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Inzetbaarheid

Naarmate het Golf-konflikt een grimmiger karakter kreeg vielen steeds
nadrukkelijker geluiden te beluisteren om ook grondtroepen (dus
dienstplichtigen) naar Saoedi-Arabië te sturen. De vraag die aan een
dergelijke inzet voorafgaat is: Kunnen Nederlandse dienstplichtigen
eigenlijk wel tegen hun wil (in dit geval) naar het Golf-gebied worden
gezonden?

Voor defensie schijnt het allemaal gesneden koek te zijn. geluige de uitspraken
van mevrouw mr, G.H. de Keizer (hoold afdeling wetgeving en publiekrecht van
de Directie Juridische Zaken) in de Delensiekrant van I november jl. Zij beroept
zich daarbij op de tekst van artikel 33 van de Dienstplichtwet en die laat, naar
haar stellige overtuiging, aan duidelijkheid niets te wensen over.
Toch is dat maar de vraag. gelet op de totstandkoming van dit art. 33. Daartoe is
het nodig even terug te gaan in de tijd en wel naar (begin) 1979toen het ging om
de Nederlandse deelname aan UNIFIL. de VN-vredesmacht in Zuid-Libanon, De
toenmalige regering baseerde de uitzending (even stellig als mevr. De Keizer
nu) van dienstplichtigen op (eveneens) art, 33, lid I onder d (uitzenden kan
gebeuren 'in gewone tijden, indien te verwachten is dat de voor hen bepaalde
oeleningstijd niet zal worden overschreden'). De VVDMspande een kort geding
aan legen de Staat der Nederlanden. verloor dit, maar zocht het hogerop. Op 8
februari 1980 tenslotte (dienstplichtigen zaten inmiddels reeds zo'n jaar in
Libanon!) deed de Hoge Raad uitspraak: het zich beroepen op art. 33. lid 1onder
d was onjuistl

Om nu, met het oog op de toekomst, twijfels uit de weg te nemen werd de
Dienstplichtwet gewijzigd (19 nov, 1988, Staatsblad 539). In de memorie van
toelichting bij het wetsontwerp werd gezegd dat dienstplichtigen in vredestijd
niet zonder meer mogen worden ingezet voor diensten. waarbij ze aan bijzonder
gevaar kunnen worden blootgesteld. Daarom dient de deelname aan vredes-
operaties mei bijzondere waarborgen te zijn omkleed. Het is derhalve heel
duidelijk dat (het huidige) art. 33 van de Dienstplichtwet met name voorziet in
deelname van dienstplichtigen aan vredesoperaties, waarbij geweld in begin-
sel alleen ter zelfverdediging mag worden gebruikt.
Bij een eventuele inzet in hel Goll-gebied gaat het echter om een totaal andere
operatie, namelijk een VN.dwangaktie (boycot) eventueel gevolgd door direkte
oorlogvoering ('peace-enforcing') door geallieerden. Genoemde memorie van
toelichting bij de wijziging van art. 33 zegt over eventuele dwangaktie5, dat
zoiets 'voorlopig illusoir'lijkt. Een grond-troepenaanbod van Nederlandse zijde
aan de VN kan dan ook niet anders dan uitsluitend belrekking hebben op
vredesoperaties ('peace keeping').

Zou Nederland zich dan nooit kunnen verplichten tot het uitzenden van eenhe-
den in het kader van een VN.'peace-enlorcing'-operatie fdwangaktie)? Dat lijkt
ons te ver gaan, De vraag blijft evenwel of je dienstplichtigen. voor een zoveel
verder reikende zaak, wel tegen hun wil kunt inzetten.
Men kan een wel5tekst op twee manieren interpreteren: naar zijn bedoelingen
èn naar wat er staat. Door maar steeds te roepen dal dienstplichtigen naar de
Golf kunnen worden gestuurd, hanteert men bij defensie kennelijk de tweede
benadering (in de geest van: 'Wat de wet niet verbiedt, is dus toegestaan'), Art.
33 van de Dienstplichtwet is, alzo niet naar de letter. dan in ieder geval naar de
geest (wij wijzen nogmaals op die memorie van toelichting) hiervoor overduide-
lijk ontoereikend. Hopelijk heeft de zo noodzakelijke principiële discus5ie inhet
parlement na het schrijven van dit stuk (begin januari) inmiddels plaats gevon-
den. Want we zullen het toch niel nog eens meemaken dat dienstplichtigen
zonder voorafgaand debat in de volksvertegenwoordiging en op onjuiste
gronden worden uitgezonden!
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Monteur in dienst

'Wachten op onderdelen
werkt voor een monteur niet'

men dat ik gemakkelijker met de han-
den bezig kon zijn dan met de kop. Te-
gelijkertijd nam de interesse voor wat
wij thuis deden doe. zodat bijna logi-
scherwijze een monteursopleiding uit
de bus kwam rollen. Na de LTS-
Cstroom. autotechniek dus. heb ik nog
een aantal avondopleidingen gevolgd
zoals een kursus lassen. middenstand
en het behalen van een chauffeursdi.
ploma.

Op de dag van afzwaaien stapt Miquel Wiegmink 's morgens voor de
laatste keer de werkplaats binnen. Hij begroet zijn maten, ietwat uitgela-
ten, met: 'Dit is een heel bijzondere dag. daar is er maar één van: de
allerlaatste van veertien maanden'.
Typisch een opmerking van een dienstplichtige die blij is dat het er op zit.
Toch kijkt deze onderhoudsmonteur-rupsvoertuigen (bij de 43ste Hrstcie te
Havelte) mei veel plezier terug op zijn diensttijd.
In onderstaand vraaggesprek. dat EGO-redakteur Wim Heij op de valreep
mei Miquel Wiegmink had. komen ook andere zaken aan de orde dan een
terugblik op de diensttijd. Het gaat met name over het monteren en repare-
ren, de kick van het 'maken', de verschillen tussen sleutelen in dienst enin
de burgermaatschappij, het chronisch gebrek aan onderdelen (behalve op
oefeningen: 'Dan gaat het echt lekker') en (natuurlijk) de duur van de
diensttijd.

Van beroep ben jij monteur. Waarom
heb je destijds voor dat beroep ge-
kozen?
Ter voorbereiding op datgene wat ik nu
ga doen. Wij hebben thuis een eigen
zaak. een transportbedrijf, en het is de
bedoeling dat ik tezijnertijd het bedrijf
ga overnemen. Omdat het niet alleen
om het transport gaat. maar ookom het
onderhoud van de wagens. heb ik er
destijds voor gekozen om te beginnen
met een monteursopleiding. Dat was
overigens nadat ik enige tijd op de Havo
had gezeten en ik er achter was geko-

Miquel Wiegmink: 'Opoefeningen ishel veel
plezieriger sleutelen'.

Je hebt voor je diensttijd ook als mono
teur gewerkt?
Ongeveer twee-en.een.half jaar. Ruim
de helft van die tijd in een Ford-garage.
aan voornamelijk personenauto's.
Daarna. omdat het werk terugliep. kon
ik bij een ander filiaal van hetzelfde
bedrijf in een andere sektor komen te
werken. namelijk de afdeling trekkers
en mechanika. Daar heb ik een goed
jaar gewerkt als combine-monteur.
maai- en dorsmachines.

Vond je dat werk leuk?
Ja. zonder meer. Ikheb veel schik gehad
en een hoop geleerd. Dat laatste kwam
zeker ook doordat er een aantal oudere
monteurs in de garage rondliepen, die
de tijd namen mij het een en ander voor
te doen. Dat leert heel snel. Kijk,in het
begin. wanneer je net van school komt,
moet je ook wel eens minder aardige
dingen doen, als een auto poetsen en
vervelend schuurwerk. dat hoort er nu
eenmaal bij.

Was dat wel zo'n aardige overgang van
het kleinere personenauto-werk naar
dat grotere. vooral grovere werk?
Voormij kwam dat prima uit, omdat wij
thuis vrachtauto's hebben lopen. Trek-
kers zijn diesels en die combines is ook
het wat grovere spul. waar nog al eens



'010 Wim H~ii

'Het is nèt of je bij een burger-
baas werkt, alleen wat min-
der hard'

wat aan gelost moest worden. Op die
manier leerde je er van alles en nog wat
bij, bijv. plaatwerk behandelen, spui-
ten. enz. AI die zaken komen mij later.
in ons eigen bedrijf, zeker goed van
pas. Door al die dingen zelf te doen kun
je veel geld uitsparen.

Je werkte met veel plezier in de burger-
maatschappij. Dan krijg je bericht dat
'het Vaderland' je nodig heeft. Hoe keek
je daar tegenaan?
Ik vond het verre van leuk, sterker nog,
ik baalde er stevig van. Je weet dot het
moet, maar toch ... Achteraf ben ik wel
blij dat ik nog zo jong was toen ik er in
moest, want ik moet er niet aan denken
dal ik op mijn 24ste nog eens in dienst
zou moeten. Het lijkt mij dat je er dan
helemaal geen zin in zou hebben.

Je werd ingedeeld bij een technisch on-
derdeel. Vondje dat plezierig dat je nog
een beetje in je vak kon blijven?
Zeker, heel plezierig. Met wat je geleerd
had kon je tenminste nog wat doen in
dienst. Ik had alleen liever als
wielmonteur gewerkt dan bij de rups ...

... want er zijn niet zoveel vrachtauto's
met tracks?
Dat bedoel ik.

Je werd dus als rupsmonteur geplaatst
bij 43 Hrstcie in Havelte, op redelijke
aistand van je woonplaats Kuinre. Wat
herstelt zo'n herstelcompagnie zoal?
Alles. van nachtkijker lol Leopard, van
de kleinste tot de grootsle dingen, alles
wal te velde wordt gebruikt.

Er bestaan verschillende herstelnivo's.
Leg dat eens uit?
Je hebt vijf echelons. De eersle is de
verantwoordelijkheid van de gebrui-
ker, hel uitvoeren van de rose lijst zal ik
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maar zeggen. Dot is het schoonmaken,
bijverven. enz. Dan krijg je het tweede
echelon. Dat komt neer op hel verrich-
ten van kleine reparaties en hel vervan-
gen van niet al te ingewikkelde dingen.
Het derde is het werk van een her.
steleenheid. die vervangt de grotere
compartimenten, bijv. een brandstof-
pomp, niet een rubbertje ervan, maar
de hele pomp. Het vierde echelon is ge-
deeltelijk burger/gedeeltelijk militair
personeel. Zij voeren de reparaties uit
die wij niet meer mogen doen. Tenslotte
het vijlde. Dat is komplete revisie.

Jij deed uitsluitend derde echelons
werk?
Daar kwam het in z'n algemeenheid wel
op neer, ol waren er ook wel eens twee-
de echelonswerkzaamheden die ge-
daan moesten worden. Het 47ste Painf-
bat wordt opgeheven en in dot kader
moesten wij, de laatste tijd, ook wel
tweede echelonswerk doen. Zo kon het
ook gebeuren. dal wanneer wij door het
werk heen waren en een COG of een
BOG teveel had, dat er werk naar ons
werd doorgeschoven. In principe zijn
wij er voor het derde echelonswerk,
maar in de praktijk doen wij ook nogal
eens het werk van het tweede.

Wat is het verschil tussen monteren en
repareren?
ManIeren is het vervangen von komple-
te onderdelen, bijv. een versnel-
lingsbak. Die maok je niet. nee die hooi
je er af enje zet er een nieuwe op. Even.
zo met een tussenbak of een motor. Hel
repareren is, om maor bij die brandstof-
pomp te blijven, het ding helemaal uil
elkaar halen en er die onderdelen in
vervangen die stuk zijn en dan het ding
weer in elkaar zetten. Dot mogen wij
dus niet doen. Hel overgrote deel van
het werk dat wij doen bestoot uit monte-
ren en demontage.

Ligt dat in een burgergarage ook zo. dat
er meer wordt gemonteerd dan gerepa-
reerd?
Bij een garage voor personenauto's is

het ook voor een belangrijk deel vervan-
gen, in de mechanisatie daarentegen is
het toch nog steeds veel repareren.
Daar mag je wel een versnellingsbak
uit elkaar halen. omdat hel nog goedko-
per is. Maar ook daar worden slartmoto-
ren al niet meer uil elkaar gehaald. De
grotere dingen nog wel. Van dat repare-
ren leer je nog het echte monteurswerk.
al behoort dat heel fijnere werk toch al
voorgoed tot het verleden.

Wat zijn nu, Miquel, de grote verschil-
len tussen een burgergarage en een ga-
rage in militaire dienst?
Wanneer je in een burgergarage werkt,
moet dat betaald worden. Dat betekent
dat je uren verantwoord moeten wor-
den. Daarom moet het werk allemaal zo
snel mogelijk en zo goed mogelijk wor.
den gedaan. Zijn onderdelen niet in het
magazijn, don zijn ze er gegarandeerd
binnen twee dagen, want het moet im-
mers zo snel mogelijk. Je kunt je werk,
waar je mee bezig benl, bijna altijd af-
maken. In dienst moet je zoveel wegen
bewandelen om een onderdeel te pak-
ken te krijgen dat misschien maar enke.
le meters van je vandaan ligt, dat houdt
je gewoon niet voor mogelijk. Je kunt er
als het ware bij, maar je mog er niet
aankomen zolang je de daarvoor ge-
wenste formaliteiten niet hebt gedaan.
Er worden ongelooflijke omwegen be-
wandeld, waardoor het allemaal zo ver-
schrikkelijk lang duurt.. Het werkt
voor een monteur niet wanneer hij op
onderdelen moet wachten, terwijl hij er-
gens mee aon de gong is. Dat werkt niet
leuk en je motivatie gaat er door naar
beneden, met als gevolg dat het alle-
maal nog langer gaat duren. Mensen
krijgen daardoor de pest aan de dienst
en komen nog slechts met een sjachrij-
nige kop op hun werk en dat gaat ten
koste van de kwaliteit van het werk.

Je bent ergens mee bezig en je ontdekt
dat je een bepaald onderdeel moet heb-
ben. Dat moet je dan aanvragen. Hoe
lang kan het dan duren voor je het ge-
wenste onderdeel hebt?
In z'n algemeenheid is dot moeilijk te
zeggen. Het kan een paar dagen duren,
het kan een week zijn, maar het kon ook
moor zo veel langer duren. Onlangs za-

'Dat je in de krijgsmacht zit
heb je nauwelijks door'

ten we met het verwisselen van een
sluurdiflerentieel, die waren nergens
meer aanwezig. Tja, dan moet je einde-
loos wachten. In z'n algemeenheid
moel je veel en veel te lang wachten op
ondedelen. Ondertussen heb je er
maar zo drie of vier tanks tussendoor
gehad, terwijl dat ding moor blijft
staan.

Terwijl juist het aardige van het mon-
teur zijn is dat je iets maakt wat kapot
was. Die kick gaat er op die manier af.
Bedoel je dat?
Dat voldane gevoel gaat er door zo'n
gang van zaken aardig af. Dat klopt.
Daardoor zakt ook de motivatie.



Wim Heij

'Wanneer mensen intensief
hun werk kunnen verrichten
kan de diensttijd nog verder
worden ingekort'

mijn zin gehad. Ik kijk met behoorlijk
veel plezier terug op mijn diensttijd, dat
kan ik gerust zeggen. Natuurlijk heb ik
ook wel mindere perioden gekend,
vooral wanneer er weinig of geen werk
was. Dan dacht ik 's morgens weleens
'weer een dag niksen', maar over het
algemeen zijn die veertien maanden
snel voorbij gegaan.

