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GEESTELIJK

EGO is het maandblad van de dienst Humanistisch Geestelijke Verzorging
bij de krijgsmacht. Het lezerspubliek bestaat derhalve hoofdzakelijk uit
militairen, dienstplichtig zowel als beroeps. Verrewe~ het grootste deel
van de oplage van EGO komt terecht bij dienstplichtigen, met name bij
hen die zich laten inschrijven bij de dienst HGV. Maar ook deelnemers
aan de gv-uren van humanistische raadslieden (m/v) of aan een gv-confe.
rentie in het Coornherthuis in Zeist, of zij die wel eens aanschuiven aan de
leestafel in een humanistisch militair tehuis, kunnen daar met EGO
kennismaken.
Vanaf die diverse ontmoetingsplaatsen - behorend tot het werkterrein van
de humanistisch ~eestelijke verzorgers - bereikt ons nogal eens de 'klacht',
dat men niet altild weet wat het woord 'geestelijk' precies betekent. Op
~ich is dat niet zo vreemd, omdat het woord voor meerdere uitleg vatbaar
os.
Met 'geestelijk' kan men b.v. de menselijke psyche bedoelen. Ook kennen
we allemaal de associatie tussen 'geestelijk' cn godsdienst. Het woord
'geestelijk' wordt dan gekoppeld aan een goddelijk beginsel.
Ook kennen we de vertaling van 'geestelijk' naar kerkelijk. 'Geestelijk'
heeft dan volgens sommigen te maken met kerkelijke zaken als het gebed,
sacramenten en liturgie met haar mogelijke dogma's enz. Vanuit deze ker-
ken kennen we dan ook de Z.g. geestelijken, dominees en pastores die van-
uit hun levensovertuiging, resp. het protestantisme en het katholicisme, in
het leven staan en geestelijk werk doen onder leden van hun gemeenten of
parochies. Op deze manier zou het kunnen lijken dat het woord 'geeste.
lijk' min of meer het eigendom is van de kerken. Dat is een te beperkte
voorstelling van zaken.

leder mens heeft zonder meer een geheel eigen geestelijk leven. Dat hoeft
(nog) niet per definitie gekoppeld te zijn aan een levensovertuiging, leder
mens kent het gebied in zichzelf waar allerlei levensvragen bewaard lig-
gen. Iedereen heeft eigen vragen over b.v. het leven en de dood, maar ook
vragen over de aard van de dingen, alsmede over de zin en betekenis er-
van.
Als jij, bijvoorbeeld als dienstplichtig soldaat, bezig bent met de vraag op
welke manier je voor jezelf de zin van de dienstplicht helder kunt krijgen,
dan betreft het hier een heus geestelijk vraagstuk. Je bent je dan bewust
van die bepaalde werkzaamheid in je bewustzijn en koppelt deze vraag
vervolgens terug vanuit dit bewustzijn naar wie jij bent. De manier waar-
op jij vervolgens je eigen antwoord geeft op wat voor jou die specifieke
ZIO en betekenis van de dienstplicht is, is een hoogst persoonlijke eigen crc-
atie.
Iedereen is vrij om vanuit zijn of haar eigen levensovertuiging met geeste-
lijke vraagstukken om te gaan en bezig te zijn.

Humanisten vinden dat je die zin en betekenis vorm kunt geven vanuit je
eigen specifieke kwaliteiten. Immers een mens heeft meer dan voldoende
vermogen tot het maken van goede afwegingen en keuzes voor zichzelf,
ongeacht de levensvraag die het betreft. Het vinden van antwoorden op el-
ke levens- en zingevingsvraag valt onder de persoonlijke verantwoorde-
lijkheid van ieder mens afzonderlijk. De mens heeft niet alleen het recht
om volstrekt eigen antwoorden te vinden op een manier die haar/hem het
beste past, de mens heeft ook de verplichtende verantwoordelijkheid ten
opzichte van zichzelf om deze te leren vinden. De bedoeling hiervan is dat
een mens zelfstandig leert zin cn vorm te geven aan de inhoud van het ei-
gen geestelijk leven, een geestelijk leven dat in deze zin van het woord di-
rect in verband staat met een verkenning van de beleving van de eigen bin-
nenwereld.
Een uitdaging!?

Redaktie
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VOEDSEL- EN MEDICIJNENHULP
AAN DE RUSSEN
'Het Westen heeft er alle belang bij dat het in het Oosten goed komt'

'Wanneer gesteld wordt dat goederen van onze hulpaktie op de zwarte
markt terecht zijn gekomen, dan heb ik het gevoel dat ik met een natte dweil
in mijn gezicht wordt geslagen,' aldus een ietwat fel reagerende sekretaris
van de 'Stichting Voedselhulp aan Russen' (VARA-TV-aktic), generaal b.d.
j.M.H.M. Sreenaert.
Een generaal die als 'Vutter' voedselpakketten en medikamenten naar 'zijn'
vroegere vijand brengt houdt zich, op z'n zachtst gezegd, bezig met ccn op-
merkelijke vorm van vrijetijdsbesteding. In ieder geval was dit gegeven intri-
gerend genoeg voor EGO-redakteur Wim Heij om met deze ex-militair te
gaan praten. Hieronder een samenvatting van het vraaggesprek, dat over
veel meer ging dan alleen de hulpakties van deze stichting.

U bent generaal h.d. der infanterie. Kunt 11,

in voge/vll/cht, scl1etsen waar ti zich in uw
carrière mee hezig heht gehoudm?
Ik ben in 1954 op de K:'viA gekomen.
Vervolgens ben ik, na een korte periode in
Venlo, naar Suriname gegaan. Daar heb ik
mijn eerste kontakten opgedaan met een
heel andere kultuur. Dat heeft zich nadien
in mijn loopbaan nog een aantal malen
herhaald, o.a. tijdens de vele hui[t~n1andse
oefeningen, maar met namt' doot mijn ver-
blijf in Libanon (1980). Verder ben ik al-
tijd behoorlijk internationaal geotiënteerd
geweest en was als zodanig ook werkzaam
(van '74 tot '78 als adviseur bij de
Nederlandse delegatie bij de NATO in
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Brussel). De rest van de tijd heb ik bijna al-
tijd hij het legerkorps gezeten, met uitzon-
dering van de laatste vier jaar, want die heb
ik doorgebracht bij een humanitaire mili-
taire eenheid, het Korps Mobiele
Colonnes. Een eenheid die niet bewapend
was en die zich bezig hield met mensenle-
vens redden.

jarenlang geloofde u niet al/een in de stra-
tegie van het aangepaste antwoord, maar
beoefende 11 ook met uw troepen, in 'ons'
vak op de Noord-Duitse laagvlakte, de
~'oorwaartse verdediging. De vi;and kwam
immers lIit het oosten. Reageert u daar
eens op.

Ik geloof nog steeds in een aangepast ant-
woord, hoewel de dreiging niet meer zo
duidelijk uit het oosten komt, althans een
heel ander karakter heeft gekregen. Waar
nu sprake van is, zou ik met onzekerheid
willen aanduiden. Ik noem een morbeeld.

'De dreiging heeft een heel ander karakter
gekregen'

Bij mijn laatste bezoek aan Moskou zei
Sjevernadze: ik heb twee zorgen. Eén zorg
betreft het wegkopen van kerngeleerden uit
ons land door van die Khadaffi-achtige lie-
den. De andere, aldus de toen nog minister
van Buitenlandse Zaken, is het versneld te-
rugkeren van al die militairen uit de
Warschau-pakt landen naar de SU, waar
geen kazernes voor zijn. Die, het was vlak
voor kerstmis, in tentjes 'op de hei' waren
gelegerd, en wel waren bewapend, maar
het met te weinig eten moesten doen. Er is
duidelijk sprake van onrust in nagenoeg al-
le republieken van het nieuwe gemenebest
en dientengevolge is het redelijk dat wij
naar het oosten blijven kijken. Natuurlijk
is het duidelijk dat de dreiging een geheel
ander karakter heeft gekregen, maar we
moeren niet uit het oog verliezen dat de ca-
pability er I10gsteeds is

Generaal b.d. J.M.H.M.
Steenaert: 'Het in-
pakken van de voedsel-
pakketten en transport
binnen Nederland ge-
beurde door
Nederlandse militairen.'

.-=-'-. .,..., -
.'"ë.-
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Uw afscheid vall de krijgsmacht viel min of
meer samen met de omwemeling in Oost-
EllrOpa. In plaats vall u tegen de Russen te
~'erdedigen gaat u nu, bij wi;ze van spre.
ken, met ~'oedselpakketten {mder uw arm
de Russen helpen. Lijkt mij nogal eell owr-
gang.
Lijkt zo... Ik heb altijd, gedurende mijn
verblijf in de krijgsmacht, het gevoel gehad
dat ik een bijdrage leverde aan het handha-
ven van de vrede. Door nu voedselpakket-
ten daar naar toe te brengen heb ik het idee
een bijdrage te leveren aan het bevorderen
van de stabiliteit in de wereld. Een escalatie
in het Oosten zou heel slecht zijn voor het
Westen. Het is dus bijna eigenhelang waar-
mee ik bezig ben.

U zegt eigellbelang. Bedodt u te zeggen dat
als wij ze niet helpen ze misschien wel eens
hier lIaartoe zouden kUlinell komen om "et
te halen?
ja, u zou het zo ongeveer kunnen opvatten.
Ene meneer Garrison, iemand die in de
denktank zat van Reagan, zei in ~toskou:
Wij komen helpen om de demokratie hier
te bevorderen. Geen hulp bieden zou bete-
kenen dat de demokratie er niet komt of te
lang uitblijft. Een niet-demokratisch geko-
zen regering is, in principe, gevaarlijk voor
de omgeving. Er is heel duidelijk sprake
van eigenbelang. Natuurlijk speelt er ook
een humanitaire component mee. ~1aar
daar waar er sprake is van grootschalige
hulp aan de Russen is stabiliteit in de we-
reld het belangrijkste oogmerk en niet het
hulp bieden aan de medemens.

U bellt sekretaris van de 'Stichting
Voedselhulp aan de Russen'. Met name
daar wil ik met u over praten. Want over
die voedselhulp doen Imgal eens kritische
geluiden de ronde. Wat is precies uw taak
bi; deze stichting?
Naast sekretaris hen ik ook logistiek ver-
antwoordelijk. Dat wil dus zeggen dat ik
de verantwoording draag vanaf het mo-
ment dat de penningmeester het geld vrij-
geeft om in te kopen tot het moment dat
het is uitgedeeld aan de gebruiker.

Als een slechtziende vrouw probeert een
toUtl' om de doos (van ca. 12 kg) te doen,
schiet niemand te hulp ..
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Kunt /I dat xehefe af te leggen trajekt eens
toelichten?
De voorzitter van de stichting, de hekende
industrieel Sickinge, zei kort nadat de op-
brengst van de grore VARA-aktie bekend
was: Wij zullen de klus goed volbrengen.
Op dat moment (december 1990) was het
al bekend dat geleverde hulpgoederen aan
Roemenië op de zwarte markt terecht wa-
ren gekomen. Goed volbrengen hield voor
hem in goed voorbereiden. ~u weet iedere
militair dat wil je een goede uitvoering heb-
ben je een goede voorbereiding moet doen.
Wi, hebben ons dan ook eerst twee maan.
den bezig gehouden lIIet de vraag hoe we
het wuden organiseren. Het kernpunt in
deze fase was: waar is de meeste behoefte
aan en hoc organiseer ik de distributie ter
plaatse. Toen de omvang van de behoefte
bekend was en de plaatsen waar het naar.
toe wu gaan, zijn we gaan inkopen.
Gedeeltelijk hadden we goederen in natura
gekregen - voedsel zowel als medikamen-
ten - gedeeltelijk hadden we geld gekregen.
De volgende stap was het samenstellen van
een verantwoord voedselpakkl."f. Dat heb-
ben we gl."daan in samenwerking met het
Ministerie van Lanèbouw. Daarna hebben
wc, in nauw overleg met de ziekenhuizen
ter plekke, gekeken aan welke medikamen-
ten er behoefte was. De mensen in de voor-
malige Sovjet-Unie zien er goed gevoed uit,
dit in tegenstelling tot bijvoorbel."ld de
lIIensen in sommige delen van Afrika.
Maar onderzoek ter plaatse wees uit dat
die mensen voornamelijk aardappelen
aten, waardoor ze ziek werden. Daar wa-
ren geen medikamenten voor.

Heeft u enig idee hoe het mogcliJk was dat
er gee" medikamenten wart'n?
Die medikamenten kwamen voorheen
hoofdzakelijk uit de Warschaupaktlanden.
Die landen hebben nu hehoefte aan wester-
se valuta en produceren l,,'!.arommet hun
farmaceutische industrie voor het westen,
waardoor ze dollars krijgen. Leveren dus

'We stuurden nict meer dml twee of drie
Frac1Jtwage'lsmet vocdselpakkettcll ergCIlS
naar toe.'

niet meer aan Rusland, waardoor het me-
dicijnentckort aldaar is opgelopen tot w'n
80%.

'Het medicijntekort in de voormalige
Sovjet-Unie belooplzo'n 80%'

Jullie ginxell het aksent op medicijnenhulp
leggen?
ja, alras werd overgestapt van voedselhulp
naar medicijnenhulp. We hehhen van de
ophrengst ongeveer éénderde besteed aan
voedsel en tweederde aan medicijnen. Aan
winkelwaarde hebben wij voor circa 16
miljoen gulden aan voedsel geleverd en aan
medicijnen voor vele tientallen milioenen
guldens.
Na de fase van fact-finding, door phar-
maceuten en artsen - dus het kijken wàt er
nodig is en waar - gingen we vervolgens de
bestellingen plaatsen bij de industrie en
daarna het inpakken. De voedselpakketten
werden ingl."paktdoor Nederlandse militai.
ren op de vlieghasis Ypenburg. Daarna zijn
de voedselpakketten naar Rusland getrans-
poneerd met Nederlandse vrachtwagens.
De medicijnen zijn ingepakt door een be-
drijf, omdat dat deskundigheid vroeg, en
zijn hoofdzakelijk met Russische vliegtui-
gen daar naartoe gevlogen. Met iedere zen-
ding gingen mee óf waren al aanwezig
Nederlanders die de Russische taal beheer-
sten. Die kontroleerden ter plaatse of alles
aankwam en of alles werd gegeven aan
mensen en ziekenhuizen die ervoor in aan-
merking kwamen.

Ik hegri;p dus aan de mensen die flit jullie
vuorrmderzoek tevoorschijn waren geko-
men?
ja . .\let die fact-finding was nit.'t alleen de
plaats vastgesteld en wat er nodig was,
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maar ook op welke wiju het gedistrihu-
eerd zou moeten worden. Dat is per plaats
verschillend georganiseerd. De ene keer via
een kerkelijke organisatie, de andere keer
via het lokale Rode Kruis of een kulturele
vereniging. Wij werkten dus uitsluitend
met groeperingen waarvan we zelf hadden
kunnen vaststellen dat het goed kon lopen.
We distribueerden ook steeds kleine hoe-
veelheden. We stuurden niet meer dan twee
of drie vrachtwagens met voedselpakketten
ergens naar toe, met twee of drie kontro-
leurs, zodat men steeds kon overzien waar.
mee men hezig was. Her voedsel werd naar
een opslagplaats gebracht waat arme men.
sen leefden.
Dat hen ik nog vergeten te vertellen. De
doelgroep was arme mensen, kinderen en
ouden van dagen, met een inkomen tot 83
roebel per maand. Ter illustratie: een kilo
aardappels kostte drie roebel. Die mensen
konden dus vrijwel alleen maar aardappe-
len eten. Die hadden daarboven nog iets
extra's nodig.

'Van de verzonden pakketten is er niel één
verloren gegaan'

Het voedselpakket dat wij stuurden, we
hebben er 100.000 gestuurd, was van een
diverse samenstelling. Daarnaast hebben
we nog veel hulk gestuurd. We kregen bij-
voorbeeld 500.000 pakken koffie en wc
verzonden 100.000 voedselpakketten, dus
hielden we 400.000 pakken over. Die werd
dan als hulk verscheept naar Sint
Petersburg en werd daar via bonnensys-
teem uitgeteikt aan bejaarden. Die moesten
zich legitimeren en tekenen voor ont-
vangst. Er is dus echt alles aan gedaan dat
voor wie het bestemd was het ook daad-
werkelijk kreeg. Of betrokkene het daarna
verhandelde hoef je niet meer in de gaten te
houden. Sterker nog, dat is hun goed recht.
Iemand die geen koffiemolen heeft en zijn
bonenkoffie ruilde kan en mag je dat ook
niet beletten.

U denkt dat door dit soort ruilingm het
idee voedillg heeft gekregen dat de geWIl-
den goederen niet alti;d bi; de juiste men-
sen terecht zi;n gekomen?
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ja, dat denk ik wel. Ons systeem zat wel zo
in elkaar dat ik rustig durf te zeggen dat
van de verzonden pakketten er niet één ver-
loren is gegaan. Dat wret ik zeker!
Nogmaals, dat rr mensen zijn die goederen
geruild hehhen, iets wat daar heel normaal
is, dat geloof ik direkt. Helaas is het een
feit dat, door slechte begeleiding en distri-
hutie, goederen van andere landen wèl op
de zwarte markt terecht kwamen.

