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DIENSTPLICHTIGEN 'VERPLICHT'
NAAR jOEGOSLAVIËt
Het lijn rumoerige tijden voor de krijgsmacht ,'andaag de dag,
"'ic had de ,'al van de Berlijme muur kunnen voorlien en ven'olgem de tOIale im:enstortin!o\
,'an hel Warschaupact? Van de een op de andere d'lg moest de NAVO haar stralt~ie ,'olledig
veranderen.
Dan ,'olgt de Golf-oorlog, waarbij Irak Koeweit hinne",'alt en :-'-ederland ook bijdraagt aan
de 'bevrijding' van Koeweit, o,a. middels levering van fregatten aan de vloot, geleide wapens
in Turkije en Israël, medische troepen, enl.
En dan momenteel de hijdragen ~'an onle mariniers in Cambodja en de transporlen en ver-
bindelaars in JOl1~oslavië. De vele kleinere bijdragen van Nederland aan de VN, wals ki-per-
soneel en marechau~scc in de Sinaï, waarnemers in Angola, monitormis~ions in de GOS-re-
publieken en het '\1idden-Ou~ten, enz., laten wc gemakshalve maar buit.:n heschouwing.

En dan ineens i~ er het besef dat de koek op is. Er lijn geen men~en meer leverbaar voor bij-
voorheeld peace-enforcement in J()(.'gmla"ië. Ecn \'olgende shifllruepen voor Cambodja vul-
len i~ al behoorlijk problematisch, laat ~taan de daarop\'olgende shift.
Natuurlijk lijn cr wcl mensen voldnende in de krijgsmachl, maar niet op basis van Hij willig-
heid, Als el'nmaal dat besef is doorgedrongen op politiek niveau i~ er snel eeo nieuw 'ei van
Columbus' uit de hoge hoed getoverd. Dan deso()(Jds maar dieo~tpliehtigen sturen op ba~i~
,'ao ~edeeltelijke vrijwilligheid. Het 'Frame model' wordt gememoreerd door premier
Lubbers, waarbij je eenmaal je woord gegeven hebbend, daar niet meer onderuit kan. Dit
juisl in de tijd waatin de dienslpliehllO goed al~ afgesçhaft is. Des te opmerkelijkcr is hel dat
de 'Commissie Meyer' io eerste aatllel onder meer voorSlelde dat dienstplichligen een upld-
ding krijgen van een half jaar en dan een half jaar inletbaar zijn voor VN-taken. Het rapporl
van de Commissie ,\lcyer, waarin voorstellen uitgewerkt waren om de dil.'nstplicht te hand-
haven, werd door de pulitici lerlijde geschoven en tegen bet ad\'ies in zal hel in mei worden
gc,'olgd door een besluit lerzake van de opkOlmtplichl.

Het is zeker niet de eer~te keer dat hel ad\'ies van een commissie niet wordt llevolgd. De in
19lB in het kwn geroepen Stuurgroep t\anpa..-ing Diensttijden (STADI), die moest onder-
zoeken hne problemen te ondervangen waren bij inlelbaarhcid van legereenheden, m,n. daar
waar het ging om leehniseh leer geavanceerd materieel {o.a. de Leuparcl-tank}, advi~eerde
vour ",en variabele dienstplicht. Dil advies is nouil ten uilvoer gebracht.
In 19~9 pleine de '\1aahçhappelijke Raad vour de Krijgsmachl (MRK) voor een ambtena-
ren~latuS ,oor dienstplichtigen, Te\'etgeek Ook hier werd in onvoldoendc mate hel advies
gehonoreerd.
Dielelfde .\tIRK stelt in november 1992 dat de diensiplicht, indien cr niel primair sprake is
van een bcdrdging van het ,'oorlbestaan van de samenleving in haar 100aliteil, moel worden
aflleschaft, En verder: 'Gebruikmaking van miliuir personeel \'oor taken die gcen direct of
indireCl verband houden met de verdediging ,'an het ~ed",rlands grundgebied of dat vao
haar bondgenoten mag uitsluitend zijn gebaseerd op nijwilligltdd.'
Dil advies wonlt d()(Jr de politici ge\'olgd, Toch wil men nu dienstplichtigen gaan 'Hrplich-
tt:n', On~ komt dil \'oor als een innerlijk tt1\enstrijdige gedachtengang, uitmondend in on-
doordachte \'ourslellen.

R,'d"ctil.'j~~,im:,
rfl'r! ~'Vt,'I"rE.",1-~-~,'

~ug altijd worden de laslen van de dienslplichl eenlijdig d()(Jr een minderheid gedragen (de
meerderheid is en'all vrijgesteld en verkeert daard()(Jr in onder nwer een materieel gunstiger
positie). De pnlitiek heefl cr bewusi \'OOrgekozen (1987) om de wedde van dienstplichtig",n
onder het snçiaal minimum te houden (5R of (;2 proc.:nt van de beroepsweddel, ~atuur1ijk is
dit laatste punt een zaak voor de helangenorganisalies, Onle lOrg lil hem \'ooral in het feit
dat 10 makkelijk wordt geroepen wat dienstplichtigen allemaal zoudeo moeten, lerwijl ze al
jaren wachten op ccn fatsoenlijke ambten,lrenstalus en daarbijbehorende wrgoeding.
Als d", pulitici zich daar in het verleden meer om hadden bekommerd, had men nu mi~~chien
op wat meer vrijwilligers kunnco rekenen.
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Ee'IPerlhlal,;:o film ic hct /liet .. en sOlllmigen/les/uICfl dml uok 'liet mee tc l'crlmjzCII.

SLIKKEN OF STIKKEN
De gedwongen verhuizing van het
Centrum voor Vredesoperaties

Wat hetekende (Jat l/(Jor iullie?
Na de eerste schrik dacht men dat het
zo'n ~'aart niet zou lopen. Hoewel de eu-
forie hier en daar toch ook plaats had
gemaakt voor enige terughoudendheid
met een vleugje \vanhoop.

Terwiil het werk dus eigmliik nog moest
begilInen, werd de motit'atie al olltier-
miilld?
Voor sommigen gold dat zeker. De
meesten echter hadden de instelling van
'schouders eronder" en 'cr tegenaan'. Na
vier weken zouden immers de eerste cur-
sisten worden binnengehaald en die
mensen kon je moeilijk op de stoep laten
staan .

Dus Ossendrecht kwam helemaal niet in
het plaatie u(Jor?
Het 'spook' Ossendrecht kwam plotse-
ling uit de lucht vallen. De mensen waar
ik het zoëven over had, werden verzocht
op 1 oktober van het vorig jaar naM
lLK in Apeldoorn te komen. Daar werd
voorlichting gegeven omtrent het feno-
meen evv met alle ins en outs. Tijdens
deze eerste briefing kwam Ossendrecht
bovendrijven als mogelijke tweede op-
tie. Dat was voor de meesten enorm
schrikken. want over die werkplek was
nooit gesproken bij de werving.

wat maakt het hier nu zo biizontier?
Om dat duidelijk te maken, een stukje
geschiedenis.
Voor de eerste vulling van het contin-
gent (ondcr)officieren werd gekozen
voor het zogenaamde 'hand-picked' sys-
teem. Het komt cr op neer d.lt C-l LK
vanuit zijn organisatie de hoogst beno-
digde kwaliteit 'plukte' met aanvulling
vanuit de overige ressorts, tot een aantal
van 37 personeelsleden.
Dat gebeurde de laatste dagen van sep-
tember, enkele dagen voor de oprich-
tingsdatum. Het overgrote deel van de
mensen werd gevraagd of men iets voel-
de voor een funktie bij her op te richten
CVV. De lokatie was Harskamp, met
vermelding dat een verhuizing naM
Crailo er ook inzat.

• Zicht op Crailo
l/ektische tiMen dus!
Midden in die eerste drukke maand
kwam een werkgroep van DOKIJORG,
na een 'keurige' afweging van kosten en
baten, tot de conclusie dat de toekomsti-
ge lokatie voor het CVV Crailo moest
worden. De exploitatiekosten voor
Ossendrecht lagen aanmerkelijk hoger
dan voor erailn, luidde de conclusie.
Daarnaast bleek ook C-1LK een groot
voorstander te zijn ~'an de centrale lig-
ging van het CVV. Er leek dus niets
meer fout te kunnen gaan.

Het personeel zal da,lr wel blii mee ziin
geweest?
liet bericht werd met open armen ont-

~ vangen. De KL-organisatie is zo slecht
~ nog niet, was het gevoel. In die periode
7. werden diverse pogingen ondernomen
~ door DPK!. voor de verdere personeels-
S vulling. De wervingsslogan was: 'Een
ê nieuwe uitdaging, minstens drie laar

soneelszorg voor betrokkenen.
We kregen onderdak up de lokatie
Harskamp. Vanaf het eerste begin heb-
ben \ve echter geweten dat het verblijf
daar slechts tijdelijk zou zijn. Er was een
optie op kamp Crailo, in de buurt van
Larell. Plotseling werd het echter
Ossendrecht. Iets waar niem.lnd op had
gerekend.

• Geschiedenis
Afisschien een beetie provocercnd, maar
'zo' gaan dingen toch ill hct leger.
Val/waar toch die verontwa'lrdiging,

Toen ik zijn kamer binnenliep, maakte hij ccn enigszins verslagen indruk.
Vers van de naald waren de laatste en definitieve berichten binnengekomen
van de aanstaande verhuizing naar Ossendrecht.
"Ik krijg steeds meer behoefte om de voorgenomen verhuizing van het evv
naar Ossendrecht eens goed te analyseren, de pcrsoncclskonsckwemies op
ccn rij te zetten om vervolgens er een snijdend artikel over te schrijven", al-
dus de zeer bij 'zijn' mensen hetrokken SI van het Centrum voor
Vredesoperaties in de Harskamp, de kapitein Roei Been.
Raadsman Jan 5ulman bood hem aan zijn verhaal te doen in EGO. Hier
volgt hun vraaggesprek.

\3U

Waar ga,a het eigenlijk precies mier?
Het gaat over mensen die op het ver-
keerde been zijn gezet door uitspraken
van DPKL Toezeggingen die achteraf
niets waard bleken te zijn.

Misschicn is het handig om het verhaal
in ecn tijdspcrspektief te plaatsen. de fei-
teil (.allaf het begin en tiatlm,1 tic kOlIse.
kwellfies.
Zoals je weet is her CVV op 1 okrober
1992 opgericht, met als taak het oplei-
den van rotaties cursisten die worden
uitgezonden in her kader van vredesope-
raries. Daarnaast ook nog de totale per-

BIOSCOOP
lE.GE.R?l/l..t.1S HARS",Jl.M?
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werk bij een inspirerende flexibele een.
heid in de HMskamp en op termijn
Crailo'. Dat was niet voor dovemans-
oren!
De verschillende personeelsniveaus wer~
den oyerstelpt met aanmeldingen voor
de op korte termijn te vullen ca. 40 \'3-
kamres.

• Gevolgen Ossendrecht
\Vat kon er toellllog misgaaTd
Op 9 december werden we wakker met
een bericht uit een Brabants ochtend-
blad, waarin de kazernecommandant
van de. KOil. Wjlhelminakazerne uit
Ossendrecht meldt de plaatselijke werk-
gelegenheid te hebben gered door de
komst van het evv. In de middag werd
die dag onze commandant telefonisch
op de hoogte gesteld door DOKL, dat
een dag ectder de Legerraad her beleids-
voornemen had uitgesproken voor ver-
huizing van her CW naar Ossendrecht,
medio 1993!

Wat heeft dat ko"kreet voor kOllse-
kwellties voor het !,ersollee! van het
evV?
Voor war de dienstplichtigen betreft,
valt het wel mee. Er zullen wat meer in~
wonenden zijn.
De grootste problemen zitten bij de be-
m'fsmensen. Zo'n 90% van dit perso-
nee woont in Gelderland. Ze zullen
moeten kiezen tussen verhuilen of een
'weekend-huwelijk'.

Zijn er voldoende woningen beschik-
baar?
Uir een gehouden onderzoek blijkt dar
het bureau huisvesting van het
P~IClNoord-Brabant niet over ges.:hik-
te en betaalbare woningen beschikt bin-
nen een straal van 25 km van de leger-
plaats Ossendrecht. Iets dat konsekwen-
ties heeft voor de mogelijkheid van ver-
huiskostenvergoedingen. Een en ander
betekent dus dat het personeel nagenoeg
g~dw.ong<:n wordt een gesche.iden ge-
Zlllssltuatle te aanvaarden en 'blllnensla-
per' te worden. Dit staat nog los van de
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vraag of hij en zijn gezin sowieso wenst
te verhuizen naar del.e uithoek.
Vervolgplaatsingen zullen waarschijn-
lijk weer naar de Veluwe leiden, of ont~
slag in verband met overrolli);heid.

• Hopen op wonder
Gefet op de voorgeschiedenis, kunnen
mensen zich niet terugtrekken?
In een gesprek lIlet onze commandant
heeft DPKL de oplossing voorgesteld
om mensen die niet mee willen voorrang
te geven bij herplaatsingen in de regio.

De commandant mocht dat zijn perso-
neel 'zo' ook venellen. Her gaf wat op-
luchting. Vandaag echter kreeg ik een
brief onder ogen waarin DPKL afstand
neemt van zijn eerdere toezeggingen aan
het personeel. Sterker nog: Wie niet
meegaat, krijgt Bascode 7. In de praktijk
is d.n het voorportaal van ontslag.

Stikken of slikken dus?
We hangen inderdaad. Door de keus
voor her CW moeten de collega's hun
opgebouwd sociaal leven overboord zet-
ten en in een volstrekt nieuwe omgeving
iers nieuws trachten op te bouwen. Ook
eventuele inkomstenderving door de op-
~egeven baan van de echtgenore voor
lief nemend.
We zijn op het verkeerde been gezet en
voelen ons belazerd.
Overigens, ook inwonend worden is niet
vrijblijvend. De gescheiden gezinssitu-
atie kan tot grote spanningen leiden.
Eventuele opgelopen spanningen tussen
moeder en kinderen kunnen enkel in het
weekend beslecht worden. Dat geldt
ook voor de beide partners onderling.
Ik hoop op een wonder, dat er misschien
toch nog andere keuzes worden ge-
maakt.
Dat hoop ik met jullie.



Marco t',m Nek

Records/Polvdor)
Teo Summooer's Tales (A&M
STING

Na her zwaarwichtige The SOIt/ Cages
uit '91 had Sting 7.Îjn buik vol van alle
diepere, filosofische en therapeutische
grondt:n waar hij zijn nummers op ha-
seerde. Dus besloot de voormalige
Police-fronrman om zijn volgende plaat
puur voor de lol Te maken. De enige
dubbele hodem op Teil Summoner's
Tales is de titel. Die verwijST naar Sting's
werkelijke n,lam Cordon Sunmer en
naar de veertiende eeuwse literaire klas-
sieker 'The Canterhurv Tales' van
Ct'Offrey Chaucer. Verder Îs alles wat
betreft de teksten precies wat het lijkt.
Op het mu7.ikale vlak zou zeker de helft
van de 1~:les 7.0 uit de SOIlI Cages af-
komstig kunnen zijn. Een enkel uithun-
dig popsruk kon t'r wel russen, maar bij-
v(lorheeld Fields Or Gold, Sa;nt
Augustifl(' In Heli en Ever)'/md)'
l.aughed Bilt ¥UII liggen hehoorlijk
zwaar op de maag. lht duet overigens
niets af aan de kwaliteit, want die is pri-
ma. Er wordt flink gegoocheld met
maarsoorten en dat kan alleen met muzi~
kale zwaargewichten.
TCII SummaIJer's Tali's (cr staan rwaalf
nummers op, maar het ook op single uit-
gebrachte Ir I El'er Losc M)' Faith 111
YOII en de afsluiter Nuthing 'Buut Me
zijn als pro- en epiloog aangemerkt) is
dan ook gemaakt met de tantastische
band van de Soul Glges-tournee.
Gitarist Dominic .\1iller (o.a. Phil
Collins), TOetsenist David S,lllcious (o.a.
Pder Gahricl) en drummer Vinnie
Collaiuta (o.a. Frank Zappa) waren wel
in voor Sting's muzikale grappen.
Het resultaat is, evenals bij Thc SOIlI
Cages. een degelijke popplaat, met her
vakm,ltlschap van jallmuzikamen ge-
maakT. Er staat echter geen echte klas-
sieker op, zoals Ir YOII LrJllC SOllle/;ody
Sct 'T1Jellthee van The Drcam Or Thc
Blue Turtlcs, en f:1Iglislmlll1/ I" NeU'
Vork en Thc)' Dance A/alle van
... Nothing Like Thc 51111.Daar kan It's
J'robably Me absoluut niet aan tippen.
En al heienMal niet in de nieuwe versie
zonder de hulp van Eric Clapton, zoals
het nummer op Te1l Summu1lcr's Ta/cs
is terug te vinden.