Hoe kijk je, op deze allerlaatste dag,
terug op je diensttijd?
Ik baalde dat ik er in moest, maar toen
ik er eenmaal in zat veranderde dat
snel. De opleidingsperiode, één maand
Utrecht en twee maanden Soeslerberg,
was grandioos en had ik niet graag wil-
len missen.
Daarna werd ik paraat geplaatst in Ha-
velte en daar heb ik het ook goed naar

Bedankt voor dit gesprek en veel sukses
in de burgermaatschappij.

Het had wel korter mogen duren?
Ikdenk wanneer mensen goed en inten-
sief hun werk kunnen verrichten, dan
kun je de diensttijd gemakkelijk nog
verder inkorten. Ik spreek nu alleen
voor de monleurs. Wanneer je die, na
een opleidingsperiode, vier maanden
slevig door kan laten sleutelen en je
laat ze nog eens een keer Iwee weken
voor een herhalingsoefening terugko-
men dan vergeten ze dat nooit meer. Op
zo'n manier heeft een diensttijd van
acht maanden net zoveel effekt als een
diensttijd van veertien, of straks twaall,
maanden. Dat weet ik zeker.

Maarje zei zoëven dat jullie op een oefe-
ning juist zo goed draaiden?
Oh, maar dat bedoel ik helemaal niet.
Ik bedoel schietvaardigheid. notie van
een gasaanval en ga zo maar door. Het
echie werk van de eerste lijn. Daar heb-
ben wij weinig kaas van gegeten en
bovendien trekt het ons nauwelijks, mij
in ieder geval tolaal niet.
Wijzijnmonteurs, echte monteurs ... En
als dàt van ons gevraagd wordt, onder
moeilijke omstandigheden, dan denk ik
dat wij aardig voor onze taak berekend
zijn.

'Wat monteurswerk betreft
zijn wij aardig voor onze taak
berekend'

gang was niet meer. Je kent elkaar na
verloop van lijd, hel is allemaal ver-
Irouwd, het is eigen, je doel werk wat je
ligt en 's avonds ga je naar huis. Het is
nel of je bij een burgerbaas werkt, je
werkt alleen wat minder hard. Dat je in
de krijgsmacht zit heb je nauwelijks
door. 'a, het kader hoor je nog wel eens
zeggen dat wij ookeen oorlogstaak heb-
ben, maar dat 1001ik maar even buiten
beschouwing.

Dat is natuurlijk, in uiterste instantie,
wel waar.
Of wij voor een oorlog inzetbaar zijn
betwijfel ik ten zeerste. Wanneer zoiets
zich zou voordoen, dan geloof ikniet dat
het goed komt.

Tijdens een oefening halen monteurs
meer voldoening uit hun werk dan op de
kazerne?
Zonder meer.

Jezat bij een TD-eenheid en ook nog wel
als monteur, je burgerberoep. Had je
nog wel het idee dat je in dienst zat?
Wanneer ikmijn kloffie 's morgens aan-
trok wel. maar als je eenmaal aan de

Hoe is dat op oefeningen?
Op oefeningen is hel veel plezieriger
sleutelen. Er zijn minder mensen, er is
meer werk èn hel is eenvoudiger om
aan onderdelen Ie komen. Dan gaat het
echt lekker. Dan zijn de onderdelen er
wel, dan kan je hard doorwerken en be-
leef je plezier aan je werk. Dan gaal
echt alles goed. Waar je op de kazerne
soms drie weken over doel om de spul-
len bij elkaar te krijgen, lukllijdens een
oefening met gemak in een dag, zodat
je ach Ier elkaar kunl doorwerken.
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Onderzoek motivatie en vijandbeeld bij
beroepsmilitairen Koninklijke Landmacht

In het vorige nummer publiceerden we een samenvatting van enkele
eerste resultaten van een omvangrijk publiek opinieonderzoek naar het
vijand/vriendbeeld van Nederlanders en het inzetten vaD de krijgsmacht
(EGO januari. blz. 22-24), Kort nadien ontvingen we een persbericht over de
uitkomsten van een vergelijkend onderzoek onder beroepsmilitairen van
de Koninklijke Landmacht naaf hun motivatie en vijandbeeld. Dit onder-
zoek van een steekproef onder 1000 KL-militairen werd verricht door de
cadetten.vaandrigs R. Jansen en J. Huyben in het kader van hun KMA.
eindstuclie. Zij waren daartoe enige maanden gedetacheerd bij het Stu-
diecentrum voor Vredesvraagstukken van de KU Nijmegen en werden
begeleid door lt.kol.drs. M. Holf en drs. L. Wecke.
Vanwege de interessante vergelijkbaarheid van denkbeelden van Neder-
landse burgers en militairen wil de redactie haar lezers ook deze samen-
vatting niet onthouden.

Het hebben van een vijandbeeld heelt
nauwelijks een relatie met de motivatie
van de beroepsmilitairen van de Konin-
klijke Landmacht. aldus resultaten van
het onderzoek. Dit ontkennend ant-
woord op de vraag naar de relatie
vijandbeeld en motivatie ondergraaft
de wel gehoorde opvatting. dat het ver-
dwijnen van het vijandbeeld van de
Sovjet.Uniede motivatie van de Neder-
landse militair zou hebben aangetast.
Dit neemt niet weg dat toch nog zo'n
8,5% van de ondervraagden een
vijandbeeld van de Sovjet-Unieerop na
houdt. Vóórde Golf-datum van 2augus-
tus 1990was dat 17.5%.Hetpercentage
van het vijandbeeld 'Arabischeolielan-
denlIrak' verdubbelde sinds die dag tot
51%. Moor ook voor dat laatste
vijandbeeld geldt dat het geen noe-
menswaardige relatie heelt met de mo-
tivatie van de beroeps.

Vijandbeeld
Omdat in het onderzoek naar de opvat-
tingen van de beroeps een aantal vra-
gen zijn gesteld. die ook in het recente
onderzoek noor opvattingen van de Ne-
derlandse burgers werden gesteld.
konden een groot aantal uitkomsten
vergeleken worden.
Zo blijkt dat niel alleen in verhouding
de beroepsmilitairen in groter aantal er
een vijandbeeld op na houden, moor
ook dat dat vijandbeeld nog sterker is
don dot van de Nederlandse burger.
Evenzeerals het vijandbeeld van de pu-
blieke opinie worden zowel de leiders
als ook het volk van de Arabische
olîelanden zeer negatief beoordeeld.
Maar de beroepsmilitairen beoordelen
zowelde leiders als ook het volkvan de
Arabische olielanden nog negatiever
dan de Nederlandse burger.
Zo meent niet alleen de helft van de
militairen dat de Arabische olielanden
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voor ons een militaire bedreiging zijn
(burgers 42%). maar menen daarvan
46%(tegen de burgers 22%)dat ook het
volk onbetrouwbaar is.
Het predikaat agressief acht 42%toe-
pasbaar op het volk, voor de burger is
dat percentage 26%.Ook het aantal mi-
litairen dat het volk van de Arabische
olielanden sluwer. machtswellustiger
en wreder acht is hoger dan dat van de
burgers.

Vriendbeeld
Het vriendbeeld, partner- en of mede-
standersbeeld van de Sovjet-Unieblîjkt
evenzeer als in de Nederlandse pu-
blieke opinie aanwezig. Maar hier is
wel van een tegenovergestelde tendens
sprake: blijkt het vijandbeeld bij de mi-
litairen steeds sterker aanwezig dan in
de publieke opinie. voor vriend-, part-
ner- en medestandersbeeld is dot juist
in mindere mate het geval. Dit neemt
overigens niet weg dat ook bij de mili-
tairen veelal een hoger percentage on-
dervraagden positieve uitspraken over
de Sovjet-Unie onderschrijft don dat
men het daarmee oneens is. Ook in de
krijgsmacht is sprake van vriend- en
partner beelden. zowel op het militaire.
het economische als ook het ideologi-
sche vlak. Zomeent 56tegen 15%dat de
Sovjet-Unie tezamen met ons aan een
wereld zonder oorlog of oorlogsdrei-
ging werkt; terwijl 70% het oneens is
met de stelling dat de Sovjet-Unie in
economisch opzichtvan ons een concur-
rent is en 77%het oneens is met de be-
wering dot de Sovjet-Unie een bedrei-
ging is vooronze manier van denken en
doen.

Slechts 10.6%meent dat de Sovjet-Unie
nog een ernstige bedreiging is voor on-
ze veiligheid; voorde Nederlandse bur-
gers is dat percentage 5%.

Toekomstige bedreigingen
In antwoord op vragen noor toekomsti-
ge bedreigingen blijken de militairen
duidelijk zwaarder op de hand dan bur-
gers. Zovindt 56%de Arabische olielan-
den ook in de toekomst een bedreiging
voor Nederland, voor de burgers tekent
27%voor die opvatting. Ook de Sovjet-
Unie is nog niet van de lijst van de toe-
komstige bedreigingen afgevoerd: 17%
van de beroeps oordelen dot de Sovjet-
Unie in de toekomst nog een bedreiging
kan zijn tegen 3%van de burgers. China
wordt nog door 17%van de beroeps als
een toekomstige bedreiging gezien.
Met betrekking tot Duitsland naderen
de burgers en militairen elkaar met res-
pectievelijk 12en 15%.
Overigens ziet 45% van de Nederlan-
ders nu in geen enkel land een militaire
bedreiging en dat geldt voor34%van de
militairen. Wat de toekomst betreft is
dat percentage minder geworden. De
burgers veronderstellen voor 36%dat
geen enkel land voor Nederland in de
toekomst een militaire bedreiging zal
zijn; voor de krijgsmacht is het aantal
dat in geen enkel land een toekomstige
bedreiging ziet gehalveerd tot 17%.

Ongewisse toekomst
De ontwikkelingen in Oost-Europa en
vooral de daarmee verband houdende
bezuinigingen en wijzigingen met be-
trekking tot de krijgsmacht laten de be-
roeps overigens niet koud. Zo meent
46%dat het beroepsmilitair zijn niet de
zekerheid van een vaste baan met zich
meebrengt. Ongeveer driekwart van al-
le militairen is het oneens met de stel-
ling dat het personeelsbeleid goede
vooruitzichten schept en bijna de helft
is niet tevreden met het plaatsingsbe-
leid; 68% oordeelt dat de krijgsmacht
een ongewisse toekomst heeft en 57%
blijkt een vertrouwen te hebben in het
regeringsbeleid inzake defensie.
Een sterk bureaucratisch karakter van
de organisatie wordt door 86% onder-
schreven. Ook wordt de maatschappe-
lijke waardering voor de krijgsmacht
loog aangeslagen: 88% is daarvan
overtuigd.
Daar tegenover staat dot 70%het mili-
tair-zijn nog steeds een mooi beroep
vindt en 87%het oneens is met de bewe-
ring dot er geen sprake van teamwork
zouzijn.Ookde collegialiteit stoot hoog
in het vaandel: 69%is het oneens met de
stelling dat de collegialiteit matig zou
zijn en 82%wijst de bewering ai dat het
werk weinig afwisselend is.
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Het traditionele jaarboekje van de
dienst HGVhad in december jl. als the-
ma 'Einde dienstplicht?' Het is er een
goed voorbeeld van hoe de meningen in
ons kleine landje kunnen verschillen.
Overigens geen 'prikkels' over de sa-
menstelling van al die meningen, die
zijn voortreffelijk weergegeven. Wel zal
het zo zijn dat degenen die vóór het le-
zen van het boekje nog geen standpunt
over dit onderwerp hadden, na de laat.
ste bladzijde mogelijk in een grotere
twijfel achterblijven.
Maar zo hoort dat ook binnen de huma-
nistisch geestelijke verzorging: geen
kant en klaar evangelie, maar het aan-
zetten tot zelf nadenken. Het zou inte-
ressant zijn een groep mensen vóór en
na lezing te enquêteren over dit thema,
maar dit terzijde.

Tegelijk met het verschijnen van dit

Keerpunt

boekje, haalt het CDA-kamerlid Gual-
therie-Van Wezel de publiciteit met het
verwijt aan de regering, dat ze een 'poli.
tiek van schone handen' voert, indien
men niet onmiddellijk grondtroepen
naar het Golfgebied stuurt. In de prak-
tijk wil dat zeggen: het inzetten van
dienstplichtig personeel voor deze mo-
gelijk komende oorlog. Bijde marine en
eventueel bij de luchtmacht is het optre-
den zonder dit personeel mogelijk
maar bij de landmacht lijkt dat uitge-
sloten. Ongetwijfeld zal de dienstplich-
tige maat zeggen dat het CDA-kamerlid
zelf maar moet gaan.

In feite ligt het keerpunt bij de keus tus-
sen een vrijwilligersleger en de situatie
zoals we die nu kennen in de krijgs-
macht, bij deelnemen aan dit conflict.
Was het in de veertiger jaren nog het
herstellen van de 'rust en orde' in onze

koloniën, daarna ging het alleen om het
verdedigen van het eigen grondgebied
tegen de dreiging uit het Oosten. Deze
situatie is toch een geheel andere. Zou
zo'n kamerlid daar ook over nagedacht
hebben. Het gemak waarmee hij zijn
verwijt van 'schone handen politiek'
enige dagen later weer liet vallen. toen
Lubbers hem persoonlijk onder handen
had genomen, geeft aan dat het meer
om de publiciteit ging. De immer 'strijd-
bare' VVD'erWeisglas walste daardoor
over hem heen in de Kamer. De VVDziet
in het geheel geen keerpunt, die reage-
ren door de interne moeilijkheden nog
steeds zo spastisch. alsof een verzoek
van de VS als een bevel zou moeten
worden opgevolgd.