Wat de medikamenten betreft, was dat een
even waterdicht s)'steem?
Wij hebben 161 ziekenhuizen bezocht.
Daar zijn er 118 van geselekteerd. Deze
hadden een behoefte aan alle medikamen-
ten. Wij hebhen ons echter beperkt tot de
meest vóórkomende en goedkoopste medi-
kamenten. Waarom? Omdat je daar de
meeste mensen mee helpt. Bijvoorbeeld
pijmtillers, anti-hiotica, spuiten, infuusma-
teriaal, enz. Zaken waar je vrij gemakkelijk
in hrt Russchisch bijsluiters bij kon maken.
Lukte dat niet, dan zonden wij er deskun-
digen naartoe om de artsen te kunnen ver-
tellen waar de medicijnen voor gebruikt
konden worden. Wij hebben gedurende het
gehele trajekt cr steeds mensen van ons hij
gehad die de Russische taal beheersten.
Omdat we steeds werkten met kleine hoe-
veelheden heeft de aktie ook zo lang gelo-
pen en loopt deze nog. Er is absoluut niets
verloren gegaan!

Valldaar de getrriteerdlJeid walIneer de
hulp i/I negatieve zin in de publiciteit
komt?
ja. Wanneer gesteld wordt dat goederen
van onze hulpaktie op de zwarte markt te-
recht zijn gekomen, dan heb ik het gevorl
dat ik met een natte dweil in mijn gezicht
word geslagen.

'Iedereen op straat heeft een tas
bij zich'

U bent eind vorig ;aar /log in Moskou ge-
weest. Hoe was de situatie daar?
Iedereen die je op straat ziet lopen heeft een

'Ik heb wel eens gezegd: Geefgeneraal
SclJu'art::kopfeen nieuwe opdracht /IaZ'/I
Golfkommando'

'l'

Het uitde/en direkt aall de doelgroep.

tas hij zich. Ze zijn slechts met één ding he-
zig: het eten voor de dag van morgen. Dat
valt je ogenblikkelijk op. Wat mij verder is
bijgebleven is dat de memen heel erg egois-
tisch bezig zijn. Het is ik, ik en nog eens ik.
je moet niet denken dat mensen voor een
winkel een bejaarde of een invalide vöór
zullen laten gaan. Ze zijn alleen maar bezig
met hun eigen probleem op te lossen: hoe
kom ik aan eten. Voor het oplossen van de
werkelijk grote problemen zal het lastig
zijn voor de top daar bij de hevolking
weerklank voor te vinden. De hevolking is
gemakzuchtig. Dat bedoel ik niet als een
verwijt. Het heeft ongerv.'ijfeld te maken
met het nog niet om kunnen gaan met de
eindelijk verwon'en vrijheid. Het was be-
klemmend te moeten ervaren dat hier niet
een volk bezig was zijn prohIemen op te
lossen, maar dat iedereen allern maar voor
zichzelf hezig was.

Moet er meer hulp gehoden worden?
Iedere hulp is goed. Ook al lijkt het een
druppel op een gloeiende plaat, toch is het
goed. Al is het nog zo wenig, her i, in ieder
geval een morele ondersteuning. Iemand
die iemand in Rusland kent moet daar een
pakje naar toe sturen. Van gemeente naar
gemeente, van stad naar stad, van land
naar republiek. Op alle nivo's moet er ge-
holpen worden. Geef ze het gevoel dat ze
niet alleen voor de klus staan. Praten we
over de massale hulp, op gang te brengen
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door EEG, de VS, cvt. met steun \'an de
NAVO, dan kan die hulp pas gued op png
komen door çentraal de zaak heel goed te
koördinercn en een onvoorstelhaar goed
distrihutiesysteem ter plaatse te ontwikke-
len. Een geheel ander systeem als wij met
onze stichting hanteren. Daar heb je zoveel
begeleiders voor nodig dat je dat bij zo'n
massale hulp gewoonweg niet op kunt
brengen.

U noemdr zoë/'ell de NA VO. 111welke ma-
te ZOl/den da,lr/)ij de kriigsmacliten t'ml de
diverse lidstatNI ingesch"keld kllf/nen wor-
den?
Ik denk dat massale hulp uilsluitend op de
militaire manier kan worden gehaden.
\'7aarom? Om w'n groot projekt te onder-
nemen in een land met zo'n gehrekkige in-
fra-struktuur heb je de krijgsmacht nodig.
,\flilitairell zijn gewend aan grootSl:halige
optredens, verplaatsingen, bevoorradin-
gen, enz. Da.lr komt nog bij dal de krijgs-
maçht een calamiteitenorganisatie is. Dus
gewend aan onverwachte situaties.
Militairen etl logistiek zijn onverhrekelijk
met elkaar verbonden. De goederen mue-
ten ze natuurlijk via andere instanties krij.
gen, maar hel logistieke aspekt zou door
militairen moeten gebeuren, Ik heb wel
eens gezegd: 'Geef generaal Schwarukopf
een nieuwe opdrachl na z'n Golf.komman.
do'. Overigens moet niet de gehele NAVO
het gehele RUssische gemenebest voor zijn
rekening nemen, maar een klein land als
Nederland de een of andere grote stad en
grotere landen een hepaalde repuhliek.
Deze direkte hinding is, om allerlei rede.
nen, heel helangrijk.

'Massale hulp kan alleen op een militaire
manier worden geboden'

W'JllIIeer ik l/ zo enthousiast hoor praten
ot'er het lJulp bieden aall de voormalige
Sovjet-Unie, denk ik d.lt het m'et tel'eel xe-
zegd is d<lt l/ op het standpuIlt staat d<lt het

Weet ft' IIOg,
twee j.lar geled,'/!:
dl' l'alIJJlI de Berlijnse mUllr;
1'11het ;:ich losmaken l'an Oost. Europese
l.lndell//it het m.lchtige Sovjet-Rijk?

W'eet je nog,
eell ja.lr geleden:
de l'erenigillg I'an de twee Duitslandtw?

\I/eet je nog,
eelt half jdar geleden:
de coup i'l de S/wjet-Uni!'?

EGOI MAART 1991

\l'('stm Oost-Europ.l niet a,1II zijn lot nMg
ol'erl.lten. \Vanneer dat volgens l/ inder-
daJd zo is, kunt /I het U'.larom da.lrvan,
a.ln hl,t slot l'an dit gesprek, aangellen?
Ik heb daar een drietal overwe~ingen voor.
Laat ik beginnen met het humanitaire. Nu
de mensen in het Oosten, en mer name in
Rusland, nèt op her moment dat ze einde-
lijk vriÎ zijn, in de problemen zitten, die 7.1'
dagelijks aan den lijv'e ondervinden, moe-
ten wij er iets aan doen.
Een rweede is de politieke kanr van de
zaak. \X'ij mOl'ten hen, door strukrurele
hulp, in de gelegenheid stellen de demokra-
tie aldaar gestalte te geven. Zij heblx'n er
daar net zo gOl'd re,ht op als wij hier om
zich in volle vrijheid te ontplooien.
\X'aarom wel al dil' inspanningen plegen
naar hel Oosten en waarom niet naar hel
Zuiden, naar Afrika, waar Je ellende zo
ontzettend groot is? Dat konflikreer!, dat
voelt iedereen.
Waarom dan toch die inspanning oost-
waarts? Omdal, hoe gt'vaarlijk het ook is
het op te merken, de nood in het Ooslen
niet struktureel was . .\1en leed er geen hon.
ger, er was zelfs sprake van een 7.ekere wel-
vaart. ~let het verkrij~en van de vrilheid is
het tegelijkertijd bergafwaarts gegaan met
die welvaart. En de kans dat men zich
daartegen afzet en dus de kans dat het daar
gJat escaleren, dat cr toch weer iemand de
macht grijpt, dat er door iemand gedreigd
zal worden met de daar nog aanwezige
kernwapens, e!ll., die kans is de derde
overweging waarop het \'('esten hel
Oostblok te hulp moet kumen. Bij dit laat-
ste argument is namelijk de veilighrid van
het Westen rechtstreeks in het geding.
Het Westen heeft cr dus alle belang bij d,H
het in hel Oosten, 7.0 snel mogelijk, goed
gaat. Overigens denk ik pt'rsoonlijk dat

'Konc Icrmijn hulp aan Oost-Europa kan
op termijn de hulp aan de Dcrde Wereld-
landen verbeteren'

Wet'! Ie nog,
drie 11l.l<1ndl'J1geleden:
de 1'<l/I'an Gorbatsjol',
1.'11de o(!richting I'all !Jet gemenebest?

\Veet je /Jog,

hoe opgelucht wij reageerden op de moge-
li;ke democro.ltisering in liet Oost-blok?

\Veet jl' f/og,
dat het W!esten Of) allerlei wijzen t'n toon-
aarden heeft gezeg,/ d.lt liesturen, in,fus-
trieëll t!1Imense/l daar moeilijke tiMen tege-
moet ZOllde" gaan?

Weet je /log.
dat //.'1'toe/l ::t'iden ,l.lt het lallg zou dl/ft'n
lJOord.lt er st.lbiliteit ZOII zijn d".lr?

\Ven je /log,
dat we tOI'n lIIass.lalIJeIJ!Jt'/I Keugd d,lt u'e
daar "westelI he/peil?

Weet je:
ik denk dat 11'1.'(JIIS 1/11pas re,l!isere/l W<ltde
realiteit d.lar is: 1'/1dat we j.lrell en jaren

En 1111 naar huis ...
Let op elrkele detuils:
- propJgandafoto aan de wam/
- zdkdot'k .lIs ha'l<h'at
- op doos staat in Russisch: 'Gegel'en ill
l'rielldschap'

hoc sneller cr een 7.ekere welvaar! is in het
Oosten, hoc eerder ook van daaruit (weer)
hulp kan worden gege\'Cn aan bijvoorht'eld
Afrika,

W'imHI'ij

hl/lp en OIzdrrsteuning zuIlelI II/orten bie-
den, op alle mogeli;ke lII.:lnieren.

W'eet Ie:
ik denk d.lt we er /liet aall zullen olltkomell
ulf in te lel'erell om hen d.lar uit de 1'lIellde
te heIpelI.

Wat denk jij?
Steven

\\\01\ \U;\'S lalT
\\1: 1\\\ \\\\\H\
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Binnl."11de krijgsmacht ('indell !'eel reÎinies
plaats. Het grote pers{JlleelSllcrioop door
de dienstplicht, zal daar ee" belangrijke
oorzaak I'all zij", Doorgaans lIemen el.'l/
paar melIselI het initiatief. Ze !'errichtell
lied sl/irwerk om iedereen op te sporen,
tlooral als eIe elub reeds jaren uitee" is,
Uiteindelijk is het dali ZOller.Na (Ielejaren
ki,ken ze elkaar weer aan. mensen die kur-
te of lanKere tijd moesten sallU'lI/{'erkell.
Ht'! wordt l'ell gezellige dag, met L'eelspij-
Uil en drankelI. Zo hoort dat ook, want
een relÏnie staat voor ee" gezellig samen-
zijll. lemalld met eell sprank,e ranClllle te-
gel/ het leger, de Iwerheiel of mede-relÏnis-
ten ZOII dali ook eell dissOllallt kll1mel/ zijll
L'oorzo'/1 bijeenkomst. Die mensen bliwelI

••REUNIE

waarschijnli,k weg, Wit je denkelI, De
praktijk is ,meiers.

Het onlallgs in Vrij Nederland gepubliceer-
de L'erhad van een aantal olld-strijders-ex-
dienstplichtigen vall de 7 december-di/'isie
is daar een voorbeeld l'atl. Uiteraard L'il/-
den deze inmiddels zestigers het plezierig
om elkaar regelmatig te {Jlltmoetell. Dat
het ook emotionele kontakten zij" is I'an-
zelfsf!rek(."/ld.Juist op latere leeftijd komt
het meer lIoor dat men zaken uit het !'erle-
den gallt (werde"ken, Met IJ/lil I'rt'arillgen
in oorlogsol1lst<llldigheden. komen dali de
prolJlemellllaak bOl'en, De behoefte 0111 el-
kaar te alltmoeten ligt dan ook L'Ourde
hand.

Alleen de wijze waarop deze bijeenkom.
sten {ilmlts L'indell,wekt op zijn millst ellige
wrbazing. Het !'erhaal va" de oud-strijders
is e(."/la'lIIeenschakelillg van kritiek die te-
recht is. Allereerst de grote leugen ill de
voorlichting aller de taak die ze te wachten
stol/d in de tropeli. Daarvan werd gezegd
dat de Indische bel'olkillg ze hard "odig
Ihlllden, nadat de Japa"lIers alles hadde"
Ilemietigd. Vervolgens werden ze als
slachWee per schip I'ervoerd, terwijl ze nug
mager waren door u/l({ervoeding (lanwege
de Duitse bezetting. Dat ze na lange tijd te-
mgkomend ill I,et vaderland gel.''' enkele
erkenning OI,dert'onden. Je zou denken,
deze mmmen hebben alle rancune tegen al-
les /flat ook maar naar ot'l'rheid en legerlei-
dillg mikt.

Alaar nee, men komt same" met die Ol'er-
heid en legerleiding tijdens de t,ele reÎinies.
M(."Il laat zich alsllog onderscheiden. Mell
(Iraagt erkelllling in de I'orm t'all een GV-
jaarbwrt. alsmede het heschikf";,lr stellen
(Ian een t,liegtllig om I"dollesië te bezoe-
ken. De bijeenkomsten vinden plaats in de
kazerne met t'ell diner lIoor rekening van
het rijk.

ZOII de tijd toch alle WIJl/den heren?
Misschien begrijp je dat aIleeli als deel"e-
mer aa" zo '" reiinie.

Cor Glit
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WEET JOHN WAITE WEL
WAT 'IE WIL:

:'\lisschicn daarom zocht Waite weer dl' he.
scherming van ern band, Bad rnglish. Van
de eersrl", gelijknamige cd lusten ze in
Amerika wel pap; s~'mphonische gelikte
hardro.::k, die net zo hea~'}' klinkt als
Hammer, heel geschikt dus ~'oor dl' FM-
stations in de St,Hes. Zijn gepassioneerde
lang wordt onder meer begeleid door ex-
juuTllry gitarist Neil Schon en dat leidt tot
Amerikaansr hits als T1Je Inice o( 10l'e en
W'hen I see YO/l smiie, maar weer eens een
hallad. En dan, dl" naar nu is gehleken ,11-
weer laatste cd, HJCkl..lSh .

Op de middelbare school kwam het vaak voor. de zogenaamde knipperlicht-
relatie. Aan-uit-aan-uit-enzovoort. Zanger Joho \Vaitc heeft daar ook cen
handje van. Hij is alweer uit Bad english gestapt, nog voordat Time stond
still goed en wel in de Nederlandse top-lO is beland. J\1ct deels dezelfde mu-
zikanten vormde hij meer dan een decennium geleden thc Babys. maar ook
daar had hij op cen gegeven moment zwaar genoeg van,
De tweede cd van Bad english, Backlash, verscheen eind vorig jaar. De eerste
single crvan, Straight fo YOllr hemt (een bescheiden notering in de top-40)
verscheen nog onder de naam Bad cnglish, maar met de volgende singlcrclea-
sc was cr alweer sprake van ccn scheiding. Time stood still komt uit onder de
naam Bad english & John Waite, alsof het gaat om een gelegenheidscombi-
natie. Voor het Nederlands publiek maakt dat, terecht, niets uit, want het
wordt de eerste echte hit in ons land voor Bad english en de grootste sinds tij-
den voor John Waite .

naam heeft sta,Ul (luister naast hovengl'-
noemde singles ook eens naar hrt homb'ls-
tische \'('hite lig1J/cl/ing), maar daarnaa,t
ook een aantal wrinig indruk achterlatendr
stevige rocksongs,
~u was er in 19S1 al ern \'rrzamel cd van
thr Bahys \.erschenen, AlI/llOlog)" ge-
naamd. De platrmnaatschappij hreft er al-
les aan gedaan overlappingen te voorko.
mt'n, Zo staat op The essell/ial ... één van
dl" drie top- iO hils in l\"edrrland van the
Bahys. A piea of the .lalall, ern nummer
dat natuurlijk op Antlm/og}' thuis hoon.
Helemaal wrbazingwekkend is het op bei.
de cd's ontbreken van de vierde (en klein-
ste) Bahys hit l'm (.lUllig.
M,IM daJrnaast staat cr genoeg op TI.'/;' cs-
sential, .. , twintig nummers maar liefst. Het
accent ligt voor,11 op \X'aite's eerste solo.
plaat. [gni/ioll uit 19S1, en er sta.1I1 twee,
nog niet eerder verschent'n nummers op.
Voor wie echt geïnteresserrd is in de zanger
john Waite birdt The essential ... een go\:d,
maar bij lange na niet volledig overlicht
van .s mam carrière. Voor wie wel wat van
hem wil hebben is het heter te wachtrn op
een echt goedt, verzamel cd, van het begin
van the Uabys tot het eindr van Bad eng-
Iish.

• Essentieel
Op hetzelfde moment dat Time stood still
(op de cd in een overigens mooirre uitvoe.
ring dan op single) de weg omhoog naar dl"
top van de Nederlandse hitparade had ge-
vonden, verscheen ook de cd The ('ssenti,11
Joim \Vo.Iite, ren vorm van een O\'erl.Îchl cd
van de Britse zanger in de periodl' 1971'1-
1986. John \'('aile komt eruit naar voren
als een dan wel gepassionerrdr, maar niet
altijd even dit'pgaande 7.anger, die een aan-
tal indrukwekkende nummers op zijn

• Vier minuten
Hl,t verhaal gaat dat
john Waitr nirr meer
d,m \'ier minuten nodig
had om Missing )'011 te
schrijl'rn. Het leverde
niet alleen een nummer
één-hit, maar ook dl" no-
dige hoon op. Luidde de
rerste regel niet
'E\'ernime I think of
you',' naar een van de
grote hits van the
Bahys? :-';ou dan. D,lt je
als ffiluikaJlt jat van an-
deren is tot daaraanwe,
met ren heetie tact valt
dat nog ,lis rrrhelOon
uit te leggen. maar uil ie
eigen werk citert'n en
dan nog wel zo letter-
Iilk. Jat is eigenlijk al-
lern ma,lT zielig, 7.0 luid-
dl" de kritiek.

hardrock groepen, het meeste succes op.
:\1et name zijn dat lsll'( It time (1977) en
b,t>rytiml' f tlllllk o(Fm (1979).
Opvallend is het nagenoeg onthreken van
succes in het thuisland Groot.Brittannit',
ondanks overdreven veel aandacht van de
Engelse pers. Dit wordt gecompenseerd
door het enthousiaste onthaal in de
Verenigde Statrn en twee top-IO noterin-
gen in :-.Jederlaml.
In 1981 verlaat john Waite the Babys om
een solo-carrière te beginnen. Dat duurt
vier elpees lang. en alleen met de single
Missing YOII ( 1984) raakt de Britse zangrr
uit dl" vergetrlheid. \'('at heet. het wordt
een nummer 1 hit in het land waar zijn mu-
ziek toch al w goed aanslaat, Amerika en
zelfs ziin thuisland ziet er eenmalig een top-
10 hit in.