Righl Here, Ri hl NolV (Waroer Musici
VAN HALEN . LIVE

Van I falen is in Amerika vanaf de eerste
hit Rmlllin' \X'itlJ Thc Dc/'i/ altijd een
supergro('J geweest. In Europa heeft de
hand ron de hroers Edward (gitaar) en
Alex (drums) Van Ilalen, die hun roots
in Nederhll1d hebben, die status on-
danks een enorme schare fans nooit be-
reikt. na,lrom heeft de grot:p ons v,.e-
relddeel sinds 19.'-:5links laten liggen en
Nederland werd zelfs vanaf 19HO niet
meer \Treerd met et:n live-concert. Tot
\'orige maand.
Vlak voor de RigIJt J /ere, Right Now
wereldrournee verschet:n er als voor-
proefje een duhhel live-cd, die vooral
t:en overzicht geeft van de ~roep sinds
Sammy Hagar de ch,lrismatlsche front-
man David Lee Roth verving. Inmiddels
is het enige Nederlandse concert in de
Rotterdamse Ahoy voorbij, lIl,l,lr daar
konden lang niet alk fans hij zijn.
Binnen een mum was de hal uitverkocht.
Voor degenen die ht,t gemiST hehben is
Rig"! Here, Right NoH' em pleiSTer op
dt. wonde, \'oor degenen die er waren
een mooie herinnering.

clubcircuit, maar daar komt hopelijk
sllel verandering in. Maldita Vecindad is
een typisçhe band voor de zomerfesti-
vals. Onder de hrandende zon verplidlt
d,lIlsen en zweTen. Pachuco!

.\let een beetje handig programmert:n
omdoe je je van de drum-, bas- en gi-
taarsolo's, die geen van alle origineel en
sruk voor stuk uiterst sa,li zijn en je
hou(lt een prachtJocument over.
Ktlssiekets als "ilI'! Ta/kin' 'Bollt LOlle
en film!, (inmiddels succesvol opnieuw
als single uiT~t:bracht), worden afgewis-
seld met veel recent wt:rk, waarvan
Right ,",'Olt'. \'(Ih)' Call't This Be Love en
Tal) Of The \Vorld de hoogn'pllIlten
z.ijn. AfJedrie tt: vinden op het twenk
schijfje, dat heTdus met vlag en wimpel
wint van ht.t eerste. Hoewel Jat met vier
openers van de meest fl'cente studio-
plaat For UIII,m>(lI/ Gmwl Kllow/eage
ook een paar ijz.ersterke troeven in huis
heeft. Het duo Van Halen vormt, samen
met Sammv H;lg<lTen bassist .\lichael
Amhon}", 'een magische (hardlrock-
groep. Dat was in 19ï8 zo en dat is nu
nog stt'CJs zo.

El Circo (BMGI Ariola)
MALDIT A VECINDAD

Pal:huco is de .\1cxicaanse versie van
punk. Hl'f heeft echter nil'ts re lTl,lkl'Tl
met het vaak negatieve gcram en de drie
akkoorucn die er În onze contreien hij
die muzieksoort komen kijkclI.
Het ï:estal .\1aldita VecÎnuad Y Los
Hijos Del Quinto Patio doet op hun
tweede cd El Circo verslag van hd leven
in de grote stad. En aangezien Jat bij
uitstek de plek voor een smeltkroes van
vcrsl:hillende mensen is, klinkt de mu-
ziek van Lohito (percussie), Alientos
(saxofoon), Aldo (has), Pa<:ho (drums),
Ruw (zang) en rato (gitaar) ook als een
opzwepende potpourri.
Ska is een helangrijk hestanddeel op de
elf nUlllmers tellende cd, Il];lar zeker nier
het enige. Het beluisteren van £/ Circa is
een sp:lllncnue tocht door Laril"lls
Amerika, waarbij je alle muliekstij en
uit dat ~t:bied tegen het lijf loopt.
1\1aldita Vecindad klinkt afwisselend
funky, reggae, polka, holero, calypso en
ga zo nog maar even door. Een mooi op-
gebouwdt: cd. waar rustigt: nUlllmt:rs
als Kumba/,I, over het :-'lexicaanst:
zwerversleven, worden afgewisseld mt:t
extreem broeierige stukken als de ska-
punk afsluiter Querida. Het hoogtepunt
vind jt. echter precies halverwege, in het
mooi opgebouwde Uil Grall Cir,'O.
,\laldira V('(;indad bewijst dat er buiten
Europa en de Verenigde Staten ook pop-
muziek wurdt gemaakt, die zich kan me-
ten mt't ht:t beste uit die streken, En nu
nog een gezellig tollrtje met het enigszins
vergelijkbare :-'1<1no:'\legra, want hoewel
die veelmeer r0<2kIII hun muziek gooien
IS d,lt een ultieme feesteombinatie. In
,\1exico trekken hele families er op uit
om deze eigenzinnige punkers te zien,
Hier tuurden ze onlangs kort door het
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Maar is er nog vertrouwen in 'de politiek't

KIESRECHT OOK VAN
BELANG VOOR MILITAIREN

Sinds 22 januari 1992 bestaat er binnen Defensie cen werkgroep die tOl taak
heeft vorming en voorlichting te verzorgen aangaande de thema's van OOT-

log en vrede, bezetting en bevrijding, gekoppeld aan de grondrechten in het
heden. Oe bedoeling hiervan is de geestelijke verzorgers in de krijgsmacht te
ondersteunen bij hun bijdrage aan het proces van bewustwording en reflcc.
tic over de Tweede \Vcrc1doorlog en de huidige grondrechten ten behoeve
van militairen.
De 'Werkgroep 4/5 mei - defensie' is ingesteld door de Hoofden vall Dienst
van de Geestelijke Verzorging op aanbeveling van de Chef Defensiestaf en
het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Dit comité steh jaarlijks ccn van de grond-
rechten uit de Nederlandse grondwet centraal. De \\'erkgroep - die bestaat
uit protestant, rooms katholiek, joods en humanistisch geestelijke verzor-
gers van alle krijgsmachtdc1en - heeft besloten het jaarlijkse thema van het
Nationaal Comité te volgen. Voor 1993 staat het kiesrecht centraal, over-
eenkomstig artikel 4 van de Nederlandse grondwet.
Raadsman Gerrit Vlietstra, lid van de werkgroep, gaat hieronder nader in
op de betekenis van dit grondrecht V(lormilitairen in deze tijd.

• Valt er wat te kiezen?
Het specifieke thema 'kiesrecht., vooraf-
gaande ,Mn 1994 als ht.t jaar van de ver-
kiezingen voor een nieuwe volksverte-
genwoordiging, heeft zeker voor be-
roepsmilitairen een bijzondere beteke-
nis.
We moeten const:1teren d:1t een grote

groep beroepsmilitairen moeite heeft ge-
kregen met 'de politiek'. Als militair
mOden ze zich \\"ellicht schikken in de
plannen zoals ze zijn neergelegd in de
Defensie-nma, want ze zijn tenslotte uit-
voerend amhtenaar. ;\1aar als hurger he-
hoeven ze het totaal nit.t eens te zijn met
de gemaakte analyses en de kOJlSekwell-

ties die daaruit worden getrokken.
Bovendien vragen velen zich af of ze als
werknemer hij Defensie nog wel serieus
worden genomen en voldoendt. mens-
waardig behandeld worden.

Vooral rondom uitzendbcleid en de
konsekwenties voor het gezin, wanneer
in her buitenland onverhoopt iets ern-
stigs mocht gebeuren, hestaan vele vra-
gen en zorgen, De beschuldigende vlllger
gaat steeds meer richting 'Den Haag'.
Men heeft niet de indruk dat zakelijke
argumenten vanuit de krijgsmacht of ge-
ventileerde zorgen hetreffende personele
belangen worden gehoord in politiek
Den Haag, Laat staan dat er lets mee ge-
beurt.
Men m:1akt de verwijten niet alleen n:1ar
de verantwoordelijke bewindslieden,
maar vooral ook Ilaar de politici in de
Tweede Kamer die, als volksvertegen-
woordigers, hun controlerende taak
zouden laten liggen, zo meent mell. of
de verwijten terecht zijn of niet is niet zo
gemakkelijk vast te stellen, maar het
wordt wel door velen als zodanig he-
ledd. Op ziin minst mogen we conclude-
ren dat de hetrokkenheid van de politici
in het parlement niet duidelijk voelb:1ar
cn herkenbaar is.
ilet is net alsof de grote politieke partij-
en ten aanzien van het defensiebeleid een
massief hlok vormen, waarhinnen wtl-
nig verschillen te ontdekken vallen en al
cvcnmlll weinig mogelijkheden tot om-
buiging V:11lpolitieke stellingname aan-
wezig lijken.

VaIr cr voor een militair, die zich in bo.
ven staande prohlematiek herkent, nog

6- [GOI MEI 199]

'I' I,~•••
.:••.' w-~.- 0 ".~ •,_bd<"'_~_

""9'""' ••••,., •• .- v l""_ • •
• ~odI"""""'*'9"__ •, "'''''''''''''''''''_l'A''i - • • .".~ W• ,._~ •••do_' • .,.,...,.. /15;-0- ~ .\ 'r I_ •..._ ...•

Il • '-' •• , ~
<-

•••dt_' • ..,...,..

.•..- w J
po!l --~ ",'~'..,,_......~""'~ 0 •

t .f! ,
/ k...
Vo"r wie I/og eel/s wat lIIe,'r wil h'zen m'er
het kiesrecht is er (J,J, de brochure 'Soms
"wet ie cell keuze mdk,'n, .. ' l'il/I h.'/
Natimlaal Comité 4 ell J ml'i. Deze fJrochure
l'all 40 pagina 's ft' I,root (ormaat is riikeli;k
met i%.s .'11 Kra it, .CIIgállustread ,.nim-
l'endiell doorspe t met ('NI tielll<llwlulI/llS
!'an bekende Nederlanders. Ze is op te vra-
Ken bi; het Nationaal Cumité 4 .'1/ 5 mei.
Rapen!JI"l:strJ,1t 109, 101 J VI. Amsterd,I>JI,
tel. 010-62(JYÓ}{8. l'ri;s (7,50 (ind. t'l'rund-
kosten).
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iet~ te kiezen? Heeft kieun überhaupt
nog 7.in? Kicsrechr is immers verbonden
met vertrouwen in de politiek, en dat is
nu juist datgene dar bij velen ontbreekt.
Toch moeten we oppassen dat we het
kind niet met het badwater weggooien.

• Grondrechten gebruiken
Het kiesrecht is en hlijft een \vaardevol
grondrecht en hct is tamelijk uniek in dc
wereld. En zeker Nederlandse beroeps~
militairen waren zich daarvan terdege
be\vust. Want daar hestond de krijgs-
macht immers voor!
De krijgsmacht was er om onze grenzen
en grondrechten te verdedigen. :\'u de
taakstelling van de krijgsmacht in bc-
langrijke mate aan het veranderen is, wil
dat nog niet zeggen dat een van de meest
kenmerkende grondrechren in onze de-
mocratie, her kiesrccht. geen bescher-
ming en onderhoud meer zou behoeven.
Gebruik maken van je kiesrecht kan {lok
cen gespleten gevoel opleveren. Ilet
maakt je als burger medeverantwoorde-
lijk (medeplichtig) aan de 'politiek'. Het
maakt het lastiger kritiek re levercn op
'zij daarboven'. Zeker wanneer je je ei-
gen opvattingen niet meer herkent in een
of andere partij, wordt het lastig jezclf te
motiveren om re gaan stcmmen.
Bovcndien heeft niemand dc illusie dat
die ene stem veel invloed lal hebben op
de politiek.
Dit alles kan wel een goede motivatie
zijn om meer te doen dan alleen maar
e~n stem uit te brengen tijdens de vcrkie-
zmgen.
Democratie hoeft niet heperkt te hlijvcn
tot politieke besluitvorming en zeker
niet alleen tot het kiesrecht. Burgers (mi-
litairen zijn ook burgers) kunnen ook
actief deelnemen in de besluitvorming en

aan de activiteiten van politieke partijen
en (belangen)organisatÎcs.
De vertegenwoordigers van dergelijke
organisaties klagen vaak over gebrek
aan daadwerkelijke steun bij hun activi-
teiten. Dit zijn bij uitstek de organisaties
die voor eCIl gocde vcrtaling van de
volkswil in het parlement moeten zor-
gen.

• Andere eisen
Aan de militair binnen de krijgsmacht
met ccn nieuwe taakstclling worden an-
dete eisen gesteld dan vroeger. Er is min-
der personde zorg cn er wordt een gro-
ter beroep gedaan op iedcrs eigen ver-
a lltwoorddijkhc-id.

Ook OIJerde Tweede K.zmer (all/staan, ge-
schiedenis, werku,jjze, f'erkie:;:ingen, kabi.
lIetsformatie, Wt'tSl'uurstellen e.d.) ziill een
reeks kieim? gei1iustreerde brochures (gratis)
IJt'rkrijgbaar bij de afdeling Voorlichting en
ruMic Re/atiuns, Binnenhof 1/a, 2513 AA
Dm Haag, tel. 070-318217I.

Binnen her defensie-apparaat heerste tot
voor kort vooral de 'cultuur van het
zwijgen', ~en was in het algemeen ge-
wend de (politieke) opdrachten uit te
voeren zonder daar kritische kantteke-
ningen hij te plaatsen. Dat is duidelijk
aan het veranderen de laatste jaren: cr is
een grotere mondighcid ontstaan en er
wordt - ook in de militaire samenleving-
meer gebruik gemaakt van dat andere
grondrecht, het recht op vrije mcnings-
uiting.
Blijkbaar doet de veranderende krijgs-
macht ook een ander appèl op de demo-
cratische houding en mondigheid van
haar leden. Het kiesrccht speelt daarbij
ook een wezenlijk rol. Genit Vlietstra

-,.------
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OOSTEUROPESE MAFIA
BEDREIGT WEST-EUROPA

De georganiseerde misdaad in de landen achter het voormalige IJLeren
Gordijn neemt enorm toe en wordt ccn scricu7.c bedreiging \'Imf het \Vc~tcn.
In de Poolse hoofdstad Warschau spraken \/cilighcidscxpcrts tijdens ecn
conferentie eind maart dit jaar over mogelijke oplossingen. Er heerste weinig
optimisme.
••Als de intelligentie van de \Vcstcrsc mafia wordt gecombineerd meI de mee-
dogenloosheid van de Ooslcuropcsc mafia loopt de democratie gevaar", zo
tekende Rien Robijns op uit de mond van de confcrcmÎc\'oorzitter.

Tsjechië en Slowakije n:lar het westen en
beschikken over speciale eenheden van
voorm,llige SovjeHnilit:liren om COl1l:ur-
renten uit de weg te ruimen.
Van ,llle misd3:ld-groepen in Ilongarije
~.ijndie v,ln communistische hcl\'iken uit
de voormalige Sovjet-Unie de ~e\'aarlijk-
ste. Ze doken daar voor het eerst op aan
her einde van de jClrl'n'80 en vcrkochten
wen voornamelijk nog wodka, kaviau.
auto-onderdelen en elcl:tronische goede-
ren op dl' zwarte markt. Ze werden ge-
volgd door misdadigers die ZIChwele-g-
den op chantage. En toen de Russi,che
troepen I.Îch TllOesten terugtrekken uit
Ilongarije bleven verdl'r zo'n duizend
soldaten achter die op de zwarte markt
zo ongeveer alle, be~onllen te verkopen
wat zc uit hun Hoegere kampementen
konden stelen, IlldUSlcf verschillende
soorten wapens.

Aan de randen van het ~taJion van Je
voetbalclub Legia \'\'arschau hegint elke
morgen in alle HOC~t(' Je zogeheten
Russische markt. Vele honderden
kraampjes puilen uit met kvensmiddc-
len, grauwe kleren, prullaria, potten en
pannen, garen en band. Vrouwen lopen
er met grote hoodschappentassen langs.
Op het ecrstc gezicht liet het er heel on-
schuldig uit. ~Ia,lf de bezoeker die de
weg weet, kan er zonder problemen ook
oude' Kalasnikov-geweren kopen of
huurmoordenaars inhuren. Voor de prijs
vall 1800 harde Duitse marken 1.ljn I.e te
recruteren, in Rusland een jaarS<llaris.
Terwijl de marktkooplieden op deze ba-
zar hun waren en diensten aanprij/cn,
buigt aan de andere kant van de snel-
stromende rivier de- \XJ"jstalTn honderd-
tal \'eili~heidsexperts uit Oost en \X'est
zich in het gemarmerde gehouw van de
Poolsc Senaat ovcr de toenemende geor-
ganiseerde nimin,lliteit in het Oostblok.
Drie dagen lang wordt, op initiatief van
dl' Europese werkgroep 'Europe 2000'
en het Poolse parlement, openlijk ge-
sproken over de activitl'iten van dm/en-
den criminele groepen achtl'r het voor-
malige Ijzeren Gordijn, die hezig zijn
hun grenzen te verleggen en de samenle-
vingl'n in West-Europa heginnl'l1 tc be-
dreigen.