Eén van de geïnterviewden in het hoek-
je - de voorzitter van de Algemene Fe-
deratie van Militair Personeel. de heer
B. Snoep - had het goed begrepen. Hij
stelde voorzichtig: 'In geval je eenhe-
den vooriets anders inzet dan de lands-
verdediging, is het de vraag of je daar
wel dienstplichtigen voor mag ge-
bruiken. '
Het zou weerzinwekkend zijn dat door
de Wezels en de Weisglassen als volks-
vertegenwoordigers, dienstplichtigen
deel moeten nemen aan een dergelijke
oorlog.
Alleen de onnozelen zien hierin geen
keerpunt.
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Red. hot + blue - Div. artiesten

•.-

Evert van Dijk

TheLa's

een heel bijzonder document, opgedra-
gen aan een groot liedjesschrijver en
dat alles ten bate van een levensgroot
maatschappelijk probleem,

Wat betreft de Engelse popmuziek lijkt
al het goede afkomstig te zijn uit Man-
chester. Bands als The Stone roses en
The Charlatans maken 'gitaar-house'-
muziek, waarover de Engelse pop-pers
maar niet uitgepraat raakt en waarvoor
ook de publieke waardering zeer groot
is, In de schaduw van deze bands ope-
reren The La's, een 4-mans formatie af-
komstig uit Liverpool, die met House
niets van doen hebben, maar mei gi-
taar-muziek des te meer. Op de titelloze
debuut-cd staan 12 liedjes, die op het
afsluitende 'Lookin' glass' na, de tijds.
duur van 2.30 minuut nagenoeg niet
overschrijden,
Dat de roots van The La's in de jaren
zestig liggen is overduidelijk en als in
'Son ofa gun' en 'Freedom song' de zong
even neuzelig klinkt als die van REM's
Michael Süpe is de vergelijking mei de-
ze Amerikaanse groep snel gemaakt.
Dan valt bovendien op dat The La's nau-
welijks voor REMonderdoen en er in
ieder geval in zijn geslaagd meer toe-
gankelijke muziek te maken.
Zanger (en schrijver van alle liedjes)
Lee Marvers weet gelukkig ook anders
dan neuzelig te zingen en zijn hoge fal-
set volt met name op in de single 'There
she goes'. 'Way out' en 'Timeless melo-
dy' zijn ook al op single verschenen.
maar het succes is voorlopig nog uitge-
bleven. Ten onrechte, want de CDkent
geen enkel zwak moment en wél tal van
uitschieters, waaronder de reeds ge-
noemde singles. Producer was Steve
Lillywhite, maar deze heeft het enige
minpuntje van deze CD niet kunnen of
willen voorkomen. Er wordt slechts 35
minuten muziek geleverd en dat is loch
niet overmatig voor een groep die reeds
vier jaar geleden is opgericht,

TheLa's

There She goes, (here she goes again
Shecalls my n.ame. pulls mylrain
NO-OM eiS<'!CO\Jklheill my pa,n

The<e She goes
Thereshegoesagaln
ChilSing down my lane

The<e She blow~,
Theiesheblows ilgilln
Puls'ng lhru' my vein

And J ;"sl can'r cOn/ain
Th,s feei", 'Illar rem;!lnS

THERE SHE GOES
TI">e<eshegoes
1he<eshegoesaga,n
Racing thn./ my b'MI

And IfUsI can'l cOn/aln
This fee/in' /har remains

And J ;usl can'r comarn
This feelin 'Ihal l'9mil,ns

Il.nd I;"sr can'l conrain
Th,s fe<3I",' /har rem;!'ns

die veelal in de jaren '30 zijn geschre-
ven, zodanig te bewerken dot ze heel
eigentijds klinken en bovendien niet uit
de toon vollen bij het overige werk van
die artiest. Zo is Tve got you under my
skin', deop single verschenen track van
Neneh Cherry, in niets te onderschei-
den van haar hits als 0,0. 'Manchild'.
Deze uitvoering staat echter mijlen ver
af van die van bijvoorbeeld Frank Sina-
tra en wordt bovendien ingeleid met
een praatje over aids,
Ook U2 (met 'Night and day') en Tom
Wails ('It's all right with me')weten Por-
ter's songs duidelijk in te passen in hun
eigen muzikale stijl, ol houdt de laatste
er wel een heel bijzondere manier van
zingen op no.
Een project als dit is bij uitstek geschikt
om (onorthodoxe) duo's te vormen en
hoewel dot slechts in twee gevallen is
gebeurd, heeft dat wel de beste en
meest verrassende resultaten opgele-
verd. Twee Amerikaanse punkers op
leeftijd, te weten Deborah Harry en Iggy
Pop, hebben duidelijk plezier in het du-
et 'Well, did you evah'? En KirstyMac-
Coll laat zich niet voor de eerste keer
aan the Pogues koppelen, wat het abso-
lute hoogtepunt oplevert. Terwijl Kirsty
de trieste wals 'Miss Otis regrets' ten
gehore brengt. bouwen the Pogues hun
instrumenten op en zorgen dot de voet,
jes van de vloer gaan in 'Just one of
these things', waarna Kirsty halverwe.
ge besluit ook mee te doen. Prachtig!
Ook heel leuk is Erasure's 'Toa dam
hot', waarin het probleem wordt behan-
deld dat de gemiddelde man slechts zin
heeft zich bezig te houden met zijn favo-
riete sport als de temperatuur loog is,
Als het verzengend heet is, komen de
vrouwen er maar bekaaid af.

Slechts hier en daar wordt er iets niet
noemenswaardigs afgeleverd (Lisa
Stanslieldl. maar een wel haast onher-
kenbare Sinéad O'Conner, een uit de
sessies voor Paul Simons' 'Rythmof the
Saints' weggelopen David Byme en ook
the Neville Brothers, Negnessey verbs
zorgen er voordat 'Red, hot + blue' meer
is don het resultaat van zomaar een pro-
ject. De ruim 70minuten durende CD is
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In 1964overleed Cole Porter, de mandie
met o.a. George Gershwin en Jerome
Kern behoort tot de beste Amerikaanse
liedjesschrijvers van de 20e eeuw. Op
25-jarige leeftijd in 1916,schrijft hij zijn
eerste musical en tot 1958zullen er, met
wisselend succes, vele volgen. Met na.
me de teksten worden algemeen als
hoogtepunten in de Amerikaanse mu-
ziekgeschiedenis beschouwd, al wer-
den de openlijke referenties aan sex en
drugs in het midden van deze eeuw niet
overal gewaardeerd. Muzikaal gezien
was Porter ook zeer vooruitstrevend en
dat zijn liedjes een tijdloos karakter
hebben, wordt bewezen op 'Red, hot +
blue',
Dat juist de keuze voor een CD ten bate
van de aids-bestrijding is gevallen op
Cole Porter is te verklaren uil de 'bijzon-
dere mengeling van romantiek en intel-
ligentie', waardoor zijn werk wordt ge-
kenmerkt.

Cole Porter. Dil is niet de naam van de
ongelukkige die het eerste aids-slacht-
offer in de Verenigde Staten was. Even-
min heet de onderzoeker zodie, na zich
jarenlang te hebben afgezonderd in zijn
laboratorium, er in is geslaagd een me-
dicijn te vinden dot mensen beschermt
tegen het HIV-virus,Toch verscheen er
aan het eind van 1990de CD'Red, hot +
blue', opgedragen aan ene Cole Porter.
en de opbrengsten van deze unieke CD
komen ten goede aan het aids-onder-
zoek.

Maar liefst 20 liedjes uit het Porter-re-
pertoire worden vertolkt door een keur
van artiesten. Het is opvallend om te
zien welke artiesten er in slagen songs,
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NK-Survival Run

Militair derde in eerste
Nederlands kampioenschap
Rikvan Trigt was een van de weinigen die nog konden lachen na het eerste
Nederlands Kampioenschap Survival Run in het Gelderse Beltrum. Met
bloed aan zijn handen kwam hij over de eindstreep. maar zijn humeur lijkt
niet kapot te krijgen. Niet althans door een zwaar loopparcours van 26
kilometer. waarin meer dan veertig zware hindernissen zijn opgenomen.
Lopen en klimmen en tussendoor plonzen en sjouwen. dat is de Survival
Run. Afzien en ontberingen doorstaan, maar daarvoor kwamen ze juist. de
ISOdeelnemers aan dit eerste NK.

Jan Moerman

. .. lachende loper

Vrijwel niemand kwam don ook zonder
schrammen thuis, Ook het begeerde
deelnemers-shirt met startnummer leek
te figureren in een reclamespotje voor
wasmiddelen. Dal werd bij al het ge-
klauter en gekruip zo vuil. dat je je kon
afvragen of dat ooit wel weer zo hagel-
wit te krijgen was,
Velen kwamen er niet zonder kleer-
scheuren van af. Zo'n gehavend shirt is
natuurlijk wel een heel toepasseHjk
souvenir aan dit evenement, een soort
'parcours militaire' voor burgers en bui-
tenlui. En boeren ook, want er blijken
opvallend veel jongens van het land uit
de omgeving van Beltrum deze nieuwe
sport te beoefenen .

Van Trigt als de beste. Alleen dat ver-
sjouwen van die blokken hout ligt hem
niet zo. Van Trigt, 28 jaar, is sportin-
structeur bij de Koninklijke Landmacht,
Klimmen moet voor hem dus wel een
peuleschilletje zijn. Op zijn kazerne, de
'Kolonel Palm' in Bussum, hangt hij
vaak genoeg in de touwen. Als sgt IVan
Trigt zegt dot hij niet speciaal hiervoor
getraind heeft, is dat dus niet helemáál
waar.
Dat hij het zogenaamd 'zonder' speciale
training tot een derde plaats bracht op
dit NK is wél bijzonder. maar opmerke-
lijker is dat hij écht lachend over de
finish kwam. 'Sterk' eindigen is natuur-
lijk een goede reclame voor de sport,
maar de meeste deelnemers in Beltrum
waren aan het eind van hun latijn. Hun
gezichten spraken boekdelen. De win.
naar, Dirk Kersten uit Ulft, kwam met
een bloedend oor over de streep. Dat
had hij onderweg ergens opengehaald
aan een tak.

Voor militair-sportinstructeur Van Trigt
was het shirt ook een niet onaardige
herinnering. Zijn grootste succes in de
sport tot dusver was echter zijn derde
plaats in de hele triathlon van Almere.
In de wereld van de triathlon, het
achtereenvolgens zwemmen, fietsen en
lopen, geldt Van Trigt als een van de
snellere lopers. Hij traint er hord voor.
"All-round zijn, dot vind ik wat woord"
zegt hij. "Dot ben je toch wel als triath-
leet en als survival-loper. Moor veel
collega-triathleten worden afgeschrikt
door de survival run, Ze zijn bang zich te
blesseren." Rik vindt dat het wel kan:
"Als je goed getraind bent, de juiste in-
stelling bezit en geen nodeloze risico's
neemt, kun je heel wat uitdagingen
aan."

Vanuit zijn woonplaats Zevenhoven
fietst Van Trigt noor zijn werk op de
kazerne in Bussum. 's Avonds goot hij
op de fiets terug via een wat langere
route. De middagpauze benut hij voor
de looptraining. Telkens als hij mei zijn
werk bij het sportbureau begint heeft hij
dus al de nodige kilometers 'in zijn be-
nen' zitten. Vrijwîllig en voor het plezier
dat hij beleeft aan zijn prestaties. Hoe
zwaaI het soms ook is, hij blijft lachen.Sportinstructeur en ...

Dot touwklimmen en hardlopen kon

holen hoort er ook bij. De route voerde
meerdere malen door koud water. Op
delen van het traject moeten zware
blokken hout worden versjouwd en voor
de finish moet er ook nog een stuk hout
in mootjes worden gehakt. Maar wie
niet kon touwklimmen en hardlopen
komt aan dat hakken niet eens toe.

De SUrvival Run werd enkele jaren ge.
leden bedacht door enkele enthousias-
te deelnemers aan hel spektakel 'Survi-
val of the Fîllest', de stoere meerkamp
die de AVRO op de televisie uitzendt.
Zoiets kunnen wij ook organiseren.
dachten zij.
In plaats van een serie onderdelen
maakten zij één wedstrijd over een
zwoor crossparcours door de Achter-
hoek, waarbij onderweg zeer veel moet
worden touwgeklommen, Een nat pak
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Afrika verdient meer begrip

Afrika gaat het moeilijk krijgen. Nog moeilijker dan het altijd al was. De
schulden aan de rijke landen nemen nog steeds enorm toe. Want voor elke
dollar 'ontwikkelingshulp', die de rijke landen aan Afrika gunnen. moet
Afrika anderhalve dollar terugbetalen.
De Afrikanen gaan het moeilijk krijgen. Nog moeilijker dan zij het altijd al
hebben gehad. Er zullen steeds meer mensen von de honger sterven, Maar
de gezamenlijke televisieomroepen in Nederland denken daar weinig aan
te kunnen doen. Met de Sovjetunie was het wat anders: de Sovjetunie kon
de winter door geholpen worden met nog geen dubbeltje per Sovjetburger.
Maar de hongersnood in Afrika is geen echte 'calamiteit', Want 'hongers-
nood komt zo vaak voor in Afrika - die is structureel'.

De rijke landen kunnen het inderdaad
niet helpen, dat in Afrika regelmatig
oogsten verloren gaan door droogte en
overstromingen. De rijke landen kun-
nen het ook niet helpen, dat in Afrika
economische ontwikkelingen vaak wor-
den afgeremd door oorlogen en conflic-
ten. Maar de vroegere koloniale mo-
gendheden in Europa kunnen niet ont-
kennen, dat inAfrikade ingrijpende ge-
volgen van het koloniale verleden tot op
de dag van vandaag doorwerken.
Het Westen is in vele opzichten nog
steeds overheersend in Afrika: niet al.
leen de economische, maar ook de cul.
turele en sociaal-psychologische in.
vloed van de vermeende blanke superi-
oriteit is nog lang niet overal overwon-
nen door een 'mentale dekolonisatie'.
En dat speelt nog steeds een belang-
rijke rol in de zogenaamde 'ontwikke-
lingssamenwerking'.
En wat Afrika ook bedenkt in termen
van economische ontwikkeling, de in-
vloed van het Westen blijft groot. In
Afrikablijven de schulden toenemen en

blijven de prijzen dalen van de Afri-
kaanse grondstoffen, die doorgaans in
het Westen worden vastgesteld. Dat
zijn problemen waar Afrika al jaren
mee te maken heeft.

Oost-Europa gaat voor
En daar komen voor Afrika nu ook nog
eens de problemen bij die veroorzaakt
worden door de ineenstorting van de
regimes in Oost-Europa. Want daar-
door komt er minder hulp beschikbaar
voor Afrika. Door de aandacht die het
Westen verlegt naar het Oosten. En je
kunt het overal ter verontschuldiging al
horen zeggen: 'Het hemd is nu eenmaal
nader dan de rok.'Devroegere vijanden
in het Oosten worden gezien als 'de ver-
loren zonen'. De Oosteuropeanen zien
wij nu weer opeens als mensen zoals
'wij' en dus behoren zij 'bij ons'. DeAfri-
kanen staan verder van ons al: 'Afrika is
ver-van-ons-bed; dat zijn geen mensen
zoals wij'.
Nu worden er ook nieuwe eisen aan

Afrika gesteld: de Afrikaanse landen
moeten eerst maar eens laten zien dat
het hun ernst is mei democratisering,
voordat zij aanspraak kunnen maken
op 'hulp'. HetWesten verstaat onder de-
mocralisering dat er meer politieke par-
tijen moeten komen. HetWesten wil ook
dat Afrika het communisme opgeeft en
het kapitalisme omarmt.
Maar het eenpartijstelsel in Afrikaanse
landen is niet ontstaan onder invloed
van het Oosteuropse communisme. Na
de koloniale periode met zijn militaire
bestuur, zocht Afrika het antwoord op
het Europese kolonialisme met zijn au-
toritaire structuur. De traditionele Afri-
kaanse samenlevingen werden mis-
vormd door de economische en bureau-
cratische invloed van het Europese ko-
lonialisme. En waarom zou de invoe-
ring van de markteconomie voor de
Afrikaanse landen een garantie zijn
voor economische groei en Welvaart?
De meeste pure markteconomiën zijn
immers mislukkingen?

'Wij' zijn superieur
Maar de rijke landen houden vol dat zij
weten wat Alrika nodig heelt. En daar-
omblijven wij in hetWesten praten over
'ontwikkelingshulp'. Want 'wij' denken
dat we oprecht bezig zijn om Afrika te
helpen met zijn ontwikkeling. En daar
zit toch niet in van: Afrika kan niets op
eigen kracht. Afrikamoet worden zoals
wij. 'Wij' zijn superieur en 'zij' kunnen
van 'ons' leren. Het Westen heeft nooit
last gehad van bescheidenheid. Het
Westen leidt eerder aan zelfoverschat-
ting en zelfverheerlijking. Volgens het
Westen is onze samenleving met zijn
opvatting over democratie en economie
de objectieve maatstal waar de arme
landen zich aan kunnen spiegelen.