• Babyface
Thl' Babys, Waites eerste succesband.
maakten vijf albums, dil" verschijnen tussen
januari t 977 en oktober 1980. Hiervuor
warrn nuar liefst drie line-ups nodig. In de
laatste, waarmee elpee vier en vijf werden
opgenomen, zijn ook bassis Riek)" Philips
en s)"nthesizerspeler johanthan Cain terug
te vinden, die later ook deel uit makrn van
Bad english. De naam the Babys wordt ge-
kozen omdat het opvalt tussen de andere
hardrockbands en schijnt niets te maken te
hebben met het niet zo Hllwas,en uiterlijk
van \"V'aite,
De muziek van the Rlbys, en zo ook het la.
tere werk van Waite, kennwrkl zich door
een afgrwogen combinatie \.an strvigr
rock nummers en romantische ballads.
Deze laatsten levrren, zoals 7.(l vaak bij
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LOUREED

Er Haan prachtige nummers op, waarbij
her opvalt dat Kako kolc van de eerderge-
noemde Samite, die her dichtst bij de tradi.
tionele muziek hlijft, een van de hoogte-
puntl.'n vormt, terwijl Satyam, Shivam,
Sundaram van de in Engeland levende
Indiase Sheila Chandra het minst interes-
sant is. Zij weet westerse dans-ritmes te
vervlechten in Indiase melodieën, maar
echt boeien doer dat mij niet.

:. I .' I . I

Een grote gele zak met geld siert de knalro-
ze hoes van Bandwagoncsqllc, de rweede
cd van dl' Schotse viermansformatie
Teenage fanclub. De afzichtelijke kleuren-

combinatie kan ik niet ver-
klaren, maar met de zak
geld wil Teenage fandub
de criticasters vóór zijn
die, in geval van succes,
meteen klaar staan om de
band te beschuldigen van
her houden van uitver-
koop met als doel een
doorbraak naar het grote
publiek te bewerkstelligen.
Voorlopig hoeft de band
zich daarover niet druk te
maken. Er is nog geen
single verschenen die de
hand volop in de schijn-
werpers heeft geplaatst, al
verdienen de Schotten dat
op basis van
Bmldwagoncsqllc zeer ze-
ker.
Teenage fancluh heeft zijn
wortels duidl.'lijk niet in de
jaren tachtig of negentig,
maar gaat iets verder te-
rug. De gitaar speelt een

wel heel VOntname rol, de zang lijkt in de
douche te zijn opgenomen en is prachtig
meerSIemmig, en de heren weten precies
waar Abraham de mosterd haalt wat be-
treft het !>Chrijven van een goede melodie.

TEENAGE FANCLUB

vat valt re noren 111IUW<;<;"I"'~ ••,~ u<; '""U-
we single Wilat you do to mc, I dOIl.t know
en Gllidillg star. Wat verder opvalt zijn de
twee instrumentaaltjes Satan en Is ihis nm.
sic? Het is niet \'oor het eerst dat Teenage
fanduh van zich laat horen, maar zo over-
tuigend als op Bandwagonesquc gebeurde
dat nog niet eerder en maakt de band tot
eentje om te koesteren. E.v.D.

, "I
DIVERSE ARTIESTEN

laat hij wel heel grote delen van de jonge
garde in zijn dan wel haar hempil.' staan.

;..ziet alle platenmaatschappijen hehben ar-
tiesten onder contract die op eigen kracht
een plaarsjt' in de album top-lOO kunnen
bemachtigen, of beter nog, waarvan een
verzamel cd bn worden uitgebracht. Dat
wordt geprefereerd, want dan is succes ver-
zekerd (in het overzicht van best verkochte
albums van 1991 staan cr 43 verzamel cd's
bij de eerste 100). Dan rest cr nog maar één
ding; een \'erzamelaar uithrengen waarop
hrr beste van de hetreffende platenmaat-
schappij is te heluisterl.'n.

Een voorheeld daarvan is het vooraan-
staande label op het gebied van de wereld-
muziek, Glohest)'le, dat allwee veelgepre-
zen oVl.'rzichten heeft uiIgebrachT van de
meesterwerkjes die ze uit alle hoekl.'n en ga.
ten van de wereld hehben hijeengesprok.
keld. Zoiets gaat naluurlijk nier onopge-
merkt aan de concurrentie voorbij en
DiSC(Jvcra wholc ncw world of music is
het antwoord van het label Shanachie.
Op de verzamelaar staan veertien wereld-
muziek-artiesten, waarvan enkelen al een
gerenomeerde status hebben opgebouwd.
Wat dacht je van Lad)'smilh Black
:\-hmbazo, Ofra Haza (opvallend genoeg
ook of' één van de twee Globestyle.verza~
melaars Ie horen} en Fela Anikulapo-Kuti.
Maar wie wel eens van de Indiase zangeres
:-.Jajma heeft gehoord, of van de Ol1~andese
fluitist Samite mag het zeggen.
Hel grote pluspunt van een dergelijke ver-
zamelaar is dal de luisteraar tegen een zeer
geringe inspanning een weldoordachte se-
lectie krijgt voorgeschoteld uil dl.' grore hrij
van wereldrnuziekplaten. Dat is tegelijker-
tijd ook hel grote nadeel. De muziek op
DiscOI'er... heeft als enig gemeenschappe-
lijke dat het niet-westers is en dat maakt
het voor sommigen een te groot ratjetoe.
Wie echter wel in staat is met zevenmijls-
laarzen de stappen van de Cariben naar
Oost-Afrika en van Griekenland naar India
te maken, heeft aan Discln'cr... een goeie.

L () '\ '\ 1;-

I: l f

....

u"

l.ou Reed liet enkele generaties geleden
voor her eerst van zich horen middels de
Velvet underground (VU voor de kenners).
Clips. stcrrcnparty's en stadionconcerten
waren voor deze band niet weggelegd.
maar dt" titelloze debuureJpce uit 1967
wordt nog steeds als ("co hoogtepunt uit de
muzikale hisroric heschouwd. Een vijftal
jaren later gaat lou Reed solo en ook in z'n
centje heeft hij 7.ijn stempel op Je popmu-
ziek kunnen drukken, al mogen enkele die-
pe dalen niet onvermeld blijven.
Sex, drugs rn fm,:k'n roll (het één in een
nog grotere maTC dan het andere) hehben
hem er niet onder gekregen. Dat bleek ook
maar weer eens in 1989, toen het concep[~
alhum Ncw York verscheen. Ook het mer
VU-maatje John Cale gemaakte Songs for
Drella (1990), met als centrale thema de
voor heiden zo helangrijke Andy War hol,
kon de toets der kritiek ruimschoots door-
staan en in die zin verbaast het ook niet
echt, dat het hegin 1992 verschenen Magie
and /oss wl.'derom een heel bij7.0ndl're plaat
".

. , ,

Het is - verrassing - een conceptalbum ge-
worden, over [v"'ee goede vrienden van
Lou, die allebei aan kanker zijn gestorven.
De veertien nummers behandelen de dood
en hoc je daar als nahestaande mee om-
gaat, hoe je daar toch weer iets positiefs uit
kunt halen. Magisch, noemt Lou Reed dat.
De teksten zijn realistisch, wrang, 'cynisch
en humorvol, zoals altijd. Een voorbeeld?
'The cheeks of his mothn the eyes of his fa-
ther ... the final disappointment ... Harry
looked in the mirror thinking of Vincent
van Gogh and with a quick swipe he lop-
ped of his nose'.
Lou Reed slaagt er als geen ander in met
zijn orthodoxe instrumentarium, zijn op-
vallende zang en zijn weloverwogen tek-
sten te blijven hoeien en op Magic am/loss

'V ,I A Cl
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MILITAIRE EED ÈN ARTSEN-
EED: ISDAT MOGELI]Kt (3)

De arts in het leger is gehonden aan twee eden: de medische en de militaire.
Zijn denken en handelen worden beïnvloed van twee zijden: de medische en
de militaire. Heeft dit conflicten tot gevolg? Vanzelfsprekend. Altijd en over-
al waar van een (wec- of meervoudige beïnvloeding sprake is zullen conflic-
ten ontstaan. Zijn deze conflicten van persoonlijke en tijdelijke aard en door
middel van l'en voor eenieder bevredigende oplossing uit de wereld te hel.
pcn, of hebben zij een wat structureler karakter? Hier nu beginnen de ml'-
ningen uiteen te lopen.

Is de .'vIGD'er op de eerste pla'lts een mili-
tair die met 7-Îjn medischl." wapens zorgt
voor een goed morl."el en een snel herstel
van de (Iichr}gewonde soll"bat om zo een
niet onaalll.Îenlijke steen aan het hereiken
van het oorlogsdoel - de ovuwinning op
'de vijand' - bij te kunnen dragen? Een mi-
litair voor wie in conflictsituaties de mili-
raire ecd dan ook 7.waarder dient te wegen
dan de medische? Als we de :\IGD'ers Gori
en Kiviet mogen geluven wel.
Of is dl' :\lGD'cr to.:h ml'er een arts die
volledig neutraal en uit puur humanitaire
overwegingen de sold:Hl."n verzorgt? Een
arts Jie min of meer toevallig de krijgs-
m'lchr als werktertein heeft? Resen.t"-offi-
cier van gezondheid Hoitink is er vast van
overtuigd.
Of zit er toch op zijn minst een kèrn van
waarheid in de opvatting van de artsen
.'vlcursing en Verdoorn dM er dour het vol-
komt"n uiteenlopend karakter van de ge-
neeskunde (helen èn voorkomcn van ziekte
rn dood) en hrt militaire werk {door mid-
del van het lichamelijk verslaan van de vij-
andelijke sold,Hen (en hurgers), dus; het
doden of verwonden van mensen) van een
onoplosbare contradictie gesproken moet
worden?

EGO I MAART 1992

Dit <Htikcl is helaas Tl;' beknopt van aard
om op de vele aspecten van dele vra,lg een
bevredigend antwoord tc geven. Daarvoor
vt'fwijs in naar mijn bock waarvan in het
vorig nummt'r van EGO een re.:ensie is op-
genomen, al daim ik ook daarin geen vol-
lt"digheiJ. In dit kader zal ik mt" hept"rken
tot een eventuele discrepantie tussen Je
medische en de militaire ccd.

.Geen contradictie
Ot" mening Jat de t"den niet conflineren
omdat de lenerlijkt, tehten niet zoud('n
conflicteren, is wijdvuhreid. :\ten Iwe('rt
of helooft zich te llllkn houden aan de
wetten, maar dat is iets dat iedere hurger
op straffe van rechtsvervolging moet doen,
al heefr dit, &ll dan niet expliciet gel.woren
of beloofd, De eden lcgg('n dan ook
'skchts' ('en morde en geen juridischl." ver-
plichting op. Het hreken van enkd de mo-
rele verplichting kan niet tot strafvervol-
ging leiden, du> is cr van discrepantie geen
sprake.
Het is natuurlijk prettig voor een arts in de
krijgsmacht te weten dat zolang hij 'de
wettl."n' gehourzaamt. van juridische stap-
pen geen sprake kan 7.ijn. Maar heH,kem

dit Jat er geen
comradictie be-
staat? Geens7-Îns.
Immers de morele
verplichting vOOrt-
komend uit de mi-

, litaire ccd kan van
een gt"hed anJl."re
orde zijn d,Jn die
voortkomend uit
de medische, (Is
van een geheel an-
der orde. hoor ik
menigeen zeggen.)
Het is wdlicht in-
teressam op tI."
merken &11 in het
Romeins recht -
waar ons re.:hts-
systn'm to<;h gro-
tendeels op is ge-
haseerd - de more-
le verplichting van

veel groter belang was dan ~'en evellluele
juridische implicatie.
Nu staan in de militaire eed de voor wlcn
beruchte woorden 'onderwerping aan de
krijgstucht'. J lIristen en militair geneeskun-
digen die hestrijden dat cr een tegensrellin~
tussrn heide eJen bestaat 7.ullen naar n)ren
brengen dat die zinsnede is vereist omdat
het leger 7-Îch anders nier op haar taak kan
voorbereiden. laat staan uitvueren. Daarbij
laten die woordl.'n hel beroepsgeheim en de
vrijheid van geneeskundig handelen inract,
7.aken die wch de eS51.'1llievan de artsenccd
vormen. De Haag is of dit inderdaad het
geval is. Het proct"s tegen de arts Beukers
in 1915. die \"(lor het g~'recht moest ver-
s.:hijnen omdat hij weigerde bepaalde me-
dis(he gegevens aan de militaire staf te
overhandigen, doel in ieder geval anders
vermoetien, e\'enals de houding van veel
militairen (èn milir,tir geneeskundigen) te-
genover soldaten die kamptl'n met ps)'chi-
schl." klachten na,1T aanleiding van door-
staan oorlogsgeweld.
Een weldenkend officier I,al niet ingrijpen
in het medis(h handelen, wordt Jan ge-
zegd. De Haag is niet of ieder officier wel-
denkend is (zou er dan nog oorlog zijn?),
maar of een arts op toevallige persoonlijke
kwaliteitcn van zijn of haar superieur nug
vertrouwen. Ietwat meer zekerheid zal
door vell.'n op prijs gesteld worden. lijkt
me.

.Conflicterende filosofieën
:\laar, laten we er even van uitgaan dat de
letlerlijke leksten niet met elkaar in conflict
zijn. Reser\"C-officier van gemndheid Van
't Hooft leerde ons I."chtl'r al in 1%7 dat
het onjuist was om van de letterlijke tekst
uit te gaan. De achterliggende filosofieën
zijn van vcel meer helang. Een ccd is slechts
de samenvatting van een bepaalde manier
van denken op een bepaald tijdstip. De eed
hlcd vaak eeuwen onaangera,t. maM de
wijze \'an denken evolueertic verder.
Hierdoor liep een ccd altijd achter bij de
gedachte waarvan hij dl' uitdrukking
vormde. Van 't Hooft concludeerde d,1t 'er
enkele zeer funJaml'J1te!e en principiële
\'erschillen in de medische en militaire wij-
7.e van denken' waren. Samengaan van die
twee had altijd het karakter vall een com-
promis, nuoit van een echte oplossing.
Tussen het helen van zieken en gewonden
en het bestrijden van de oOTl.aken van li-
chamdijk en geestelijk onheil aan de ene.
en her bereiken van een militair doel, 7.ono-
dig ten koste van niet enkel vijandelijke,
maM ook eigen manschappen. was n'n
harmonieus samengaan onmogelijk.

.Eden zijn strijdig
Doe conclusie werd getrokken door een
ans die ervan uitging dat letterlijk gezil'n
de heide eden nog wel te comhineren wu-
den zijn. \X',u voor een conclusie cr wordt
getrokken door iemand die zelfs daaraan
hartgrondig twijfelt. laat 7.Î(h dan ook ra-
dl'n. Zo iemand is d" medisch-ethicus Palll
Sporken. die in het hegin van de jaren ze-
ventig onderzot,k verrichtte naar de rol van
de arts in dienst van de krij~smacht.
Volgens Sporken ontkwam een militair
arts er niet aan dat met het dienen van de
lichameliike en geestelijke gezonJheiJ van
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'Ceschikt l'Oor mi-
litaire dienst!'