• Netwerk
"Wat we zien," stelt dl' voorzitter van
de conferentie, de Poolse senator J.
\X/ende, som her vast, "is dat zich een in-
ternationaal nerwerk hegint te vormen,
waarin het intellect van de \X!esterse ma-
fia wordt gecombineerd met de meedu-
genloosheid van de georganiseerde mÎs-
daad uit het Oosthlok. De mate waarin
we er in slagen deze struCturen te liqui-
deren zal beslissend zijn voor het voort-
bestaan van de democratie in onle lan-
den .•..Hij kijkt de \Vesterse experts cven
bijna smekend aan: "J\1aar \l moet ons
daarbij helpen, Want onze politiekorp-
sen zijn niet in staat op te treJen tegen
deze praktijken die over zoveel grenzen
heengaan. "
Tijdens de conferentie wordt duidelijk,
welke omvang de georganiseerde mis-
daad in Oost-Europa inmiddels heeft
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,langenomen, Uit ;llie hoeken en gaten,
zo worJt Illcq;edeeld, melden zich nieu-
we handlangers. In dl' verpieterde l'CO-
llomieën begint velen het \vater aan de
lipPl'n te staan, terwijl talloze gcll,lrnas-
te communisten die aan de bnt zijn ge-
zet, hun frustraties botvieren in de crimi-
nele praktijk. Zo zijn l'f vl'fschillende
misdaaJorganisaries opgezet door groe-
pl'n van cx-KGB-ers of oud-Afgh,lni-
st<\llstrijdèrs. Wat &lt hetreft is de voe-
dingsbodem voor de misda,ld vrucht-
baar.

• Interpol
Interpol is thans bezig die bewegingen in
kaart te hrengen. Dat geheurt op dl' ma-
nier, waarop deze internationale politie-
orgamsatie de la,H'te jaren al \Trschil.
lende misd<ldige netwerken in het wes-
ten heeft geanalyseerd. Zo richtte
Interpol zich middels de zogeheten ope-
ratie .\1acandra up dl' drie Italiaanse
misd33dorganisaties J\lafia, CamOfT<1en
NJranghet3, viel de operatie 'OSC;1.'op
de Zuidaml'fikaanse drugshendes in
Europ,l, met de actie 'Oostenwind' op
,\ziatische bendes en door middel van
'Rockers'-prnject op verschillende gangs
die afpersing. drughandel en prostitutie
tot hun 'pecialisatie hebhen gelllJakt.
Interpol-topman Sven Borjesson vertelt
in \Varschau, dat zijn organisatie nu de
voorhereidingen trdt om de Oost-
Europese misdJ.ad zo 3;ln te pakken,
lntl'fpol weet nog niet precies waar de
klepel hangt, geeft hil lTriijk toe, maar
waar de klok luidt is inmiddels bekend.
In ~toskou, verkbart hij, zijn bijvoor-
beeld verschillende groepen Tsetsenen,
samen meer dan 2500 man, actief. Ze
houden zich vooral hl'7ig met afpl'fsing
en prostitutie. Sinds kort 0rereren ze
ook in St i'etersburg, terwij Je eerste
groepen ook in Berlijn zijn gesignaleerd,
waar welgestelde Russische ballingen
een dankbaar doelwit vormen.

Een tweede groep omvat bendes uit de
Oekraine die voornamelijk in het voor-
malige Tsjecho-Slowakije opereren. Ze
~xploiteren Russische prostituees in ver-
schillende bars en hotels in Praag, smok-
kelen Russische drugs per trein via

• Infiltratie
Al deze ver,chillenJl' groepen houden
zich nu actief beZIg met afpersing, drug-
en wapenhalldd, kunstrooÎ, verv<llsing
en autodiefstal. Volgens Borjesson lijn
hun leiders zelfs al geïnfiltreerd in het
gewone bedrijf,leven. "Ze leiden legale
tirma's en probert'n nil't al te opvallend
en welv<nend over te komen," zegt hij,
De Interpol-topn13n: "AI dae groepen
zijn georganiseerd op etnische h:1Sis.liet
m:lchtigst zijn de Rus,en en Oekrailll:rs,
maar Tsl'tsenen die het gnvr.'lddadigst
ZIJn, Georgiërs en Armeniërs donlook
volop mee. Ze zijn nu helig hun grelll.en
af te haken en en hun gebieden te verde~
len. Er zijn tekenen, d:H dat gepaard
gaat met bloedige bendeoorlogen ...
P,orjes,on zegt er van overtuigd te zijn.
dat de georgamSlTTlle mlstLl:ld uit Oost-
Europa op het ogenblik een 'zeer sefleus
probleem' voor heel Europa aan het
worden is. "Uit Duitsland en de
Verenlglk Staten worden al moordaan-
sl'lgen gemeld. In Duitsland is witwas-
sen V;ln geld en w,lpenh,mJd aJIl de or-
de van de d:lg. terwijl a3nslagen, afper+
sing en prostitutie steeds meer in
Oostenrijk voorkomen,"
Bil Interpol 1ll Lyon hield men zich 111
Iyn bezig met ruim zesduizend misda-
den, \\',l:1[\';1.ner 422 tot acties van de
georganiseerde misdaad konden worden
gerekend. Tachtig procent hetrof misda-
den in Europese landen. Drughandel.
roofovervallen en het witwassen van
geld scoorden het hoogst.

• Buffers
Van de misdadige activiteiten uit hd
Oostblok beginnen op het ogenblik
vooral aangrenzende landen als
Duitsland en Oostenrijk last te krijgen.
Zij zijn vooralsnog de buffers, w;lMdoor
landen als Nederland, België en
Frankrijk nog even in de luwte kunnen
bli/'ven, Maar volgens de deskundigen
zulen over enkele iMen ook deze landen
volop te maken krijgen met de misdadi-
ge praktijken,
Wat dat berekent ondervindt Duits-
land nu aan den lijve. In Warschau gaf
de \'oormalige president van het
Bundeskriminalamt (de Duitse BVD),



Enkele dl'elllemcrs ilan de illtemJtiol1a/e conferentie
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dr Heinrich Boge, enkele voorheelden.
Hij signaleerde onder meer een 'drama-
tische ~tijging' van het aantal amodief-
stallen in Duit~land. In 1991 weHlen er
85.000 auto's in Duitsbnd ge~tolen,
waarvan er 37.000 niet werden tetugge-
vonden. In 1992 werden cr al 100.000
amo's geroofd, 50.000 bleven weg.
Hoge: "Het was altijd bekend, dat er ge-
stolen wagens naar de Verenigde Staten
en het nabije Oosten gingen, maar op
het ogenblik is Oost-EUrop.l de eerste
bestemming geworden. En daarbij i~
Polen een van de voornaamste landen.
Daar gaan de amo's eersr heen om dan
verder te worden getransporteerd naar
landen als Rusland, Hongarije,
Bulgarije, Roemenië en Tsjechië. De
m<lrkt voor dure wagens is daar immers
immens en de vraag is navenant. ~
I~oge beschouwt Polen ook als de draai-
schijf voor drughandel. In illegale labo-
ratoria worden in het land drugs ge-
maakt en getransporteerd naar de ande-
re Oosteuropese landen, direct of via de
Scandina\'ische landen. Daarnaast berei-
ken herolne en cannabisprodukten uit
de voorm.llige Sovjet-Unie steeds mt'er
de \X'esterse landen. "Je kunt constate-
ren, dat extremisme en terrorisme in het
Oosthlok in dezelfde mate zijn toegeno-
men als de militaire dreiging voor de
westerse landen is gedaald," aldus de ge-
wezen Duitse veiligheidschcf, die nog
steeds als adviseur optreedt voor de re-
geringen \'an Oosteuropese landen.

• Nucleair materiaal
Een andere sterk toenemende criminele
activiteit is de smokkel van nucleair
materiaal uit het Oosthlok naar
het \X'esten. Volgens Peter Kromer,
directeur van de sectie van het Bun-
deskriminalamt die zich bezighoudt lI1et
de illegale overdracht van technologie,
ziet een verveelvoudiging van die prak-
tijken. In 1990 ontdekte de Duitse ge-
heime dienst vier gevallen van smokkel
van nucleair materiaal, in 1991 was dat
getal gestegen fOt 41 en in 1992 werden
al158 gevallen geregistreerd.
Van die 158 gevallen ging het 59 maal
om fraude en 99 keer om illegale invoer.
D,larbij werden 259 verdachten aange-
houden, waarvan de helft uit Duitsland
kwam en de andere helft uit PuIen en Je
landen van het GOS. De materialen
kwamen uit de GOS-landen en andere

<l1li Het Poolse SelfJJtsgebrJllw in Warscha/l

Oosteuropese landen en werden naar
Duitsland gesmokkeld via de Baltische
staten, Polen of Zuid-Oost Europa.

• Nederland
De niet onredelijke venvachting is, dat
Nederland op termijn ook met die prak-
tijkcn te maken krijgt. Dat zal een extra
impuls gcven aan de toch al toenemende
georganist'erde criminaliteit in ons land.
Volgens de Centrale Recherche
Informatiedienst (CRI) ziin nu reeds
honderden, internationaal opererende,
criminele groepen in Nederland açtief.
Hun .Ktivitei[en zullen de komcnde ja-
ren sterker groeien dan de vergrijpen,
waar de burger nu al dagelijks last van
heeft.
De proçureut-generaal die in !\'ederland
speciaal belast is met de bestrijding van
de zware nimîn.lliteit is me. R.A.
Gonsah'es uit Den Bosch. Hij acht de
nieuwe misdaadgolf die uit het
Oostblok zal overwaaien, zeer bedrei-
gend. Hij wijst daarhij onder meer op de
toename van autodiefstallen en \"fOU-

wenhandel. De instabiele politieke en
economisdle situatie in het Oosthlok is
in zijn visie een goede voedingshodem
voor deze georganiseerde misdaad.
Gonsah'es denkt, dat politie en lustitie
in de Ousteurorese landen bij de hestrij-
ding ervan vec van het Westen kan Ie-
reil. "Het wu een goede zaak zijn. als
\X!estcrse landen bilaterale steun zouden
geven. Ook in ons eigen helang," meent
hij. ":\1isdadige organisaties hehhen nu
eenmaal een grote drang om te groeien
en op het moment dat zij zich een goede
basis in het Oostblok hebben verschaft,
hehhen ze ook ecn goede uitvalsbasis
naar het Westen. Dat is alleen te hestrij-
den, wanneer de \Xlesteuropese en
Oo~tbloklanden in eigen kring en llIet
elkaar nauw samenwerken. Die samen-
werking zal, uiteraard hinnen formele
structuren, zo praktisch llIogeiijk en niet
te bureaunatisch moeten zijn. Dat kan
hi/'voorheeld in de vorm van projecten.
A s l\'edcrLtnd en Polen zouden samen-
werken bij de bestrijding valt autodief-
stalkn, is dat et'n direct helang voor hei-
de landen."

In \X'arschau su'lde de proçureur-gene-
raai daarom \'oor, dat de Oosteuropese
landen tot eeTl samenwerking à la
Europol in de Europese Gemeensçhap
zouden komen. "Op het eerste gezicht
lijkt het misschien vour de hand te lig-
gen wanneer alle Europese landen één

verband zouden vormen, maar dat is
niet de meest effeaieve weg. Het is al
moeilijk genoeg voor de twaalf EG-lan-
den Olll één organisatie als Europol te
vormen. Het zou talloze extra proble-
men geven, als daar nog eens andere sta-
ten bij zouden komen. Het is beter als de
Ousteuropese landen een eigen instituut
als Europol zouden stiçhten, dat niet al-
leen een pl.ltform is voor die landen,
maar een centraal aanspreekpunt kan
zijn voor contacten met Europol. :\taar
dat zal nog jaren duren. Vooralsnog is
het daarom heter concrete, praktische
vormt.n van hilaterale samenwerking te
zoeken. n

Ricn Robi;lIs

De oplossing van de vier heroepen die
gevondcn konden worden in de visite-
kaartjes in het vorige nummer luidt: mo-
diste, humorist, mannequin en metaal-
hewerker.
Hieronder een puzzel waarbij de vier
juiste woorden van elk zeven letters zo-
wel horizontaal als vertikaal dienen te
worden ingevuld. De omschriivingen
luiden als volgt: I-onderafdeling, 2-vrij-
koopsom, 3-instrumem, 4-negatieve
kanten.
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ORDE

,\Tederlmtdse militairen zijn geplaatst Of)
de AI/til/m ter hanJhal'ing van de orde.
De eilanden helJOTel! tenslotte tot het
koninkrijk. Het is alweer jaren geleden
dat onu mariniers werden ingezet bij
een opstand in Wiflemstad. ,,,'u lijkt alles
rustig, vooral bi; hel bezoek van ons ko-
ninklijk paar met al hun Ininsen. Die
IJrinsen deden uitspraken vl'er de Z01mi-
ge kant van de Caraibische eilanden,
omd,lt ze die alleen te zicm kregen. Het
[ijken dan ook stukjes paradijs. Vooral
bi; zo'n bezoek ziet men letterlijk, maar
ook (iglll/rliik geen lVolkje aan de hemel.

Daarna bracht een regeringsdelegatie
een bezoek aan de eilanden. Die kwam
tot de conclusie d,1/ de werkelijkheid ge-
heel anders W,lS. De bestuurders bIJ;kell
er een financieel delJàefe uan te 1JehiJen
gemaakt, Maar nog erger, ze nenun het
ook niet zu n,lUW mI.'! de demoaûtische
spelregels. Voor de luwen laag IJallde be-

I'olking - waartoe ook de bestuurders
behoren - geeft dat moxe!i;khedl.'n tot
I.'enllJlJellals in het paradi;s, Een/Jelung-
ri;k voordeel is dun ook het niet betalen
van belasting voor deze groeI). Dat een
belangri;k deel van de bevolking 1'erl)all-
pert, is voor hen gewooll een prob eem
U'<I<lrgeen geld I'oor is. Veel ;ongerClI
wordt geadl'iseerd naar Nederland te
gaan om te studeren. Nu hli;kt dat men
als druglIerslaafde zelfs een gratis vlieg-
ticket enkele reis kri;gt. Zi; beZOr[(e'lde
bezittende kl<lssede meeste overlast,

In de I'orige eeuw was er in Nederlands-
Indië een assistent-resident in tehuk,
F.dlwrd DOllwes Dekker, Deze JIlaakte
zich toe/l ook zorgen Ol'er de bestlfurli;-
ke kwaliteiten l'iJn de Inlandse hoofden.
Als Nederlands bestuursambtenaar be-
tekende d<lt het einde I'all zi;n carrière.
Later schreef hi; onder de naam
Alllltatuli ae A1ax Hal'e/aar, over de

misstanden in dat deel 1',11/ O/IS1'oorma-
lig koninkri;k. De hoofden I'an Lebak
verri;kten zich ten koste 1',111 de arme in-
landse he1'olking,

Een u'elgestelde bewoner (lan St,
Maarten stelde voor de tv-camera van de
NOS, d,ll de Nederlanders maar ulltg
moesten vertrekken. Volgens hem werd
de toestand wyoorzaakt door de wi;ze
waamt' de Nederlandse media de he-
richtgelJing verzorgden over de Antillen.
De mariniers moeten dan wel bli;ven
voor het "'lIldhal,etl van rust ell orde.

Cor Out
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Karel Roskam

Niets te lachen
Zuid-Afrika is buitengewoon prachtig
en Kaapstad is missclJien wel de moni-
ste stad in de wereld. Er is operal en al-
tijd I'eel te lachen over de xeschiedenis
l'aul'roeger, dm ook hier. Want wij
mensen van de twintigste eel/w kunnen
nu zoveel meer dan onze voorvaders.
En wij vinden hun gedrag I'an vrueger
soms ronduit belachelijk. Alaar we moe-
ten wel oppassen, als de geschiedenis
van vroeger doorloopt tot aan l'andaag.
Dan is het des te gruwelijker om te be-
denken, dat we niets hehhell geleerd /lU/I
de geschiedenis. Dan valt er waarachtig
niets meer te l'lchen, umnt onze tijdge-
noten hui/el/nog.
Toeristen naar dit land zijn vaak blan-
ken, die heter op de hoogte zijn I'an het
leven l'an de tl/iMe dieren dan over dat
van de melISen. Zulke toeristen weten
niet altijd wat zich hier heeft afgespeeld.
Zij hebben het recht om beschemld te
wordelI tegen hl/n eigen onwetendheid
en tegen de onjuiste l'oorstefling van Ul-

ken, dat al-
leen de
menselluit
het verleden
brul/t en
wreed wa-
ren. Het is
eell grove
l'erdraml1lg
I'an de wer-
kelijkheid
om te dllr-
ven insinu-
eren liat al-
leen mensen
in een ver
verleden zul-
ke onzegbare
on-menselijk-
heden heb-
bell gepleegd.
De pijl/lijke
ert'aflngen
van de laatste
jaren moeteli
worden gere-
specteerd.

van de politie dan zelfs glashard durfde
beweren, dat ze uitgegleden waren in de
douche of uit het raam I'an de l'eertien-
de I'erdieping waren gesprongen.
Misschien is het nu nog te l'roeg elI te-
ved gevraagd van deze jonge dienst-
plichtigen, dat zi; de toeristen an1l0
1993 daar aan helpen herinneren, maar
in een toekomstig democratisch Zuid-
Afrika zal er toch een andere museum-
tekst /lit het hoofd moeten worden ge-
leerd. \Vant grappeIl over wreedheden
in het I'e"e verleden zi;n in dit l<lluimis-
'JlaJtst. Hier hebhen de huidige genera-
ties pijnlijke herinneringen aan soortge-
lijke recente martelpraktijken. Grappen
oper het verwerlJelijke gedrag van onze
voorvaders ("ach, maar ze wisten toen
niet beter") zijn hier in dit land te bitter
om Ol'er te lachen.