Dewerkelijkheid is anders:
Alrika's armoede hangt samen met de
Westerse welvaart;
Afrika is afhankelijk van de macht van
het Westen:
Afrika wordt nog steeds uitgebuit door
de Westerse economie;
Afrika krijgt geen echte 'ontwikkelings.
hulp', maar 'doekjes-voor-het-bloeden';
Afrikaheeft weinig aan 'ontwikkelings-
samenwerking', want hoe kan de arme
bedelaar samenwerken met de rijke die
hem af en toe wat toestopt?
Afrika heeft behoefte aan 'schadeloos-
stelling', voor wat uit het continent ge-
roofdis en wat er in feite nóg steeds aan
ontnomen wordt tegen te lage prijzen.
Afrika heeft behoefte aan meer begrip
van de kant van het Westen. Een derge-
lijk beter begrip kan pas ontstaan door
bijstelling van het arrogante Westerse
zelfbeeld.

Misschien dat wijdan ookkunnen gaan
inzien dat 'wij' van 'hen' kunnen leren.
Maar daarvoor moeten eerst de ogen
worden geopend. om Afrika beter te
kunnen leren 'zien'.

Karel Roskam
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'Jacobs Ladder'

Herinneringen aan Vietnam
in weer een andere vorm
Een paar maanden geleden schreef ik, bij de bespreking van Normen
Jewisons 'In Country' al. dat elke zichzelf respecterende regisseur op een
dag zijn eigen Vietnam-film maakt. Adrian Lyne. de man die met erotisch
geladen films als 'Flashdance' . '9Y1 weeks' en vooral 'Fatal Attraction'
enorm veel aandacht kreeg. liet zich inspireren door het script van Bruce
Joel Rubin voor 'Jacobs Ladder'. Nu er alweer een nieuwe oorlog dreigt (ik
schrijf dit op de laatste dag van 1990). komt een film waarin die vorige
Amerikaanse ramp nog levendig doorklinkt. extra schril over.

Laat ik voorop stellen dat 'Jacobs Lod.
der' een heleboel mankementen ver-
toont.Moar toch isde produktie interes-
sant genoeg om er aandacht aan te be-
steden, al was het alleen maar door de
knappe hoofdrol die Tim Robbins erin
speelt. Robbins zag zijnkans schoon om
met deze rol af te komen van het enigs-
zins onnozele image, dat hij had opge-
bouwd in films als 'Bull Durham', 'Erik
the Viking' en 'Codilloc man', En die
kans heelt hij ten volle benut.
Jacob Singer is een jonge Vietnam-vete-
raan. Hij heelt een wat onbenullig
boontje bij de PTT.hoewel hij een uni-
versitaire studie heelt afgerond. Hij
woont samen met een niet bijster intel-
ligente en weinig tactvolle vrouw, Ze
gedraagt zich als een dwingeland en

heeft weinig begrip voor het feit dat
hoor vriend worstelt met zijn scheiding
en met het feit dat zijn oudste zoontje,
nog voor hij zelf naar Vietnam vertrok,
is verongelukt. Ze gooit zelfs een keer
een pak foto's in he! vuur, denkend dot
ze hem daarmee van zijn nachtmerries
afhelpt.
Jacobwordt achtervolgd door beangsti-
gende waandenkbeelden. Hij is onder
behandeling bijeen chiropraktiker van-
wege rugklachten. Deman fungeert te-
gelijkertijd als een soort psychiater
voorzijnpatiënt. die niet begrijpt waar-
omhij voortdurend wordt gekweld door
beelden uit Vietnam, die veel verder
gaan dan de normale gruwelen waar
elke soldaat mee moet leren leven.
Langzaam maar zeker begint Jacob te

vermoeden dat er meer met hem aan de
hand is. Wanneer blijkt dat een aantal
leden van het bataljon waarmee hij in
Vietnam heelt gevochten, er precies zo
aan toe is als hij, beleg! hij een verga-
dering, waarbij de mannen tot de ont-
dekking komen dot ze door de legerlei-
ding zijn gebruikt als proefkonijnen om
een bepaald chemisch middel te testen.
Het middel was bedoeld om soldaten
agressief te maken in de strijd tegen de
vijand. maar het peloton reageerde
veel te snel en te direct en begon elkaar
uit te moorden, Denkniet dot ik hiermee
de plot van de film kado doe. want er
volgt nog een tweede ontknoping. Deze
is weliswaar heel verrassend, maar
vorm! tegelijk de zwakte van de film,
doordat hij zeer gekunsteld en gefor-
ceerd aandoet.
De vorm waarin 'Jacobs Ladder' gego-
ten is, doet zeer prestigieus aan, Dere-
gisseur heelt samen met zijn camera-
man duidelijk zijn best gedaan om de
hallucinaties van zijn hoofdpersoon zo
pakkend mogelijk in beeld te brengen
en dat lukt heel aardig, Moor toch had
ik voortdurend het gevoel dot het ver-
haal juist met een kleinschaliger, wat
menselijker aanpak, beter uit de verf
zou zijn gekomen. De manier waarop
Tim Robbins de diep ongelukkige,
kwetsbare Jacob Singer speelt, strookt
in feile niet met de vele special effects
en de wat bombastische lokaties waar
Lynehet verhaal situeert, Defilmkoslle
veertig miljoen dollar en 't is wel een
beetje wrong om te bedenken dot hij
waarschijnlijk veel sterker zou zijn ge-
weest, wanneer hij voor een kwart van
dot bedrag was gemaakt.

Lea van Opzeeland

Tim Robbjns (in bad) in 1ocobs Lodd,u'
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The Freshman

de Zweedse Lena Olin doet wat gefor-
ceerd aan. En het slot van de film is
uitgesproken melo, maar dat neemt
niet weg dat 'Havana' als tijdsbeeld
heel geslaagd is te noemen. En Red-
ford, zichtbaar 53jaar oud, is nog altijd
in staat om een film te dragen, zeUs als
hij een type moet spelen dat erg ver van
hem afstaat, zoals in deze film. Opna-
men werden gemaakt in Santo Do-
mingo.

Robert Redord in 'Havana'

L.v.O.

produkt. 'Miller's Crossing', me wat te-
gen door de trage verhaallîjn en de veel
te gecompliceerde intrigue, toch wordt
opnieuw duidelijk dat de nog jonge
filmmakers weten hoe ze sfeer op het
doek moeten krijgen.
Albert Finney en Gabriel Byme (de één
een Brit, de ander een Ier) spelen twee
gangsters, die ten tijde van de droog.
legging van Amerika een strijd om de
macht en om dezelfde vrouw voeren. Let
vooral ook op de vele knappe bijrolle-
tjes en op de sublieme aankleding van
de film.

Havana

Sydney Pollack, langzamerhand een
eminence grise in Hollywood, koos het
roerige Cuba aan de vooravond van Ba-
tista's val als decor voor zijn nieuwe
film 'Havana'. Daarin speelt zijn vriend
Robert Redford, voor de zevende keer
onder zijn regie, de hoofdrol als een be-
roepsgokker, die ongewild bij de poli-
tieke omwenteling betrokken raakt.
doordat hij zijn hart verliest aan de
vrouw van een vooraanstaande revolu-
tionair. De romance tussen Redford en

Miller' s Crossing

Matlhew 8roderick (l) en MaT/on Brando in
'The Freshman'

varen knulletje dat door schade en
schande wijs wordt, en wel in de onalle-
daagse komedie 'The Freshman'. Hij is
nog geen uur in New York, of hij wordt
al van al zijn bezittingen beroofd. Wan.
neer hij de dief later 'toevallig' terugziet
en hem ter verantwoording roept. biedt
de man aan om hem uit de puree te
helpen. Hijweet wel een aardig baantje
voor hem. Hijblijkt de neef van een god-
father-achtige onderwereldfiguur, en
voordat de student weet wat hem over-
komt, zit hij tot over zijn oren in een
milieu waar hij het beslaan niet van
vermoedde. Op een heel verrassende
manier is in het verhaal ook nog een
pleidooi voor het beschermen van be-
dreigde diersoorten verwerkt. De grote
grap is, dat Marlon Brando de rol van de
malia-baas speelt en dat in de film
voortdurend wordt gesuggereerd dat de
acteur Brando zijn creatie van DonCar-
leone op hèm heelt geïnspireerd.
Aanvankelijk heelt Francis Coppola ge.
probeerd om deze details te verhinde.
ren, omdat hij bang was dat dat zijn
gangsterepos schade zou doen, maar
dat lijkt me een tikje overdreven. Bran-
do heelt duidelijk mei plezier aan zijn
rol gewerkt en al heeft hij na afloop van
de opnamen nogal onvriendelijke din-
gen gezegd over de produktie, het resul-
taat is een heel verrassende film met
een vertederende hoofdrol van Brode-
riek.

Gabrie/ Byme in 'Mil/er's Crossing'

De broers Joel en Ethan Coen hebben
met hun twee vorige films, 'Blood Sim-
ple' en 'Raising Arizona' hun naam
voorgoed gevestigd. Al viel hun derde

• •• film •• •• •• •• •• •: 't kort ••• •• •

De jeugdige cineast staat natuurlijk
model voor alle jonge, ambitieuze jon-
gens en meisjes die hun geluk in de
maatschappij gaan beproeven, en die
ontdekken dat er meer dan een goede
cijferlijst en een paar aardige ideeën
nodig zijn om je op weg naar de top
staande te houden. Guest maakte een
venijnige en tegelijk heel geestige film,
met een geanimeerde hooldrol van Ke-
vin Bacon.

Marlin Shorl men Kevin Bacon in 'The temp-
latjon 0/ succes'

Christopher Guest kent hel wereldje in
Hollywood goed. Hij is zeil scenario-
schrijver en acteur, en ook nog eens ge-
trouwd met actrice Jamie Lee Curtis. die
weer de dochter van een acteur en een
actrice is. Geen wonder dus dal zijn re-
gie-debuut. over een jonge pas afgestu-
deerde cineast die stukloopt op het op-
portunisme en het egoisme dat hij bij
zijn eerste schreden in de droomfabriek
tegenkomt, heel authentiek aandoet.
Nadat de student als beste van zijn jaar
zijn diploma van de film-academie in
ontvangst heeft genomen. wordt hij on-
middellijk bestormd door producenten
die graag mei hem willen werken. Hij
heeft het idee voor zijn eerste film al
kont en klaar in zijn hoold. Maar dan
begint hel gemarchandeer: iedereen
wil iets over zijn geesteskind te zeggen
hebben, en de jongen is niet opgewas-
sen tegen de morele druk die dat alle-
maal meebrengt. Hij moet eerst zijn
vriendin, zijn beste vriend, zijn ideeën
en bijna ook zijn principes kwijtraken,
voordat hij beselt dat hij verkeerd bezig
is.

The temptation of success

•In

Ook Matthew Broderick speelt een oner-
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Dominee
vermoord

Het is ontzettend koud wanneer ik van.
uit Amsterdam ophet vliegveld van Pa-
rijs aan kom. In de bus, op weg naar het
centrum, probeer ik mijn verwarde ge-
dachten en gevoelens op een rijtje te
zetten, Dat is moeilijk. Je te verhouden
tot een verlies. Ik wist al maanden dat
het niet goed zat, hij was spoorloos ver-
dwenen.
Een Parijse homo-dominee, die al meer
dan tien jaar, verketterd door kerk en
staat, zich het lot van de sexuele min-
derheden had aangetrokken en alles
deed wat hij kon om een bonte verzame-
ling van hulpvragers en misdeelden te
helpen en te ondersteunen, was ver-
moord.

Joseph Douce was mijn vriend en col-
lega,
Hijhad niet zoveel op met humanisten
en ik heb niet zoveel opmet christenen,
maar ondanks onze fundamentele ver-

schillen in inzicht op levensbeschouwe-
lijk terrein, konden we tóch jarenlang
vrienden zijn, zonder dat onze wegen
zich scheidden vanwege het verschil in
standpunten. Hij was dan ook niet zó
maar een vriend als andere vrienden,
hij was VOO! mij een voorbeeld. Hij leef-
de vanuit een diep besef van rechtvaar-
digheid en medeverantwoordelijkheid
voor hen die in onze samenleving ge-
minacht worden, en hij ging de conse-
quenties daarvan niet uit de weg.
In de dienst ter nagedachtenis hoor ik
pater VanKilsdonk spreken. Een oude,
slechtziende man die, bijna overmand
door emoties, sprak over de creatieve
vondsten van de Schepper: dat relaties
tussen mannen en vrouwen. mannen en
manllen, vrouwen en vrouwen alle-
maal vondsten van de Schepper zijn. En
toen realiseerde ik mij, dat ook al zijn
levensbeschouwelijke vertrekpunten
verschillend, er altijd een basis is voor
humanisten en christenen om met el.
kaar op weg tegaan. te zijn en te blijven
gaan: het mens-zijn.

Een groot aantal christenen en huma-
nisten zullen het om uiteenlopende re-
denen niet met mij eens zijn, ol niet be-
grijpen waar ik het over heb: alweer
zo'n humanist als dominee! Voorvelen
voldoende reden om het gesprek met
elkaar maar niet eens aan te gaan: de
vooroordelenzijn tegrootom zo maar op
te heffen en de winst van het vooroor-
deel, jezelf niet bloot hoeven geven, is

groot: het is veWg.
En zo kan het dan voorkomen dat huma-
nisten, die het gesprek met christenen
wel aangaan, of die zich ook wel binnen
kerken of christelijke bewegingen be-
wegen, vanuit hun humanistische vi-
sie, door andere humanisten uitgeran-
geerd worden. En zo komt het ook voor
dat christenen, die zich actie! met het
humanisme inlaten, de kerk worden
uitgegooid. Zo worden mensen de
woestijn ingejaagd.

De werkelijke ontmoeting tussen chris-
tenen en humanisten kan alleen maar
plaats vinden, wanneer men bereid is
de barrière van verschil in inzicht op te
ruimen en plaats te maken vooreen ge-
zamenlijk streven naar een leven waar-
in we elkaar zoveel mogelijk de ruimte
geven die we nodig hebben, om te
ademen, te leven, lief te hebben, vol-
genseigen inzichten. Het lijkt wel of het
een onmogelijke vraag is:mijn dierbare
vriend vroeg om die ruimte en werd er
om vermoord. Dat is wat er gebeurt
wanneer je de dingen die niet gezegd
mogen worden. bij hun naam noemt.
Aan het eind van de dienst ter nage-
dachtenis werd gezongen: 'We shall
overcome, we walk hand in hand, we
shall live in peace.'
Ik begrijp dat nu en word stil.