Spotprl.'lIf l'a1/ dt'
Duits-A merik,1,mse
klfllstell,I,lr Ct'orKe
Gros:: (1893-1959)
op het door de oor-
/ogslloodz<lak
(W.O. IJ wal al te
gemakkeli;k weer
goedkeurl'lI van
oorloKsgelvonde'l
door artSl.'lI.

dl: individuell: sol-
daJt, ook andere
helangen werden
gediend, ZOJls het
hooghouden van
het moreel l:n het
Wl:er inzetbaar
maken van die sol-
daat. :Vlet andere
woorden: zelfs als
hij neutraal en
non-combattant
wilde zijn (wat dus
niet voor ieder mi-
litair-genl'eskundige opg'lat), dan nog was
hij noch neutraal, no.::h non-combattant.
De \IGD'er diende het welzijn van de sol-
daat met het oog op militaire belangen, be-
langen die in feite h,laks stonden op de me-
dische,

Sporken ging hierhij zoals gezegd nog een
stap verder dan Van 't Hooft. Zijm inziens
waren niet alleen de wijze van denken,
ma,H ook de eden zelf wd degelijk met el-
kaar in strijd, In de anseneed bg de nadruk
op het hl'il van (toekomstige) zieken, ter-
wijl in de militaire eed gehoorzaamheid

a

,
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___ IC~/ 11-
aan de wet en onderwerping aan de krijgs-
tucht centraal sronden. De wet waar in de
ansl:need spr:lke van W:lS,had betrekking
op ht"tgeen moest wordl:n gedaan in hn be-
lang van de zieke, De wet in de officierseed
is de nationale wet, dient het logenaamde
belang en heeft betrekking op hetgeen voor
een zo effectief mogelijk operen:n van het
leger in actil: noodzakdijk is. Oftewel: de
wet in de medische eed dient medisch
noodzakelijke operaties, en de wet in de
militaire eed dieIlt militair noodzakelijke
operaties. Hieruit concludeerde Sporken
d,lt et"nnlUdigweg niet kon worden ont-

, ' ,

kend dat ook de twee eden zdf principieel
verschilden, zelfs tegenstrijdig waren. Deze
tegenstrijdigheid kwam in de wijze van
denken nog enkel en alleen sterker tot ui-
ting_

.Het conflict in de praktijk
Rest de vraag of het mi1itair-meJj~ch werk
inderdaad veelal tot moeilijkheden heeft
geleid - moeilijkheden wa;lrhij du~ moest
worden gekozen tus~en de militaire en de
medische poot \"an het werk, en waarbij in-
derdaad dl' militaire eed de voorrang had
moeten krijgen, hetgeen door zo verschei-
dene artsen als de zeer militaire Kiviel, en
de zeer pacifistische .\teursing is beweerd.
Conflicten waarbij de medisch officier
diende te bedenken dat hij in de eerste
pla,lts officier was, wals de inspeçteur der
geneeskundige dienst der landmacht in de
jaren dertig J.e. Diehl, zijn ondergeschik-
tl:n voorhield. Ht"t antwoord kan niet an-
ders dan bevestigend zijn. (kwijzen hier-
voor worden ondermeer ge\'ormd door de
gevangenisstraf van de arts Palasciano in
H148, die volgens zijn generaal zelfs ont-
hoofd had moelen wordl:n, en dat allren
omdat hij had geprotesteerd tegen het be-
vel reed~ verslagen tegenstanders Ie doden;
de gn"angeni,straf van dl' arts van hel mui-
tende schip De Zeven Provinciën in 1934,
die gewonde muiters had behandeld; de
drie jaar dwangarheid V,Hl de arts Lev)" in
1968, die weigerde medewerking te verle-
nen aan l'en puur militair bedoelde semi-
medische taak tijdens de Vietnam-oorlog;
de brief van een vijftigt31 dienstplichtig art-
sen in 1971 waarin gesteld werd dat de art-
seoeed hoven de officierseed diende te pre-
valeren, een verzoek d:lt door de lOenmali-
ge minister van defensie niet kon worden
ingewilligd; en: het voor mililair genees-
kundigen niet bindend verklaren van de
medische eed bij dienst in voorm:l!ig
r.:ederla ndsch- Indië,

.Conclusie
Geconcludeerd 1113gworden dat de mening
d,u de artseneed en de militaire eed conflic-
teren, bestaansrl.cht heeft. Wat mij hetreft
heeft die mening zelfs meer bestaansrecht
dan de ontkenning ervan. Dat sommige of-
ficien.:n van gezondheid dit beamen, of-
schoon hen tijdens de opleiding anders is
geleerd, kan er op duiden dat zij liidens die
opleiding hebben geslapen, Het kan er ech-
ter ook op duiden dat zij van mening zijn
d<u er tijdens die opleiding is geleerd Jat
twn. plus twee vijf is.

I.{'U I'a/l llt'TXen

SOI.\lUI:
1l\1:\~ni\HIl\'
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AUSTRALIE SCOORT
HOOG MET 'PROOF'

Australië, dat mooie wilde land vol schapen en schapen boeren. lijkt geen op-
timale voedingsbodem voor culturele hoogstandjes. De televisieseries die cr
worden geproduceerd, schetsen een beeld van burgerlijke, hen epen, bemoei-
zieke, naïeve mensen zonder ccn greintje smaak. Toch komen cr met de re-
gelmaat van de klok films uit Australië die regelrechte jm\'eeltjes genoemd
kunnen worden en die in Europa dan ook gretig aftrek vinden.
Het filmfestival van Rotterdam bood de duizenden cinefielen de première
van Praaf, cen ongelooflijk knap geconstrueerd psychologisch drama van de
Australische Jacel}'" Moorhouse, waarin ccn blinde fotograaf centraal staat.
Met dat gegeven zit de kijker onmiddellijk rechtop en wrijft zich als het wa-
re de ogen even uit,

-

Iicfd op hrm is. Omdat ze hem niet voor
zich kan winnen, treitert z,c nrm met kleine
dingen: ze zet bijvoorhedd dingen neer
waar hij z,ich aan stoot. Als Celia merkt dat
Andy moeitc1oos toegang krijgt tol de man
die haar eonsequent afwij,t, wordt ze ja.
lorrs. Dl" meest cffeClÎeve manier om
:\'lanin tI" straffen, is om rrn relatie met
Andy te brginnrn. Dat he,dt ze feiliom, en
ze gaat trdzekn op haar doel af.
Als ze Andy eenmaal hcl'tt vt"r1eid, krijgt ze
hem zover dM hij tegrn .\lartin liegt ol'er
een hep'lalde foto, Om haar triomf com.
plect te maken, zorgt zc dat .\brtin achter
Andy's hedrog komt. Tus,rn dl" \'Tienden
ont,taat tijJdilk een verwijdering, maar
uiteindelijk tràt Celia toeh aan het kortste
eind.

f

\'<;'at in de l'erste pla;}(S treft bij het kijkrn
na,lr 1'wof IS het feit. dat dl.' hlinde :\1artin
geen zidigr figuur is. Integendeel, hij is
honkig rn arrogant en hil hehandelt de
mooit, aanhankelijke Celia hrd onhebhe.
lijk. Dt, manier waarop Celia zich gcdraagt
i, ook verhazingwekkend al, je eenmaal
weet dat ze door een vrouw gecreëerd is.
'ln Celiil zir I'eel 1'<11/mezelf, aldus
.\loorhou>e, 'Vrouwen hebbeJl I'J,lk het
gel'oel dat u iemand dh' gehalld/cal!! is of
praMemell heeft, kUllllen r"ddell dunr I'oor
hem of haar te ;;urgen. i\IJrtin I'an zijn
kant is bang om ;:ich ku,(.tslhlar op te stel-
lell door l'I.'r/iefd te worden, (/a,/ro/ll wi,S!
IJij Celi" af. .
Het lijn deze doordat'hte IOclichtingen, die
maken dat je je als kijker steeds duidrlijker
reali,rert hoe zorgvuldig er over de karak-
ters in hrt verh,la! is nagrdacht en hoe fijn-
vertakt dl" gecompliceerde ft'laties zijn dil"
er tussen hen ontstaan, Tegelijk ademt
"roof een verfri"rnd soort realitdr, en valt
er af rn toe ook nog Tl' lachen. \X'a,lrom
kunnen we dat in Nedrrland nou (hijna)
nooit? teo I'all Opueland

ongrluk ht"eft vermoord, maar !\..lartin
melt onmidJt"lIijk dat het dit"r nLt"tdood is.
Ze gaan samen naar Je dit'renarts en daar
ziet Andy voor het ct"rst hoc Martin het lt".
wn in foto's probeert te v:mgt"n, Hij raakt
geimrigt"t"rd door die somht"re, maar hoei.
l'nde jongen t"n helpt hem om ondt"rschrif.
ten hij de foto\ te maken. dil" :\lartin in
hraille uittikt en rr hij plakt. De mannen
worden langzaam vrienden en :\liHtin
\'Taagt of Andy ht'm wil bdO\'t"n, dat hij
nooil tegrn hem lal liegen,
Korte tijd latrr maakt Andy krnnis mt't
Cel ia, et"n aantrekkrlijke jonge I'rouw dil.'
l\lartin in de huishouding helpt en die ver-

'Een P,l<1TiaaT Kdedt'lI hooTde ik toc/'allig
dat iem,.lIId el'n lJlindc fotogT,wf "Jd (mt.
moet', aldus "-Ioorhouse, dit' ook hrt su'.
nario schreef. '/-ft'! TIl,ldse/ blee( me intrige-
ren. Ik bell alti;d Ke(llscilleerd geweest door
de I'Taag /)(Je Minde }/It'nSell /11/11U't'g /Iin-
den ill het ln'ell. \X'allf iets met "eigen
ogen" ziel! is ill feite de eerste en enige iJe.
llestigillg dat iets besUal, of rl'ûar is.
MeI/sen die bI/men zien, IUI/Jell alles als
l'unzelfsprekt'l1d ,laII, m",lr blil/dell moetel/
Of) allderen lil.'rtwlIlI/t'n. i\lart/n, de IIWII
lJit mi;1I I'er!laal, kali d,1/ niet.'

"'lanin is v;}naf zijn gebourte hlind. Toen
hij klein W;}S, had
hij hl,t gevoel dM
zIjn moeder hrm
altijd voorloog t'n
dat ze zich voor
haar gehandicapte
kind gencerde.
Ernmaal vol was-
,rn, zoekt :\lartin
et'n manier om
greep te krijgrn op
het leven waar hij
Zich geen voorstel.
Iing van kan ma.
ken. Hij doet dat
door foto's te ne.
men,
Als Martin op een
dag voor een res.
tau ram oy'er een
herg afval STruikelt,
ontmoet hij Andr.
ecn jongen dil" in
hct eethuis werkt,
Andv denkt dat
:\lari:in zijn kat per

V.I.n,r, Geneu/eue
Picot, HI/Ku
\\"eJI'i11gC>I
RI/SSi'/{ CrOIl'l!
in 'Pruo(.
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Rohert DeNim en Nick Nolfe in '('-'lpC(ear

CAPEFEAR

zijn mom uitgew([kt. Toch overschaduwt
de artistieke pretl'lllie waarmee alles wordt
verteld, de toch niet on'lardige acteerpres
t.nies. [n Frankrijk zelf stonden zc op hun
kop V";lnenthou,ia'llle, maar dat I.egt niet
'Iltijd zo veel. juliene Binoche, beroemd uit
TlJc Unbcarable tight>lcss of BeillK, speelt
de tekenares, de oIlooglijke Denis Lavanr is
de jeugdige zwerver.

het deugt n'ltuurlijk ro,h niet. W'at negint
als een pesterijtje in de hioscoop escaleert
uiteindelijk in een strijd up leven eo dood,
aan boord van eell up drift geraakt plezier-
jacht. ~b;lf behake een spannende mis-
daadfilm, wist S~'orsesc van GIIJC Fcar ook
eeo geraffinerrde psychologische thrillrr te
maken. DeNiro speel! een w{'ergaloos
knappe rol al, de crimineel, en hij krijgt
van Kick :-.lolte als dl' adv-ocaat, Jessica
Lange als dieos verbitterde vrouwen voor-
al juliene l.ewis als hun weerbarstige tie-
nerdochter, uitstekend tegenspel.

.\bnin SÜJrsese maakte een zeer persoon.
lij ke be ••••.wking V,1Il CoJpe FeJr, een he.
roemde thriller uit 1962 owr een advocaat
die geterroriseerd wordt door de man die
hij heeft verd('"digd, maar die desondanks
veertien jaar in de cel heeft doorgenra,ht.
In deze moderne v-ersie is Robert Dd'"iro
dl' benadeelde. Hij is ([ açhter gekomen
dat de adl"tKJ,1t hewijsmateriaal heeft lIch-
tergehoudetl, en komt up ondubbelzinnige
manier verhaal halen. De man is zo'n pure
slechterik, dat je je best in dc handelwijze
van de adnxaat kunt verplaatsen, maar

Juliettc Rinuch£' C'I [)"nis Lal'anf in 'Lcs
AIIl.l1Its dil ['Ollt-i'.','lf(

LES AMANTS DU rONT-NEUF
Leos Carax is een jonge rt'gissl'ur die in
Frankrijk veel handrn op elkaar kri!!;t.
Ook hij mekt hl't in de dramatiek. Op de
Pont.!'-:euf, de oudste hrug van Parijs, die
wegen, restauratiewerkzaam!ll'dcn lilddijk
i, afgl'sloten, wonen twee daklol-en. Op
een dag ver,.:hijnt er een jonge tekenares en
tUS5en de jongste van dl' zwern'rs en het
ml'isJc olltstaat een merkwaatdige relatie.
Zij ]jldt aan een oogkwaal en wordt lang.
zaam blind. Als haar vader via affiçhes in
de stad bat wt'ten d<lt er een gencrsmiddel
is gevonden, vcrdwijnt ze tijdelijk weer
naar de 'normall." wcreld, maar uiteindelijk
komt ze to<:h terug hij hacu jonge minnaar.
De toon van het v-nhaal is tamclijk opti-
mistisch en de parallellen tussen de oude
brug dil' gerestaureerd wordt, en de ogen-
schijnlijk verloren lev-ens die t'en twecde
kans krijgen door hun licfdl' vuor elkaar,

Philipe NU/ref (Ii en Manlief Rlanc in T £'m-
br<lsse !'<lS

irIs waM hij zich aanvankelijk lang tegen
heeft ~'erzet. AI, v;evolg van het heet je on-
,chuld dat hem nog rest, wordt hij verliefd
op een prostituée, 1laar als hij door haar
vriend en diem trawanten in elkaar wordt
geslagen, sterft de idealistische hoerenlon-
gen in hem VOOf altijd. Regisseur André
Tt'chin~ geeft met deze film een wel erg ne.
gJtief beeld van de huidigt' tijd. \Xlant het IS

{(Kh moeililk aan te nemen d,\[ erll longen
die ontslagen wordt omdat hij steeds te laat

op l.ijn werk komt, alln'n nog ma,lf in de
prostitutie t([echt zou kunnen, alsook dat
hij ht't na een ongelukkig verlopen relatie
onmiddellijk voor gezil'n houdt. Maar de
gebeurtenissen ontrollen ZIch zondl'r litl'-
raire of kunstzinnige opsmuk en de stijl is
soher en comeljuem. VetcLl,ln Philippe
!'-:oirl"t speelt een oudcrl' homofiel, .\lanuel
HIatlc tekende voor de zware hoofdrol.

LA BELLE NOISEUSE

Opnieuw Emmanuel1e Bcart, dit keer als
hoertJr in een Frans drama over een jonge-
man die van het plattebnd naar Parijs nekt
om cr het volle leven te gaan genit'!en. Hij
droomt van een carrière als acreuf. Vuor
zijn noodzakelijke inkumen nerlllt hij een
baantje ,un in l'en tiekenhuis. Hij krijgt
een relatie met e('"tloudcre vrouw, maar lIls
zij hCIll geld probeert toe te ,rorpen, wr-
bat hij b('"kdigd h.l,lr huis. Or de tuned-
cur,us mislukt hij. Dan r,ukt hij I'cw:ild in
een nenga;lI1de ,pi raaI. Gedwongen door
geldgebrek besluit hij zich te prostirut'n~n.

j'EMBRASSE PAS'

De Fransen hlijken Je lJamt:> tijd al"tid op
filmgebied. en daar plukken we in dl."
Nederlandse bioscopen soms smakdijke
vruchten van!
In La lkf/e .\'0/5('115<', ren film die regisseur
Ja<:qucs Rjvcttc losjes baseerde up een ver-
haal van HOlloré de B.ll~.ac, zien wc hoc
crJl schilder \\or';(clr IJler lijn tl1U7.C.Er
staat hem een kunstwerk voor ogen: een
porrn..t van een hofdame uit de l-c\"t:nticndc
l'CUW. Zijn vrouw heelt ooit voor hem ge-
poseerd. meUT met haar als model is hij
nuoit gcsb<lgd in liJll opzet. Als crrl jonge
vrirnu en dien> mouw vriendin op bezoek
komen, ontstaat lll"t plan om opnieuw een
poging tc wagen, met het meisje als model
Binnen de muren van het ,nclicr ontspint
Zich l'en emmioJled gevecht. dat ook fysiek
vel.'! van de ,(hilder en lijn model vraap.
Hinnen de relaties van de \"ler betrokkenen
trekt de tol dil.' de ware kunst eISt, ook die-
pe sporen ... Hocwel dl.' film fJscinerend is
Olll naar tc kijkcn, is vier uur eell overdre-
n~n lange lit om cen dergelijk verhaal te
vertellen. \lichel Piccoli speelt de gelOr-
mellteerde kunstena;n, jane Hirkin is de
e,htgenore die moet toe/jen hoe haar m,Jn
inspiratie untln'nt aan t'en jongere vrouw.
Emmanuclle Beaft is wat wezenluos in de
rol van h('"t jonge model en voor een
Française uit7.0nderlijk skcht gekleed!
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VREDESACTIVISTEN OF
VREDESTERRORISTENt

De aanslag op de helikopters in de hangar van het vliegveld Deden heeft te-
recht lot gCOle verontwaardiging geleid. In vcle toonaarden is deze geweld-
daad veroordeeld. De aandacht wordt - in tegenstelling tot de kennelijke be-
doelingen van de daders - niel gericht op voongaande bewapening en de
vfaag wat het belang kan zijn van ccn luchtmobiele brigade, maar op de vcr-
werpelijkheid van de gebezigde methode. Zowel de directe doelstelling 'alle
politieke gevangenen vrij' als de indirecte, t.W, het hewustmakcn van de
Nederlandse bevolking van gc\veldsoorzakcn als voortgaande bewapening,
lijken bepaald niet door dit soort aanslagen te worden bevorderd.

\'('at die directe doelstelling heln'ft is her
overigens Je vraag wat met 'politieke ge-
vangenen' wordt bedoeld. Vredesactivisten
die wegens vl'rnieling van rijkseigendom-
men gevangen zitten zullen zichzelf als po-
litieke gevangenen beschouwl."n, maM door
de rechter als crimint"!en worden aange-
merkt.
Dat wil niet zeggen dat zij tot dl.' catrgorie
gewone criminelen behoren. Een criminerl

•
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Ol."gaatmisdaden ten bate van zichzdf: hier
gaat het om mensen die strafbare feiten he-
g,lan met het doel de Hedr en daarmee de
gemeenschap te dienen.