\

D~
/ \ '--

gebruik in <liler/eilalJden.
De toeristen (sommigen met belachelij-
ke zonllekleppm op en felkleurige
shorts onder de dikke hIliken) lachten
ouer de gruwelijke details die onze gids
oplepelde lIit het verleden - kmnelijk
moeten de gidsen van het k"steel een
verhaaillit hun hoofd lerelI, inclusief de
grapjes. Deze jonge Zuida{rikaanse
dienstplichtige vertelde hoe de vroegere
Nederl<lndse bewoners I'an het Kasteel
het Iliet nodig h<lddengel'onden om ie-
mands schuld te bewijzen. Zij haddell
de l'erdachte net zo lang gemarteld tot
hij hekende. De mailden /lan de tueris-
tenlfit de beschaafde landen vielen open
/lall l'erhazing, want per slot 1!(11I reke-
ning komt zulke l'erkrachting l'<lnhet
recht in deze tijd niet meer voor.

,"lisp/aatste gmppen
Toch had ik cr, juist hier ill Zuid-
Afrika, moeite mee, W<lntdie bloedstol-
lende t>erhalm van de gids lekell als
twee druppels water op wat er hier in
dit land nog niet eens zo heel lang gele-
den, tot aan het begin van 1990, ook
veelvuldig geheurde. Van de veiligheids-
politie is bekend, d,lt die ook systema-
tisch probeerde misdaden te 'hewijzen'
en I'erdachten te laten 'bekennen' door
ze te martelel/, Dat heeft nief zeMen ge-
leid tot de dood I'all de verdachte, waar-

-

BRIEF UIT KAAPSTAD

De maandelijkse bijdrage van onze
vaste medewerker Karel Roskam
bereikte ons dit keer in de vorm van
ccn brief uit Kaapstad in Zuid-
Afrika, waar dr. Roskam voor drie
maanden ccn gastdocentschap ver-
vuh aan de Universiteit van de
Westkaap.

Beste Leur,
Je vindt in Kaapstad echte ,.•••lederJandse
nal/Jell. zoals de straten: Heerengrachr,
Buitenkant, Strand en Groenmarkt. Je
vindt er ook hotels, zoals Het
Dorps/mis. Elllli1tltur/ijk is er het mo-
nI/1nentale Kasteel.
Dat Kasteel is in de 17de eeuw ge-
bouwd door de eerste blanke machtheb-
ber in Zuid-Afrika: Jan van Riebeeck.
Het lijkt op fortificaties zoals ie die bij-
lJoorbeeld ill Naarden ziet - een uiifpun-
tige ster ViJn bastions. J k ben dat Kasteel
gaan bekijken, want toen ik ruW ge-
schiedenisleraar was in Nigeria heb ik
altijd beweerd, dat je {'an geschiedwis
veel kan leren. Nu, d<ltklopt; dat heb ik
nu gemerkt.

Martelingen
We werden rOlldgeleid door
een dienstplichtig soldaat
(een blanke) in
een soort uniform
dat misschim in
de I'erte wel iets
weg had I'an de
uniformen waar-
in ze toen gelo-
pen moeten heb-
ben.
Onze gids vertel-
de over het leven
in die dagen Va/I
de 17de en de
18de eeuw. Zijn
verhaal ging
vooral over de
omstandighe-
den, waarin de
gel'angenen
werdClI olJge-
sloten in pik-
donkere holen,
diep in die has-
tiol/S. Het l'er-
baasde ons '1,1-
tuurlijk niet,
dat deze get'an-
genen in die
dagen werden
gemarteld,
W<lntdat was
toen algemeen

THE!'<ISG LES Ml':-~IK
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De macht van de media in

ACCID ENT AL HERO
De Engelse regisseur Stephen FreaTs neemt in Aeeidental Hero de dubieuze
macht van de media in Amerika flink op de korre!.
Hoofdpersoon is Bernie, een kruimeldief die op de rand van de afgrond ba-
lanceert, altijd bezig is met malafide zaakjes, gescheiden leeft van zijn
vrouw, en niet eens weet wanneer zijn zoontje precies jarig is.
Hij geeft wel om het kind. al kan hij hem weinig meer levenswijsheid meege-
ven dan: 'Zorg dat je nooit opvalt ...'

Op een regenachtige avond is BcrnÎc ge-
tuige van een vliegtuig-ongeluk. Vlak
voor zijn ogen stort het neer op de rij-
weg. Hoewel hij gewoonlijk niet be-
paald begaan is met het lor van zijn me-
demensen. opent hij dit keer toch de
deur \lan het Toestel, zodat alle inzitten-
de kunnen omkomen. Ilij draagt zelfs
een vrouw naar ouiten die bekneld zat
onder een bank. Omdat hij altijd voor
de politie op de vlucht is, maakt Hernie
zich snel weer uit de voeten, woedend
dat hij bij zijn reddingsactie een schoen
is kwijtgeraakt ...
De volgende dag komt hij John tegen,
een kennis. John is ook al zo'n loser, die
de ene dar niet weet waar hij de volgen.
de dag za slapen. Hemie gel'ft John zijn
overgehleven schoen, en krijgt van hem
een compleet paar. John heeft toevallig
een partijtjt, bij Je hand.
De vrouw die door Bernie uit het vlieg-

tuig is gered, is een bekende televisie-
verslaggeefster. Zij ruikt een sdüttcren-
de primcur en is vastbesloten om de man
op te sporen die zij als held beschouwt.
De schoen van Bernie is geHmden, dus
zij looft met goedvinden van haar
hoofdredacteur ecn miljuen dullar uit
\loor degene die de andere schoen heeft.
En als John die schoen op de televisie
ziet, l-;aat hij met oet exemplaar dat hij
van Bernie heeft gekregl'll naar de sw-
dio. Er staat al een dikke rij mensen met
t't'n schoen in hun hand .. \-bar John
blijkt, als Assepoester, de man met de
enige cchte, dus hij moet de redder lijn.
Vanaf dat moment komt de publiciteits-
machine op gang. John krijgt een kamer
in een hotel, wordt in nieuwe kleren ge-
stoken en op de televisie uitgebreid ge-
lauwerd. Onder zijn lange haren en lijn
vieze lorren komt een knappe, vriende-
lijke man tevoorschijn, die zich uitste-

kend hlijkt te kunnen inleven in de rol
van held. Hij bewekt patiënt jes in zie.
kenhuizen, drukt handen, luistert recep-
ties op, kortum, mooier kan het niet.
;\'1aar Hernie is cr ook nog ...

Accidelltal Hero begint uitgesproken
traag, zodat je het eerste half uur je hart
vasthoudt. Dustin Hoffman in de rol
van Hernie legt het schlemielige cr veel te
dik bovenop, waardoor hij nu en dan
knap irritant is. Ook Geena Davis in de
rol vall reporter Ga Ie is heel stereotiep:
lange benen, kurte rokjes en altijd de
jongens van de redactie te snel af met
haar tomeloze ambitie. De nuancering
komt pas met de persoon van John, uit-
stekend gespeeld door Andy Garcia.
Vanaf zijn entree krijgt de film opeens
vorm en komt de vaart erin.
De verslaggeefster negint langzaam
maar zeker te vermoeden dat er iets niet
klopt in de hele geschiedenis.
Uiteindelijk gooien Bernie en John het
op een akkoordje. Bernie 1S, wals hij zelf
zegt, helemaal niet geschikt voor 'dat
helden-gedoe' ('this hero-business'), Jus
als John hem financieel schadeloos wil
stelfen, kan hij best vrede hebben met
het feit d,u John met de eer gaar strijken.
liet publiek heeft nu eenmaal graag een
knappe, charmante en nobele held. Ook
Gale laat het maar zo: ze sluit graag een
compromis met de waarheid, als ze daar
de kijkcijfers mee omhoog kan krijgen.
AI met al schetst Aeádental Ilero een
Hij genadeloos heeld van de mentaliteit
in een land waar film en televisie meer
invloed hebben dan waar dan ook en
waar de kijkers hongeren naar helden
die passen in hun wereldbeeld.

Leullorc van Opzeelalld
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Geella f),wis ell Andr
Garcia in 'Accidi'nra
Herv'



STAYTUNED
De gevaren van teveel televisiekijken
worden op ccn bizarre manier uitver-
groot in de Amerikaanse komedie Sta)'
Tuned. Een vertegenwoordiger in Jood.
gictershenodigheden ontvlucht dat saaie
nestaan door als hij 's avonds thuiskomt
elke minuU( aan de buis gekluisterd te
zitten.
Op een dag belt er een gladde verkoper
aan die de vertegenwoordiger een schit-
terend aanbod doet: een gigantische te-
leyisie, met een antenne in de min, en
een ongekend aantal kanalen om uit te
kiezen. Het is een soort experiment ...

Pam Dawber en Joll1l Ritter in 'Stay Tlmed'

Voor hij het weet is de man samen met
zijn vrouw beland achter het televisie-
beeld en is hij gedwongen mee te doen
aan een soort spel op leven en dood,
waarbij hij in talloze bekende televisie-
programma's terechtkomt. Dat biedt de
makers de mogelijkheid om lekker de
draak te steken met alles wat in Amerika
populair is (en een heleboel herkennen
we ook hier moeiteloos). Als ze 't alle-
maal op het nippertje bebben overleefd,
beseft de man natuurlijk dat het werke-
lijke leven toch belangrijker is dan wat
de tv te bieden heeft en zijn vrouw ver-
geeft hem. Ongein met een moralistische
ondertoontje, maar niet irritant. En leuk
gespeeld. Regie voerde Peter Hyams.

ARIZONA DREAM
De Joegoslaaf Emir Kusturica (meerma-
len bekroond in Cannes), maakte met
Arizona Dream zijn eerste Amerikaanse
project. :\1aar ondanks het feit dat hij
zich dure Amerikaanse sterren kon per-
mitteren, ademt het geheel een onmis-
kenbaar Europese sfeer. En al zakt het
verhaal nu en dan gevaarlijk in, het
draagt toch duidelijk Kusturica's signa-
tuur:origineel, verrassend, onvoorspel-
baar en doortrokken van menselijke

emoties. De dromerige hoofdpersoon
Axel verliest als vroeg zijn ouders, maar
weet zich toch goed staande te houden
in het leven. Via zijn vriend Paul komt
hij in contact met Crace en haar stief-
moeder Elaine. Aanvankelil.k raakt de
wat kinderlijke Axel totaa in de ban
van de oogverblindende Elaine, al kon
ze zijn moeder zijn. Hoe Grace ook pro-
heert lijn aandacht te trekken, hij lijkt
het niet te merken.
Uiteindelijk komt Axel toch op lijn eer-

Fay!' Dunawûy /'1/ joJmny Depp in 'AriWIJa
Drcam"

ste keus terug, maar dan hebben de ge-
beurtenissen hun loop al genomen.
Tussen de reële verhaallijn door lopen
de dromen en fantasieën van Axel, maar
ook van de andere betrokkenen, De film
laat zich moeilijk navertellen, maar is
van een betoverende, sprookjesachtige
schoonheid, al last Kusturica gelukkig
ook regelmatig de nodige humor in.
Johnny Depp speelr een mooie hoofdrol,
Faye Dunaway als de oudere vrou\v aan
wie hij zijn hart verliest, blijkt met het
ongewone script ook uitstekend uit de
voeten te kunnen. Opnamen werden ge-
maakt in Alaska, in New York en, na-
tuurlijk, in Arizona. De film werd in
Be.~lijn hekroond met de speciale jury-
prl]s.

ALIVE
Twintig jaar geleden stortte in het
Andesgebergte nabij Chili een vliegtuig
neer. Aan boord bevond zich een rugby-
team, plus een aamal 'gewone' rassa-
giers. Velen waren op slag dood 0 over-
leden snel als gevolg van hun verwon-
dingen en de kou. ~aar een aantal man-
nen hleef in leven, hoewel ze op de radio
hadden gehoord dat het zoeken naar
overlevenden was gestaakt. Hun verhaal
baarde naderhand vooral veel opzien,
doordat bleek dat 1.ezich hadden gevoed
met het vlees van hun overleden mede-
passagiers. Toch heeft regIsseur Frank
Scènc uit 'A/h'e'

w.a, --

Marshall zich bij het maken van de ver-
filming van dit ongelooflijk avontuur,
Alive, nu juist niet op dat sensationeel
aspect gestort. Hij beeft zich veel meer
geconcentreerd op de mentale kracht
van de paar jongemannen, die uiteinde-
lijk de bewoonde wereld wisten te berei-
ken, waardoor althans een klein aantal
van de onfortuinlijke reizigers na twee
maanden lOch kon worden gered. De
film is fascinercnd door het adembenc-
mende decor dat het weidse sneeuw-
landschap biedt, plus de sterke, sober
gehouden rollen.

HENRY, PORTRAIT OF A SERlALKILLER
De documentair opgezette film Henry,
portrait of a Seriai Killer heeft in alle
landen waar hij vertoond werd, al uit-
stekende recensies gekregen. Niet dat de
film zicb laat genieten als een gezel-
lig avondje uit: regisseur John
McNaughton heeft zich bij de opzet la-
ten inspireren door de bekentenis van
een echte serie-moordenaar en daarom-
heen een verhaal gebouwd. Henry heeft,
zoals bil.na altijd het geval is bij ernstige
crimine en, zijn ellendige jeugd-herinne-

,'.fic1Jae!Rookcr in 'Henry, Portrait of a
Serial Killcr'

ringen niet kunnen verwerken. Na de
moord op zijn moeder en de daarop vol-
gende gevangenisperiode is hij verwor-
den tot een sociopaat, die moordt alsof
het om het schillen van een appel gaat.
Zelfs het vriendelijke blonde 7.usje van
zijn vriend, dat veel begrip voor hem
kan opbrengen omdat ook zij het nodige
meerorst aan jeugdtrauma's, gaat, letter-
lijk, voor de bijl. De film is onthutsend,
doordat hij zo simpel en geloofwaardig
wordt verteld, dat je bet gevoel hebt dat
Henry nu nog gewoon in Chicago rond-
rijdt. Daarin onderscheidt hij zich van
alle lawaaiige actiefilms waarin net zo-
veel slachtoffers vallen, maar dic wêl als
vermaak zijn bedoeld.

L.V.o.
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AFZIEN VAN GEWELD

Het loopt iedere dag met ons mee. En er
is geen mOReliikheid het kwijt Ie raken.
Het zit diep in ons en soms worden we
er letterlijk ilaaT ol'ervaflen; geweld.
Afeestal is geweld heel tastbaar. \1;1e ûen
het d,lgelijks 01) de televisie en lezen er
dagelijks Ol'cr in de krant of wurden er
in onze directe omgellillg mee genm-
(rul/tcerd. t, is ook geweld dat niet tast-
haar is, maar des te dieper wordt Kt'.
l'oe/d. Vraag voor tie Jardigheid eells
aan mensen die eell hO/ld en kinderen
hehben, wie vall de twee op één dag de
meeste knuffels heeft gehad. Niet 011-

ll/aarsdnïnlijk dJt de hond of Iloes er het
beste af komen. Het dier wordt het
meest geliefkoosd. Zul zo'n kind zich
dali afur<l}!.clI W<1drom /)('( beest //leer ge-
blllffeld wordt dan hij of zij zelf? Eli

zou het dan klllmOI zijn dat zo'n kind
zich uiteindelijk minder gewaardeerd
vodt dan het huisdier? Zou dat wellicht
een verklaring kunnen zijn waarom kin-
deren SOIlISzo buitengewoon wreed te-
gel/ dieren kUl/nel1 zijn?