Freek Pol

De wonderlijke wereld van Joosi Swarte
Hel karakteristieke werk van de tekenaar JoostSwarte beweegt zich
in het grensgebied lussen slrips en beeldende kunst. Voorhel één is
net wveelle zeggen als voor het andere. Naast strips maakt deze
veelzijdige kunstenaar O.a. illustraties, boekomslagen, platenhoe-
zen en affiches. Ook ontwierp hij (in 1984)een serie postzegels.
waarvan er één werd uitgeroepen tot de mooiste zegel van het jaar.
Lange tijd was Swarte's werk bekender in het buitenland dan in
Nederland. Uitgaven van zijn werk verschenen soms jaren eerder in
bijv. Frankrijk dan in eigen land. De laatste tijd is daar gelukkig
enige verandering in gekomen, Nieuwe uitgaven verschenen (of
staanop stapel) en zijnwerkwas te bezichligenop tentoonstellingen.
Grote bekendheid verwierf Swarte met zijn uit het leven getekende
tips 'Niet zo, maar zo!'(inmiddels vier delen),
Eindelijk, na jaren aangekondigd te zijn, verscheen eind vorig jaar

de bundel 'C\llt\l\lr en Techniek': een bundeling strips met de
bekendste stripfiguren van Swarte 'Jopode Pojo'en 'AntonMakassar'
in de hoofdroLBeiden zijn figuren die hun fantastische ideeën en
invallen trachten te realiseren, maar regelmatig door de werkelijk-
heid als het ware tot de orde worden geroepen. Hij plaatst zijn
'helden' heel vaak in een wereld (interieurs, straatbeeld) die doet
denken aan de jaren twintig en dertig (De Stijl. Bauhaus en de
Nieuwe Zakelijkheid)maar toch ook heel futuristisch oogt. Of Toost
Swarte nu moet worden beschouwd als een striptekenaar of een
beeldend kunstenaar zal de liefhebber van zijn werk (en Swarte zelf
ook)een zorg zijn. Zijkopen zonder aarzeling ieder album van deze
begenadigde tekenaar. Voorhen die onbekend zijn met zijn werk is
'Cultuur en Techniek' een aan te bevelen kennismaking.
loost Swarte: Cultuur en Techniek. DeHarmonie, Amsterdam 1990,47
blz_geb, f 29.90.(WH)
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Dienstplicht versus beroepsplicht

De commissie Mommersteeg rapporteerde in de zeventiger jaren al over de
status van het dien-plicht systeem. Het moest meer de konl op van een
vrijwilligersleger. In ieder geval moest er toen al rekening worden gehou-
den met de voortdurende wens uil de samenleving om de dienstplicht te
verkorten. Alleen de Defensienola 1974 sprak nog van recente internatio-
nale ontwikkelingen die dit tegenhielden. Een verkorting van de
dienstplicht is alles wat er uit kwam in de loop der jaren. De roep om een
vrijwilligersleger verstomde, maar bleef smeulen. De Defensienola 1984
wees een vrijwilligersleger geheel af. met het argument dat het leger
zoveel mogelijk geïntegreerd diende te zijn in de samenleving waaruit zij
ontsproot.

Datde krijgsmacht een geïntegreerd on-
derdeel van de maatschappij moet zijn
is nog steeds het belangrijkste argu-
ment van de voorstanders van de
dienstplicht. Het leger heeft tot taak de
Nederlandse samenleving met haar
normen en waarden te verdedigen.
Daarom dient de samenstelling van
haar personeel zoveel mogelijk een af-
spiegeling te zijn van die samenleving.
Hetzijnmooiewoorden, deze argumen-
ten. Ze worden ondersteund door flit-
sende TV-beelden 'Zorg dat je er bij
komt'. De praktijk laat echter wat an-
ders zien. In 1990 zijn er 50% meer
dienstweigeraars (alleen al een ver-
dubbeling van het aantal jonge man-

nen dat een beroep doel op de Wet Ge-
wetensbezwaarden). De toename van
het aantal dienstplichtigen dat uitstel
of vrijstelling vraagt laat eveneens een
radicale stijging zien van liefst 28%.In
1989werd in 57.499gevallen uitstel ver-
leend en dat was 0116.059hoger dan in
1988.Naast de demografische ontwik-
keling die voor een daling van de op te
roepen jonge mannen zorgt, is het in het
licht van de internationale ontspanning
voor Delensiepolitieke verantwoorde-
lijkheden een probleem aan het wor-
den. De maatschappelijke geïnte-
greerdheid zorgt ervoordat iedere twee
maanden zes á zevenduizend nieuwe
militairen het systeem binnentreden.

Dat wordt in de negentiger jaren aan-
merkelijk minder. Hoemoet je dat aan-
pakken?

Dienstplichtig-beroeps
De vermaatschappelijking van de
krijgsmacht is de grootste drijfveer van
de voorstanders van de dienstplicht. Na
zoveel jaren dienstplicht zou je wel mo-
gen verwachten dat de krijgsmacht ge-
lijkofbijna gelijk zou zijnaan die maat-
schappij. Dat laat echter nog veel te
wensen over. De volledige vrijheid van
meningsuiting, het feit dat een com-
mandant het advies van een arts naast
zich neer kan leggen zijn maar enkele
zaken die nog gelden binnen 'HetMaat-
schap Krijgsmacht'. Daarnaast krijg je
de indruk dat de voorstanders van de
dienstplicht de mening zijn toegedaan
dat de 'beroeps' niet in de maatschappij
zouden staan. Er wordt blijkbaar nog
steeds gedacht dat de beroeps in de ka-
zerne woont en leeft. Dat zij geen bin-
ding hebben met die maatschappij,
maar alleen met de krijgsmacht, met
zijn eigen regels en wetten. Zij zouden
staan in een eigen geïsoleerd opereren-
de samenleving. Niets is echter minder
waar. Ook zij zijn verweven met die
maatschappij, lid van politieke partij-
en, verenigingen, Amnesty Internatio-
nal, Greenpeace. Zitten in gemeentera-
den, huurdersverenigingen, schoolbe-
sturen en sportverenigingen. En het
grootste deel van de militairen is geor-
ganiseerd in een vakbond. We kunnen
dit argument dus gevoeglijk naast ons
neerleggen als 'Zijndeniet van toepas-
sing.

Geld
Eerlijk zouden we pas zijn als we het
argument 'geld' gebruikten. Het is lek-
ker goedkoop, dienstplichtigen. Dit
wordt, op grond van flutargumenten,
nog eens benadrukt door ex-staatsse-
cretaris Van Houwelingen. 'Rigide juri-
dische' argumenten, gebaseerd op de
dienstplicht. Deze wet maakt het naar
zijnmening onmogelijkomde rechtspo-
sitie van de dienstplichtigen in over-
eenstemming te brengen met de rechts-
positie van militaire ambtenaren. Maar
we hebben in Nederland al zoveelwets-
wijzigingen doorgevoerd. Het handha-
ven van de dienstplichtwet houdt in dat
de Universele Verklaring van de Hech-
ten van de Mens nog steeds niet volle-
dig kan worden uitgevoerd:
Dienstplicht is dwangarbeid! (Prof. N.
Roos, Open Forum 11-4-1988.)
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Dal ook in 1986een kamerbrede verte.
genwoordiging van parlementariërs
nog eens onderstreepte, dat een 'be.
roepsleger niet past in de Nederlandse
samenleving' wijst gewoon naar het leil
dat de overheid dat 'beroepsleger' niet
kan ol wil betalen. Liever een goedkoop
'kader-militieleger'. Als dat erkend
wordt. dan erkennen we ook dat een
beroepssoldaat meer verdient/ontvangt
dan een dienstplichtig soldaat. voor
hetzelfde werk! Deze erkenning geelt

dus aan dat het om geld gaat. Een vrij-
willigersleger krijg je niet met
dienstplichtige betalingen. Ermoet dus
geld bij. Het niet hebben van geld mag
de overheid niet weerhouden van het
aangaan van de discussie.
In de jaren zeventig bestond er geen
voldoende waarborg dat er voor een
vrijwilligersleger genoeg personeel
kon worden geworven. Maar in de ne-
gentiger jaren met de komende inkrim-
pingen ligt die kans er wel. Sterker nog,
Delensie moet gezien de demografische
ontwikkelingen die kant toch op. In de
jaren zeventig had de overheid niet ge-
noeg geld voor een vrijwilligersleger,
maar zijontkomt er niet aan haar beleid
om te buigen.

" ........•.
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in verzet tegen het verliezen van haar
zonen.
Daar kun je bij uitstek een vrijwilligers-
leger voor gebruiken. Mensen die door
goed voor betaald moeten worden, die
goed zijnopgeleid. en de middelen heb.
ben die taak te doen. Daar ligt het pro.
bleem. Ze moeten goed betaald wor.
den. Dot probleem is natuurlijk niet zo
groot als er wordt voorgedaan. Minister
Ter Beek heelt ol loten doorschemeren
dat, indien de ontspanning doorgaat. er
in het midden van de negentiger jaren
50%gereduceerd zou kunnen worden.
Denkdaarbij dat de moderne mens niet
meer in dienst staat van zijnvaderland,
moor het land is dienstbaar geworden
aan de ontplooiing van het individu.

Geef dan dat kleine vrijwilligersleger
de gelegenheid zich te ontplooien.
Neem personeel aan met kortdurende
contracten van 3 ol 6 jaar en betaal ze
naar waarde van de westerse belan-
gen. D66senator Mevr. M.L. Tiesinga
zei het al in 1988: 'Het zoumijniet verba.
zen als we ons binnen enkele jaren
moeten buigen over een sociaal plan
voor het afstoten van onderdelen (per.
soneel) van de krijgsmacht:

Beter betalen
Natuurlijk zullen de voorstanders van
de dienstplicht de geijkte argumentatie
weer ter tafel brengen. Zoals in de VSen
Engeland waar de strafrechtelijk ver-
oordeelden hun gevangenisstraf kun-
nen afkopen door vrijwillig dienst te ne.
men. Of het argument dat alleen de
kansarmen in dienst komen, de kansrij-
ken worden geen vrijwilligers. Niet als
er goed betaald wordt voor dat wat ze
doen. En er dient voor gezorgd te wor-
den dat na het voldoen van hun contract
ze niet met onbruikbare diploma's in de
burgermaatschappij terugkomen. Het
argument dat de voorstanders van ver-
lenging van de dienstplicht aandroe-
gen past hier mooi. De dienstplicht
moest verlengd worden wegens de ho-
gere eisen die de omgang met technolo-
gisch geavanceerd materieel aan de
dienstplichtigen stelde. Dat kon niet in
14maanden. Wel wat vreemd tegen het
argument dat 80%van de te vervullen
functies geen scholing vereist? 'Je hebt
jongens nodig die een voertuig kunnen
besturen, kunnen sjouwen met muni.
tiekisten, lopen door de hei' {legerpredi.

Nieuw soort soldaat
De mening van de krijgsmacht over de
maatschappij is niet van minder belang
dan de mening van de maatschappij
over de krijgsmacht. Een moderne
krijgsmacht. kleiner, flexibeler en goed
voor zijn taak opgeleid en uitgerust,
wijst al op het niet kunnen gebruiken
van dienstplichtigen met een diensttijd
VUIl 10cl 12maanden. Een krijgsmacht
die onder bevel van de VN,WEUof de
NAVOwaar ook ter wereld de westerse
belangen moet veiligstellen of verdedi-
gen, vraagt een bijzonder soort militair.
Eenmilitair die bereid is deze westerse
belangen waar ook ter wereld te verde-
digen. Die bereid is zijn leven te geven
voor de belangen van enkelen. Daar
kun je geen dienstplichtigen voor inzet-
ten. Ook niet na toestemming van het
parlement. Dan komt de maatschappij
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kont J.J. Tichelaar, Ref. Dagblad 4-8-
1988}.Daarom vragen goedopgeleiden-
vrijstelling aan, het niveau dot je voor
deze functies nodig hebt is lager don
wat de maatschappij kan leveren. Voor-
al mensen uil de sociaal kwetsbare
groepen zullen dan als vrijwilliger in
dienst treden. Dat kun je nu juist voor-

R '-'p.,__..'.•.•.•'«_•..•....w
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ject. Het regeringsbeleid legt immers
de nadruk op de bestrijding van de
jeugdwerkloosheid en is vooral gericht
op de kansarme groepen. Defensie kon
dus een prachtige bijdrage leveren aan
het terugdringen van de jeugdwerk-
loosheid doorde kansarmen voorde mi-
litaire dienst op te roepen. Beternog zal

Hard laten werken tegen een absoluut
minimum inkomen!
Dezeoplossing heelt niets te maken met
het uitgangspunt van de krijgsmacht.
De taak, de Nederlandse samenleving
met haar normen en woorden te verde-
digen, wordt omgewerkt in 'De Neder-
landse samenleving goedkoop te hel-
pen in het blijven bestaan ten koste van
de vele werklozen.' Op zich wel mooi,
moor niet juist zonder een aanpassing:
'Jongeren dienen niet vrijwillig en dus
moetde overheid zorgen voor een recht-
vaardige rechtspositie, die voor betrok-
kenen door opleiding en leerprocessen
ook nog tot iets extra's moet leiden!'

Discussie nodig
Ex-dienstplichtigen beschouwen hun
diensttijd als verloren tijd. Onzinnig
werk, gezochte karweitjes, intimida-
ties, grof taalgebruik, het chronisch ge-
brek aan privacy en gebrek aan motiva-
tie doen velen snakken naar het eind
van hun dien-tijd. Weer anderen heb-
ben deze subcultuur tot een persoonlij-
ke levenshouding aangenomen en zijn
dan het beschamende visitekaartje van
een dienstplicht in het Nederlandse
leger.
Zijdie zich hebben geconformeerd aan
het groepsgedrag lijken na het afzwaai-
en onbeschadigd in de maatschappij
terug te keren. Zij hebben echter een
geweten, waarop zich een nieuwe loog
eelt heeft gevormd.
Dedienstplicht zal veranderen. Niet al-
leen de volwassenen in wording, moor
ook de overheid draagt hier verant-
woordelijkheid voor. Daarom is een dis-
cussie over maatschappij en krijgs-
macht van groot belang.

Pjeter de Jager
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komen door de eisen aan te passen en
beter te betalen.

Werkgelegenheid
Het zal wel op 'dienstplicht blijft' uit-
draaien. De overheid ziet de krijgs-
macht als een werkgelegenheidsob.

het worden als de regering er een
dienstplicht voor iedereen van maakt!
Dan kunnen ze ingezet worden bij 01de
maatschappelijke organisaties en ver-
zorgende instellingen, waar nu door
'geldgebrek' zoveel werk blijft liggen.

Hoekunje dal ooitgoedkoper oplossen?

(Deillustraties bij dit artikel zijn - verkleinde
- pagina's uit hel jaarboekje 1990 van de
dienst HGV 'Einde dienstplicht?')
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Motorrijden is een uitstekende vrijetijdsbesteding. Dat klinkt als een holle
kreet uit een reklamefolder. Toch komt het overeen mei de werkelijkheid
vaD alledag. Steeds meer mensen willen gaan motorrijden of besluiten
hun oude hobby weer op te pakken. Het Centraal Bureau Rijvaardigheids-
bewijzen kan de aanvraag nauwelijks verwerken. zoveel mensen {waaron-
der opvallend veel vrouwen) willen het motorrijbewijs halen. Op dit
moment rijden er in Nederland zo'n 150.000 mensen op een motor.
Eén van hen is kap. B.A.E. (Rob) van der Boor. compagniecommandant van
de A-cie van het 45ste Painfbat te Steenwijk. Met hem sprak EGO.redak-
teur Wim Heij over zijn liefde voor de motorfiets.

Hoe lang rijd je al op een motor?
Vanaf 1984.