• Eenzijdige visie
Hun visie, zoals kort wel."fgegevcn in de
verklaring die bij A:\'P en Radio
Grlderland werd afgeleverd, duidt op een
nogal eenzijdige kijk op de oorzaken van
het geweld in de wereld. De dadrrs gaan er-
van uit dat het militaire apparaat en dl.' be-
wapcning de s(huld 7.ijn van het, of althans
zeer vrt"!, gewrld in de wereld. :'vlaar dat
militaire apparaat is ~k(hts de knuppel die
door anderrn is vervaardigd en neergelegd
en op bevel van anderen e\'entuecl wordt
gehanteerd,
Uiteraard heen die knuppel ook een eigen
d~'namiek. Zonder wapenzendingen uit
OOSt en \X'e~t had Saddam zijn avontuur
niet kunnrn bl1::innen. En het probleem
waar we 01\5 zo druk om maken, de proli-
feratie -lic verspreiding van massa\"ernieti-
gingswapens en korte ,ilsffil'de langeaf

standr,lkrtten over de wereld - is uiter-
aard dankzij wapenproduktie en handd

van vele landl."n op ons halfrond mogelijk.
En het geeft natuurlijk wel tl' denken dat
we nu met een verwilzing nJar die versprei-
ding van al dat geva,ulijke wapentuig 011-

der meer snel inletbarr lm:htmobiele bri-
gades legitiml'ren.

• Geen terroristen
Zijn de 'helikopter-activistrn' nu ook ter-
roristen:' Kunnen wc dit 7.waar bdaden
ptedikaat aan de plegers van de aanslag op
Deekn tuekrnnen~ \X'at een trrrorist is
bliikt voor politici en media geen pro-
bleem, voor dl.' wetenschap is hel dat wel.
Voor regeringen is rrn tl:'rrorist de prrsoon
die door een rl:'gering als wdanig wordt
aangewe7en. Maar in dl."wetl'nschappl'lijke
literatuur is geen eenduidige definitie tI.'

'..
Vinden. Een belangrijk kenmerk voor ter-
rorismr zou zijn dat de trrrorist via een ge-
welddaad tegen een persoon of grorp ande-
re mensen schrik probrert aan tI.' jagrn en
zo diren of indirecl 7.ijn doel tI.' herrikl.n.
Een probleem is eehter - en dat gold inder-
tijd ook voor Rara - dM de aanslagen ken-
nelijk niet tegen personrn gericht 7.ijn,
maar tegen zaken. VOOt veel wetenschap-
pers op het gebied van politiek grweld val-
len daarom Rara-aanslagen en ook de acti-
viteit op Deden niet onder de term 'ter-
rorisme., Als het dan gren terrOflSme is,
wat dan wel? We kunnrn de daders toch
niet etiketteren als goedwillende hurgers,
die meer bewust dan andrrrn van sommige
gevaren, de publieke opinie via een illegale
shoàtherapie tot l."rn betrr inzicht in de
problematiek trachten tI.' hrengen?
~Iaar wat zij bewerrn IS niet helemaal on-
zin. Na de Golfoorlog is er een zrkere roep
ontsta,m naar militaire oplossingen voor
problemrn die cr nog niet zijn, maar uie
men met name in de Derdr Werrld ver-
wacht rn dir met onze we7.enlijke (rcono-
mische) belangrn van doen zouden hrbhrn.
Dat mrer aand,Kht aan het bcstrijdrn van
de conflictoor~akell gegeven moet worden
dan aan militairr regelingen van confli.:trn
als 7.eecnmaal uitgrbroken 7.ijn, is ecn luist
standpunt.

• Contra-produktief
Dc daders gaan e(hter mank aan een dub-
bdr ernzijdigheid. De enr - benadrukking
van de factor militair apparaM als oOf/,lak
\"an gl'wcJd - kwam reeds ter sprakr.
De andere extreme cenzijdigheid hetreft Ul."
conclusie dat krnnrlijk ,Ilie legale middelen
zijn uitgeput l'n allel'n door middel \'an ge-
weid tegen (militairr) zaken nog hl't docl
van de hewustwording der publieke opinie
dichtrrbij kan worden gehracht. Dat laat-
str is zrker op de kortr en middellange trr-
mijn vo)<;trekt misplaatst: dl.' anie bewerk-
stelligt het tegengestelde. Niet de discussie

OJ
over bewapl."ning en militair apparaat,
maar de discussie over de verwerpelijkheid
van de gebczigde methoul. wordt zo op
gang gebracht.
Hrt directe doel van de clctie 'alle politiekr
gevangenen vrij' wordt w zeker niet gr-
haald. Dl' a(tie zal ertor leiden dat aan ple-
gers van dit soort aanslal:wn nog strengrr
straffen worden opgelegd. En de vraag of
de dadl'rs, ernmaal in het gevang heland,
wel politirke gevangenen zijn zal de discus-
sir niet bdleersrn. Tc vre7.en valt voor de
acticvoerders dat door hun toedoen ren
klimaat wordt geschapen waarin zij door
overhl."id l'n burgers eerder als \'redl."sterro-
risten dan als vredesbevordl."raars te boek
zullen staan. En dat is een kwalijk resul-
taat, temeer omdat hun bezorgdheid over
bewapening en militair app<uaat juist de
serieuze ,unuacht vrrdiend die zij zelf on-
mogelijk maken. L,'oll W/eeke
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TOT ZIENS VOLGEND JAAR
IN JOHANNESBURG!

Karel Roskam

• Veranderingen afdwingen
Er is wat aan her \"er;mderen in Zuid-
Afrika. Slaar de grootsre veranderingen
moeten nog afgedwongen worden, voordat
cr in dat Jand sprake is van een rechtvaar,
dige samenleving. En her ergert de
Zuidafrikanen dat Westerse regeringslei-
ders (die nooit iets hebben gedaan om de
apartheid effectief te bestrijden) nu al vin-
den, dat De Klerk een pluim verdient.
Overigens is Zuid-Afrika nog net zo mooi
als ik er .B jaar van heb gedroomd. En
vriendschap kan worden voortgezet, alsof
we elkaar nog pas gisteren hebben gezien.
Dat stemt tot intense voldoening. En her
heimwee naar het nieuwe Zuid-Afrika
leemt toe .

te hlanken houden vol, dat de bedoeling
toch goed was. Alsof Ilitler's maatregelen
voor de joden (zoals de Neurenberger-
wetten van 1935) ook zo goed bedoeld
warrIl.
En de blanken gedragen zich alsof zij nu
genoeg gedaan hebhen: de kleine aparrheid
is afgeschaft, dus nu moeten de zwarten
zich ver70eningsgezind opstellen. Zij mor-
trn geen onmogelijke eisen stellen; zij moe-
ten geduld hebben want De Klerk heeft im-
mers het beste met hen voor?
De meeste blanke media. wals de staats-
omroep, grdragen zich nog steeds alsof het
helangrijkste nieuws in de blanke minder-
heid voorkomt, want daar bevindt zich het
zwaartepunt van Zuid-Afrika, terwijl het
'Z",,"arte'nieuws, van de meerderheid. zich
aan de rand daan'an afspeelt.
Veel blanken verwachten Jat de zwarten
zullen vergeven en vergeten. J\bar zo kun
je de geschiedenis niet wegpoetsen. De
blanken kunnen pas aanspraak maken op
vergeving, als zij zelf bereid zijn om nier re
vergeten! En dal kan pas als zij beseffen
wat voor diende hun apartheid heeft ver-
oorzaakt, die zij zo 'goed-bedoeld' noe-
men. De hlanken die J.lt willen vergeten,
blijven lijden aan de kwalijke ziekte van
rassenwaan. De blanken, die wel beseffen
dat zij medeplichtig zijn aan de Ireurige
verhoudingen in Zuid-Afrika, weten trou-
wens heel goed hoezeer de zwarten bereid
zijn tOl ver7oening.

• Zelfvoldane blanken
De blankr grmeenschap wil overigens nog
steeds niet toegeven dat de apartheid een
misdaad was. Hoogstens wordt toegegeven
dat de apartheid niet werkt, maar de mees-

SIccds behoorlijk goed, al zie je nu in
Johannesburg ook blanke beddaars en
blanke daklozen. De Zuidafrikaanse eco-
nomie is niet uit de problemen door de af-
schaffing van de apartheidswetten - er zal
iets moeten worden gedaan aan de kapita-
listische structuur.

De vliegtuigen naar Zuid.Afrika zitten vol. De mensen, die zich druk hebben
gemaakt over de apartheid, willen nu zelf gaan kijken, hoc 't cr uitziet.
En dus ben ik ook gegaan. Voor het eerst sinds 33 jaar, toen ik met melan-
cholie in het hart de haven van Kaapstad uitgevaren ben. Het regime wilde
mij daar niet meer zien. Tot nu toe.
Het contact met Zuid.Afrika is blijven bestaan. De laatste tien jaar via
Radio Frecclom, de omroep van het ANC. Directeur Don Ngubcni kwam de
afgelopen jaren regelmatig naar Nederland en dan zeiden wij steevast bij het
afscheid: "Tot ziens. volgend jaar, in Johanncsburg!" Maar we geloofden cr
niet echt in. Tot nu toe.

• Andere mensen?
De stranden bij Kaapstad ûjn niet 1111.-'('r
\'flOr blanken alleen - en de blanke bl'zoe-
kers van de stranden gedragen zich nu alsof
zij altijd al voorstanders waren van ge-
mengd 7.Wemmen.Inderdaad. op her eerste
gezicht lijken de blanke bewoners van
Johanneshurg en Kaapstad andere mensen
dan 33 jaar geleden.
Daar kun je hlij om zijn. maar tegelijkertijd
word je cr droevig van dat ook toen al ge-
vraagd werd om de ver.mdering. die nu
eindelijk in beweging is gezet. Die verande-
ring is al die j,uen met staatsterreur en met
blanke instemming tegengehouden; dat
heeft talloze mensen her leven gekost en het
dagelijks leven van miljoenen \'erpest.
De meerderheid van de Zuidafrikaanse be-
volking is trouwens nug even arm en ach-
tergesteld als toen. En er is voor hen nug
geen uitzicht op \'erbetering. De werkloos-
heid onder dc slecht opgeleide jongeren is
giganrisch en het aamal zwarte srraatkin-
deren groeit. In de Zuidafrikaanse econo-
mie heb[x'n de meeste blanken het nog

Op het vliegveld stond hij mij op tc wach-
ten, Met het warme wdkom van zijn
Afrikaanse omarming begon het \\'eerzien
met dit fascinerende land. Op het eerste ge-
ûcht lijkt er veel veranderd in
Johannesburg - het centrum zil'! nu letter-
lijk zwart van de mensen. Vroeger werden
de zwarte mensen daar alleen als werkne-
mers geduld, nu hebben zij 7.c1fbewustbezit
daarvan genomen. De blanken komen er
overdag om te werken, maar zij WOllenen
winkelen in de welvarende voorsteden. Het
openbaar n'rvocr is niet langer gescheiden
en de Johannt'sburgers lijken het nu nor-
maal te vinden. dat zij met elkaar in dezelf-
de bus. trein of taxi zitten. In de
Johannesburgse wijk Hillbrow wonen
blank en zwart door elkaar. terwijl het
vroeger volstrekt ondenkbaar was. dat in
een flatgebouw zwart en blank samen-
woonden.Jaar st3an in één slaapkamer.
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WORDT ALGERIJE EEN
TWEEDE IRANt

Hel moest gebeuren, dat kon zelfs iemand die zich niet bezighoudt met poli-
tieke ontwikkelingen, vaststellen. Algerije. in 1962 onafhankelijk geworden
van Frankrijk, is er in feite niet in geslaagd een volwaardige staatsinrichting
tot stand te brengen die aan alle bevolkingsgroepen, al naar gelang hun poli-
tieke inzichten, recht doet.
Het land werd van de Franse overheersing bevrijd door de gewapende strijd
van het Nationaal Bevrijdingsfront (FLN). Na de onafbankclijkhcidsdag, 3
juli 1962, heeft de FLN ccn sleeds strakkere vorm van ccn éénpartijstaat aan
de Algerijnen opgelegd, ccn ontwikkeling die door sommigen al voor de on-
afhankelijkheid werd voorspeld. Die voorspellers hadden beseft en gezien
dat de FLN geen kans zou zien om van Algerije een democratie te maken,
hoewel dat toch de meest voor de hand liggende staatsvorm was voor een
land dat zich zojuist uit een stevige onderdrukking had bevrijd,

\Vat gebeurde was, dat meer en meer de
FLN niet welgezinde politieke groeperin-
gen werden uitgeschakeld door verholien
en, later, gewoonweg onderdrukking.
Voor sommigen niet verhazinj;wekkend,
omdat de FLK zich in de praktijk steeds
meer (;onformeerde aan het Oost-Europese
model, waarbij onder het mom van socia-
lisme een onderdrukkende eenheidsstaat
werd gevormd. Het genoegen van een so-
cialisme met een democratisch en humaan
karakter hebben de Algerijnen nooit mo-
gen smaken.

• Kortc ontspanning
Even heeft het cr op geleken, d,u Algerije
zi(;h wat meer naar het westers economi.
sche en delJlocrati'iche model zou gaan
richten, Dat was in 1979, toen kolonel
Ch,ldb Benjedid aan de macht kwam. De7.e
Chadli, na het overlijden van de FLN-lei-
der Houmari Boumrdienne door het leger
naar voren geschoven als regeringsleider,
stond een wat liberalere politiek \'oor als
de FL:--l. Zo liet hij, na een aarzelende be-
ginperiode, politieke gevangenen vrij en
gaf hij ruimte voor een meer op westerse
leest geschoeide economische politiek.
Halverwege dt' jaren tachtig ruimde Chadli
ook wat plaats in voor dl.' islam als politie-
ke factor, Voordien was elke politieke acti.
viteit nn de islam hard onderdrukt, vooral
die van moslim-fundamentalisten. Evenw
trouwens werdl.'n de nationalistische ge-
voelens van de Kab"len, een volk dat in de
hergen in het noo~doosten van het bnd
woont, met harde hand de kop ingedrukt.

• Haarden van onrust
Er zijn dus din'rse elementen in de
Algerijnse politiek die mogelijke haarden
van onrust kunnen vormen. Daarbij kan
nog de slechte economische situatie wor-
den gevoegd. \X'eliswaar heeft Algerije
enorme aardgawoorraden, maar de in-
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komsten daaruit werden en worden niet in
voldoende mate besteed aan bijvoorbeeld
industriële ontwikkeling, waardoor het
land in el'{lllomisl.h opzicht altijd is achter-
gebleven. Het laat zich raden, dat mciale
en politieke onrust eigenlijk steeds op de
loer lagen.
De economische hervonnin~en die Chadli
toeslOnd, hielpen dan ook niet echt meer.
Het bleef tobben met ue Algerijnse econo-
mie, en in 19N8 deden zich hloedige rellen
voor in Algiers en andere grote ,teden,
waatbij honderden doden vielen. Voor pre-
sident (hadli waren deze rellen aanleiding
om de FLN politiek aan banden te leggen,
door h,lar functie ,lIs enige partij min of
meer op te heffen en het bestaan van ande-
re politieke partijen goeJ te keurl.'n. Dit
bracht mct zich mee, dat het p,uiement
weer een zekere functie kreeg. (In de l'en-
partij staat onder de FL:-.J deed het parle-
ment cr van7.Clfsprekend niet zo veel tol"
toen ging het meer om Je besluitvorming
hinnen de organen van de fL?", waarop
maar weinig Algerijnen invloeu konden
uiwefellen.)

• Middcnpositie
Wat Chadli wel lukle was het land losser re
maken van de toenmalige Sovjet-Unie en
Oost-Europa. Door zijn geschiedenis en
7.ijn ligging kon het toch een soort midden-
positie gaan innemen tussen het westen en
de Arahischl' wereld. wat het ook doet, en
wat Algerije op lx'paalde momenten een
heLlllj;rijke rol geeft, hijvoorheeld in on-
derhandelingsproce'isen rond kwesties in
het :\lidden-Oosten en in Afrika. Los van
alle interne ontwikkelingen wordt Algerije
een in de internationale diplomatie geres.
pecteerd land, ook al omdat het over be-
kwame diplomaten beschikt, grotendeels
voortkomend van de franse univl'rsiteiten,
waM ze ,11voor de onafhankelijkheid had-
den gestudeetd.

.Fundamentalisme
Diplomatiek aanzien is vanzelfsprekend
iets anders dan een goed draaiend land.
Binnen Algerije ontwikkelt zich in de loop
der jaren, zoals in meer islamitische lan-
den, een islamitisch bewustzijn van behou-
dende, fundamentalistische signatuur. De
meest voor de hand liggende reden hier.
voor is, dat men 7.iet dat het westen cr in
het algemeen weinig aan doet om de ach-
tergebleven lamlen, de islamitische incluis,
vooruit te helpen. Ook merkt men weinig
van de aanwezigheid van in het westen
hoog opgeleide deskundigen, die in feite
het land vooruit zouden kunnen helpcn.
maar die in werkelijkhl.'id hun kennis en
kunde ten eigen bate aanwenden. Zo ont-
staat cr een anti-westerse houding.

.Macht FIS necmt toe
Bij doe omwikkeling spint het rront voor
Islamitis.:he Redding (FIS) een helangrijke
rol. Dit omwikkelt zich langzaam [Ot een
spreekbuis van de politieke en economi-
sche ontevredenheid, mer als hewijs voor
zijn succes de overwinning in de gl'llleente-
raadwerkiezingen van 1990. En omdat
binnen een land als Algerije de kleine
dorps- en stadsgemeenschappen nog een
helangrijke rol vervullen, is UI' bestuurlijke
macht d,urover van groot helang - dus
ook voor het FIS.
~aarmate echler het riS meer politiekl.'
macht krijgt, groeit ook de weerstand van-
uit dc meer wereld, ingestelde politici. Die
zien niet graag, dat Algerije, net als Iran
een fund,lmentalistische isbmitische staat
zal worden. Vandaar dat men pogingen
doet, om her fiS de pas af te snijden. De
verkiezingen van d•.•cemher 1991 bewijzen
echter, dat dit in het geheel niet is geslaagd.
AI in de eerste ronde weet het FIS 188 p'lr-
lementszetels te veroveren, terwijl er voor
een meerderheid in het parlemenr (dat 430
leden telt) 216 nodiA zijn. :\lct el.'n aantal
nieuwgckolen parleml.'marii'rs van anderl'
partijen die ook al in de eerste ronden ",,'or-
den gekozen, heeft het fiS in feite al een
meerJerhl'id .

