schil.
der, timmerman, enz. is:
Een kostelijk boekje.
\V.H. Schreuder: Eerste optre-
den op de plaal, eens mi~drijfs.
De Harmonie, AmsrenlJm
1991.81 blz. ge'l1I.I 14,90.
(WH)

Balkan
Vao de vele boeken die er mo-
memeel over Je Balkan verschij-
nen mOl"t in ieder geval 'Balkan.
Expres' van de Kroatische-
schrijfster/lournaliste SLtvenka
Drakulil' worden genoemd. liet
hoek hevat negentien korte, p~'r-
,oonlijkl' bl'schouwing~'n en illl-
pressi~'s en l"lt',trijkt de periodl'
van april 1991 (l'nke1c maanden
voor het uitbreken van dc oor-
log) tot juni 1991.
'Balkan-Expres' is geen oorlogs-

kroniek in de e-ngebetekenis van
het woord, lIlaar bev,Jt de oor-
logservaringen van de schrijfster.
Anders geformuleerd, niet de
buitenkant ,'an de oorlog is het
thema van haar bock, maar de
'andere kant van de oorlog', de
binnenkant. 'dt' Inanier waarop
wij er lang7.aam van binnen door
worden aangetast'. Drakulic laat
de lezer voe-1cnhOl' een oorlog je
kHn binnendringt op politiek,
imellekrueel en emotioneel nivo
~11hoe daardoor je kijk op leven
en wereld ve-randert. De oorlog
is voortdurend in al1e~en ieder-
een aanwezig: op dl' tv, op
straat, in je vriendl'n en in je
hoofd. En dwingt je tut keu/_cs
doen. Kiezen volgens het
zwart/wit schema dat (iedere)
oorlog hegdeidt. In Jit geval tl'-
gen de Servische agressor en
voor het nieuwe Kroatië.
'Balkan-Expres' is een verhelde-
rend hoek in het bijzonder voor
diegenen die denken dat de oor-
log in ex-Joegoslavië eenvoudig-
weg het gevolg is van Se-rvisehe
agrcssie in plaats van een uit-
barsting van jarenlang opge-
kropte en opgeklopte emi~che
haatgevoelens.
Drakulic stelt impliciet vragen
aan de orde die niet alken voor
haar landgenoten, maar voor ie-
dereen pijnlijk zijn 10'11 dat is nu
juist de grote- verdienste van dir
indringende hoek.
Slavenka Drakulic: Balkan-
Expres. De Prom, Baarn 199.3.
160 bh..I 17,50. (WH)

istorisch dokument
Het dt'buut 'Huurhuis in Berlijn'
van Irina I.iehmann verdit:m ge~
lezen te worden, laat ik daarmee
beginnen.
liet huurhuis waar het hier om
gaat is e-engebouw met viif ver-
diepingen, appartememen aan
vier zijJen en werkplaatsl'n en
winkels op de begane grond. Het
is één van vele, identieke,/ebou-
wen zoals die aan het cin van
de vorigl' eeuw in de Ikrlijn,e
wijk Prell7,lauer Ikrg uit de
grond werden gestampt.
Liehmann heeft dit huurhuis, be-
ter gel.~gJ haar hewoners, tot
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onderwerp gekozen voor haar
bock. Ze spreekt met deze bewo-
ners our hl,t hui~, hun werk en
hun leven. Slechts ffn echtpaar

wilde niet meedoen, alle anderen
w;lre-n bereid met haar te praten.
Stnker nog, het leek wel 'alsof
ze al lang gewacht haddcn op ie-
mand die hen zou koml'n imer-
viewen'. Ze ommoet, in velerlei
opzicht, een verscheidenheid aan
mensen. :-'1ensen die al heel lang
in het huis wonen, anderen die
er net ingetrokken zijn, ouderen
en jongeren, de-meest uiteenlo-
pende b.:roer,en, maar vooral
hed verschil ende persoonlijkhe-
den. Het rl'sultaat van deze, zo
op het oog zo eel1l'oudige, fur-
mule is e-e-nhistorisch dokumem,
opgebouwd uit een groot aantal
heel gewone, wellicht juist daar-
door. fascinerende \"ertellingl'n.
die tezamen het totale mens-zijn
heslaan. Dat het hock gl'schrl'-
ven is in 1981 doet aan het bl'-
lang van 'Huurhuis in Berlijn'
niets af, omdat het ... over men-
se-ngaat.
Irina Liebmann: Huurhuis in
Berlijn. In de Knipsche-er,
Amsterdam 1993.107 blz.
I ]4,50. (WH)