Heb je daarvoor soms eerst auto ge~
reden?
Nee. Ik heb niet eens een autorijbewijs.
De eerste jaren. na mijn achttiende.
reed ik uitsluitend op een fiets.
Vrienden van mij zijn, tijdens de mid-
delbare schoolperiode reeds gaan mo-
torrijden. ingegeven door belangstel-
ling voor de techniek. Je kent dat wel,
een oud ding kopen, opknappen en erop
gaan rijden. Voor mij waren ze gek. Dat
riep ik ook altijd: als hel regent ben je de
pineut en 's winters kun je ook niet rij-
den. Dat heb ik een aantal jaren volge-

Kap. R.A.E. (Rob) van der Boor

r
I
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houden, totdat ik mij in '84 heb loten
overhalen. Op zich trok een motor mij
altijd wel. maar de afhankelijkheid van
weerslaktoren weerhield mij steeds
van zo'n stap.

Jij komt niet uit een milieu waar al ge-
neraties lang op motoren werd ge.
reden?
Nee, in het geheel niet. Het is uitslui-
tend gekomen door vrienden.

Wat is er nu zo ontzettend leuk aan mo-
torrijden?
(lacht) Het bochtwerk. Zo hard en zo
schuin mogelijk door de bochten gaan,
iets wat je met name tijdens vakanties

kunt bedrijven. Het is misschien wat
moeilijk voor te stellen, maar wanneer
je een haarspeldbocht hebt en je hangt
er walgelijk schuin in, eventueel met
een voetsteun aan de grond, met je
hoofd helemaal scheel om het zicht op
de weg te houden, dan geeft mij dat een
verschrikkelijke kick.

Wanneer je mij dat zo vertelt, dan denk
ik: wat is dat voor een zeldzame vorm
van waaghalzerij. Is dat een verkeerd
beeld?

'Vroeger riep ik altijd: Als het
regent ben je de pineut'

Laat ik het anders formuleren. Hoe vaak
ben je al gevallen?
Hooguit een keer ol vier. vijl, waarvan
slechts één keer een beetje hard. Ik had
toen, ik reed nog maar kort motor, een
gangetje van zo.n zestig km per uur. In
alle andere gevallen had ik de zaak vol-
ledig in de hond. Je komt soms, onver-
wacht. in een spannende situatie,
waardoor je tegelijk maximaal moet
remmen én sturen. In een aantal van
die gevallen ging ik, op het moment dot
ik zo goed als stilstond, toch nog onder.
uit doordat de wielen weggleden,
Meestal door grind. Dat overkomt je in
die situaties met een motor maar zo,
want je hebt maar twee wielen, Doordat
het met zo'n loge snelheid gebeurde,
heb ik er zelf nooit iets aan overgehou-
den. Het valt dus nog wel mee.

Terugkomend op de vraag: waaghalze.
rij of niet?
Zoals wij op vakanties rijden misschien
wel. Eigenlijk zou je dan ook beter over
sportvakanties kunnen spreken en niet
over rekreatiet motonijden. Wanneer
wij op vakantie gaan, dan is het de eer~
ste twee, drie dagen alleen maar inrij-

~ den, totdat het gevoel er helemaal in
zit. Daarna gaan we zoveel mogelijk

~ passen rijden. We plegen iedere dag
j uitgdebreid kJakakrtstudies, kopen des-
_ noo sIer pee kaarten. en zoeken



We zoeken steeds de routes op meI zoveel mogelijk haarspeldbochten

dan speciaal de routes op met zoveel
mogelijk haarspeldbochten. Het boch.
ten rijden is voor mij de kick van hel
motorrijden. Het lukt natuurlijk niet
iedere dag, want je bent afhankelijk
van een aantal faktoren. Ik zelf bijv. rij
alleen maar lekker als het goed weer is.
Zeker, bij koud weer vind ikmotorrijden
ook nog wel leuk, maar je gaat toch wat
minder ver.

En bij regenachtig weer?
Dan gaan die haarspeldbochten héél
langzaam, je hebt maar twee wielen en
het is maar zo onderuit. Dan rijden we
even hard als een auto terwijl wij nor-
maal beduidend harder gaan.

Toch zou bij een leek over kunnen ka.
men dat het gekkenwerk is om zulke
risiko's te nemen.
Voormezelf vind ik, dat ik volstrekt niet
risikovol rijd. Er zitten wel risiko's in,
maar die liggen op een ander vlak. bijv.
wat speelt er zich allemaal op de weg
af, grind op de weg. tegenliggers. men-
sen die er voor zitten, enz. Nogmaals,
niet in mijn manier van rijden.

Lange tijd waren het vooralmannen die
op een motor reden. Enig idee waarom?
Ik denk dat het min of meer historisch
bepaald is. Het autorijden werd aan-
vankelijk ook uitsluitend beoefend door
mannen en dat is met motorrijden niet
anders gegaan. Misschien dat motorrij.
den lange tijd de image had van nog
sportiever of. zoals je wilt, nog ruiger,
waardoor het daar nog langer heeft ge-
duurd alVorens vrouwen zich er echt
mee gingen bemoeien.

De laatste tijd gaan wel steeds meer
vrouwen motorrijden. Merk je dat ook
op de weg?
Op de weg zie je daar niet zoveel van,
want iedereen zit op een motor in een
strak pak met een helm op, behalve de
relaxte toerrijder op een Gold Wing. Tij-
dens vakanties merk ik de laatste jaren
wel dat er beduidend meer vrouwen
meerijden. al blijven er toch wel veel
achterop zillen. Ongetwijfeld zullen er

steeds meer vrouwen zijndie denken 'ik
zit maar steeds achterop, ik wil nu ook
weleens zelf rijden', dat hoor ik ook nog
wel eens.

Hoe zou dat komen, denk je?
Het gros van de vrouwelijke motorrij-
ders komen 'van achterop' vandaan.
Daarnaast zal ook de toenemende wel-
vaart zeker van invloed zijn op het zelf
gaan motorrijden van vrouwen.
Motorrijders zijn die lui die elkaar. en
route, altijd allervriendelijkst gedag
zeggen. Toch klagen. las ik onlangs,
vrouwelijke motorrijders er vaak over
dat ze zoveel agressie naar hun hoofd
geslingerd krijgen van hun mannelijke
koJJega's.Herken je dat?
Ik kon door niet veel over zeggen, want
ik ken betrekkelijk weinig vrouwelijke
motorrijders. Van mijn kant zal dat ook
niet zo snel gebeuren, ook niet in de

'Het bochten rijden is voor mij
de kick van het motorrijden'

richting van mannen. Je kiest allemaal
voor mottorrijden. daar draait het toch
om, dus waarom dan agressief tegen
elkaar doen? Ik rij op een motor voor
mijn plezier en dat wil ik graag zo
houden.

Er is duidelijk sprake van een stijging
van het aantal motorrijders.Hebjeenig
idee hoe dat komt?
Vind ik een lastige vraag waar ikalleen
maar wat naar kan gissen. De toename
van de welvaart wellicht. .. Misschien
werkt ook stimulerend dat velen, bijv.
op Kreta, wat rondgereden hebben op
een scooter en denken zoiets ga ik hier
ook doen.

Sportieve overwegingen?
Ik denk hel. Het gevoel van vrijheid, het
genieten dat men in het zuiden heeft
opgedaan en dat men hier omzet in mo-
torrijden. Misschien speelt ook mee dat
wij de laatste jaren een aantal mooie
zomers hebben gehad. In de Randstad

'De kick van het schaatsen is
het rijden van een snelle
bocht'

Bart Veldkamp

schijnt ook de overstap naar de motor te
worden beïnvloed door de Jileproble-
men. Ik ken wel mensen die bewust de
motor gehouden hebben om snel op het
werk te kunnen komen.

De felgekleurde en gestroomlijnde ra-
ce-machines bepaalden steeds het mo-
torbeeld. Sinds kort even wel brengen
alle merken ook de zogenaamde 'naked
bikes' op de markt. Dat zijn onopge-
j smukte motorfietsen waar ook weer iets
~ van de krachtbron zelf te zien is. Wat
~ vind je van die ontwikkeling?
.S!Ik vind het prachtig, sterker nog, ik heb
r:: er een half jaar geleden zelf ook een
gekocht. Voormij waren de overwegin-
gen dat die gestroomlijnde modellen zo
in het plastic komen te zitten, zo sophis-
ticated, dat je er als rijder zelf bijna
niets meer aan kunt doen: elektronische
ontstekingssystemen, zoveel kleppen
per cylinder, enz. Dat geelt voor de min-
der geschoolde sleutelaar problemen.
Normaal doe ik het onderhoud aan mijn
motor zelf, maar bij die apparaten zou
ik het niet meer kunnen. Doordat het
allemaal zo in het plastic verpakt zit is
het motorblok bijna ontoegankelijk ge-
worden. Op praktische gronden heb ik
dus voor zo'n naked bike gekozen, al
moet ik er gelijk bij zeggen dat ik hem
ook veel mooier vind. Doordat de
krachtbron vrij ligt is het meer een mo-
tor geworden. Voor mij is dat veel he.
langrijker dan op zo'n spetterende mo-
tor de macho uitte hangen op de boule-
vard van de een of andere badplaats.
Als je hem ziet staan dan zeg je 'daar
ligt wat', terwijl die stroomlijn alleen
maar een stuk plastic is.

Motorrijden en vreselijke ongelukken
worden vaak in één adem genoemd. Is
dat overdreven?
(aarzelt) Je hebt ongelukken en vreselij-
ke ongelukken. Het wordt wel vaak van
motorrijden gezegd ... Het is waar dat je
minder bescherming hebt ... Een leren
pak beschermt je wel tegen glijden,
maar niet tegen een boom. In een auto
heb je de beveiliging van gordels en
een bestuurdersruimte waardoor de
schade, bij een gelijke botsing. veel be-
perkter is. Ik denk dat daar de verschil-
len zillen. Het komt in ieder geval niet
omdat motorrijders roekelozer rijden, ik
denk zelfs dat eerder het tegendeel het
geval is. Je bent kwetsbaarder. dus rijd
je voorzichtiger en bewuster. Alleen
wanneer er wat met je gebeurt zijn de
risiko's groter, dat is zo.

Nu we het over veiligheid hebben. Wor-
den de motorfietsen ook steeds veiliger
gemaakt?
De motor is zo veilig als de bestuurder
die erop zit. Maar er wordt wel, net als
in de auto-industrie, gewerkt aan anti-
blokkeersystemen. Er zijn op dil mo-
ment al wel anti.duiksystemen. Wan-
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'De molor is zo veilig als de
besluurder die erop zit'

Nog behoefte aan een laatste opmer-
king?
Je moet allereerst ervaring opdoen.
Wanneer je begint is alles heel span-
nend en ook wel eng, de bochten komje
nauwelijks door. Maar wanneer je de
motor in je macht hebt. wanneer je één
bent met de motor, dan ga je grenzen
verleggen. Dat kan dan ook, want het is
veilig. Dot lijkt voor buitenstaanders
onverschrokken, maar het is werkelijk
heel veilig. Voormij is de essentie van
het motorrijden, daar zijn we ook mee
begonnen, het bochtrijden ... Dat is en
blijft het einde ...
Nu moet men niet denken, dat. omdat
men pas na een aanlal jaren rijden vol-
doende ervaring heeft opgedaan. er die
eerste jaren niets te genieten zou zijn.
Het legendeel is waar. Ik vergelijk het
altijd maar met skiën, daar ging ik de
eerste keren alle kanten op behalve de
goede, viel vijftig keer op een dag en na
een week leek het. in vergelijking met
cracks, nog nergens op. Maar toch heb

" ~«'..;-
Doorhet plastic Îs het motorblok bijna ontoegankelijk geworden ..

Ga je ook vaak naar motorraces?
Nee, ik ben er nog nooit geweest. Trekt
mij ookin het geheel niet. Wanneer ik er
een keer naar toe zou gaan, zou het voor
de gezellîgheid zijn er rondom heen.
maar niet voor de races zelf.

Motorrijders zijn dus niet allemaal mo-
torrace-liefhebbers?
Ik denk de meesten wel. Wat je door
naar toe ziet gaan zijn niet alleen de
snelle jongens, maar ookde tourrijders.
Het zijn niet alleen de races, maar ook
het motoren kijken en met anderen wat
praten over ... motoren. Kijkenis mij te
passief. Wanneer ik het op de TV zie
dan vind ik het wel aardig. maar om er
nu een dog naar te gaan kijken, nee,
dan rijd ik liever zelf.

lij blijft de motor trouw?
Ik ben bezig met autorijden, maar of ik
er een auto naast zal nemen, op het
moment dat ik een rijbewijs heb, vraag
ik mij af. Vanwege de kosten. want ik
blijf toch heel bewust voor de motor
kiezen.

'Of ik er ooit een auto naast zal
nemen, weet ik niet'

'Wanneer de krachtbron vrij
ligt wordt het meer een motor'

Beginnen milieu-eisen ook bij de motor-
fabrikanten door te dringen?
In ieder geval worden in de VSen Duits-
land, wat lawaaioverlast betreft, nor-
men gesteld. Er zijn dus al uitlaten die
het geluid heel erg dempen, hetgeen
niet altijd past bij de motor. Je moet je
een robuuste motor voorstellen die een
piepgeluid voortbrengt. Maar aan la-
waaioverlast wordt in ieder geval hard
gewerkt. Ook zijn alle motoren geschikt
voor loodvrije benzine.

Is motorrijden een luxe liefhebberij?
Wanneer je geen nieuwe motorrijdt val-
len verzekering en wegenbelasting nog
wel mee en benzine is benzine ... Wan-
neer je hem niet all-risk hoeft te verze-
keren, dus voor de lol een modelletje
hebt staan, dan is motorrijden niet ex-
treem duur. Rijd je naast een auto ook
nog een motor, dan zou je wél kunnen
spreken van luxe.

neer je normaal in de remmen gaat
duikt de motor voorover, want de maxi-
male remkracht wordt voornamelijk
door de voorrem bewerkstelligd. Wan.
neer dat gaat stilstaan komt de gehele
massa op het voorwiel te staan en duik
je naar beneden. Bij een noodstop kan
dat spektakulaire gevolgen hebben,
het achterwiel komt los, enz. Om dat te
voorkomen hebben zeeen anti-duiksys-
teem ontwikkeld. Dat zou dus veiliger
moeten zijn, maar men schijnt er nog
niet onverdeeld enthousiast over te zijn.
fe verliest namelijk het gevoel voor de
remkracht die je uitoefent. Ik moet er bij
zeggen. dat ik er zelf geen ervaring mee
heb.

... daarom heb ik op praktische gronden voor een naked bike gekozen.

je VOO! jezelf het gevoel al aardige vor-
deringen te hebben gemaakt en dat is
ook zo. Even verslavend als skiën is ook
motorrijden.

lij bent ook een verwoed skiër. Houd je
soms ook niet van recht naar beneden
gaan?
De eerste keer vond ik het leuk zonder
vallen een afdaling te doen. Ski je wat
langer, dan ga je wat meer het bochten-
werk opzoeken. Voormij staat skiën ge-
lijk aan maximaal bochten draaien.

Er zijn dus paralellen tussen de wijze
waarop jij skiet en motornïdt?
Ja, zonder meer. Ik noem zelf motorrij-
den altijd vlakland-skiën. Bij motorrij-
den heb je niet zo zeer hellingen, maar
zijn de bochten een prima alternatief.