• Leger grijpt in
Het is in hl,t besef van dae ontwikkeling
dat het ll'Aer, dat tegen het FIS is, ingrijpt.
Het wil voorkomen d,n op 16 januari 1992
weer verkiezingen worden gehouden en
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griipt de macht. Leiden van het fiS wor-
den gevangen genomen cn dl' macht komt
aan een Staatsraad, die het land door de
moeilijkheden moet helpen.
Hier duet û,h o3tuurlijk ue interessante
vraag voor uf je een toch eerlijk verlopen
democratische ontwikkeling wel mag af.
kapprll als je vrecst, dat het resultaat, na-
mdijk de winst van het fiS, tot een einde
van die democratische ontwikkeling lal lei-
den.
."laar waT je daar ook van vindt, voor
Algerije is het rcsulrailt een oplossing die
zou moc:ten voorkomen dat het land \'OOf-
goed een ondemocratische fundamentalis-
tische moslim-staat wordt. Nu komt het
dan tUi een krachtmeting lussen het fiS en
de militaire machthebbers.

• Islam strijdbaar
[l'larbij heeft het rIS het voordeel. dat dr
islam een ,treds grotere rol is gaan sprlen
in het Midden.Oosten en :-':oord-Afrika,
En in Algerije is de islam nu zo strijdbaar.
dat ze het via het HS. inderdaad kan opne-
men tegen de militairen. DJ.<ubij is de mos.
kee l."l."nbelangrijk wapen.
Anders d.\l1 WJ.t vandaag de dJ.g in bijvoor~
beeld :-'=ederland gewoon is. wordt dl."kerk.
of in bet geval van de islJ.m, de moskel",
voor politieke activiteiten gebruikt. Aan
het eind van de jaren zevcntig. vooraf-
gaand aan de sjiüischr staatsgreep in Iran,
gebeurde daar hetzelfde. Wat je ziet is dat
de voorg:J.ngers in de moskeeën. veeLtI in
n:J.uw ovcrleg met elkaar en ml."tde cemrale
organisatie, de bevolking oproepen [Ot ver-
let tegen de machthebbers. Met diverse
bloedige conflictrn als re,ultaat.

• Westen heefr ook schuld
Blijft dl" vraag. waarom her islamiti....:-he
fundamentalisme juist nu, in de jaren ne-
gentig, zo'n opgang kan maken en waarom
dat niet het gl"val was in de jaren vijftig,
toen Algerije toch in opstand wa, tegen de
Framl"n.
De verklaring U;13rvoor is waars(.hijnlijk
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toch een l"conomischl" en ('ril sociale. Door
het centralistische, deels op hrt Oost-
Europese communisme gebaseerde bdeid
van de FLN is het land. ondJ.nks zijn rijk.
dom aan aardga>, aardolie, ijzererts en an-
Jere bodemschatten, r(.onomi,ch achterge-
bleven.
De islamitische fundamentalistrn geven het
westen en de in hrt wrsten opgeleide des.
kundigen de schuld, Her wrstl."n heeft nooit
de goede prijl_en betaald, en Je we,ters ge-
oriënteerde deskundigen hebhen meer hun
l"igen voordeel op het (Jog gehad dan het
welzijn van hun land en zijn bevoli.ing. Het
gevolg is, zegt het FIS, dat nu meer dan de
helft van de Algerijnen werkloos is. en dat
een groot deel van de overigen ook maar
een karig bestaan heeft.

• Mensenrechten in gevaar
De redding kan komen van een onbaat-
zuchtigl.", islamitische regering . .\laar daar-
in schuilt nu juist de angst die velen koeste-
ren voor een bewind van het FIS,
Men voorziet, dat dit dl"l_clfde weg zal gaan
al, indertijd de FLN, allel."n niet op socialis-
tische. maar op islamiti,che grond,lag. Dr
vrees is dan, dat Algerije ren tWl."ede Iran
zal worden. een feirdijke dietatuur, waar
de fundamentalistische islamieten het voor
het zeggen hehben. En dat berl."kl."ntdat de
mellSelH('Çhten zoals we die in het westen
kennen, met voeten zullen worden getre-
den. dat de emancipatie van vrouwen zal
worden teruggedraaid rn dJ.t de kwaliteit
van het onderwijs zal teruglopl'n.
Or rnige vooruitgang die wordr geboekt is,
dat de Algerijnen die zich achtl."r het FIS
scharen, het gevoe1:zullen hebben dat 1.eer-
g('ns bijhoren. dat zr invloed hebben op de
ontwikkelingen - hoe ongefundrerd dat ge-
voel ook is, In feite zou jl."kunnen conclu-
deren, dar het FIS de Algerijnen heloon,
wat de FLN indertijd ook heeft beloofd.
m;lar nooit heeft waargel11,lakt. :o.1engrijpt
de tweede kans graag.

• Burgeroorlog dreigt

Ik mOl."t er over praten, vJ.ndaag nog. an-
ders word ik gek.
Ik word gek van het niksdoen.
Sinds mei is dat nu al zo.
In dl;' opleiding viel het nog wel mee, lllaar
nu...
Ik wordt gek van het niets doen.
Kijk, ik werk normaal in de houw.
Van half J.cht tot vier uur ben ie dan bezig.
Hard werken, vier dagen pl."rwrek.
Een dag naar school. hMd leren en hard
werken.
.\laar hier ... hier bn ik niet tegen.
Dag in dag uit, even op't appél, dan naar Ie
kamer.
Even koffie drinken. weet naar je kamer.
Even iets doen, een rondje lopl."tl en dan
weer naar je kamer.
In .t gunstigste geval even sporten, maar
dat is ook bij hoge uitzondering.
Voor de lt'venenzestigste kerr de leesporte-
feuille inzien.
Nooit is een dag 'llldefS.
Ja. we mogen soms op oefening, dar lijkt
heel wat, maar het is precies hetzelfde,
En dan die nachtdienst, ziet cr net zo uit,
maar je moet wakker blijven. :"ooir weet je
wanneer je moet werken. Ja natuurlijk is er
een rooster, maar omdat ik dichtbij woon
en een auto hl"b sturen l_eme gewoon naar
hui, als le dat beter uitkomt.
En ik ben 10 gek om dat tr pikken ook nog .
Een baas zou me dat niet mOl."ten flikken.
Ik stuurde de bond rrop af.
.\laar hier ... hier word ik gek van. ik maak
ru7.ie met mijn ouders, met mijn Hiendin ...
Dat niksdoen hè, dat niksdoen ... daar
word ik echt GEK van.

WJKLA

Het risico dat men loopt is een risico dat al-
tijd hl."staJ.t wanneer ern landsbestuur op-
treedt dar is geschoeid op religieuze leest,
namelijk dat dl" religieuze uitgangspumen
de overhand krijgen boven de staatkundi-
ge, daatbij inbegrepen de economische.
Op het moment dat dir wordt geschreven
(begin februari), is de macht nog in handrn
van de staatsraad, maar doen l.ich sreeds
meer gewapende botsingen voor tussen de
militairen en aanhangers van hl."tFIS. En la
lijkt l.ich een omwikkeling voor te doen,
waarbij een tweede ommekeer in Algrrije
zich zal voltrekken via een hurgeroorlog.
over het verloop waarvan we alleen maar
somhl."r kUnnl."1lzijn.
En trouwens, over de afloop eveneens.

19



DE STILTE ROND DE
JEUGDWERKLOOSHEID

Afzwaaien, wie kijkt er nict naaf uit? We~ met de verveling, weg met de lage
wedde, weg met het gevoel dat je alleen maar onnmtige dingen doet.
Eindelijk kun IOcccn haan gaan zoeken waarbij je je niet de helft van de tijd te
pletter vervee t, waan'oor je goed wordt betaald en waarvan je het gevoel
hebt dat je zinvoller bezig bent dan die zandhaas die in een putje :Ijl te wach-
ten totdat de Koude Oorlog weer uitbreekt. Afl\vaaien, het heffen van het
glas waard.
Maar meer dan cens hebben zelfs de meest doorgewinterde drinkers de och-
tend na de avond ervoor een kater: het vinden van ccn baan valt tegen, het
vinden van een interessante baan valt al helemaal niet mee en het loon is
vaak zo laag dat je gedwongen ben[ het geblaf van de sergeant in te ruilen
voor het gemiauw van je ouders.

jarenlang was de jt."llgdwerkloosht'id een
poli riek thema van helang, maar de diM:us-
sic heeft zich verplaatst nJar arheidsonge.
schikten dit." een plaats moeten krijgen in
hct arbeidsproces en n,lar ouderen die in
plaats van met de VUT (vervroegde uittre-
ding) te gaan door moeten werkt."n. Het
lijkt wel alsof het prohleem van de jt."ugd-
werkloosheid is opgelost. Niets is echter
minder waar.
Nog altijd zijn cr meer dan 150.000 jonge-
ren werkloos en is de werkloosheid onder
jongeren hoger dan onder ouderen.

• Verlaging jeugdlonen
Zeker, de jeugdwerkloosheid is nier meer
zo hoog als tien jaar geledcn. maar dat
komt niet ZOleer door het jeugdwerkgc1e-
genht."idsheleid, Dat komt voor een bdang-
rijk det."!doordat het aantal jongeren is af-
genomen l."n \'oor een ander deel, omdat
jongeren eieren voor hun geld km_en en
langer op school hIeven. Die jongeren die
et."n b<lan wisten te hemadltigen raakten

ONTMOETINGSWEEKEND
HOMO-LESBISCHE
WERKGROEP
HUMANISTISCH VERBOND

Van 3 tlrn 5 3pril a.I. ,indt het24e onlmoc:tingl\Hekrnd
plms \3" de Homll-lnbische \'IO'erkj:roep.Hel wordl ~e.
houdrn in Vorrningsnnlrum '0/ KJf'CUerput'te Hme Ibij
Eindhoveol.
Er lal een groot3anbod ziin van ymrk\hopl. "'aMuil je één
of meerdere keuze<;hnlmaken. Smt dttlnarne aan dm
lhema. en doe-woepen is er ook ~dq(enheid tot ontspan.
ning.
Voor meer infoMarie til i=hrijfformulitt kun je beUenof
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Humani\riiCh Verbond
T.l.\'.de Hl\'lO'
Postbus 114
3500 AC UTRECHT
1030-318145111.21)
~"oleerook .'alt: 9l!m 11 oktober iubiltumutek(lld~
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dCle vaak weer snel kwijt (het aandeel jon.
geren in kondurende haanrjes is groot).
Ook moesten jongeren steeds met'r genoe-
gen nemen met hanen van minder dan
twintig uur. En jongeren moesten vooral
genoegen nemen mer hanen met lage lonen;
van alle minimumloners is 43% jonger dan
23 jaar (De Volkskrant, 2-1-1992),
In de jaren tachtig bestond het werkgele-
genheidsbeleid \.oor jongeren vooral uit hl,t
verlagen V,lIlde minimumjt."llgdlonen. Deze
verlagingen waren zo drastisch dat de
:'\ederlandse minimumjeugdloner inmid-
dels bekend staat ;lls de armoedlaaier van
West Europa: Duitse, Belgi,che, Engelse en
franse jongeren verdit."nen aanzienlijk meer
pt."r maand. De \'f;ug is in hoeverre deze
jeugdloonverlagingen po,itieve effecten
hehl-.ell gehad voor de kansen op werk
\.oor jongeren. Hierover bestaat op z.n
minst grote onzekerheid: tal van onderzoe-
ken wijzen uit dar het aantal hanen op mi-
nimumniveall niet of nauwelijks sneller is
gestegen dan banen in de hogere loonklas-
sen.

.] eugdwerkgaran tiewet
Sinds 1 januari 1992 is de jeugdwerkga-
rantiewet OCW) v,ln kracht, waarmee t"en
veel serieuzer werkgelegenheidsbeleid voor
jongeren wordt gevoerd dan het loollJn;lri-
gingsbeleid hiervoor. Deze jG\'\-' bepaalr
dat jongeren na een half jaM werkloosheid
niet langer recht hehhen op de uitkering.
maar op een baan. Her gaat hier om banen
hij de overheid of hij gesubsidieerde instel-
lingen.
In principe is de jG\'\-' een goedl." en ,t."rieuze
vorm van werkgelegenheidsheleid, maar er
ziltt"n wel ern aalllal haken rn ogen aan.
In dr eerste plaats gaat het om functies die
in het verleden vt'l'lal reeds hestonden,
maar door het lwzuinigingsbeleid \'an de
regeringen Luhl-.ers in dl."jaren tachtig zijn
verdwenen" Desrijds verdienden werkne-
mers in die functie> normale salarissen;

jongeren die dez.e1fde functies nu brkleden
omvangen nier meer dan zij voorheen al als
uitkering ontvingen. V,1Il loon naar werken
is dus gn'n sprake.
Dat erg lage loon vinden sommigen ver-
teerbaar, omdat volgens hen een
jeugdwerkgaramieplaats moet worden op-
gevat als een springplank naar een regulie-
re baan. "'har dat is om twee redenen de
vraag.
Ten eerstt." sluit de inhoud van de banen in
het kader van de jGW va,lk niet aan op be-
staande vacatures op de arbeidsmarkt. De
uitvoerdrrs van de JGW creëren massaJI
banen als conciërge, planrsoenendienstme-
dewerker of klasse-assistent. Op zich kun-
nen dir natuurlijk prima arheidsplaatsen
zijn, m,tar wanneer er na een half of ((n
jaar uitsluitend vacatures blijken te zijn in
de detailhandel of in dr he\.eiligingsbran-
che. kun je nauwelijks zeggen dat jr rele-
\'anre werkervaring hebt opgedaan.
In de tweede plaars hesteden gemeenten in
het kader van de JGW relatief veel tijd aan
her creëren van deze zogenaamde garant-
plaarsen en aan het plaatsen van de jonge-
rrtl in deze functirs, mJar besteden ze erg
weinig tijd en moeite aan het vindl."n van
werk (al .• hl."ter al is) na afloop van de ga-
rantplaats. Over de kwaliteit van de
springplank is dus nog niet naar huis te
schrijven.

• Verbreek de stilte
Hoewel het stil is rond de jeugdwt."rkloos-
heid, is her prohleem beslist nog niet uir de
wereld. Wel kun je zeggen dat er met de in-
voering van de JGW een srap in de goede
richting is gezl't, hoe groor de haken rn
ogen ook zijn . .\-Iaar horwd Jl." na,lm an-
ders doet vermoeden, garandl'ert de jG\,/;'
nier vanzelf een flitsende loophaan: je zult
je eigen belangen got."d in het oog moeten
houden.
.'.locht je werkloos worden en geen zin
hehben in een opleiding of het leerlingstel-
sel (een combinatie van werken en leren) en
krijg je tr maken met de JGW, laat de stilte
dan niet voortduren; wees as"errief en doe
ie mond opetl.
Verlang van de gemeente een haan die aan-
sluit op latere mogelijkheden op de ar-
beidsmarkt. Verlang ook van de gemeente
en het arheidshureau dat men een reguliere
haan tegen een volwaardig salaris zoekt.
En \"erlang tenslotte dat je in dr gelegen-
heid wordr gesteld ten tijJe van je werk op
dl." garantplaats nieuwe dingen te leren,
hetzij via korte cursussen of opleidingen,
herzij via het uitvoerl'll van verschillende
taken.

\Vessel Visser

1\U\~mm~:
1\U\ ~ \,\\1.1:\un
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HÉ, LEKKER DING! kwam het ander. 'Ik kreeg seksuele aan-
dacht, dat vond ik wel spannend eigenlijk.
Het was een soort kalverliefde. En ik kon
ook het nodige van haar leren, zij had dui.
delijk meer ervaring in dat soort dingen
dan ik.'

Soms zijn er van die dagen. Je kent
ze wel. Het zijn van die dagen dat
iedereen de ogen op elkaar gericht
lijkt te hebben. Het maakt nict uit
waar je bent, op straat, bij de bak.
ker, bij de slager, zelfs je buurman
die eigenlijk akelig saai en suf is lijkt
't te hebben. Er hangt zo'n mysteri-
euze spanning in de lucht waar zelfs
de grootste sul nicl aan lijkt te kun-
nen ontkomen.

Zo'n dag moet het ook geweest zijn tocn
Karel als 14/15-jarigc jongen zijn dagclijb
leven met nog een aamal jongens cn meis-
jes door moest brengen in een internaat.
Uitzonderlijk mooi weer was 't niet. Erg
veel huiswerk hadden ze die dag ook niet
gekregen. Iedereen leek dan ook cen heet je
te genieten van het zich opwarmend voor-
jaar. Zulke dagen zijn cr wel vaker, niets
bijzonders!