Verraad?
De kone roman 'De beke-ntenis',
van de Brabantse schrijvl'T Jan
Cartens, speelt lich af in
Frankrijk tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Bij het wegwer-
ken van een koffer met di~trihu-
ticbonnen worden rwee leden
van de Franse ondergrondse (de
maquis), de plaltclander
Gustave en d~' Parijse student
Claude, gearresteerd. Gusta\'e
wordt door de Grünl' l'olizei als
eerste aan een verhoor onder-
worpe-n en zwaar mishandeld.
De in het ,'ertrek ernaast op zijn
beurt wachtende Claudc wordt
evenwel ongemoeid gelaten.
0:adat de Duitsers zijn vertrok.
ke-n tracht Clau{le zijn ernsrig
toegl'rakclde compas.non
GustaVl' naar een vellige plek te
slepen en vervolgens hulp te
gaan zoeken. Hl'! feit dat dl' ffn
te grazen wordt gt'nomen en de
andl'r er ongedeerd vanaf komt
wekt heHeemding bij de andere
leden van de verzet~groep.
\X'anueer dan ook nog de groep
voor een belangrijk deel wordt
opgerold, wordt cr aan verraad -
door CIa udc - gedacht. Als ook
nog het enige vrouwelijkl' lid
van de gr=p, Ilélène (op wie
Claude smuorverliefd is), bij
hem een briefjl' bezorgt met
daarop slechts éfn woord ('laf-
aard'), slaau de-stoppen door.
:-'-letnog slechts het achte-rhalen
van de waarheid voor ogen (en
het terugwinnen van het ver-
trouwen van Hélènd tracht
Cia udc zijn onschuld te bewij-
zen.
Boeiend ,'anaf de l'erste pagina.
Jan Cartcn~: De behnrenis.
BZZTûH, Den Haag 1993. 110
blz. f 24,50. {\"\'H) .b(m!~'ftI I:
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\X'ahpepah kennen, een van Je
leiJers van de American Indi'lIl
Movemem. Verdere inspiratie.
bronnen vormden o,a, de radica.
Ie visies van Je Amerika;'lll".e an-
trupuloog/bioloog Gregory
ItHesun o:nJe Frans('
socioloog/filusoof jacques fllu1.
Met rode oren las ik do:hoofJ.
stukken over dele gelet'rJen,
hun ideeën en hun levensloop,
Eén voorheeld slechts: Bateson
was getrouwJ met de wereldbe-
roemdt' amropologe Margaret
.\Iead, werkte jar('n ,Ils g('hl."im
agem, onlsnapte in de Still('
üceaan aan o:en japans bombar-
Jement, wa, pionier van de cv-
hernetica, hulpverlener van alco.
holverslaafden, ongewilde goe-
roe van Je Californisl:he New
Age.heweging, enl. !lij merlceJ
in 19l\O in een Zl'n hoeddhis-
ti>ehCl,ntrum en werJ 'een van
de meest belangrijke en minst
bc~repen denkers van deze
eeuw' genoemd, E\'Cn fascine-
renJ is het lezen over de 1ge
eeuwse bisschop jt'an l.am,' in
5<11\[aFe, hevril."nJ met de le-

W'im Heij
Frank SIJOe/stra

gendarischl' inJianenjager Kit
Carson. Of over Peter
Hagdstein, de genialt' grondleg-
ger van het röntgen-Ia,erwapen
(Star \X'ars!). Over Je InJiaanse
schrijfster leslie Silko (haat
schitterenJe roman Ceremonie
verscheen in 1980 bij In de
Knipscheer~ en de ;lwomfysicus
J. Rohert Oppenheimer, leider
van het ~Ianhattan-projekt in
l.us Alamos, miJden in
Indianenland, üf over Je Britse
auteur D.I-!. l.awrence (van o.a.
l..dd)' Chatter/ey's 1.00'eT),die in
Je jaren twintig Je Wc,ter,e 'bo:-
schaving' de rug lOeh'erde en
zich als hoer tuss('n de Indianen
in ;"';ew "lexico Vl'stigde,
Door IIrencld's knappe, afwis-
selende compositie van al deze
hoeiende persoonlijkheden en
hun ideeën t'n door zijn m('esl('-
pende verteltrant wordt de lezer
uitl-icht geboJm op dil."hotsing
I'an culturen WaMVan Je onder-
titel spreek£. \Vel komt daarhij
J(' kritit'k op h('t \\'esterse
Cartesiaanse denken tllt:er uit de
verf (maar dat is ook desastn'u-
lt'f voor on, voortb('sraan) dan
de dkpt're achtergronden \';'In de
1ndiaan,e spiritualiteit.
Een prachtige prest,uie J('z(' uit-
~\"e, wa,lr;l,l1l de fijnzinnige te-
keningen van Jan van Boeckel
extra hijdragen.
Jaap Breeveld: De risico's van
het Jenken. RcRun
l'roduklies/jan ~"anArkeI,
Utrecht 19')1. 3.';2 blz. geil!.
f .19,_. (FS)