Hoe moet eCII kind dat zich in zijn nog
kleine hestaan wcggedrukt voelt groot
wordelI als de kat of hond er meer toe
doen, meer zorg etf aandacht of/Wangcn.
Hoe kUil Ie je dan l'eilig CIIgcborgen we-
teil ill je leven? Hoe kan eCI/ kind zich
verzoenen, en later als f'(llU'assellc, mct
I)ct feit let/en dat het fundamcnteel te-
kort is gekomcn? En hoeveel ki'fdcren
zul/en zichzelf uiteindelijk schuldig voc-
len aan hct tckort gekomene cn lel/en
met eell innerlijke depressie of Krenze-
loos schuldgevoel, omdat ze niet va/de-
den aan wat dc ouders I'an ze t'erwach-
ten? Dat ze iets mocsten zijn wat ze niet
kOllden zijll?
V()oralsnog tJeei mcer vragen dan ant-
woorden. Maar wat is het juiste of !loor
iemand acceptabele antwoord?
Misschien is het van fl/lldamente'" be-
lang dat jc je kuilt !lt'Tzoenen met een
leed dat niet herstdbaar is. Dat is niet
dût je er maar mee moet leren levclJ, dat
er nog zot'ee/ moois ill het bestaan is om
dankbaar en blij I'Dor te zijn en alles

mailr snel moet wrgeten, maar dat je het
leed kUilt onderkennen en kUilt doorle-
l'en! Het in de /OO!) der jaren een plaûts
in je leven gel'cn, zonder dat het op de
bodcm l'alJ je hart lift te rotten.
Verzocllillg ell dan hee proberen te
worden. En l'andaar lIit Ie richten op
wat het levcn je mogelijk nog te biedClt
k,m hebbelI. Je levelI ill eigen hand ne-
men. Ook al is die kelful'riiheid erg be-
perkt door wie je hent, je maatschappe-
lijke omget'iJlg, ie psychische gesteld-
heid.
Maar er uallell kellzen te maken. Dat is
wat het humanisme verstaat onder keu-
uI'rijheid. KiezelI op momenten d,lt je
ook kiezen kuilt. Bewust kiezen.
Een keuzemogelijkheid ZOlI kUllnen zijn:
bewllst afzien l'an macht e1l geweld.
Geweld z(wee1 als mogelijk is in je eigen
let'en uitsluiten, ook al ontkom je cr bij
tijd en wijle niet aan.

Freek Pol

)
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ONTHULLINGEN
'En nog een prettige avond,
meneer Van Wissen!'
De ernst van de sportpagina's is dikwijls niet te harden. Het aftroeven van
concurrenten heeft dusdanig verbeten vormen aangenomen, dat de sport die
toch ook voor een deel gewoon amusement is, hijna alle humor dreigt te ver-
liezen. De topsporters mogen vooral geen woord meer zeggen, dat hun spon-
sors ongelegen zou kunnen komen, de verslaggevers tekenen daarom steeds
minder strijdbare uitlatingen op en de dood in de pOl dreigt.

• Twijfel blijft
Wat doe je in zo'n geval als
verslaggever, wiens integri-
teit in twijfel wordt getrok-
ken. Ik heb volstaan met een
ironisch briefje, waarin ik
vaststelde dat de feiten niet
klopren. De ironie betrof
vooral de opmerking over
Staiman's geilheid en 'her in
bed duiken'. Ik meende te
\veten dat niet schoonsprin-
gen doch discuswerpen haar
specialiteit was. Toch is er
nog steeds enigszins de twij-
fel. Die geldt niet alleen de
journalistiek. Moeten on-
rechtvaardige aantijgingen
tut het uiterste toe worden
aangevochten of moet je bij
voorkeur denken: laat maar
z.itten.

Hans LJJn \'\!jssen

geval dus - reeds op de hoogte gebracht
v:an het feit dar ene Paul Kcijsers een
hoekje had doen verschijnen over do-
ping. Bij Ursul de Geer was hij in eerste
insranrie opgetreden. Zijn ultieme he-
,vijs van StaIman's zonde was gewoun
het statistiekbock: 'DesTijds wierp
Stalman de discus nog verder dan de
mannen vall nu!'
Grotere onzin was zelden te berde ge-
bmcht. Nog steeds is het mannen- en
vrouwen-discuswerpen absoluut niet
met elkaar te vergelijken. Alleen al, om-
dat de vrouwen een schijf van één kilo
gebruiken en de mannen het dubbele ge-
wicht de lucht in slingeren. Niettemin
werd het kijkerspubliek door de onomc-
Ie presentator voorgehouden, dat nu
toch wel het ultieme hewijs \vas gele-
verd: 'Dames en heren, dit is toch onge-
looflijk. Dankzij de hormonen gooide
Ria Stal man nog verder dan de mannen
nu'.
Panl Keijsers had moeten zeggen: 'Het is
niet onaannemelijk dar Stalman ten be-
hoeve van onder meer haar Olympische
overwinning anabole steroïden slikre,
maar helaas kan ik het niet aantonen'.
In plaats daarvan zocht hij zijn 'bewijs-
materiaal' in toespelingen en verdacht-
makingen. Hij beweerde op de lokale
Amsterdamse tv inderdaad, dat de
Volkskrant geen aandacht aan zijn 'ont-
hullingen' schonk, omdat ik een \'erhou-
ding met St,llman zou hebben gehad. Ilij
noemde me ook chcfsport van de

Volkskrant en hij schijnt het
bovendien (getuige de enkele
regels in de Revu) gehad te
hehhen over de geilheid die
bij Stalman ontstond door
hel gebruik van anabolen .

venop het beeldscherm en de si~aren-
handelaar wenste me een plezierig week-
einde.
Dat was mooi; door zulke, zonder ironie
uitgesproken wensen waan je je in een
omgeving die het beste met je voorheeft.
Dan kun je vergeten en relativeren, dat
nog geen week eerder je fiets werd gejat
en je auto verbrijzelde zijspiegels bezat,
omdat één wiel roevallig op de stoep-
rand stond. Nee, de humane samenle-
ving zal zegevieren en ik houd vriendelij-
ke sigarenboeren in ere. Ik tracht hun
naam te kennen, al kom ik er nog zo ~.e1-
den, om te zeggen: 'Dank u en prettig

weekeinde, mijnheer Van Lookeren',
waarop hij steevast antwoordt:
'Hetzelfde en ook nog een prettige
avond.' Zo ga ie met elkaar om. Maar
dan ineens bevindt zich een enorme kras
op je auto, is je fiets verdwenen ... en k'es
je Nieuwe Revu.

• Paul Keijscrs' onzin
Een paar dagen eerder was je - in mIJn

• Nieuwe Revu-
flauwekul

In al die braafheid en het gedwee volgen
van bestuurders en trends is er gelukkig
Nieuwe Revu. Het is een blad dat ik
nooir onder ogen krijg, want vakgeno-
ten in de journalistiek laten niet na te
melden dat de flauwekul die daarin
\vordt gedebiteerd, het incasseringsver-
mogen van een normaal mens te boven
gaat.
I"iet dar bet voor mij het doorslaggeven-
de argument was om de sigarenhande-
laar te passèren. Nee, uit de meest bizar-
re uithoeken van het land worden de
laatste jaren zo veel ongevraa);de perio-
dieken gestuurd, die alle betrekking heb-
ben op sport, dat het al bijna
een weektaak is om die sta-
pel naar de papierbak te
brengen.

i\1aar ditmaal was het an-
ders. Collega T. betde: 'Heb
je de Revu al gelezen?' Nee
dus, de Nieuwe Revu lees ik
niet. 'Ja, maar cr staat wel
iers heel vreemds over je. Ria
Stalman is met je naar bed
geweest. of jij met haar!'
Een korte voorleesbenrt
volgde: 'Nog duidelijker was
journalist Paul Keijsers, toen
deze z'n bock over dopingge-
bruik toelichtte op de lokale
Amsterdamse tv. Waarom de
Volkskrant niers aan
Kei/'sers' onthulling over Ria
Sra mans dopinggebruik had
gedaan? Omdat Ria destijds
zo geil werd van al die ana-
bolen, dat ze 't bed indook
met toenmalig Volkskrant-
reporter Van Wissen. En
Van Wissen is nu sportchef van de
Volkskrant.'
Vreemd, dat je op zo'n moment niet
blindelings afgaat op hetgeen de collega
voorleest. Een journalist is schrijver en
doorgaans geen spreker. Dus misso.:hien
heeft de verkeerde intonatie de verkeer-
de indruk van de rekst gewekt. Of heeft
de brave beller enkele cruciale zinnen
vergeten voor te lezen. Hoe het ook zij:
da,lr lag plotseling de Nieuwe ReHI bo-
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OP VAKANTIE IN INDIA

Hoe moet dat ooit allemaal goedkoment
Pondicherry, 12 december 1992. We staan op het busstation en constateren
dat de reis te lang heeft geduurd, veel langer dan vooraf was toegezegd.
i\1aar dat is niet erg. Erg is dat de kwaliteit van het \\'cgdck en de bus slecht
is in India, vergeleken met de Hollandse normen. Het maakt het reizen ver-
moeiend. En waarom wordt cr zo ontzettend vaak getoeterd? Het lukt nog
niet erg om de Hollandse waarden en normen te laten fusten en onbevangen
te zijn.
Een jaar geleden besloten wc naar India te gaan, het land van Gandhi en van
KrishnamunÎ. Ook het land waar Hindoes, Moslims en Sikhs met elkaar in
strijd zijn. Een strijd die op 6 december, vlak voor OilS vertrek. opnieuw op-
laaide toen Hindoes de moskee in Ayodhya met de grond gelijk maakten.
Het weerhield ons niet te gaan.

pen? .\laar bedenkend dat hij het zelf
wil, hlijf ik rustig zitten, kijk nog eens
om mij heen en vind dat Pondy niet aan
de verwachtingen voidoeL 't Zou para-
diisclijk lijn. Heb ik de verhaten wecr te
veel ~eromantiseerd? \X'aarschijnlijk.
De man hrengt ons hii een klein donker
huis waar de naam \'an het hotel te lezen
staat. Dit kan Gandhimathi toch niet
hebben bedoeld? Na het wilde geklop
van onze fietser klinkt gestommel, een
matras wordt weggehaald om de \'oor-
deur te kunnen openen. Of we de ka-
mers willen zien?
"Nee, laat maar, ik heb '[ al gezien,"
,\let alle bagage gaan we opnieuw in de
riksja zitten. \'{'e willen niet veel, maar
wel een goed hed, een schoon hed. We
laten ons naar het .\Iass brengen, een
luxe hotel uit de hoogste kwaliteitsklas-
se. Luxe, goed, ik hen er dol op, Dan
blijkt dat we \'erkeerd hebben gegokt.
Het -'1ass horel is ('('n naargeestige
plaats en het ruikt er naar rotting. voor-
al in de dekens. \Velterusten, zeggen wc
tegen elkaar, her is nier anders. Gelukkig
hebben we eig('nlakenzakken mee.

Ons einddoel lag in het zuiden, Tamil
Nadu, Kerala, en daar was her rusrig. In
New Delhi, waar we een tussenstop
hadden, merkten we niets van de unlus-
ren.
New Delhi is voor mensen die voor het
eerst in het Oosten 7.ijn,een beproeving.
H(,t straatheeld is heanJ;stigend, het
meest omdat men voorrdurend iets van
je wil. Bedelaars, verkopers, schoen-
poersers, kinderen, om heurten doen ze
een beroep op koopkracht en moreel be-
sef. Je voelt je een schoft wanneer je
doorloopt. Soms ook een idioot, wan-
neer schoenpoetsers je belazeren door
tien keer Je basisprijs te vragen en ook
krijgen, Omdat alles spotgoedkoop is
lukt hen dat met nieuwe toeristen

• Pondichcrry
1tet die heelden en gevoelens arriveren
,vij in Pondicherry, ons reisdoel voor de
eerste weck. Daar \V(lont onze vriendin.
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Gandhimathi, En volgens Hollandse
vrienden zouden we er goed kunnen ac-
climatiseren. Als wc met vermoeide be-
ncn naast de bus staan, liggen om ons
heen vele daklozen. Onder afdakjes we-
ken ze elka:us waflTlte op. want het is
koud in India in decemher. Overal ook
ratten, die zich niet door het geroep
en grdrang van een tiental armordige
riksja-fietsers laten wegjagen.
Geschrokken kiezen wc een verkeerde
fietser. De iele man houdt van alcohol,
stinkt er naar en kan lezen Iloch schrij-
ven. Hij begrijpt niet goed waar we heen
willen. Anderen helpen hem. Heeft hij
het begrepen? Bij het aanhreken van de
dag maken we een tour door het meest
armoedige deel van de stad. Let wel, her
is een riksja en met bagage gaat het om
w'n 230 kilo. Hij redt het niet, kan geen
gang houden, mo('t afstappen en duwen,
totdat een licht heuveltje genomen is.
Waar hen ik aan hegonnen? Dit is thuis
niet te verkopen, moeten we niet uirstap-

Eerlijk is eerlijk, ik zag het even niet
meer zitten. Als iets duidelijk werd was
het wel, dat we veel armoede zouden
gaan zien. Het idee van 'vakantie' moesr
ik vergeten. Ook moesr ik an:epteren
dat in India ht.t eten te gekruid is, te heet
voor mijn westerse maag en darmen,
Zou ik dit een maand lang volhouden?
Ik wist het op dat momrnt echt niet. En
van spanning ging mijn huik op SIOLEn
sliep ik niet.
Bij het .:ontact de volgende dag met
Gandhimathi stelde ze voor ons in een
ander en fijner hotel te stoppen. Het
werd het 'Park Guest House', e("ngroot
gehouw aan (Ic Baai van Bengalen. met
een prachtige tuin en uitzi.:ht op klein
strand en palmbomen. Zou het dan toch
nog vakantie worden?

• Aurovillc
la, dat werd her. Pondicherry bleek een
heerlijke plaats, of staat, oorspronkelijk
een Franse kolonie uit de vroege acht-
tiende eeuw, In de jaren vijftig werd het
deel van de Indi~che Eenheid.
De helangrijkste reden \'(lor e('n bezoek
aan Pondicherry is het hestaan van de
Sri Aurobindo Ashram en het daarvan
afgeleide Auruville. De Ashram is in
1926 door Sri Aurobindo opgericht en
voor veel Westerlingen een populaire
plaats om moderne wetenschap met yo-
ga en andere oosrerse kennis te vereni-
gen. Na de dood van Sri Aurobindo IS
het leiderschap in handen gekomen van
'de ,\toeder', eeo Française ('n 'devotec'.
Deze vrouw heeft flink uithreiding gege-
ven aan het werk van Sri Aurohindo. Zij
heeft her initiarief genomen Auroville op
te zetten,
Auroville is een gebied buiten Pondy
waar veel westerlingen voor zichzelf een
vaste verhlijfplaats hehhen gemaakt.
Groots opgezet is Je .\latri :\landir, een
grote hol met op tien meter hoogte een

Voor de tl'estase stede/in/( /(eell I.Ilh'dl.lagse
strl.ll.llsûlles



De één neemt een bad in een luxe strandhotel, de ander doet dat in de rivier

mediatieruimte voor de bewoners en be-
zoekers van Auroville. De ruimte is
prachtig uitgevoerd met marmer dat
wordt verlicht door een lichtstraal uit
het plafond. Door een kristallen bol op
de grond wordt het licht verspreid.

Gandhimathi vertelde dat veel Indiërs
met gemengde gevoelens tegen de activi-
teiten van de Ashram aankijken.
Gewone mensen hebben geen tijd voor
meditatie. Het is een luxe die alleen
Westerlingen of rijke Indiërs zich kun-
nen veroorloven. Ons valt op da~ veel
van het werk in de Ashram en in
Auroville door Indiërs wordt gedaan.
De lonen liggen laag. Het is goedkoper
arbeid in te huren dan machines te ko-
pen, vertelde de bakker ons.
Wij merken het ook aan het gedrag van
de handelaren. Dat was vriendelijk te
noemen, maar ook opdringerig. We
leerden ons aan te passen: L'lat niet zien
dat je het interessant vindt. Vermijd
oogcontact als je niet wilt worden aan-
gesproken. Als je toch wordt aangespro-
ken, zeg dan niets terug, ga geen discus-
sie aan. Doe geen bod, ook geen bela-
chelijk laag bod, als je niets wilt hebben.
Maar we zijn blank, dus rijk en bijzon-
der om te zien. De kinderen vinden het
spannend om met je te praten. "Heila,
how are you?" "What your name?"
"Where you come from?"
Bijna altijd vragen ze uiteindelijk om een

pen of om buitenlandse munten. Het be-
grip 'kinderen' moet hier ruim worden
geïnterpreteerd. Mannen van ruim in de
twintig zijn even nieuwsgierig en begerig
naar contact met blanken als kinderen
van onder de tien. Overigens domineren
mannen veruit het straatbeeld. In India
zijn tussen de seksen duidelijke scheids-
lijnen aangebracht.