• Karel en Carina
earina had hij al meerdere malen gezien. In

de les, op weg naar haar kamer, in de keu-
ken. Ze was niet onaardig, maar echt op-
vallend was 1.enu ook weer niet. Ze was er
gewoon. Ze hoorde bij zijn leven in het in-
ternaat. Gesproken had hij haar tot op die
dag eigenlijk ook nog nooit. En boem, daar
stond le opeens voor lijn neus. Of hij mis-
schien ... , ze wist niet uit haar woord~n te
komen. Of hij mis"chien zin had om ... , om
me! haar een wandeling te maken. Voor
het eerst vielen hem haar diep blauwe ogen
op. Ogen die behalve pret ook it"ts mysteri.
eus leken uit te sttalen. Ach waarom niet,
hij had toch niels te doen.
Carina bleek iets ouder te zijn dan hij, n:
was IR. Ze vertelde waarom zij in het in.
tt~rnaat lat, hij deed hetzelfde. En al slente-
rend raakten ze huiten het 1-Îcht van de ove-
rige bewoners van het internaat. Hoe het
nu precies kwam weet hij na zeven jaar niet
meer precies, maar 'plolseling' spraken ze
over seks. Ovet wat ze beiden lekker vin-
den, hoc vaak le 'het' al hadden gedaan.
En noem maar op.
Karel schepte natuurlijk een beetje op over
lijn ervaringen met meisjes. Die had 'ic na-
melijk nog helemaal niet . .\Iaar 't Ma;)t zo
stom om &n te zeggen. En van het rén

• Karel en Henk
Over seks had Karel, net als zo\'eel andere
jongens, ••••.e1 al het nodige gefantaseerd. En
ook hij vond op de slaapkamer \'an zijn ou-
ders een aantal porno-blaadjes. 'Ach, dan
gaat de rest vanzelf.' Karel had niet alleen
fantasieën over seks met meisjes, hij had
ook 'wilde fantasieën over seks met jon-
gens. Dat was eigenlijk een w:heimpje. Het
waren niet meer dan wilde fantasieën, vcr.
liefdheid was eigenlilk nooit in het spel',
weet hij zich nog goed te herinneren.
Een aantal maanden na lijn eerste keer met
Carina ontmoette hij Henk. 'Dat gin/; ei-
genlijk van zelf. We zt"iden niets, we gingen
gewoon met z'n tweeën het bos in. Het was
eigenlijk een verkenning van seks. Over
wat wij met z'n tweeën deden spraken wc
niet, wel over st"ks met nlt:i'ijes.'

Dat jongens seks met een meisje hebben,
vinden de meeste jongens de normaalsle
1-J;lk van de wereld. Seh met een jongen?
Ach, echt afkeuren doen 1-Chet niet. ~taar
normaal? En er over praten dOt" je al hele-
maal niet! Ze louden cr wat van kunnen
gaan denken. Jo.1aar sek~ met een meisje èn
een jongen? Ja, is toch wel iets van een an-
dere orde. Zijn er echt van die mensen? En
hoc pakken le dat dan aan? Zouden die
memen geen hU1.es kunnen maken? Zijn
die t"igenlijk wel normaal? Zouden die
mensen nu alleen maar met seks belÎg lijn?
Het is maar een keuze uit de vragen die veel
mensen lich in dergelijke situaties stellen.
Karel is zich er terdege van bewust dat cr
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Klaas Soesbeek

Heb lir ook ~eksuele ervaringen met
meisjes èn jongens en zou je daar in een
imerview eens over willen vertellen, dan
zou ik graag mer je in contact willen
komen. De interviews zijn natuurlijk
volledig anoniem. Wil je meer weten
over het onderzoek? Dar kan ook.
Schrijf naor; Klaas Soesbeek, Faculteit
Sociale Wetenschappen, RU Utrecht,
Postbus 80140. 3508 TC Utrecht.
Bellen kan ouk; 030-534779 (riidens
kantooruren).

Blijkbaar is hel hebben van seksuele con-
tactt;n met vrouwen èn mannen toch nog
een (bretje een) raboe. En onder andere
daarom lllaak ik dir interviews en doe ik
dil onderzoek. Om een klein steentje te
kunnen hijdragen aan het doorbreken van
een taboe. Wat is er per slot van rekening
op tegen als mensen (lichamelijk) plezier
aan elkaar beleven~

,.' .

mensen mer elkaar doen tussen of op de la-
kens gaat buitenstaanders eigenlijk niets
aan. Als mensen plezier met elkaar hebben
is dat alleen maar toe te juichen. Zo'n
twintig jaar geleden riep men niet voor
niets; Make love nOl war!
~1aar wc weten tegelijkertijd dat de alle.
daagse praktijk anders is.

• Taboe doorbreken
Zo zijn er mensen die geestelijk in de pro-
hlemen komen, omdat ze zich seksueel
aangetrokken voelen rot meisjes èn jon-
gens. Weer anderr mensen krijgen ouders,
vrienden, collega's over zich heen als be-
kend wordt dat ze dergelijke seksuele ver-
langens hebben, Weer anderen krijgen pro-
blemen met hun panner, omdat dele strik-
te seksuelr trouw verlangt. En wat te den-
ken van de jongens die af en toe wat heb-
ben met een jongen? Sommigen van hen
gaan daar nogal krampachtig mee om,
Blijkbaar gaan mensen loch niet zo open en
eerlijk met elkaar om als ze wel beweren.

veel mensen zijn die zulke vragen stellen.
Hij 'loopt er dan ook niet mee Ie koop' dat
hij het leuk vindt af en toe met een jongen
wat 'te rommelen'. Zijn huidige vriendin
weet hijvoorheeld niets van die anJere sek-
suele verlangens van hem, Ook aan de jon-
gens waarmee hij af en toe wat rommelt,
vertelt hij niet hoe bij hem de vork in de
steel steekt. '~lisschien verandert dat nog
wel eens een keer, maar op dit moment
houd ik het liever zo.'

Karel en Hans zijn twee van de ongeveer
twintig jongens die ik in het kader van ren
onderzoek de afgelopen maanden heb geïn-
rerviewd. Deze jongens hrbbrn allemaal
iets gemeenschappelijks: ze hehhen alle-
maal seksuelr ervaringen met meisjrs én
jongens, De manier waarop ze er mee om-
gaan versçhilt vaak van persoon tot per.
soon. Vindt de een het de normaalse laak
van de wereld dat hij zich zowel seksueel
aangetrokken voelt tot meisjes als rot jon-
gens, een ander kan cr maar niet aan wen-
nen, \Xteer een derde houdt het liever ge-
heim dat hij als homoseksueel af en tot' ook
seks heeft met een meisje, En er zijn ook
jongens die 'bij toeval' seks hebben gehad
mer een jongen. Bij toeval, omdat 7.e lekker
aan het stappen waren, de lijd vergaten, de
laatste trein misten, bij elkaar in hed beo
landden, een heet je te veel gedronken had-
den. Ja, het ovcrkwam 7.eeigenlijk gewoon,
En zo zijn er nog heel wat andere siruaties
denkbaar.

.Hans
Hans, een student van 24 jaar, pakt de situ-
atie wat anders aan. 'Toen ik zeventien was
en hij mezelf onrdekte dat ik niet alleen
meisjes maar ook jongens seksueel besl ••••.e1
spannend vond, heh ik er geen doekjes 0111

gewonden. Ik hen mezdf biseksueel gaan
noemen. Toen ik vijf jaar geleden mijn hui-
dige vriendin tegenkwam heh ik haar dan
ook direct verteld dat ik ook op jong<."ns
val. Zij vond dat geen probleem. En het
was ook wel leuk. We konden met zijn
tweeën uren op een terrasje zitten en kijken
naar de mooie jongens die langs kwamen,
Het heen echter nog wel jaren geduurd
voordat ik wat met mijn seksuele g(Voe!ens
voor jongens ben gaan doen. Dat was pas
dit jaar. En dat was best moeilijk. Ik besef-
te terdege dat ik me in een complexe situ-
atie zou gaan storten. Maar ja, die gevoe-
lens houd je niet tegen hè. Ik moest cr echt
iets mee gaan doen. Ik heb heel wat af zit-
ten dubben en er vecluren met mijn \Tiend-
in over gesproken, Uiteindelijk is het dan
toch gebeurd. Het was best leuk, best wel
spannend. Daar niet van, maar het was te-
gelijk toch ook ern slippertje, Want eigen-
lijk vond ik ook dat ik trouw aan mijn
vriendin moest zijn. Ja, nu is de kogel door
dl.' krrk. We hebhen nu niet meer ccn 1 op
1 relatie. Dal maakt het samrnlevrn nier al-
lijd gemakkelijk. Wat de toekomst ons
ga<lt hrengen? Geen idee.'

Is het nodig om jongens te gaan intervie-
wen over dergelijke ervaringen? Zijn dat
eigenlijk niet zaken die anderen nirts aan-
gaan ~Dar zijn toch privé z.-aken? TOl op ze.
kere hoogte is dat allemaal waar. \'':/at

• Een onderzoek
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NOG EENS BLAZEN IN DE
LUCHTBALLON ...
De charme van de schone schijn

De schijn, de schone schijn. Heel veel mensen kunnen cr prima mee leven.
Meer nog. de schijn is vaak zelfs cen steuntje in de TUg. Neem maar iets alle-
daags, je eigen klerenkast. Je bent wie je bent, maar als je gaat stappen wil je
cr toch wel een béétjc uitzien. In de eerste plaats voor je vrienden, die toch
ook soms plotseling je concurrenten kunnen zijn. Maar ook voor de meiden,
die je tegen het lijf loopt. Dat ze je zonder kleren, zonder leuke schoenen en
blits horloge ook nog leuk moeten vinden, komt pas later. Maar de schijn
van het moment, op volle oorlogssterkte voor het uitgaansleven, helpt je wel
vooruit. Pure winst vaak.

Niks aan de hand met die schijn. Hc1e in-
dustrieën zijn cr op gebaseerd. De mode
dus. m3ar ook dl" filmwen.'ld, de rrdamr,
de roddelbbdrn. Toch, door de moderne
media lijkt de werkelijkheid héél dichtbii te
komen. Met een beetje zappen op de kahel-
IV kOmToogeve••..r de hele wereld io de huis-
kamer. Als het een beetje begint te span-
nen, dan is CNN wel ter plekke.

• Irakees wiegje
Het is vaak echter maar een opgedrongen
werkelijkheid. Waar gr••..n Ameribnen in
de buurt zijn, of Europeanen, of Japanners,

1
'.
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kan héél véél l;ebeuren, 7.onder J,Jt het
door de grote media wordt doorgegeven.
Zo blijven Je verrhoordrrnkelingen in
Bangladrsh, de Aids-p<uiënten in Uganda
en de guerrilla-doden in 1\1olambique hui-
ten heeld. RassenJis,,;rimin;Itie in de media.
Hrcl duidelijk was diTook in dl"vrrsbggr-
ving tijdens de Golf-oorlog. Individuele
versla~evers wilden misschien nog wel,
maar de militJire en poliTieke leiders ;Ian
ge;IlIierrde kam vondrn hrTgrrn go••..d ide••..
om Ir laten zien wat hypermoderne wapens
kunnen aanrichten. De Khone schijn van
een schon\."oorlog. Als je maar nieTtoeval-
lig in een Irakees wiegje was geboten.

-
- -

• Oorlog geen speeltje
G3at het bij een leger in oorlog v3ak alom
schone schijn. in een leger in vredestijd IS

dat helemaal het geval. Bijvoorbeeld op het
exercitieterrein. Helemaal geen discipline
daar, alleen maar opgelegde discipline. Een
za;lk van voortdurende afweging. Het ge-
brul van de sergeam tegenover h\."tonge-
lllak van de uitbrander, bet je e\'en schik.
ken tegenover de individuele vrijheid na
een half uurtje, in de kantine. De discipline
zit overigens in je hoofd, niet in je benen.
Hoe schijn en werkelijkheid door elkaar
worden gehaald. wordt steeds meer in al-
lerlei silllulatietechnieken duidelijk. IIoe
duurder de apparatuur, hoc meer daar ook
in dienst gebruik van wordt gemaakt.
Maar oorlog is geen spl'eitje als in de auto-
matenhalof in een stripboek. Oorlog is
niet alleen aanvallen. maar ook incasseren.
zweten. vloeken, kruipen, bloeden, krepe.
r••..n. D3t kun j ••.• nu even niet met simulatie
oplossen. GaaT een gemiddrlde \'('e,ter,e
soldaat tegenwoordig weerbaarder de oor.
log in dan 7.ijn valier, grootvader, over-
grootvader? \X'ie de uitzendingen over op-
gelopen oorlogstrauma's ziet, heeft zo z'n
twijfels. Of was er vroeger grwoon geen
aandacht voor, werd de eenzaamheid na de
fromervaring gewoonweg doodgezwegen?

• Kakkerlak
Sehijn en werkelijkheid. Het is vaak maar
wat je gelooft. Dl' god,dil'nst. de religie is
daar vanzelfsprekend her meest algemene
voorbeeld van. Een bijna universeel ver.
schiinsel. Puur aan de mens gehonden.
Geen kakkerlak, geen 'pit,muis, lelfs geen
mensaap kwam ooit op het idee. :\olaarhet
meest getalenteerde zoogdier (relatief de
meeste herseninhoud, bovenin de voed,el-
piramid ••.., •.••.ereldwijde verspreiding) is er al
heel vroeg mee aan de slag gegaan.
In vrijwel alle culturen waren of ziln er wel
g••..esten, goden of God. Soms zijn die boos
en toornig. Dan is het oppas,en geblazen.
De schijn heeft de mensen dan flink te pak-
ken. Godvre7ende zielen În Uolnes en
Elspeet weten er alle, van. \1aar veel vaker
hetekent de schijn toch een flink steuntje in
de rug. Wat moeten miljoenen oude
vrouwtjes 'all over thr wnrld' zonder
Maria doen? En wat miljoenen Algerijnen
lOnder het idee dat Allah toch uiteindelilk
wnk en toekomst brengt?

.Bekende Nederlanders
De wereld zit moeilijk in elkaar. En wc we-
ten het. \'Ve hebben het vaak zo doOf. dat
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W~ gemakkrlilk afhaken. Het is allemaal tc
ingewikkeld, te ahsurd ook. Daarom WOT-

Jen actualiteÎtsruhrieken steeds minder he-
keken, daarom vluchten miljoenen mensen
iedere avond weg in spd,huws op de rcll."vj.
sic. Het volk wil hrood en spelen.
En als de grote omroepen Jan eens 'goed'
willen doen, dan bedienen ze zich van die-
zelfde bekende Nederlanders die avond in,
avond uit, de buis met de schijn hevolken.
Ze worden een, twee dagen naar landen ge-
stuurd \V,lar nrt arm is, onveilig, triest.

--l hongerig. Daar nemen ze wat kinJl'ren in
de armrIl. ZOllodig een paar keer, als de rc-
gisseur het nodig vindt. Daarna nemen ze
("en duik in Hilton-~lanilla of Shareton-
Lagos. Dan vliegen ze terug om in de stu-
Jio een lullig n"spelletje voor het goede
doel te doen. Het brengt allemaal nog
steeds wat geld op,
~1aar bij zulke akries wordt als regel wei-
nig gezegd over de door weHerse concerns
gedomineerde geld- en handelsstromen,
o~'er de tin-, koper-, thee- en koffiemarkt in
Londen, over de bescherming \'an de
Europese landbouw, over het feit dat alleen
door eerlijk delen op wereldschaal we er
misschien, heel misschien uitkomen. En dat
eerlijk delen hetekent heel wat mêêr dan
een gift op een gironummer of een brief-

._
~ ~aar'dt n,lCt extra, Pbo';[zegb'e1s,Hoc gko,JOfb~-
,e: uoe uonr vee rave urgers 00. IS
~ her zo dat we niet meer gewoon kunnen ge-
i ven zonder vermaakt te worden?;;..-
] • Blaadjes aan de bomen
~ Vraagtekens te mer. Waarschijnlijk is dat
~ altijd al geweest. De oude Grieken zijn er al
,. in Athene heel uirvoerig mee aan de slag
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gegaan. En sommige antwoorden zijn van
alle tijden. De optimist kijkt misschien wat
meer naar de schijn, de pessimist ziet meer
de werkelijkheid, zijn werkelijkheid.
Die tegenstelling zie je ook \'oondurend le-
rug in de natuur- en milieubescherming.
Ook iets van alle eeuwen, want ook vroe-
ger waren cr links en rechts al ecologische
rampen, aangew'lkkerd door mensdijke
konziçhtigheid. Maar de laatste jaren
staan natuur en milieu To<:hextra in de be-
langstelling. Niemand onrkent meer dat er
war aan de hand is, dar et aan fundamente-
le dementen onder het hestaan wordt ge.
rommeld. Te veel mensen, te grote rijkdom
in de westerS{' wereld inclusief Japan,
srructurele armoede in vele delen van de
rest van de wereld.
Schijn en werkelijkheid doen zich hier ook
voor. Straks komen de blaadjes weer aan
de bomen. Dan lijkt het of alle verhalen
o~'er de slechte kwalireit van bomen en
bossen wat overdreven zijn. On'r een paM
maanden groeien er weer waterlelies in de
plassen en vijvers. Bij zoveclmoois kan er
met de waterkwaliteit toch niet zoveel aan
de hand z.ijn? Aan de andere kant blijven
de hiologen alarm slaan: 'rode lijsten' met
bedreigde, op een haar na verdwenen of ge-
heel uitgestorven soorten. De natuur is
voor de meesten van ons te ver weggeraakt
om de steeds verder sluipende achteruit-
gang nog in de gaten te hebhen. En de
<;chijn is voldoende om tevreden lllee te
zijn: er zîjn nog vlinders, er zijn nog padde-
stoelen, er zîjn nog mossen en korstmos-
sen. En 'Kh, die paar bijzondere die toch al
nooit op de voorgrond traden, wat maakt
dar nu uir.