Bedankt voor dit gesprek.
Wim Heij
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Heeft het ook te maken met het feit
dat mensen pas bereid en in staat

Hoe zit dat nou met eten? Steven
Vanuit welke motieven wordt daar
zoveel over gepraat of gekankerd?
Om te laten horen dat je een eigen
smaak hebt? Of om tegen anderen te
kunnen zeggen, hoe goed het eten
thuis wel is?

Wie een beetje thuis is in kazerne-
land, kent de favoriete onderwerpen
van menig Jan Soldaat: meisjes, au-
to's of motor, op oefening, de serge-
ant, het eten.
Hoe komt eten nou in dat rijtje te-
recht?
Meisjes, auto's of motor, de serge-
ant, de oefening: dat is nog te
volgen ...
daarin kun je iets kwijt van: stoer-
zijn, of meer in je mars hebben: in elk
geval van, je onderscheiden van de
grauwe massa.

zijn tot hogere zaken. nadat in de
eerste levensbehoeften is voorzien?
Erst kommt das Fressen, dann die
Moml?

Of zit daar nog meer achter?
Behoefte aan gezelligheid?
Verlangen naar ... iets warms, naar
... samen aan tafel zitten. thuis. of
elders, met mensen die je na staan?

Hoe komt eten in dat rijtje terecht?

Wat denk jij?

Visitekaartjes
De oplossing van de zandloper in het
januarinummer luidt als volgt: I-opvoe-
ren; 2'proeven; 3-voeren; 4-IOven; 5-
oven; 6-ven; 7-en; 8-e; 9-re; IO-ren; 11-
oren; 12-toren; l3.toeren; 14-onteren; 15-
monteren.
Hieronder weer eens een viertal visite-
kaartjes. waarbij - door de letters van
naam en woonplaats in een andere
volgorde te zetten - het beroep van de
betrokkenen kan worden gevonden.

E. Wik I I O. 010
Lil Zog

-----~ ~-----

M. Pona I I C. Efzo
__ E_'_p__ _ __ H_"_'__

lli/H/f!r vliegverkeer

Luchtmacht opent gratis
OÓ-IlUIIIIIICI' VOOI' klachten
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Humor
De nieuwe salirische roman van
hel suksesvolle schrijversduo
Hanie Jekkers en Koos Mein.
derts heeft als litel 'DeZingende
Zwanehals'. Na hun stormach-
tige debuut mei 'Tejo'(I!>dedruk)
volgden vervolgens 'Uit de
school geklapt' en 'Kunstmet pe-
ren' en nu dan nummer vier.
Het is het verhaal van een een-
voudige Haagse loodgieter, die
de lop van de showbusiness
weet te bereiken. Die zingende
zwanehals is Siem Eikenstein
die waarschijnlijk nog steeds bij
zijn moeder zou hebben ge.
woond. ware het niet dat hij. bij
toevaL verliefd raakt op een
meisje meI een blauwe Suzuki.

De dame die bij deze auto hoort
isYvonne, een wijkverpleegkun.
dige die met haar 23jaar al meer
ellende heefl gezien 'dan in alle
Rondom Tienen en Vingers aan
de Polsen bij elkaar'. Gelukkig
voor haar È'nvoor Siem beschikt
ze 'over een incasseringsvermo-
gen waar AlexBlanchard bij zou
verbleken'.
Via een dianee aan misverstan.
den en toevalligheden (zijn on.
gehuwde moeder knoopt een re-
latie aan met de ex-reklame.
man Frank, Yvonne ontvangt
van een bejaarde een schrift met
gedichten, enz,) belandt deze
loodgieter in de showbusiness.
Ondanks zijn suksessen blijlt hij
hel loodgietersvak trouw, zodal
het geen verbazing behoef1 te
wekken dat hij uiteindelijk met
het hem in de schoot geworpen
geld het bedrijf van zijn baas
overneemt.
Dit boek zal ongetwijfeld zijn
weg vinden naar een heel breed
publiek.
Harrie Jekken en Koos Mein-
derts: De Zingende Zwanehals.
De Harmonie. Amsterdam 1'390.
193blz. f 19,90.(WH)

Detective
Mei haar detective 'Dodelijke
hartstocht' (1989) vestigde de

Amerikaanse schrijfster Orania
Paparoglau nadrukkelijk de
aandachl op zich. Vorigjaar ver-
scheen als het ware een (geheel
los te lezen) vervolg op dit boek.
namelijk 'Moordende Liefde'.
Wederom met de opvallende.
schrijvende verschijning {1k ben
een meteT lachtig lang en weeg
zevenenvijftig kilo. Mijn hacIl is
erg dik en blond en reikt totmijn
middel. 1 Pay Mckenna in de
hoofdrol.

Haar nieuwste boek beginl waar
haar eerste eindigde: met het
wijzen van het vonnis in 'haar'
vorige zaak. Deze zaak heeft
haar overigens geen windeieren
gelegd. Ze heeft het twaalfka-
merappartement van één van de
vermoorden geërfd en er ver-
schijnt een èçht boek van haar
hand over haar belrokkenheid
bij de zaak. Dooralle publiciteit
is haar marktwaarde enorm ge-
slegen. Ze aanvaardt, weinig
enthousiast. een baan als redok.
lrice van een nieuw tijdschrift.
krijgt een buro mei een grote. in-
trigerende kast. Wanneer ze, op
de eerste werkdag, deze kast
opent valt er een lijk bovenop
haar: een met een schrijfmachi-
nelint gewurgde man. Een paar
dagen later wordt er opnieuw
een lijk gevonden. Op hel ma.
ment dat een, in haar ogen on-
schuldige, verdachte wordt ge.
arresteerd kan Pay het niellaten
zichmeide zaak te gaan bemoei.
en. Haar onderzoek brengt haar
in een wereld vol chantage, he.
roïne en verduistering.
Een even vlot geschreven als
verrassende detective.
Orania Papazoglou: Moordende
Liefde. Furie, Amsterdam 1990.
237blz. f 24,50.(WH)

Ergernis en liefde
Overal in de wereld wonen men.
sen die boeken schrijven. Dat
blijkl maar weer eens uit de ro.
man 'Dit eet ik niet" van de Réu-
nionese schrijver Axel Gauvin.
Nooit gehoord van Réunion? Ik
moest het ook opzoeken. Réuni.
on is een eiland. zo groot als de
provincie Groningen. dat zo'n
750km ten oosten van Madagas.
car ligt, in de Indische Oceaan
(een Frans departement). Hel ei.
land wordt bevolkl door o.a.
blanken, Afrikanen, Chinezen,
Indiers en Tamils en een veel-
heid aan menggroepen.

De hoofdpersoon in "Dit eet ik
niet' is de Tamil Subaya en de
plaats, waar nagenoeg het hele
boek zichafspeelt, is een school-
kanline, Wanneer de lessen zijn
geëindigd vallen de kinderen
uitgehongerd aan op het eten.
DezeSubaya heeft aan twee din-
gen verschrikkelijk de pest. Dat
is in de eerste plaats het feit. dat
er één keer per week rundvlees
op het menu staat dat hij als Hin-
du niel mag, maar soms ge-
dwongen wordt te eten ('Ik zal je
rundvlees laten vreten! Met ho.
mns en a1l1. Ten tweede het (eet-
19edragvan zijnmedeleerlingen
('£eTsteen stortvloed van kabaal
en vervolgens stopt, propt en
vreet iedereen zich von. Geluk.
kig is er ook nog iets waar Sub.
aya zich aan vast kan klampen,
dat is hel meisje Lino meI de
vlammend rode haren en 'de eni-
ge die al borsten heelt'. Alleen
tijdens de maallijden kan hij zijn
grote lielde zien, vandaar dat er,
ondanks alle ergernissen, loch
ook voor hem tijdens het eten
nog hel een en ander te genieten
blijft. Deze, in dagboekvorm en
met veel humor geSÇhreven. ro-
man is één van de drie boeken
die Gauvin op zijn naam heelt
staan. Te hopen is dat snel de
beide andere in vertaling zullen
verschijnen. want deze man uit
Réunion kan schrijven!
AxelGauvin: Dateet ikniet. Am-
bo, Baarn en Novib, Den Haag
1990. 152blz. f 25.-. (WH)

Ongrijpbare krachten
Het aardige van de (kleine) uit-
geverij De Geus is, dat ze naast
het werk van zeer gerenommeer.
de auteurs (o.a. Maya Angelou
en Zhang Jie)ook werk van aan.
komende auleurs op de markt
brengt.
Zoverscheen eind vorig jaar de
debuutbundel 'Het glazen oog'
van Guus Houtzager (geb. 1955).
De hoofdpersoon uit het titelver.
haal uit deze bundel, Roei
Groenhuizen, een wat in zichzelf
gekeerde jongeman, raakt op
zijn zeventiende hartstochtelijk
verliefd op z'n roodharige, verle-
gen, klasgenote Irene Draaijer.
Na vele omtrekkende bewegin-
gen heeft hij zoveel moed verzo-

meld, dat hij haar zijn liefde be-
kent. Haar antwoord laat aan
duidelijkheid niets te wensen
over: 'Jebent gek. Je bent stapel
gek. misschien ben je wel dron-
ken. maaTje bentook stapelgek',
Ondanks deze nadrukkelijke af-
wijzing 1001Irene hem niet meer
los. Zelfs wanneer ze reeds lang
gelrouwd is kan Roei nog steeds
niet van haar loskomen. Vele ja.
ren later, in onlredderde toe-
stand, zoekt hij haar opnieuw
op.

Ook in andere verhalen worste-
len de figuren met en tegen on.
grijpbare krachten. die hen beo
slissingen laten nemen die
haaks staan op wal hun ver-
stand hen eigenlijk ingeeft.
Daardoor weet Houlzager. keer
op keer, een dimensie aan zijn
verhalen toe te voegen en ze ver
te laten uitsteken boven 'gewo.
ne' verhalen.
Hopelijk laat zijn eerste roman
niet te lang op zich wachten.
Guus Houtzager: Hetglazen oog.
De Geus, Breda 1990. 109 blz.
f 24.50 (WH)

Vertellingen
In 'De zegenrijke staat van sher-
ry' schrijft Sjuul Deckwitzonbe-
wogen over de menselijke na-
tuur. Zij doet dat in versjes en
korte verhalen. Onder een ver-
nislaagje vrolijkheid worstelen
en knokken de personages van
Deckwilzmet hun problemen en
emoties. Er staan werkelijk
prachtige versjes (beslist niet
negatief bedoeld) in deze bun-
del. Dan denk ik met name aan
'Verdriet"en 'Johnny, de bordeel.
kar. Maar ookhaar verhalen zijn
meer dan de moeite waard. En
ook al gaan ze veelal over men.
selijk leed. loch eindigen ze bij-
na steeds opbeurend. Zoals ook
de bundel wordt afgesloten met
het positieve 'Ode aan de
vriendschap'. In éÈ'nvan de ver-
halen ligl een 36.jarige vrouw
'krachteloos Ie wenen' omdat ze
verlaten is door haar vriendin.
Ze moet nog van alles doen,
maar is ergewoonweg niet toe in
staat. Haar kat slaart haar aan.
Opeens hoort ze een stem: 'Lul.
ga fietsen'. Datgaat ze ookdoen,
van Amsterdam. langs de Am-
stel. naar de uitspanning 'Het
Kalfje' en weer terug. Onderweg
ontvangt ze openlijk aandacht
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voor zichzelf en haar fiets, het-
geen haar goed doet ('aandacht
is aandacht'). Het verhaal. som-
ber begonnen. eindigt met de
konstatering dat ze al 'een hele
dag zónder haar VOLOP GE-
LEEFD'heelt.
Zowelde versjes als de verhalen
heeh de auteur zelf van îlJuslra-
ties voorzien, die zonder meer
nog het nodige aan de tekst toe-
voegen.
De kring bewonderaars van hel
werk van Sjuul Deckwitz(o.a.le-
zers van hel blad Opzij) zal zich
met deze bundeling zeker ver-
breden.
Sjuul Deckwitz: De ~egenrijke
slaat van sherry. Van Gennep.
Amsterdam 1990. 76 blz. geïll,
f 19.50.(WH)

Mooiste boek
Wanneer er een prijs zouworden
toegekend voor 'het mooisle
boek van 1990' dan zou 'Alle
mensen hou.denvan geld' van de
Russische schrijver Daniil
Charms zeker een serieuze ge-
gadigde zijn, Alles, maar dan
ook alles {tekst. tekeningen van
Charlotte Mutsaers. omslag.
lay-ou.tl is bijzonder aan deze
uitgave.
Laat ik mij nu verder beperken
tot de lekst.
Deze in 1942,in een psychiatri-
sche kliniek, overleden Charms
zag lijdens zijn leven slechts
twee (l)gedichten gepubliceerd.
En dat terwijl hij alleen al voor
volwassenen (hij schreel ook
veel voor kinderen) zo'n 1500pa.
gina's tekst naliet. In 'Alle men-
sen hou.denvan geld' zijn29kor-
te verhalen bijeengebracht. Stuk
voor stuk dwaze. geestige, ab-
surde en fantastische verhaal-
ljes. In deze verhaaltjes gebeurl
werkelijk van alles :l:onderdat
Charms ook maar iets verklaart
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waarom ze gebeuren: een vrouw
bekloddert haar man met inkt.
iemand spuugt in een kopje wa-
ter, een oude man wordt op de
grond gesmeten, een man houdt
een lezing en wordt voortdurend
op zijn bek geslagen. en:o:.Vaak
eindigen de verhalen in een an-
ti-climax. Zools bijv. in het ver-
haal waar een hoge militair ver-
drinkl: Een menigte staat op de
kant te kijken hoe regiments-
commandant Se!X>9nov ver-
drinkt. Iemand zegt: 'Hij ver-
drinkt'. Waarop Charms het ver.
haallaat eindigen met: 'Enja. de
regimentscommandant ver-
dronk inderdaad. Lang:o:aambe-
gon hel volk zich te verspreiden.'
De één :l:al de stukjes van
Charms afdoen als flauwekul.
voor een ander hebben :l:ewel
degelijk inhoud. Ikbehoor lot de
laatste kategorie.
Daniil Channs: Alle menSen
houden van geld. Pegasus, Am.
sterdam 1990.72blz. geïll. f 25,-.
(WH)

Vader.zoonreleHe
Deik-figuur, in de nieuwe roman
'De Afwezige' van Dirk Ayelt
Kooiman. is als 12-jarige een
jongen meI een voortdurend te-
gendraads gedrag. Hijgedraagt
zich onaangepast, verzuimt zon-
der reden van school. weigert de
namen der bijbelboeken uit zijn

•..