• 'No problern, sir'
Na zes dagen in Pondycherry te h~bben
doorgebracht vonden we het tijd wor-
den om verderop te kijken .. Het werd
een prachtige reis langs tempels en door
een schitterende natuur. Steeds weer bij-
zonder was het zien van de vele was-
plaatsen langs riviertjes. Bijna altijd
staan er (vaak mooie) mensen te wassen
terwijl, heel gek, even verderop te zien is
dat een ander het water bevuilt.
De tempels zijn bijzonder maar worden
slecht onderhouden. Dit laatste geldt ei-
genlijk voor het hele land. Mijns inziens
is het eerder de mentaliteit dan het te-
kort aan geld dat het probleem is.
Indiërs maken zich om weinig druk. Als
iets niet meer functioneert, pech gehad.
Een voorbeeld: In een van de hotels ging
bij het openen van de kraan ook de ra-
dio spelen. Een grapje? Nee, toeval.
Maar we zaten er wel mee, want we
konden het geluid niet afzetten. Nadat
ik er zelf naar had gekeken en geen op-

lossing zag, de jongen van de gang ge-
roepen.
"No problem sir", waarop hij een
schroevedraaier haalde en pogingen on-
dernam om het zenderknopje te gebrui-
ken als volumeknop. Uiteindelijk was
alles dolgedraaid en zat er niets anders
op dan centraal de radio uit te zetten.
Rust? Dat had je gedacht. 's Nachts om
half vijf werden we getrakteerd op een
prachtige Indiase aria, omdat waar-
schijnlijk de nachtportier een telefoontje
had gehad van een andere gast, waarom
de radio het niet deed. Onze reactie?
'Had ik het niet gedachtl' Maar daar-
mee krijg je dat ding niet uit. Dus bellen
naar room-service.
"No problem, sir." waarop het proces
van die middag opnieuw begon. Eerst de
gang-boy, toen de technische man,
schroevedraaier halen, totdat mijn ge-
duld op was. Met veel tamtam geroepen
dat het centrale systeem moest worden
geblokkeerd. Eindelijk rust.
Het had geen zin je druk te maken over
de vele kleine tekortkomingen, 'take it
as it comes', had Gandhimathi ons aan-
gereden. Dat was een goed advies, maar
het lukte niet altijd even goed.

• Prachtige natuur
Nadat we de tempels in Chidambaram,
Thanjevur, Trichy en Madurai hadden
gezien, vonden we het even genoeg. We

In het stadsgewoel van een lawaaierige samenleving of op weg naar meditatie in de Matri Ma"dir van Auroville
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Een land !'<11/ tliters/en;
sprookjesaehtixe (1</-
tlflfrmrlllllllleniel/,

schitterende IIdlllll'-

{Jarken, gWlI'l'lijke
gut/sdiensttwistclI ,
schreeuwende armoe-
de...
((oto hier/wast: het pu-
leis I'all de MaharadJa
ill M)'sore)

Ol/d 1'11;Oll~ India /Juscrelll'oor de u'esterse (%camerd's

wilden de cultuur H,twissc!cn voor Je
natuur en gingen naar KuJaikanal, een
mooi J'laarsic hoog in de bergen, ge-
bou",' rond een stuwmeer. In
KoJaikanal hebben wc apen gt'zien.
Vlak voor ons kruiste een grote groep
ons pad. Omdat de boomtoppen niet
goed aansloten kwamen ze langs de
stammen naat beneden. D\vars over het
pad renden ze tl.lar een volgende boom
om daar spelend hun ""eg te vervolgen.
Het was spannend omdat ze deden alsof
wij cr niet waren.
Later, in Pcriyar, zagen we andere die-
ren, waaronder veel bijzondere vogels.
l'eriyar is een groot natuurreservaat,
ook met een stuwmeer, tropisch oer-
woud, tijgers en olifanten. \X'e hebben
op het meer gevaren en door het hos ge-
lopen, maar geen olifanren en tiJgers ge-
lien. Hc!,las hidd ook de neushoornvo-
gel l.ich verborgen. Het verkeerde seI-
zoen, werd gelegd. Toch waren het
heerlijke dagen.

Vanuit l'erivar vertrokken we naar
CodlÎn, een' oude Hollandse vesting-
plaats. l.angs thecplant,lges en door
geurwolken V,lll kardemom reden we
met Italiaanse toeriSTen door de prachti-
ge natuur van de staaT Kerala. Ikt \H'rd
ons snel duidelijk dat de mensen hier rij-
ker 1.ljn dan in Tamil :-.Jadu. Er staan
grotere huizen, grotere winkels en in de
eTalages ligt meer luxe. Er zijn zelfs Cl'n
paar gonl onderhouden musea. Het
Hollandse Paleis, met muurschilderin-
gen uit de Indische mYThologie. Ook, en
heel bijzonder. oude pentekeningen van
Coehin uit de tijd van de Hollanders,
met heel bekende Hullandse pro\'incie-
nameJl en Iloll,lIldse Tebten.
Echt Indisch en ongekend mooi was
.\laharadja's Paleis in ~lysore. lhar kun
ie het grote India nog zien ell proeven.
Door het gebouw gaat een stroom van
toeristen, waarhij streng wordt toege-
zien (lP het naleven van de regels, waar-
onder het verhod fotu's te nemen. HeT

gebuuw komt sprookjesachtig over,
door minaretten, spiegels en toverbal-
kleuren.

• Terugblik
In Mysorc beëindigden wij onze reis, zo-
als gepland. Een maand eerder werden
onze normen en waarden flink op de
proef gesteld. Ik was aanvankelijk erg
teleurgeSTeld, had cr meer van verwacht.
Wanneer ik Terugkijk dan vair op hoe-
zt'er onze energie is opgega,lll aan alle-
daagse lorgen. Waar kunnen we een
goed hed vinden, waar vertrouwd voed-
sel? Hoe komen wc van a naar b en
waar zijn bijzondere dingen te ûen?
VermoeÎende 'doe'-dingen rerwijl ik van
Oosterse landen her idee had dat het
'zijn' daar voorop stond.
Ik heb ht,t ook niet kunnen waarnemen
hij de Indiërs lelf. Aan de ene kant is er
het heeld van een drukke samenleving
waar heT een komen en gaan is van
(veel) lawaai makende mensen, aan de
andere kant jui~t ook veel mensen die
slapend of verdwaasd vergetelheid zoe-
ken.
De vraag 'Wat vind je er nu van?' kan ik
nauwelijks beantwoorden. Mijn verhaal
is suhjectief en laar vooral zien hoe ge-
he.:ht ik ben aan luxe en zekerheid. HeT
is vanuil die positie dat ik mij zorgen
maak, om de ellende die ik heb gClien.
Hoc moeT dar ooit allemaal goed ko-
meJl ?

jO(Jst v,m tangen

!-UW'' J' ~,,1 vA" l.•••"Cf."
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De Amerik3:msl." so-
cioloog Robert
Lynd (1879-1949)
hl."l."ft OHr poe7.il"
ooit eens opge-
merkt:
•0n versch illigh eid

ten aanzien van poëlie is een der opvallend-
ste kenmerken VJn het menselijk ras: Nu i,
het bepaald niet zo dat wij in EGO mn rede-
nen van het tegengaan van dl."zCdesinteresse
jegens de muzl", met een zekere regelmaat
aandacht bestedo:n aan een nio:uw uitgeko-
men dichthundel.
Daar ligt een meer eenvuudige overweging
aan ten grondslag: onder onzl" lezers hevindt
ziçh ook et'n, weliswaar kleine, groep van
poezieliefhehbcrs en dil."willen wc uok aan
hun Ifl."kken komen,
Deze kel."raandacht vour de zojuist versche-
nen tweede bundel van de Ronndarll'ie dich-
ter Thcu Vl'rhaar. Trok hij met zijn eerste

bundel, Stof bedekt niet al de nodige aan-
dacht van Je kenners, met deze nieuwe bun-
del hel'esligt hij onmiskenbaar zijn tall."nt.
De poóie van Verhaar ,teunt op krachtige
beelden, uitgewerkt in heel nauwkeurige zin-
nen, 'Zijn werk wordt eerder gekenmerkt
door ll'genstellingen dan dour t'enduidigheid:
dl' sfeer in tegelijk veruouwd l."11hevreem-
drnd, de t,lal cven grillig als prIXies l'n de
heelden zijn zowel ahstract als helder', laat
tle uilgl'ver weten,
Vaak worden flapteksten van boeken geken-
merkt door ronkend taalgebruik, \\'aarvan de
bedoeling minder is de lezer te informeren
dan deze te verll."iden hel bock te kopen. Wie
zich deze bundel gaat aanschaffen z,ll uot.
dekkl."n dat dae beknoptl." oms<:hri;ving op
de achterflap in dit geval de lading volledig
dekt.
"l"heo Verhaar: Eeuwig lweetle, De
Harmonie, Amslerdam 199.\.46 hlz.
124,90. (WH)

In ue schaduw van de autoweg,
in een naoorlogse nieuwbouwwijk
met rechthoekige appartementen.
houdt de stilte zich schijndood .
Het voor-tussen-achter met herghok
en een kamer op lOIder
heeft er zijn ideaal gevonden:
alles gelijkvloers.
En de bewoners hebben zich
daaraan aangepast.
Op de ladder van de levensvragen
vullen zjj alleen
de rubriek 'horilOntaal' in.

'ko~~.)C Noa £VENM£l"- NAfll:l... 6ov6:N
Ef;N 14)1-' l<uFFIJ:. DRJNk'G;N voL.6t7'o.lç
l)F-. NORMCN VAN Fo.,"''iBU, S-I ? •

NIEUW TEKENWERK VAN PETER VAN STRAATEN
Interieur van een kamertje. Et'll tafel ml't daarop een stapeltje hoeken
en daarvoor een tt'rLlggl'~cho\'('n <;toel. 1I0Vl."1lde wasbak, waarvan de
zwanehal, van dl."afvoer zich door een gordiln aan het oog onttrekt,
een spiegel. Voor de spiegel staat een jongeman, handen langs I.ijn li-
chaam, rug naar de kijker. IIt'cft hij nh zijn tanden gepo<:t,t: Tracht
hij vast te ,tellen of hij ook last heeit van jeugdpuistjes: Kijkt hij of hij
zich moet "hl."rl."n?
Peter van Straaten, van wie deze be,chreven tekening is, let in klueke
letlas de v'olgende tebt onder deze prl."nt: 'Pa ... ik hou up met stude-
nn Pa ik heh hesloten op Ie houden llll."t:.tmieren ... eh ... Pa ... ik ..
eh Pal :-'Iuet je horen .. :
\'{'elk een lading krijgt deze tekening door dit onderschrift incl'lls, wal
voor een tragiek gaat er a<:hter het gestotter van de jongeman ,<:huil?
Ruim twintig jaar na ziln 'Moeder, ik /11"1 niet geilIkkiK' verscheen
kon geh.-den el'n nieuwe hundel 'zorgelijke' grappen (ik mel."ndl.",Kht-
sle), van de hand van dl."ongekende meester van dil genre, Peter van

Stra<ltl."n.Titc1: 'Komt meer voo,', \'{'edcrom vorml."n de tekeningen en
Je korte, puntgave teksten een eenheid en roepen dezl."bij de kijker/le-
zer van alks en nog wal ,lan gcda<:hten en emotio:s op. ~lct een snl."l1e
,<:hets en een minimum aan woordl."n hezorgt Van StraatelI je in el'n
mum V,1ntijd het zweet in je handen en een brok in jl."keel. In mijn en-
lhousiasme overdrijf ik miss<:hien nu wel een hl-elje, maar buitl'nge-
woon herkenb,wr en héél gued zijn dt"ze, ,tuk voor stuk je aan hl."t
denkl."n 7.etlendt", 's<:hrijnende moppl."n' in il'der geval wel.
Ter aanmlJol."digingvoor hen die ()n~kend zijn met hel werk van dl'ze,
s<:hap waarnemende en up een breed terrein aktieve, Van Straaten
(o.a. ook nog politil'k Il'kenaar van Vrij l'l."derland en schril\'er van
de hekende Agnes-boeken) drukken we een tweetal prenten uit dezl."
m.lgnifieke bundel af.
Pl'ter van SIraaIen: Komt meer vuur. Van Gennep, Amsterdam 1993.
160 blz. 13:;,00. (\VH)
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DE VRIJWILLIGE ONVRIJWILLIGHEID
VAN DE DIENSTPLICHTIGE

De Nederlandse regerin~ zit met een kool die zij zichzelf heeft gestoofd.
Zoals het overigens elke democratische regering betaamt, heeft zij gevolg ge.
geven aan de steeds sterkere publieke roep om militair ingrijpen in voorma-
lig Joegoslavië. In het internationaal politiek concert van verontruste staten
heeft Nederl:md de eerste viool gespeeld als hCI ging om hel uiten van de
wenselijkheid ook met militaire middelen ccn einde aan de burgeroorlog te
maken.
Opinieonderzoeken gaven en geven aan hoeleer een meerderheid van de
Nederlandse burgers ccn dergelijke militaire anic wenst, ook als het dodelij-
ke slachtoffers van de kant van onze krijgsmacht zou eisen. Weliswaar zal
bij een situatie waarin daadwerkelijk van verliezen sprake is de steun in de
publieke opinie snel verdwijnen, maar zover is het (nog) niet.

• Dienstplichtigen
.\-Iet de door de regering geuirc wens zou
mets mis zijn als l\'ederland daadwerke-
lijk een substantieel deel ?Ou kunnen le-
veren van gcvcchtstroepen die in staat
zijn een eventuele vredes-regding met ge-
weld af te dwingen .. \har niets is min-
der waar. :\kt de mariniers in
Camoodja en onder meer ol1l:e trans-
port- en verbindingsmensen in ex-
Joegoslavië is de inzetbare hoeveelheid
m,lnschappen uitgeput. D,larbij komt
nog dat zowel de mariniers als het in.
middels bijna gereed zijnde bataljon van
de luchtmobiele brigade over lichte wa-
pens oeschikken en niet zijn uitgerust
voor de gevechtstaak die hen straks in
ex-Joegoslavië kan wachten.
De enige mogelijkheid lijkt daarom
dienstpli<.:htigell in tc zetten, die maken
immers voor 70 tot HO% deel uit van
voor het heoogde doel geschikte ge-
vechtseenheden . .\Iaar het probleem is
dat, hoewel de wet zulks niet verbiedt,
de motie Frinking uitzending van dienst-
plichtigen buiten het NAVO-gebied af-
hankelijk maakt van hun instemming.
Dat laatste maakt het politiek onmoge-
lijk die dienstpli<.:htigen voor uitzending
naar het Joegoslavis<:h strijdtoneel te be-
stemmen, tenzij de motie rrinking van
tafel verdwijnt.
Premier Lubbers heeft nu bedacht dat de
vrijwilligheid van de dienstplichtige
voorop kan hlijven staan en hij toch tot
dienstvervulling elders gehouden kan
worden. Hiertoe dient de Franse con-
structie van kracht te worden, waarbij
de dienstplichtige vroegtijdig wordt ge-
vraagd of hij in een VN-detachement wil
dienen, vervolgens wordt hem na adu
dagen nogmaals hetzelfde gevr;.ugd en
bij een tweede ja-woord zit de bt,trokke-
ne eraan vast en kan niet meer terug. Dit
lijkt een volstrekt correcte manier van
opereren. Helaas is het dat niet, nog af-
gezien van de vraag in hoeverre
Nederland juridisch, politiek, dan wel
moreel verplicht is aan allerhande mili-
taire 'vredesoperaties' mee te duen, ook
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als deze onder de vlag van de Verenigde
Naties ondernomen worden. Natuurlijk
kan men zich de \"faag stellen of men wel
het leven voor het vaderland veil moet
hehben, maar niet voor medemensen el-
ders op de wt'reld.