• Grenzen aan de groei
Zo is cr ook de situatie dat natuur- en mi-
lieubeschermers zeAAen dar alle seinen op
rood staan en dar economen 7eggen dat we
nog maar flink moelen doorgroeien in pro-
duktie, in mobiliteil, in het op de markt
brengen van steeds maar weer nieuwe
staaltjes van modieusheid, werenschap en
techniek. De s<:hijn van het idee dar we het
goed hebben als er 'groei' in zit, wint het
van de werkelijkheid dat iedere groei ook
z'n gren7en ken!, lier is als hij een ballon.
Hoe meer je hem opblaast, hoe mooier en
leuker het wordt, Maar plotseling, bij nog
eens hlazen, is het ... Daarom is een zekere
mate van realisme, van heide pootjes op de
grond, zo aardig, In on7e omgang met na-
tuur en milieu, in onze diensttijd, in de dis-
co. Overal. Ondanks die charme van de
schone schijn.

Frits f\.faas

UI' 1'1\ IJ,\\',X 1\ 11\:
I\\IWI'E \S.~
1',11~\ \ut ....
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CONSUMEREN

Hieronder een puzzel waarbij de drie juiste
woorden zowel horizontaal al, venikaal
dienen te worden ingevuld. De om>ehrij-
vingen luiden: I-voor je in dienst gaat; 2-
borrelen; 3-met"voden.

De oplossing van de zandloper in het fe-
bruarinummer luidt als volgt: I-roddelen,
2-rodelen, 3-doelen, 4-delen, 5-Deen, 6-
een, 7-en, 8-e, 9-en, IQ-ven, 11-even, 12-1e-
ven, 13-e1even, 14-nevclen, 15-knevelen.

/ 3

Iedereen kent er wel een paar.
Eigenaardige mensen. Ze peuleren pllblie-
keli;k in hlln neus, biil/'n op hun nagels,
draaien krulletjes in hun haar, of hebben
eell andere tic. Sommige mensen zegKen
daar iels van of get'en een welbewuste kat.
Soms gaat ZO',1 gewoonte I'al/ulf weer
OI'/'rof biiil'en mensen het hUI/ hele leven
doen. i\laar er ziin ook gewoontelI die t'eel
j'erder gaan. Vreemd genoeg ugt nienlallJ
daar iets van. Acht of achttien koppen kof-
fie per dag drinken. Elke aI'ond een halve
fles wiin of meer, Elke week een nieuw
tmiNe, CD of em sta/Jelj'ideo's halen.

'Maar je mag loch wel iets? hoor ik al zeK-
gen. 'je mag loch wel een beetje lekker 11'-
l'en?' Jazeker mag dilt, heel goed zelfs.
\.Val/t dilt is de norm: consumeren.
Consumeren als synoniem lloor lekker le-
t'ell. Gewoon omd.:lt we het illlem,IJI 1'1'11
beetje heter willen hebbell en als het el'en
kali zelfs goed. We s/Jreken liever niet van
een COIISllrllptiet'ers1ill'ing,maar van 'een
beetje lekker let'en'. Met minder nemen we
geen genoegen. En op de vraag of het ietsie
minder maK ziin, zegKen we resoluut
'!\'EE'. Em beetie meer is altiid okay.

~!a1lt als we met een beetie minder genoe-
gen zouden lIemen, worden we geconfron-
teerd met ons geestelijk j'erdll'aald Zipl.
Met minder kif/men we niel meer tel'reden

zijn, Geestelijke waarden zijn ingeruild te-
gen materiële waarde" en COIISl/merenis
het antwoord geworden o/Jonze existentië-
le leegte. Het hoeft niet lang meer te dllTm,
of we zitten mei z'n af/en o/J de rakellde
puinhopen van onze cOIlsum/Jtie-IJescha-
l'/Ilg.

'Nou, "OU, wat eell /Jessimisme', hoor ik
daar al weer. 'Zo erg is het loch helemaal
"iet?' Nee, het is ook nog niet zo erg. Maar
dali moel wel het besef groeien dat IIu'IIsm
niet a/léén geschapell Zlin voor het bl;I'I/I-
len t'a" hllIl ballkrekenillg en het leeghalen
van de supermarkt en de zo lIood;;akeliik
geachte derJe t'akanlie 'om er weer tegell
te kunnen'.
Het besef;;al moeten groeÎe" dat er niet al-
leen een consumptielIl' vooruitgallg nodig
is om te kUllnen leven, mJ<lr,e" misschien
lIog wel meer, ook geesteliike t-'ooruÎtgallg.

Als je niet door hebt dat je ill het dOllker
leeft, zal je het niet nodig vinden om het
licht te zoeken, /n het donker kun ie gem
stappen f'ooruil zetlen. En stil staan bete-
kmt dan achtemit gaan. Stilstaan leidt tot
geesteliike nood. W'mllleer mensen alleen
nog willen (en kunnen) consumeren, kWI-
nen we dan nog lt-'elspreken t'an zinvol,
menselijk levelI?

heek Pol

N EUWTEKEN\\'ERK
Het uit duizend~n te herkennen werk van de tekenaar Joost Swarte
beweegt zich in het grensgebied tussen strip en beeldende kunst.
Voor het f'ên is net zoveel te zeggen als voor het andere. ~aa,t ,trips
maakt deze veelzijdige kunstenaar o.a. illustraties. boekomslagen,
platenhoel_en, affiches en postzegels. Lange tijd was $warte's werk
bekender in hl't huitenbnd dan in Nederland. Uitgaven van zijn
werk ver>ehenen som, jaren eerder in bijv. Frankrijk dan in eigen
land. De laatste tijd is daar gelukkig enige verandering in gekomen.
In kone tijd verschenen vilf dceltj~s met zijn uit het leven getekende
tips '~iet zo maar zo!', 'Joost Swarte's moderne kunst' en d~ bun-
dels sttips 'Cultuur en Techniek' en 'Plano'.
Kort geleden verschl"en het nieuwste album van Joost Swane (vorm-
gegeven door de kumtenaar zelf): 'Dr. Ben Cine van A tot Z'.

VA:-':jOOSTSWARTE
Deze dr. Ben Cine is een geleerd~/uitvindt:r die boordC\'ol zit met ge-
niale gedachten. In deze nieuwl' uitgave werkt Swarte, via deze dr.
Ikn Cine, een aantal van deze invallen prachtig uit, Op ieJere pagi-
na staat ook wel minstens één behartenswaardig ad\'iesloplossmg te-
gen o.a. het jatten van handtasjes, hondepoep op straat, zakkenrol.
Ier" visselel'd door vishaken en het doden van dieren door de kop-
lampen van auto's. Deze adviezen zijn, strilk en zet, gekoppeld aan
de stommiteiten \'3n dr. Ben Cine's medewerkerfknecht, Dcc van
Fil~, die van zichzelf denkt dat hij een nog veel grotere uitvinder is
dan zijn baas. Een zelfoverschatting die hem regelmatig opbreekt.
Voor hen die onbekend zijn met het werk \'an Joost Swarte is dit
nieuwe album een aan te b~velen kenni,making.
Joos! $wartc; Or. Ben Cine \'an A tot Z. De Hannonie, Amsterdam
1991.56 blz. geb. f 29,90. (""Hl
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Historische zeiltocht
Juni 1987 vertrekt Roger Foxall,
schipper en eigenaar van het
zeiljacht 'Canna', met zijn be-
manning uit Derr)'nane Harhour
in het zuiden van Ierland voor
een historische tocht naar
Leningrad_ Sinds I jaar is de
Glasnost-boodschap van
Gorbatsjov bekend in het
Westen en dat is de aanleiding
vour de schrijver de tocht te on-
dernemen, het eerste bezoekende
zeiljacht uit Groot Brittanië en
Ierland sinds de Russische revo-
lutie van 1917_
In drie delen beschrijft FoxaII de
reis: de tocht oostwaarts naar
Leningrad, het bezoek aan de
Sovjet-Unie en het helOek aan
Polen met de terugreis.
Spannend zijn de ontmoetingen
met de p;urouillevaartuigen en
een onderzeeër in de Russische
wateren. Uitvoerig verslaat
Foxall ook de oavigatie, vooral
waar havens in de Oostzee wor-
den aangedaan. Zeilers die plan-
nen hebben, kunnen hieruit vrel
informatie opdoen.

'//
" -Ä'ûl}~,'
'~~ëd~~"c~

-".~\.::-":.-~~:::::~:;
Het grootste deel gaat over de
bezoeken aan een tiental havens
rond de Oostzee. Hierin laat
Foxa]] zich zien als een goed
waatnemn van mensen. Bij het
hrwek aan Leningrad vaIr de
starheid \'an het hureauçratisçbe
systrem op en de onmacht om in
te spelen op het bewek van het
zeil)açht. Dit leidt tot laçhwek-
kende situaties bij het bevoorra-
den van de 'Canna', maar ook
tot hachelijke situaties bij het af-
meren. Harrelijk is de ontvangst
door collega-zeilers en de hulp,
die ze krijgen van Sovjetburgers.
Vooral Risa maakt grote indruk
op de schnjver. Naast de sociale
comaeten besteedt Foxall, zelf
archin:u, ruim aandacht aan
historische gebouwen en land-
Sl;happcn. Dat Foxall zijn reis
grondig heeft voorbereid, blijkt
uit de toevoegingen over de oor-
sprong van de verschillende vol-
keren rond de Oostzee en hun
geschiedenis, die in her verslag
zijn opgenomen.
'Zeilen naar Leningrad' is een
boeiend hoek voor zeilers en
niet-zeilers. Roger Foxall is een
Engelse arçhiteçt, die in Ierland
woont en daar, naast een klein
boerenbedrijf je, een charterhe-
drijf en z•••ilschool runt.
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Roger Foxall: Zeilen naar Lenin-
Krad. Hollandia, Baarn 1991.
312 blz. Geill. f 37,50. (HK)

Leren zeilen
Hue leer je zeilen? DO()r het te
doen. Dat zal elke zeiler je ver-
tellen. Dat is ook zo, maar znn-
der kennis, theorie dus, zal het
toch niet eçht lukken. Bovendien
wil je soms weten waarom of wil
je j•••techniek verbeteren en dan
is thl"Orie zeker nnodzakelijk.
Het bock 'Dir is zeilen' - in kleur
uitgevoerd met tekeningen en fo-
to's - komt tegemoet aan de be-
ginnende zeiler, de nieuwsgierige
zeiler en aan hen, die hun tet:h-
niek willen verbeteren. Bewust is
gekozen voor hel zeilen met ern
muderne open midzwaardboot,
omdat dit het type boot is, waar-
toe de meeste jonge zeilers zich
aangetrokken voelen. Kan men
eenmaal met dit rypc goed over-
weg, dan kan de Leiier gemakke-
lijk naJr elk ander type boot
overstapl;"'en.
Door de mdeling in drie delen
worden stap vonr stap alle as-
PITten van het zeilen dourgeno-
men. Het gaat daarhij om de te-
keningen, waarin wordt ge-
toond, wat door de tekst wordt
beschreven. En juist in de tekst
verschilt 'Dit is Zeilen' van ande-
re boeken. Elk deel staar op
zichzelf en begrippen worden
sleçhts genoemd en hehandeld
vnnr zover ll" van toep,lssing zijn
vonr dat deel van de stof, dIe in
elk deel wordt behandeld. Dit
maakt het aan!er •••n van vaardi~-
heden makkeliiker en de theotle
toegankelijker. liet boek hena-
dert door de7.e methode cen

rraktische zeilcursus.
kel 1 laat zien en heschrijft de
bnot, de onderdelen, schee ps- en
zeiltermen, optuigen, tewatcr la-
ten en veilighcidsvoorzieningen.
In deel 2 worden de eerste begin-
selen van het zeilen getoond en
beschreven, wals het sturen, Je
verschillende koersen ten op-
zichte van de wind, door de
wind gaan en gijpen, samenwer-
king tussen stuurman en fokke-
maat en de invloed van helling
van de hout.
Deel 3 hehandelt aspecten en he-
grippen,die ouk voor dq;evor-
derde zeIler interessaut Zlln.
Uitgehreid komen aan de urde
het hegrip schijnbare wind, het

spinakeren, trimtechniek, het
planeren, omslaan en oprichten
en als laatste trapezctechnieken.
Do.or de leermethode, die ge-
bruikt wordl, is de relatie tussen
tekeningen en tekst van groot
belang. Enkde tekeningen zijn
[Ot zoekplaatjes geworden, om-
dat er te veel moet worden ver-
klaard. Hier •••o.daar zijn ciifers

in tekeningen of tekst weggda-
ten en op blz. 102 zijn 2 tekenin-
gen weggevallen. Ondanks d•••ze
minpuntjes is 'Dit is zeilen' een
goed [Oegankelijk boek voor de
beginnende zeiler en een waar-
devol boek vnnr ieder die van
zeilen huudt.
Richard Creagh-Osborne/Jaap
Kramer: Dit is zeilen. Hollandia,
Baarn 1991. 191 blz. Gcm.
f 49,90. (HK)

Vrijheid of liefde?
Na de m'ee voorgaande (zeil-)re-
censies begin ik deze graag met
het volgende citaat:
'Er stak wind op en de bnnt hel-
de /laar sill/lfboord. Ik liet de
Rad{ gaan e1l uilde op kompas
in de richting vall Key West.
Hoe komt het dat ;oveel piloten
ook I'an uilen hUilden?
Vliegluigen zi;lll"ri; in de ruimte,
uiibOletI û;n prij in de ti;J. Hel
gaat ons niet om het mo1teriaal
zelf, het gaat OIISom de unge-
bO/ldenh'id die het 1/Io11eriaJl
!Jertegenwoordigt. Het is niet hel
grate diegtuig waar we !Jan hou-
den. ma,lr de snelheid en kracht
die we met ;o'n !Jliegtuig kunnen
bereiken. Nit't de gaffelgetuigde
kits, maar de wind, het at'on"
tuur, dl' ;uivere, actin'e levens-
stii/ dil' door de;ce en de hemel
wordelI afgedwollgen.'

De7£ ontboezeming is te vinden
halverwege de roman 'Brug naar
de eeuwigheid' \'an de
Amerikaanse vliegerlscluijver
Richard Bach. De auteur werd
wereldhekend mer bestsellers als
jonathan Liviflgston Zeemeeuw
1'11 lIIusies. In Brug naar de eeu-
wiglJeid beschrijft Bach ziin fa-
natieke zoektocht naar De
Perfene Vrouw, zijn droom-
HOUW (laar hart en ziel. Bij elke
landing van de tiemallen dage-
lijkse rondvluchten (zijn middel
van bestaan) sp•••urt hij de wach-
tende mensenmenigte af, in de
hnop háár te vinden. En ... juist
als hij he[ weken heeft upgege.
ven vindt hij haar! Of... vindt
L•••siie Parrish, filmster en voor-
malig milieuacliviste, eigenlijk
hem? Aanvankelijk lijken ze niet
~.eelmeer gemeen te hehben dan
hun gezamenlijke liefde voor het
schaakspel en is Leslie als de
dood voor vliegen. Maar hun
ontmoeringen groeien l;\e1eidelijk
uit tot avontuurlijke vliegtoch-
ten met !cdcoomde uitstapjes
naar vcr eJen en toekomst.
Tegelijkertijd levert hun magi-
sche ontdekkingsreis door de
liefde een 'love story' op met tal-
loze puur menselijke aspeçten,
maar ook van een kosmische in-
tensiteit.
Een hoeiende roman, in dubbele

7.Învoor hen die van vrijheid ên
liefde houden.
Richard Bach: Brug nar de eeu-
wigheid. Ankh-Hermes,
Deventer 1991. 298 blz.
f 27,50. (FS)

Dodenboek
'Hoewel dit hoek ogellsc1Ji;nliik
voor de doden is geschreven,
handelt het in feite toch over het
leven. De Boeddha wilde niet in-
gaan op wat er llil de duod ge-
beurt, omdat x;ulke vragen nutte-
loos ûjn bi; het x;oekell Ilaar de
werkelijkheid hier ell nu. AfJar
de leer van wedergebonrte, dl'
;1'5 sourten /'<1nbestaan en de
tussel/tijdse staat van bardo ver-
wijze zeer sterk naar het hl/idige
levelI, of ze /lUJl of niet /Ia de
dood van toepassing ;jin. Het
wordt dikwi;ls bl'lladmkt dat de
ûn van het voor/eun van dl'
Bardo Thötrü/ aan een dode erill
bestJat hem te herinneren a(J71

hetgeen hi; gedurende ûjn levelI
beoefende. Dit 'Doden/lOek' kan
ons laten ;jen hoe te leven.'
Aldus eindigt Francesca
Fremantle haar inleiding bij een
nieuwe Engelse vertaling van de
Bardo Thotrol, He! Tibetaans
Dodenbock, Dit eeuwenoude
BoedJhistische geschrift behan-
delt de ware aard van de mense-
lijke geest, met al zijn angsten en
genietingen. D•••ze zou zich h•••t
helderst manifesteren tijdens de
bardo - de tussen toestand tussen
iemands dood en een nieuwe ge-
hoorte - omdat het bewustzijn
dan niet meer beschermd/gehin-
derd wordr door het fysieke li-
chaam.
Het dodenboek was oorspronke-
lijk bedoeld om voor te lezen bij
een sterfbed, opdat de stervende
zich werkdijk zou kunnen los-
maken en hevrijden. De hegrij-
pelijke, uiq~ebreide inleiding van
Chögyam T rungpa maakt deze
tekst toegankelijker dan eerdere
vertalingen. Dit vooral ook om-
dat meer dan vroeger de nadruk
kwam re liggen op de praktische
raad voor de levenden.
Daardoor za! dit boek niet alleen

11"T"H""
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mensen interesseren die met ster-
ven (wie niet vroeg of laat?) en
stervensbegeleiding te maken
hehben, maar zeker ook diege-
nen die spirituele verdieping zoe-
ken in hun dagelijks leven.
Het Tibetaans Dodenboek; ver.
taald en met commenlaar door
Françesca Fremanrle en
Chögyam Trungpa (Ned. vert.
Jan van Bolhuis). Servire,
Cmhen 1991, 163 hlz, Geill.
f 32,50. (FS)

Hemmie Kmse
Frank Spoelstra
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