In o!.:toher '92 I'ers.cheen 'De ri-
sico's van het denken', onJertitel
/ Ie/ trcffen tIlssen //ldia<.lIlS"spi-
ritualiteit m techniek. Het is het
rbultaal van een samenwer-
kingsproject van een groepje
mensen, v('rcnigJ in de stichting
ReRun l'rodukties, Jal eerder al
m'et' indrukwekkende films uir-
hracht, te weten Het is ae ,l<.l,dr
die huilt (I';lSó) en Het dooad('
de wolkm (1992). De films
heelJden de nmfrontatie uit tus-
so:nde spirituele lev('nswijze van
inheemse I'olken (lndi,lnen en
Aboriginals) en Je Westerse
technische cultuur. "lede gesti-
muleerd door de publiek>discus-
sies na vertoning lochten de mk
kers een manier om dit thema
Ji('pg'lander aan de orde te stel-
len. Een formidabele onJerne~
ming, waarin de groep echter
wonderwel is ~e,laagJ. De
schrijver en ,amensteller van het
boek, jaJp Breel'elJ (een pseu-
doniem), overleed kort voor dl'
voltooiing.
Rreeveld's startpunt lag bij n'n
tweetal ingrijpendl' persoonlijko:
ervaringen: hij was in mei 19l\O
aanwezig hij een congres o\'er
'tel:hnologie in het jaar 200()' in
B,I1tilllofe en nam in septemh<:r
I';lHI deel aan de hlokkade van
Je h'rncemralt' in DoJewaard.
Bij die la,ItSle kerde hij lIill

o

lijk ..... d,' Krote. let'cng{'I,{'"de
Ke!Jellrtenis (dil') p/.latst'ond (JI'
/9 ,IlIKlIStlIS ['}4'}. op ht't terr<.lS
t',l1l til C%m"e d'Or, in Saim.
['md-de. VellH', ol' het mmnNa
d,,/ u Y!'es ,\-1(I11/a/ldoll/moet-
te..,., ~Iaar ook Je deuk die hun
relatie opliep, toen .\lonranJ een
kortstondige verhouding aan-
ging n1l't l\larilrn ~Ionrue. De
omstreden nilen van het echt-
paar naar Oosthloklanden, hun
communisme en strijd voor de
men'it'nre,.hten en niet het minsl
Signuret's m'er,tap naar (hijna
hlind geworden) schrijfster van
inJrukwekkt'nJe bOl.k('n al,
NIJSI<i!Kieis ook nid meer wat
het wa.•en Adieu f'n/ndia.
Een mooie hiografie over een ui.
terst fascinerende vrouw!
Calherine Da\.id: Simone
Si~n()ret, De Prom, Baarn 1992.
278 blz, gei11.f .l4,50, (t'S)

isico's van her denken

zou een mythe wordelI !'oor ('eli
he/e lwner<ltie.'
Het paar waarvan hil'r sprake is.
is SimolIe Si~noret en Y\'es
,\lontanJ.
Toen Je journ,lli~te Catherine
D,lVid dt, filmactrice in maart
'HS, een h,llf jaar ,"oor haar
dood, voor het eer~t untmoette,
raaktl' ze zo onder d(' indruk van
de '~rande dame', dat het idee
van een hiowafie weiJra werd
g('boren. Hl,t hoek ver,cheen in
1990 en de Hrtaling (\'an Peggy
van Jer leeuw) kwam l'ind '';l2
uit hij De l'rom onda de titel