• Geen wercldbewustzijn
De mensheid kent echter nog geen we-
reldbewustzijll, waarbij van de wereld
als zodanig en niet van het eigen land, de
eigen cultuur en het eigen helang wordt
uitgegaan. Ware dat wel het geval, dan
zou men wellidu vrede kunnen hebben
met inzetten van Je (dienstpli<.:htige)
krijgsmacht waar ook ter wereld, mits in
het kader van eea volstrekt onpartijdig
functionerende Verenigde ~aties.
Hierbij moet dan rewns nug .lls voor-
waarde gelden dat de door de militaire
actie te verwezenlijken politieke doel-
stelling alleSljns h,uloaar is en niet oe-
staat uit een \'aag denkmaaksel dat al-
leen maar kan leiden tot nieuw geweld.
:\1aar de ideale wereldorde is nog lang
geen feit. Onze dienstplichtige fun<:tiu-
neert in de afbouwfase van eeaniet meer

aanvaardbaar systeem van legale doch
illegitieme vrijheidsberoving.
De dienstpli<.:htige zit in een specifieke si-
tuatie gevangen: hij kan tot de militaire
diemt geroepen worden of wordt dat
ook feitelijk. Zijn vrijheid van keuze
wordt al metl'en bt'pl'rkt Joor zijn
dienstpliditig-7.ijn. Zijn vrijheid hestaat
slechts uit de keuze tussen twee kwaden,
met een beloning voor de meest riskante
keuze. De veelal als onprettig en onno-
dig ervaren militaire dienst zal immers
worden verguld met het uitzicht op meer
honorarium, een status-haret en aH)ll-
tuur in plaats van verveling. Dat in be-
p'lalde gevallen de keuze in de toekomst
anders kan uitpakken en een keuze
blijkt te lijn geweest tussen voortbe-
staan, sneuvelen dan wel verder gehan-
dicapt door het leven ga:m, dringt niet
al.~ij~echt tot het bewustzijn d.oor. .
HIJ dit alles komt nog' dat de dlenstplJch-
tige van nu, gezien de afwezigheid van
een ons land bedreigende massale aan-
val, in feite een dwangarbeider is, die
zonder daartoe strekkende noodzaak
van zijn hewegingsvrijheid wordt be-
toofd. Zulks strookt niet met onze
grondwet en diverse aangegane interna-
ti(Jllale \'erdragen waarvan Nederland
partij is. De enige juiste oplossing is Jat
Nederland met kmcht streeft naar een
snel beëindigen van de dienstplicht en
het realiseren van een beroeps/vrijwilli-
gersleger. dat goed getraind en daartoe
dus bekwaam ook in gevechtssituaties
met zo weinig mogelijk risico kan opere-
ren.

• Vreemdelingenlegioen
Nadrukkelijk zal het parlement moeten
bevestigen dat het nationaal belang
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Voordat je het weet is het weer ZOl'er:
twee of meer mensen zijn TIlstig met el-
kaar bezig, of aan de praat. E/1 ineens is
er ruzie, hartje woorden, opwindi'lg, een
dreigende houding, een handgemeen.
Wat maakt toclJ dat een ogenschijnlijke
1JarmOl/ie ineens OI!ergaat in een con-
flict?
• 1.ag er oud zeer, eell conflict dat nooit

echt werd bijgelegd? OntstOlui er een
situatie die t!erdtlcht veel leek op die
van toen?

• Voelde iemand zich ineens niet serieus
genomm, voor lul gezet? Wilde die la-
ten zien d<ltIJijgeen ei is?

• Speelde zich daar tussen die mensen
een onderlJuidse krachtmeting af die
ineens explodeerde? VondelI enkele
mensen het nodig hun krachten te me-
ten?

• Of was het zo dat hetgeen zich daar
afsp('elde erg hedreigend was? W/ilden
enkelen verbergen dat ze bang waren?

• Was het een botsing tussen culturen?
Was er iemand uit een minderheids-
groepering die te l'eel invloed kreeg?
Moest die op zijn plaats lvorden gezet?

• Of wilde iemand zi;n overwicht laten
zien?

Natlfllrli,k, er kllnnen nog zoveel andere
oorzaken zijn ('oor eell plotselinge ruzie.
Afaar misschien is dit toch een mogelijk-
heid zo eens te kijken naar conflicten die
je meemaakt of waarbij je zelf IJetrokken
bent?
Interessant of niet?

Stel'ell

waarvoor op grond .••..enige wijze de
krijgsmal:ht in stelling mag worden ge-
br.lcht - identiek kan zijn met het hand-
haven van de internationale rechtsorde
in het kader van de Verenigde Naties.
Maar voor de dienstplichtige zal voor
vredesoperaties buiten het NAVO-ge-
bied geen rol meer zijn weggelegd. De
diensnijd die straks 9 maanden be-
draagt, is al l.onder meer onvoldoende
om de dienstplichtige zowel gued te trai.
nen als ook nog gedurende een balf jaar
elders te laten functioneren. En mochten
onverhoopt verbeterde arbeidsvoor-
waarden, een hogere beloning en meer
status voor het blauwhelmen-hemep on~
voldoende blijken om genoes: mensen
binnen onze krijgsmao.:ht te knjgen, dan
kunnen we er altijd nog over denken een
eigen vreemdelingenlegioen op te zetten,
dan wel met financiële middelen de mili-
taire operaties van andere landen te fi-
nancieren die wel over voldoende ml'n-
sen beschikken.

Leun W/ecke

IN VERWACHTING

In mei leggen alle vogels een ei
Ook de prioriteÎlennota hoort daar bij
Een zware bevalling voor de krijgsmacht
Er worden immers veel ontslagen verwacht

De onzekerheid is bij het personeel vergroot
Materieel wordt nu reeds verschroot
Wordt daar wel verstandig aangedaan?
Want, wie is er met het personeel begaan?

\Vorden we uit. of weggezonden?
Of worden er andere banen gevonden!
Jongensdromen spatten uit elkaar
Voor hem, maar ook voor haar

fijn. de vakantie staat voor de deur
De lucht is weer gevuld met zomergeur

Da Imf
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BEHEER MILITAIRE TERREINEN

Defensie past ook op de natuur
Een goed leger moet kunnen oefenen. En omdat niet alles in het klaslokaal,
op de stormbaan of in de simulator kan, moet de soldaat cr ook wel eens op
Ult. Het veld in, of het nu achter Budel, Bussum of Harderwijk is of over de
grens.
Defensie beschikt in Nederland alleen al over liefst 40.000 hectare grond.
Daar staan kazernes op, het zijn havencomplexen voor de marine. het gaat
om vliegvelden. In een enkel geval gaat het om een oud fort, een afgelegen
munitieterrein, ccn pand in de stad met cen flinke tuin. Vaak is militair ter-
rein gewoon ook 'natuur', bos, heide, zandverstuiving.

generaal-majoor E.N. Westerhuis, direc-
teur van de Dienst Gebouwen, Werken
en Terreinen van het Ministerie van
Defensie het zo:
'Jarenlang is in de terreinen een heheer
gevoerd waarbij het esthetische aspect
centraal stond. Vooral de natuurfunctie
kreeg daarbij niet altijd voldoende aan-
dacht. Het intichten geschiedde veelal
zuiver militair-functioneel. Bij het on-
derhoud lag de nadruk op het handha-
ven van een onderhoudsbeeld waarbij,
naast technische functionaliteit, 'net-
heid' leidraad was. Dientengevolge lag
ook het verzorgingsniveau hoog: voor
totmenril en ijsvogel té hoog ... '

Naar Nog ~Iccr Natuur

Op Defensieterreinen!

(De illustraties op deu pagina's zijn afkom-
stig uit de genoemde Defensie-brochure)

• Paradijselijke rust
Daar gaat het dus in het hoekje over.
Dat de natuur ook op militaire terreinen
iets meer wordt gegund, dat het mense-
lijk ingrijpen iets wordt terugge-
schroefd, dat de planren- en dierenwe-

Op Weg ...

militair terrein, soms hele complexen,
waar helemaal niet wordt gereden, waar
het erg stil is, waar de natuur alle kansen
krijgt.

• Lol in de natuur
Veel mensen binnen de krijgsmacht heb-
ben veel lol in die natuur. Niet als vrij-
etijdsbesteding, niet als hohby, maar be-
roepsmatig. Want ook militaire terrei-
nen worden wel degelijk beheerd.
Inclusief de natuur daarin. Het blijkt dat
de zorg voor die natuur aan een aantal
militairen echt goed is toevertrouwd.
Het eind 1992 verschenen boekje Op
weg ...naar nog meer natltur op defensie-
terreinen! schuift die mensen naar vo-
ren: adjudant-vogel man Lelieveld op de
vliegbasis Gilze-Rijen, luitenant-kolonel
.lansen in de Marnewaard, beheerder De
Mooij van het marine-munitiedepot te
Wassenaar, mensen van de Dienst
Gebouwen, Werken en Terreinen uit al-
le delen van het land. Ze praten over de
bekoring van en de zorg voor boomkik-
kers, oeverzwaluwen, slangekruid en de
parnassia. Ze laten een onverwacht snel-
le en bovendien verheugende omslag in
het denken zien. In een voorwoord zegt

Vreemd is het wel ccn beetje als het echt
om oefenterrein gaat. Recente tv-beel-
den uit alle windstreken tonen immers
aan dat cr tegenwoordig zelden echt in
bos en heide wordt gevochten.
Integendeel, strategische doelen, het ver-
overen waard, liggen veelal in de he-
bouwde omgeving. Als al pure vernieti-
ging van huizen, scholen, fabriekscom-
plexen etc. niet oorlogsdoel op zichzelf
is. Zelfs de oorlog dreigt te verloederen.
Of was dat altijd al het geval?

• Kansen
Hoe dan ook, 40.000 hectare is nier
niks. Terecht dat er vanuit de krijgs-
macht en het ministerie van Defensie
veel aandacht aan wordt hesteed. Wam
er heerst een zeker wantrouwen bij de
buitenwacht. Wat bij Defensie in han~
den is, blijkt voor de natuur zo'n beerje
verloren. Zo is bij sommigen en zeker bij
een aantal natuur- en milieugroepen de
gedachte. Een misvatting, want nier alles
wordt verpulverd onder de rupsvoertui-
gen, niet alles wordt een 'free-for-all'-
terrein, niet alrijd is er lawaai, niet altijd
vervuiling door olie uit zwaarder mate-
rieel. Integendeel, er zijn hele stukken
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:Z:wal uwen zono":':e::o'r ~o:':'e"'v::=:e"'r-----------.

Hue moeilijk de 7aken liggen, hlijkt wel uit
het feil dat in of \'Iak tegen een mogelijk
lUekomstigNationaal Park bij Ha"clte een
nieuw militair oefelllcrrein is gedacht. Dat
kan gewuunweg niet, zo is de mening 'an
"elen in de ~trceken daarbuiten. En dan is
er. om nog maar wal te noemen, de oefen-
gelegenheid \'oor een luchtmobiele hrigade.
Geluidso\'Crlast door luchtmacht en land-
macht is toch al een heikel punt. De Veluwe
wordl plaatselijk bijna \'Crgiftigddoor hel
helicoptergeluid. Waar komt het geluid van
de grote-jongens-droom ";jn de luchtmobie-
le brigade terecht? Dat Slaat niet in het
boekje v'angeneraal-majoor Westerhuis.

hits Maas

EAJ.

tijdens oefeningen werd het parool.
Interne milîeuzorg een hegrip. Lukt dat
in een aantal gevallen niet, dan kan
soms heel ouderwets gewoon, terwille
van de natuur, op Je stn.pen worden ~e-
staan,

ZORGEN NIET UIT DE LUCHT
GEGREPEN
Dl"lO~en \'an de natuur. en milieubescher-
ming zÎin uiteraanI niel helemaal uit de
lucht gegrepen. De vraag "anuit die hoek is
gewoonweg of militaire aeli"iteiten nu altiid
en immer in nalUurgebieden moeten plaats.
"inden, Kan het zn langzamerhand ",el cr.
gen~an{len?

Uit de Dcfcnsienota nm ue n-gering hlijkl
dat de regering wel naar een kleincre krijgs-
macht toe wil, maar uat die \"Crkleiningzich
nog niet vertaalt in een grote afname van de
oppcrvlakte militaire terreinen, Bu\"Cndicn
merkt de natuur- en milieuheseherming op
dal er een groot aantal militaire complexen
liggen in de zogenaamde ecologische hoofd-
structuur v'anh~.tKatuurbeleidsplan uil
t 990. Wil dat plan dagen, dan is het de
\Taag of een aantal militaire terreinen in de
huidige omvang op Je huidige plaat~ kun-
nen blijven. Somswurdt ,'oorzichtig v'oor-
gesteld landbuuwgronden ai>militair oefen-
ICrreinte gaan gebruiken. Als alternatief.
Maar de landbouw 7.1t(ook) Jaar nict op tc
wachten.

• Jeneverbessen
Natuur is helcid en dat is tm:h iets heel
opmerkelijks hinnen Je krijgsmacht.
Veelal gaat her in de sfeer van 'blijf van
de natuur in onze terreinen af, die redt
Zich wd', Of in de sfeer van het niet
meer edH de natuur sturen, maar meer
be~elciden. Alleen ingrijpen waar het
el.:ht nodig is. Vanuit veiligheidsstand-
punt of (soms) vanuit het n;Huurbeheer.
Zo ziin er lan~s schietterreinen stroken
waar !-\eenbomen mogen staan of (spon-
taan) geen jonge bomen mogen opgroei-
en. Die zogenaamde npslagvrije stroken
langs schietterreinen zijn vaak al jaren
vrij ongestoord en niet toegankelijk
\loor Je recreatie. D,lt leidt er wel weer
toe dat er in de natuur bijzondere dingcn
gebeuren, Zo kunnen er jeneverhessen
opshtan, vrij uniek ~'oor ons land, aldus
meldt het hoekje met cnige trots. liet
g;ldt soms ci~enlijk vanzelf. f\Iet een
het'tje aandal.:ht voor de zaak, met wat
kennis en verstand, md et"1lbeetje hart
voor de zaak van de natuur. ..

plamen en Jieren heel vvaardevol ge-
biedje vc:r1oren, Tq;enwoordig wordt
daar beter naar gekeken. Natuur is
schaars ge\\'orden en, zo gaat dat, de
prijs voor verlies wordt zo langzamer-
hand wel erg hoog. Op de golven vall
het natuur- en milieu besef konden de
terreinbeheerders hun collega's in alle
rangen en sranJen "aak owrtuigen, Een
beetje normaal omgaan met dt, natuur

Ved i.•all>ere.kl

Bij de jaarlijkse terugkeer naar ons land zoekt de oeverzwaluw naar een geschikte broed-
plek. De oudere vogels zijn plaalslrouw en keren dus naar een vertrouwde locatie terug. De
oeverzwaluw is een holenbroeder en neslelt van nature, de naam zegt het al, in steile, alge.
kalfde oevers langs wateren. Door de vele oever'verbeteringen' zijn deze lokaties schaars
geworden. De vogel moet hel nu vooral doen met meestal lijdelijke, kunstmatige steilwan.
den, bijvoorbeeld van gronddepots, Lt,-Kol. Jansen is op het terrein Mamerwaard in de
Lauwersmeer de trotse gastheer van een oeverzwaluwenkolonie. 'Een reslant van een
zanddepol op hel oefenterrein is bewust door ons gespaard. Hel depot had al een aantal
jaren telkens weer huisvesting geboden aan een zeer groot aantal oeverzwaluwen. De
kolonie is nu weliswaar kleiner, maar toch altijd nog zo.n 300 paar vogels groot. Het is een
fraai gezicht om de vogels met hun krachtige poten de holen te zien graven, en hunjongen
Ie zien grootbrengen. De ouders vliegen af en aan met insekten. die ze in de vlUCht vangen.
De aanwezigheid van veel open tpr.
rein nabij de steilwand trekt de oe-
verzwaluwen aan. Bij het militaire
gebruik van onze terreinen probe-
ren we in het algemeen rekening te
houden met planten en dieren.
Soms, zoals hier, mogen we best
iets verder gaan mei onze inspan- f
ningen. Daar behoeven we ons, ge-
zien het resultaat, zeker niet voor te
schamen ... '

De militaire bc:hc:erJers kregen hun in-
vlo('d niet altiiJ caJeau. lIit hun woor.
den blijkt Jat ze vaak bebben mo('ten
knokken voor 'hun' natuur. Nier dat de
natuur er nooit was hinm~n het militair
apparaat. .\bar er was nooit c:chte aan-
dacht voor. Het was eeuwenlang ook zo
~ewoon en in overvloed. Een beerje meer
of minder, wat deeJ het er fOl'. Zo ging
soms toch maar plotseling een V{lor de

ndJ haar kansen ~rijpt. Wie het
fraaie bockie (36 blz. en meer
dan vijftig kleurenfoto's) Joor'
blaJert herkent onmiJdellijk
wat je als militair ~ewoon in de
praktiik kan zien, horen, ruiken.
In militairt" bos..:omplexen
wordt het s;uie naaldhout af en
toe verV;ll1gen door loofhout,
d,tt er vanuit de :'..:t.derlandse si.
tuatie ook eigenlijk meer thuis.
hoort. Rustige mobilisatic..:om-
plt"xell en mllnitic:depots vor-
men zo langzamerhanJ een wa-
re bron \'oor bloemen, vogels en
insekten, Soms eellwc:noude for-
ten blijken plotseling een heel
biizondere natuur te herbergen.
In en langs rastc:rs, omheiningen
en brandstroken is het vaak et.n
waM paradijs nlOr vlinders. En
er is vaak rusi iJl de terreinen,
veel meer dan Je rumoerige cri.
tici soms merken.