hoofd te leren omdal er een in.
houdsopgave is (NBals zoonvan
een dominee), enz. Kortom een
zoon zijn vader onwaardig. Een
aantal jaren later, vlak nadat
zijn vader een hartaanval heel1
gehad, blijkt de verhouding va-
der-zoon nog nauwelijks verbe-
terd en is de zoon, in de ogen van
zijn vader, zoals hij op zijn
ziekbed verklaart, nog steeds
'vervloekt eigenwijs'. De, inmid-
dels. jongeman wordt van
school gestuurd, bakt van een
baantje in een Iilmlaboratorium
niets en zakt ook nog voor een
avendopleiding.
'Dat is a1Jemaa/ lang geleden
gebeurd', stelt de ik.figuur na
zo'n henderd bladzijden vast. In
het resterende deel van deze ro-
man woonl betrokkene de her-
denkingsbijeenkemst ter nage-
dachtenis van JooP den Uyl. in
de Nieuwe Kerk in Amsterdam,
bij. Tijdens deze dienst, waarbij
hij voor hel eerst in twintig jaar
weer in een kerk zit, kamen de
herinneringen aan :l:ijn vader
weer boven. Met name een ver-
nederende ervaring tijdens de
uitvaarldienst van zijn vader

dringt zich sterk bij hem op. De
kembinatie van die herinnerin-
gen en het overlijden van de sa-
cialistische voorman, met wie
hij heel bijzondere dingen heelt
meegemaakt. emotioneren hem
~L
Een schitterende roman, die je in
één adem uitleest!
Dirk Ayelt Kooiman: De Alwe~i,
ge. De Harmonie. Amsterdam
1990.130bb, f 24,50.(WH)

Vrede en veiligheid
De gigantische veranderingen,
inwat begin 1989nogOost-Euro-
pa heette, hebben heel wat ze-
kerheden op losse schroeven ge-
zel. Hoezeer het revolutiejaar
1989invloed heelt gehad op zo-
wel de internationale verhou-
dingen alsook op de Nederland-
se politiek en vredesbeweging,
blijkt uit de twaalf bijdragen in
het (zevende)'faarboek Vredeen
Veiligheid 1991J'.
In de verschillende bijdragen
worden de politieke konsekwen-
ties van deze ingrijpende veran-
deringen beschreven en beoor-
deeld en wordtaangegeven wel-
ke invloed een en ander heelt ge-
had op het Nederlandse defen-
sie- en buitenlands beleid en het
internatienale overleg (Confe-
rentie overVeiligheid en Samen-
leving in Eurepa, Verenigde Na.
ties en wapenbeheersingson"
derhandelingen),
Daarnaast is in dit jaarboek een
aantal nieuwe onderwerpen op-
genomen: het vraagstuk van de
mensenrechten, een overzicht
van politiek geweld, oorlog en
politieke vrijheden en de (on)me-
gelijkheden van vredesbeleid op
lokaal nivo..
Voorgeinteresseerden in de pro-
blematiek van vrede en veilig.
heid een 'must'.
Dr.H,W.Bomert(red.): Jaarboek
Vrede en Veiligheid 1990;Bewa.
pening, vredesbeweging en het
Nederlandse veiligheidsbeleid.
Studiecentrum voor Vredes.
vraagstukken, Postbus 9108,
6500HKNijmegen 1990.186blz.
f 27,50.(WH)

AAT'er in Indie'
In le moet nu gaan' beschrijft
ex-dienstplichtig saldaat H.C,
Peters zijn diensttijd in het voor-
malige Nederlands Indië (1946-
1949),Alséén van de eersten, als
AAT'er ingedeeld bij de Zeven
December divisie, wordt hij, in
de herfst van 1946. naar Indië
uitgezenden. Valgens de rege.
ring (destijds) ging het am een
politionele taak, maar Peters
spreekt zeil over een jarenlange
guerillastrijd. Een strijd waar
hij, emdat hij is ingedeeld bij
een verzorgende eenheid, beo
duidend minder bij belrokken is
geweest dan bijv. de inlanterie-
eenheden (waar zijn broer bij
was ingedeeld). Deauteur is dan
ook van mening dat zijn boek
niet moet worden gerangschikt
onder de kategorie oorlogsboe-
ken. Wat is het dan wel?
Het is het persoonlijke relaas
van een drietenner.chaulleur.

die drie faar tropendienst ver-
richtte. Over de problemen waar
de 'gewone jengens' bij het aan,
en alvoorwerk tegenop liepen:
het rijden in bergachtig gebied
over moeilijke passen, versper-
ringen op verbindingswegen,
enz, Toch stenden de AAT'ers,
ook al bevonden ze zich niet in
de voorste linies, regelmatig on-
der grote druk en ebde de span-
ning pas weg wanneer ze 's 0-
vends het porlier achter zich
dicht sloegen (vooral tijdens de
Tweede Politionele Aktie en
daarna),

Toch heelt Peters gelijk met zijn
opmerking dat het geen oorlogs-
boek is. Dat ligt evenwel niet zo-
zeer aan het thema. maaraan de
wijze waarop het is geschreven:
het is meer schrijven ever dan
een beleving van binnenuit. Dat
maakt dat het boek slechts inte-
ressant is voor oud-Indië-gan-
gers en veel minder voormilitai-
ren van nu (dit in tegenstelling
tot de boeken van AnI. P. de
Graall).
H.C. Peters: Je moet nu gaan.
Van Wijnen. Franeker 1990.200
blz. geïll. f 25,-. (WH)

Hoofdpijn
Hooldpijn is een lastige en veel
voorkomende kwaal en past als
zodanig in de trend die deskun-
digen lijken te volgen em er een
voor de leek begrijpelijk boekje
over te schrijven. Het boekje 'AI,
les over hoofdpijn en migraine'
van de Britse neuroloog Blau is,
zoals de achterkant vermeld. be-
doeld om al deze lijders te hel-
pen en zelfs iets aan de pijn te
doen; een zelthulpboekje dus.
Echte concrete richtlijnen om
wat aan je hoofdpijn le doen
krijg je niet. Het is meer een vari-
ant van "Dokter als ik 'zo' doe
dan doet het pijn'; waaro.p de
dokter zegt: .,Dan voorlopig
maar niet meer 'za' doen". In fei-
te wordt de hooldpijnl ijder gead-
viseerd om voor zichzelf zeer
goed te analyseren welke gedra-
gingen. eet- en drinkgewoonten.
etc, een positief dan wel nega-
lief ellect hebben ep de hoofd-
pijn c.q. migraine, en vervol-
gens leefgewoonten aan te pas-
sen enlol bepaalde zaken te ver-
mijden die hoofdpijn kunnen op-
roepen.
Dit is de auteur echter niet euvel
te duiden. gezien hel bijzonder
complexe karakter van hoold-
pijn. In de geneeskunde ont-
breekt er wat betreft hoofdpijn
nog veel kennis en is het een on-
derzoeksveld dat nog valop in
ontwikkeling is. Blou voert ons



door deze ingewikkelde materie
op vrij uitvoerige wijze. Hij laat
zien welke lactoren en mecha-
nismen tot hooldpijn kunnen lei-
den. Neurologische ziekten,
kaak- en tandproblemen, ge-
bruik van bepaalde voedings-
stoffen, allergieën, stressen nog
veel meer. Daarnaast geeft hij
een beeld van de stand van het
wetenschappelijk onderzoek,
welke hypothesen er bestaan
omtrent de diverse vormen van-
hooldpijn en de mogelijkheden
van medicamenteuze behande-
ling. Hij bespreekt zeUs de rela-
tie tussen arts en patiënt.
Kortom, een goed voorlichtings-
boekje (dat overigens voor het
grootste gedeelte over migraine
gaal), als zellhulpboekje wat
minder geslaagd.
J. N. Blau: Alles over hooldpijn
en migroine, Ambo, Baarn 1990.
200 pagina's, f 29,50. (U)

Vierhandig leven
'La vie à quatre mains' noemde
de franse schrijlster en pioniste
Catherine Lépront haar biogra-
fie (Parijs 1988) van de pianavir-
tuoze en componiste Claro Schu-
mann-Wieck, waarvan vorige
herlst een Nederlandse verla.
ling uitkwam. Lépront verdeelt
het leven van Clara in drie tijds-

delen: de periode Wieck (1819-
1840), de periode Schumann
(1840-1856) en de periode Brahms
0856-1896). Daarmee is tegelijk
de kracht én de zwakte van dit
boek, maar misschien ook wel
van Clora's leven, oongegeven.
Want in deze reconstructie van
een rusteloos, creatief en zeer
arbeid:lQam vrouwenleven (het
vierhandig slaat niet alleen op
de muziek). drukten de genoem-
de mannen hierop een onuitwis-
baar stempel. De autoritaire va.
der en uitmuntende pianoleraar
friedrich Wieck was enorm om.
bilieusen 'pasteapCIaradezell-
de methodes toe als Leopold Ma-

zart op zijn zoon WoIJgang.'
Op haar negende hod Clara al
enkele succesvolle concerten
gegeven en vier polonaises ge-
componeerd, toen de IS-jarige
rechtenstudent Robert Schu-
mann haar medeleerling en
huisgenoot werd. Met de zwijg-
zame, uiterst belezen dichter en
componist deed niet alleen de
romantische muziek haar inhe-
de in het strenge huize Wieek,
maar ook menige lelie ruzie tus-
sen vader en toekomstige
schoonzoon, Robert 'vocht' vier
jaar voor een huwelijk met Clara
(in 1340), tot voor het gerecht: zij
was toen 21. hij 30.
Haar mateloze liefde en verering
voor Robert én diens muziek de-
den Clara een leven lang beo
stand zijn tegen de slagen van
het noodlot: ze verloor drie van
haar zeven kinderen, twee door
tbc en een in het krankzinnigen-
gesticht. net als zijn vader{1856),
Maar ook de meer dan veertigja-
rige intense vriendschap met
Brahms (die een jaar na haar
overleed. in 1897)betekende een
onschatbare steun,
Wat dit boek voor mij zo lezens-
waard maakte is echter de (indi-
recte) schildering van een tijd.
perk door Clara's contacten met
vele bekende tijdgenoten, zoals
de componisten Liszt. Mendels-
sohn, Chopin, Berlioz, haar
'aartsvijand' de antisemitische
Wagner, maar ook Goethe, Hei.
ne, Nietsche en talloze anderen.
Een goed. gedocumenteerde en
vlot geschreven biografie over
een complexe en eigenzinnige
vrouw, die helaas toch ook bij
Lépront nog teveel in de scha.
duw blijft van de door haar zo
bewonderde mannen.
Catherine Lépront: Clara Schu-
mann, een vierhandig leven. De
Prom, Baarn 1990, 22{)blz. ge\ll.
f 34,50. (fS)

Jezus in India
De Duitse godsdienstleraar Hol-
ger Kersten 09S]) kreeg in 1979,
meI een aanbevelingsbrief van
de Dalai Lama, toegang tot het
Tibetaans boeddhistische kloos-
ter Hemis op bijna 4000 m hoogte
in de Transhimalaya. Daarmee
trad hij in de voetsporen van de
Russische journalist Nicolai No.
tovilsj, die daar eind vorige
eeuw inzage had gehad in oude
geschrilten over de profeet Issa
Uezus), die in hei huidige India
zou hebben geleeld. Notovitsj
werd bij de openbaarmaking
van zijn bevindingen lors tegen-
gewerkt door de hoogste kerke.
lijk autoriteiten. Jezus' overle-
ving van de kruisiging (ook ver-
meId in de Koran) en dientenge-
volge de aantasting van het op-
standingswonder en de verlos-
singsidee was (en is) de Kerk
niet welkom.
Kersten deed het onderzoek nog
eens over en niet zo dunnetjes.
De resultaten van uitgebreide
bronnenstudie (taalkundig, his-
torisch, geografisch, archeolo-
gisch). raadpleging van deskun-
digen en de minutieus nagetrok-
ken geschiedenis van de amstre-

den 'lijkwade van Turijn' legde
hij vast in '}esus lebte in lndien'
(München 1983).Het boek beleef.
de in 1989 al z'n tiende herdruk
en een dozijn verschillende ver.
talingen, vorig jaar ook in het
Nederlands.
Het is buitengewoon interessant
materiaal geworden over de (ve-
Ie) onbekende jaren van fezus,
geboren 7 v. Chr., kruisiging in
33 en gestorven na ao in
Kashmir.
Maar niet minder over de her-
komst van de Hebreeërs: de
vlucht naar Egypte en de waar-
schijnlijk boeddhistische oplei-
ding van de jonge Jezus in
Alexandrië: de gemeenschap
der Essenen en hun 'elite' van
Nazoreeérs, die goed bekend
waren met oude Oosterse wijs-
heden en 'magische' genees-
kunst (hetgeen een andere visie
mogelijk maakt op de opstan-
ding); het reïncarnatiehegrip in
Oude en Nieuwe Testament; de
Dode Zee-rollen van Qumran
(het klooster der Essenen); fezus'
jaren in Perzië onder de naam
Yuz-Assal (leider der gereinig-
den); het 'beloofde land' Kash-
mir, waarvan de bevolking van
Israëlitische afkomst is en waar
zich de graven bevinden van Mo-
zes, Maria en fezus; enz. enz.
Een 'ongelooIlijk' boeiend en
vaak spannend boek, dat tot slot
nog 25 pagina's bevat met tijdta-
bellen, noten, literatuur en re.
gister en bovendien vele teke.
ningen en bijna 40 loto's (deels in
kleur).
Holger Kersten: fezus leelde in
India. Ankh-Hermes, Deventer
1990,272 blz. geïll. f 49,50. (fS)

Surinaamse tori
'Een man leefde met een VTOUW

en ze maakten gevaarlijk veel
rumoer met elkaar, dag in dag
uil. Ze vochten en vochten en
vochten. één halernij( .. ,J,
Die man zijn hoofd ging er van
breken. Hij dachl: hoe ga ik
doen? Ik kan niet meer tegen al
dat schandaal, het vreet mijn
nieren op, ik verveel ervan. Die
vrouw is hakelig. Ik kan niet tol
haar praten en ik kan haar ook
niet rammelen.
Die vrouw dacht: nooit zegt hij 0/

ik iels goed doe, of njet goed. Ik
strijk zijn hemden prach tig glad,
hebben zegenoeggomma? Heb-
ben ze teveel gomma? Ik doe
mijn oost, maar met niets kan ik
hem pieusen. '
Zo hegint het korte verhaal 'Wan
adyersitorilEen gelijkenis' dat
de kunstschilder en dichter Ed
Hart hoorde van een bigi sma
(oudere vrouw) en dat hij door-
vertelde in het Sranantongo aan
Michiel van Kempen. Deze ver-
tooide het in het Surinaams Ne-
derlands en nam het met 41 an-
dere op in zijn verzamelbundel
'Hoor die Toril Surinaamse ver.
tellingen' (met een inleiding en
een overzicht van de vertellers
en schrijvers).
Michiel van Kempen (]9S7) pu-
bliceerde eerder al drie boeken
over en met Surinaamse litera-
tuur. waarvan hij een enthousi-
ast pleitbezorger is. Daarvan ge-
tuigt ook deze verzameling van
vrijwel zonder uitzondering
schitterende labels, sprookjes,
orale vertellingen en eigentijdse
verhalen. De mondelinge over-
leveringen zijn afkomstig van
verschillende Indiaanse en bos-
negerstammen, hindoslanen en
javanen, maar ook een tiental
geschreven ve~halen zijn door

die orale traditie geïnspireerd.
Naast een aantal schrijvers van
naam (Astrid Roemer, Albert
Helmon, Hugo Pos), debuteren
ook jonge en oudere auteurs met
verhalen, die reikhalzend noor
meer doen uitzien. Ik weersta de
verleiding namen te noemen,
want dan doe ik minstens lwin-
tig andere te kort. Een prachtige
bundel. die met veel humor.
spanning en wijsheid garant
staat voor uren leesplezier!
Hoor die tori! Samengesteld door
Michiel van Kempen. In de Knip-
scheer, Amsterdam 1990, 268 blz.
f 32,50. (fS)

Wim Heij. Louis Zand,lra.
frank SpoelsIra
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