'Simone Si~norel of Jelen in her.
innerinlo\' (met 22 folO's). Hl'r is
l."enwaarachtig en niel onkri-
tisch portret van een Jer groot-
'1(' anri,'es van dez.l' eeuw, al,-
ook van ('en hartstochtelijke
vrouwen een imponuende per-
soonlijkheid, met een enorme
,oeiale t:n politkke bdrukken-
hl'id, die overigt'ns in haar ego-
(l'ntrismc niet makkt:lijk was
\"flOr lichzelf ell haar omgel'ing.
!'\iet voor niets liet haar do..:hter
Catherine Allégret zich eens On!-
vallt'n dat Je .\Iontands dage-
lijks Allwe', toneelstuk '\\'ho's
afraid of ViQ;inia \'i7oolP' na-
speelden.
[n David, boek komt Hel a,m de
ordl'. Uiteraard 5ignorets film.
rollen: 1',111de cafe-'hocr' :-'latie
in de aanvankelijk ver~uisJe
klassieker Casqlle d'Or (1951}
en de onvergetelijke, vrijgevoch-
ten en kwet,h'lre, Alil:e Aisgill in
Roum at the Top (in 1960 goed
voor een O,car voor Je bestt: ,IC'
trice) tot haM formidabele
.\ladanlt' Rosa in [.'1 Vie demllt
soi (1977), mil skchts enkdt' te
noemen. De jeugd van Simone,
van de geboont. in Wieshad('n in
1921 als dochIer van Georgette
('n André Kaminker (een jood,e
officier) tot haM jonge jaren in
Parijs tijdens WO 11.En natuur-

'Dit 1'(Jor!Jee1dige,stralel/de
p<.l<.lr, bemltwoordde 1'<111ml'/'t <.lf
aan illle droml'II, Ailn de droom
Vtlll de lic(de. V<.lllde jl'lIgd, I'all
de sc1Jf/(mheid, Vil" ae roem, en
<.lllesollder de uitgestrekte blml-
we hemt'! !'1U1de ['rOl'eIlCt',m<'1
ol'era/ duit.,'Il. DI'ze grote liefde

Boeiende biografie

'Zd{5 C/eopatra was besnedeJl,
zegt hi;. Ne/ertiti ook, (.. ,) Mijn
moeder zei a/tija aat !'ermhtking
/'(/11de genitaliën, dat <11 d<.lteert
l'alt!/Uvr de grote gndsdü'/Istell
olltstolldell, /l1't zoiets was <I/s
het a!billdelll',m lJot'ten.'
A,1Il het \','oord is Piem:, in ge-
sprek met Tashi, hoofdprrsoon
in het nieuws!r hoek van Alice
\'\'alker 'Het ,l;ehcim van Je
vreu~de' (vertaald door Irma
van Oam).\X'e kwamen Tashi al
e\"en tegen in \Valkers beroemd-
ste ('n verfilmde roman' De
kleur paars'. als ook in ' De tem-
pel van mijn geleI'. Pierre Iee<;l
Tashi voor uit een Franse antro-
pologische stuJie OH'r de diepe-
re h<:tekenis van hrt hemijdenis-
ritueel bij mannen en vrouw('n.
De lichamelijke en geeslelijke gr-
volgen van dele gruwelijh' I'er-
minking van het vrouwenli-
chaam \'ormen hel hoofdt!lelll;l
van Je roman.
Die schokh'nJe inhouJ is echt,'r
tegelijk 1.0 compositorisch knap
wrwerkt, Jar het hol."kzich niet
alleen als een hter,lir hoogstanJ-
je laat 'genielen', maar ook e('n
oproep is om legen Jt:ze afgrijs('-
lijkt pr,lktijken in \'erzet Ir ko-
men.

Besnijdenis

Tashi's verhaal wordt n'er af.
wissdenJ verteld vanuit Je wr-
schillende l;ezit:htspumen van
lUWe! Tashi l('lf. wOl'l;er hij J('
Olinkastarn in Afrika en later,
als Evelym.', unJer psychiatri>ehe
behandeling in Amerika, waar
le getrouwd i, met Adam
johmon - al, van Adam, liln
J.INer Olivia en lijn Fransl' min-
nares I.isene. (Pierre is de lOon
van AJam en Lisene ('n ook
Tashi t'n AJam hehhen et'n
zoon, Benny.) BovenJien zijn het
allemaal korle rerugblikken,
want Tashi wacht in de gevange-
nis op haar (,xl."cUlie,beschul-
digd \',Hll!e moord op ~l'lissa,
de oude Olinka-'heks' Jie haar
hITft bl'sneJen t'n ook haar jon-
gere 1.USjeJat is JuoJgehlot'd.
\'(Ieer een hijzonder indrukwek-
kende roman ,"an Jele strijdbare
schrijfsrer,
Alice \"alker: Het ~eheim van de
vreu~de, In Je Knipscheer,
Am~lerdam, 1992,285 blz.
f 34,.:;0. (FS)
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