• Alle rangen en
standen

F.GO I M.El 1993-15



Bijzondere vrouw
i'\agenoeg iedereen hedt op
school ooit gdeerd d'lt :>'ladame
Curir (met haar man) uit wa-
gonladingen uraanpekerts het
element radium ontdekte.
Daan'oor en voor haar onder-
zoekingen op het gehied van ra-
dioakti\"itl'it ontving zij in 190.1
de Nohelprijs voor natuurkun-
de. :-Jad,n haar man was m'rrle-
den ontving dezc, tot de verbeel-
ding sprekende, vrouw in 1911
nogmaals de ~ohelprijs, nu voor
scheikunde. D;lt haar dochtrr,
Irène, die 7jch eveneens op de
natuurkunde toelegde, in 19.15
(met haar edngenoot Jean
Juliot) nok de Nohelprijs voor
sl'heikunde kreeg tut'gt'kend is
veel minder bekend,

IIlf:I\1'
JOI.i,n (;1'1\11'.
un ,'r"~,~

Over het leven van dcze lrène
Joliot (1897 - 1956) verschrrn
hl'gin dit jaar een biugrafie door
:-Joëlle Loriot. Uit dir geromanti-
st'erde levensvt'fhaal wordt dui-
delijk dat Irènt' al op jl.-ugdigt'
leeftijd ha,1f moeder assisteerde
bij haar werkzaamheden en al-
dus betrokken raakte hij de op-
richting ~'an de radiologisl:he
dienst (van groot hl.Jang voor de
wie gewonden tildens de Eerste
Werelduorlog). Na 1918 deed
Irène, samt'n met haar m,ln, on-
derzuek naar radiuaktiviteit en
kernsplitsing.
Het hoeiende aan deze vrouw
was dat ze, naast haar weten-
schappelijke arheid, uuk een
grotr sociale belangstelling aan
de dag legde. Irène wa<;,welis-
waar maar kort, de eerste vrou-
welijkt' minister in Frankrijk (in
1936, in de regl'ring Blum), liep
voorop tegen fascisme en naün.
n,]JI-sociali<;me en wa, een voor-
vechtster ~'an vrouwenem'lnci-
patit' . .\Iet dit kvensverhJal
heeftl.orior deze wrguisde (haar
man was lid van de communiqi-
s,,'he partij) en in de vergctelheid
geraakte, geniale onderzockstt'r
weer onder de aandacht van een
hreed publiek gebr;lCht,
Noëlle Lorim: Jrène JoliOl Curie.
een HOUW. De Geus. Breda
199]. 2!l!l blz. / 42,.';0. (WH)

Subtiele novelle
Hct hegin dit jaar ver"henen
'Volgend jaar in Berlijn', is de

26-l::GO/'\-IEI199]

eerste novdIe van ene .\LJckay
(19581. Et'n uitstekend debullt.
Hoofdper<;oon i<;de It'raar ge-
,chiedcnis L.ouis die, zcven jaar
na het overlijden van zijn vader,
hij het opruimen van dden van
diens nahllenschap, een foto
vindt van eell straat l'rgen<; in de
fk'rlilnse arheiderswijk
\X'cdding. Zijn vader heeft daar,
in het kader van Je Arlx'iht'in-
zau, twee jaar gewerkt en ge-
wound. Precies vijftil;: jaar later
bt'sluit L.ouis in Bt'fliln op onder-
I.oek te gaan naar die perioJe
waarover zijn vader liever niet
sprak. In de trein Olltllloct hij de
jonge joodse HOUW .\lirjam, uit
Tel Aviv. die Bt'flijn jaarlijks ht'-
zoekt en dus de st:\(i goed kent.
Ze biedt Louis aan ,anwn mrt
hem de bewuste straat van de fo-
tO te gaan zod-:en,

Deze zncktocht naar een straat
krijgt meer en meer het karakter
van een olltdl'kkingsrei, 11,larde
zin \'an het hestaan. Het he<;taan
van ccn ieder van ons kan niet
lus worden gezien van het verle-
den. Dat is soms wat lastig en in
eukcle gevallen zclfs knap hin-
derlijk: 'het hedell ,II/een zou !w-
IIwkkelr,ker ZIJII. A-!,'Jr 1/It'I
groot genuI'g (J11/in te It'l,t'I/.T.en
subtiele novelle met een grote
emotionele geladl'llheid dIe doet
\'erlangen naar IIIn'r en groter
werk. \Vant l.Oveel is zeker,
"hrijn'n bn Jeze :\tJcby!
I\tJcka)': Volgend jaar in I\erlijn,
De Prom, Baarn 199], 73 hlz,
/24,9ll (WH).

Vlaams Blok
In 'Vuile Arahieren, Bedlectuur
voor VJaam<;-Hlokken' plaatst
de amellr. L.ucas Catherine, de
visie van de Westerling op
Arahieren en moslims in l'Cn his-
torisch perspektief. Door de tij-
den ht'en hhjkt dt'ze kijk nogal
ingrijpend te zijn gewijzigd.
De eerste cuntacten van het
\X'esten met de Arabi,che cul-
tuur dateren uit de tijd van de
kruistochten (tuSSt'n 1095 en
1291 j. We!isw,lar z,lg men Je
Arabieren al, de vijand, maM
dan wcl één die hoog werd inge-
schat vanwege het peil van ont-
wikkelinH en heschaving. Talrijk
7,ijnde lah'n Jie deze kruiwaar-
dt'fs mee terughnKhlt'n (papier,
Arahlsche cijfers, algchra, kom-
pas, wis~e1s, cheques, enz.). Dit
opkilken naar de Arahische we-
reld door het W'esten duurde tot
het hegin van de negentknde
eeuw. Dan begint Europ'l de
Arahi<;che landen te koloniseTl'll,
te beginnen met Noord-Afrika
(Algeril'e, UnO) en eindigend
met Pa estina (1920). Aan dal'
<;(elsclmatige inpalming van de
muslim-wereld Jour EurOP,l

maakten talloze Europesr lan-
dl'l1 lich <;chuldig (waamnder
Iklgië en :-Jederland}.ln snel.
treinvaart nl'Cmt het heeld van

de moslims karikaturale vorml'n
a,lTl ('de beste ArJ!Jier is lIog a/-
tiid eell achterlijke Arabier').
Na dae hi<;tori",he schet<;neemt
Catherine de 'orlos<;ingen' \'3n
het Vlaams Blo met herrekking
tot het vreemJelingenprohlt'em
onder Je loep en la,1t d,I,U geen
sp,lan van heel. In l'Cn afsluitend
honfdstuk pakt hij de intoleran.
tic van dl' islam hij de kop: '/s de
islam illtolerant? }J, I'uur zot'er
dt' is/,ml eell l{odsdit'lIst als o.IlIt'
o.Im/ereis. Elkt' godsdienst is ill-
tll/aall/, omdat iJij de waarheid
in paciJt delikt te hebben ( ..).
Religie {,IIillto/er,mtl,. zi;n /,i;IM
sYII(Jlliem'.
Een interessant boekje en niet al-
leen voor Vlamingen, want voor
Vlaams Blok kunnl'n we rustiH
Cl'ntrum-demol:ratt'n lezen.
tIlcas Calherine: Vuile
Arabil'ren, BedleCluur voor
Vlaams B1okker<;,Hadew)'ch,
Antwerpen/Baarn 199.3.9':1 bIL.
/ 24,9tJ, (WH)

Toneelstuk
Naast verschillendc korte verha.
Ien en een novelle, <;chred de
Vlaam"c auteur frank Ad,llll e('n
boeit'nd toneelstuk lLu onLlllgs
in hoek vorm I'Crschccn:
'Wakitchag'l', Het eind vorig
jaar voor het eerst opgevoerde
toneelstuk (in Bru~e) is op {('
vatten ,lis een spel rondde the-
ma's rcligiusitell (meer III de beo
tekenis van kosmische verbon-
denht'id), dood en seksualiteit.
Adam haseert zijn stuk op de in-
trigerende inwijdingsrituelen
van sommige )\oordamerikaan-

wakitchaga

se l:ulturen waarhij dt' jongen<;,
tu"sen de tien en zestien ja,H,
tich afwnderen in de bergen uf
in het woud.
In '\X'akitchaga' trekkt'n vijf jon-
gcns (vier ~,\ll 16117 jaar, él'n
\'an IJ), z,onder eren, vuor een
aantal dagen de dorre vlakte op.
Er mag niet allct'n niets worden
gegeten, ook het aanleggl'n van
een vuur tcgen de kOIl is niet toe-
gestaan, t'venmin dat men iets
mee rn,lg nemen om zich mee te
kunnen verdedigen. Ook mag er

geen Iidde worden hedreven met
een meisje. \kn dient volledig
op lichzelf te worden terugge-
worpen, De eelll-aamheid, Je
vermoeidheid, de kn,lgende hon-
ger en de koude legt 'de ZWl'ep
op je ziel', Stcl<;e!m3tig worden
de vijf adol~s.centen gl'k(J~lfron.
teerd met vIsIoenen W3arm
ang<;t, pijn en Jood centraal
staan. Ook \'eroor7,aken de ont-
heringen sp'lTlningen onder de
groepsleden die men, afre,lgcert
up de jongste ('je bellt er perfect
I'oor l-:eschajJen').
Op uit,tckende wil'ze weet
Adam de lezer dec genoor te la-
ten worden van dezt' jongrns op
hun tocht naar vulwassenheid en
de a,lTldachtlOt het eind vast te
houdl'n. Ik ZOIIdit toneelstuk 7.0
willen gaan bijwonen.
Frank Adam: Wakirchala. De
Geus, Breda 199.1.95 h z.
/15,90. (WH)

Tragische tocht
De :\ivchen i" een bevolkings.
groep in het omtelijk Jeel van
Siberië.)Ju omvat Siberië een
immens gehied, dlls is een nade'
re 'l:mdl1iding wcl op z'n plaats,
De Nil'chen leven in het ht"kken
van de rivier de Amoer en op de

tegenover liggende noordpunt
van het eiland Sachalin. Over
dezt' Ni\'chen, beler gezegd over
vier leden van dit volk, gaat de
roman 'De Bonte lIond die
bn!:s Je l.ee loopt' van de
Kirgizische <;chrijwr Tsjingiz
Aitmatov.
Dl'ze vier Kivchen gaan met
hun, uit een boomstam vervaar-
digde, kajak op robbenj,\Cht,
Het zijn de clan-oudste Ornan,
de ervaren jagers Emra'in en
Mrlguen en dr elfjarige zoun
van fmrain, Kirisk.
A'lnv'lnkelijk verloopt de tocht
\,(lOrspoedig en weten ze, roeien-
de, aan het einde van de middag,
het eerste eiland VJn hun jacht-
gebied te bereiken. ~!t't slechts
één geschoten zeehond als huit
proheren ze, voor de dui.,tl'rnis
invalt, nog naar een tweede ei.
land te roeien. Ze wurden even-
wel overvallen dvor ren lware
<;torm (mol'ten zelh de buitge-
maakte zeehond overbuord l.ct-
ten) en raken I'ervolgl'm, vanwe-
ge een nndourgrotlli('lijkc mist,
de koers kwijt. Het grootstt" ge-
deelte van deze roman A,l,lt over
de traj:;iek die zich d:ln voltrekt
m'cr dele vit'f memen. De mist
is huitengewoon hardnekkig en
dagenlang dobbert'n ze rond,
niet wetende welke richting ze
up zoullen moeten roeien, zon-
der \'oed,e! en met steeds minder
drinkwater.
Aitmato\" heeft dit eenvoudige
gegeven op een schitterende wij-



ze uitgewerkt tot een impone-
rende roman. Een ruman die be-
slist niet onder doet vuor veel
bekendere werken in dit genre
(zoals de hoeken van Joscrh
Cunrad, 'De Oçc.lan' van Jamcs
fLmle)' of 'De oude man en de
zee' van Hcmingway},
Tsjingiz Aitmatov: De Hume
Hond die langs de zee loupl.llc
Geus. Breda 1993.142 hlz.
f 29,90. (WH)

Magistrale roman
'Toen ik het bock uithad en naar
huilt'lJ ging was het of in allt' bo-
men \';ln Zuid-Londen engelen
zaten' schreef een Engelse rcccn-
sente ol'er Thc Famished Ruod,
waarmee de :"Jigcriaansc auteur
!kn Okri (l959) in 1991 Je fa-
meuze Britse Bonker Pril.<'won.
)'lis,chicn wel d•.•meest v'ce1zq;-
gende uitspraak uit de wIe 10'
\"t'nde recensies UHr deze monu-
mentale Afrikaanse roman. die
eind '92 hij Van Genn(.Opv(.Or-
sche(.Ononder de titel 'De hunge-
rende wcg' (n"rtaald door
.\Ianha Vooren). Vcdzq~gen{l
omdat die gevuclsuitspraak zo
treffend de magis.che sfeer wecr.
geeft van dit boek, waarin voort.
durend sprake is van owrgangen
naar andere 1geesten) werelden,
dromen en visioenl'n, l\laar lege.
"I-k is cr steeds de dagelijkse re-
a iteit \'an honger en huurschul.
den, van verkiezingsstrijd en
knokploegen, heksen en krui-
dendokters, cn."~rende kindnen
en corrupte politici.

~"'"DF.
HO~G.ERE:-;I)f.
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In die dubbele werkelijkheid
leek de ho'Ofdpcrsonn Alarn,
een 'abiku', d.w.z. een kind dat
zieh hij z'n gehoort., maar half
heek kunnen losmaken van de
geeslenwereld waaruit mensen
komen en waarnaar ze terugvt'T-
langen. Alaro "harrelt wal ex-
Ira elen hij elkaar door klanten
Ie lokken naar de bar van
,\1adame Koto (door een priestn
'de grote hoer van de apocalyp-
se' genoemd) W,I<\Tmensen en
geesten dkaar O1l\mo.'len. Hier
spelen zich geh"imzinnige en
gruwelijke, chaotische en grap-
pige talerelen af,
Andere hoofdfiguren zijn de. ,
Internationale torograaf, de
moeder van A!.aro (een m;lrkt-
\'erkoopster), zijn vriendje Ade
l'n vooral zijn I'a, een sjouwer en
een formidahel.' bokser.
\X'anneer 'ZWarte Tijger' (['a)
zeer gehavend ma;lr als winnaJ.r
IC voorschijn komt uit het huive'
ringwekkende gevecht tegen
'Gele lJ.guar', de Uit hl't moer;lS
opgedoken schim van el'n over.
k'den regioluIe kampiol'n. zegt
Azaro; "Ik kOIl d"I'lIistsl,IRen
1',111Gelt' !aXI/Jro/' äJII geest
rlllken. Ik hm Pa's wederge-

buurte all,ij II{)orl"ldt ruikcn'.
Na ouk no~ te hehhen gewon-
nen van d(.Olegendaris..:he hijna-
wl'reldkampioen 'Groene
l.uip'lard', hetekent dil \"(l{)fde
idealisthch ingeqelJe Pa een
omslag lil lijn leven: hil. gaat we-
rl,ldliteratllur Il"len, wi puliticus
worden en de wereld verherereil.
Tor slot drie korte citaten uit
pJ.'s lange toespraak ,1an het ein-
de van her hoek:
'Vrrmll', Z(Jon, lllister. Ik heh in
mijn slJap Z(JI'eeiwOlld",baJr-
lijks gezien. Ollze l'O()rollders
hebbe'l me I'eel filosofieëll ge-
lend. Afijn I'<lderis aan me l'er-
schl"U'1Ials i'riester I'JlI de
WfeRe>lI'nhij ui ddt ik mijn dcur
01""1 moeslldt,'n, MijnIJart
open moet zijn, l',1ijnlel'e'l open
moct zijII. Onze IWj OpCIlmoet
ziJn, ECII op,'n U'CRJccft nooit
honger. Er km'U"1 I'rccm,/(' tij-
de>!.'
'Af<'>151'ndie dlleCII hll>logell gl'-
Imlikell, kl/llllell ,liet ZIEN.
AfenseN die 01111'1"1hlln orell ge-
bruiken, klim/en 'lil'l /-lOREN.
/-let is moeilijker om lief /(' heb.
ben dan om dood ti' ga,m.( .. ,)'
'Er wo>//,n allerlei mensen ill 0>15
!J;'lIIenste, (... ) alh'rlei I'orige Ie.
Ilens, ,'1/ toekomstige 11'1'1'>15,Als
jc I?oed lnisterl/mor je het gc-
IJd, door de 111(IJtZWel'e'l.
Memcn zijll CCIIgroot mysterie. '
Ok ri heeft in zijn magistrale ro-
man harde werkelijkheiJ en ma-
gische bntasie mee,terlijk en
poetisch v'erweHn.
Ben OkTi; De hungerende weg,
Van Gennep, Amsterdam 1992.
-192 h[z. f -19,50, (FS)

Georges Simenon
Icdere(.Onheeft wel eens een
"-\aigrel gelezen of een ver.
filming op tv gezien en een enke.
ling is dan llli,,~.hicn ook
nienwsgierig naM de geestelijke
vader van 's wereld, heroemd<;te
commissaris, Zo hegon ik al-
th.uls, extra aangemoedigd door
een om<;higtekst die 'eenlcven-
dig en warmhartig ge<;ehrevcn-
hiogr;lfil', even spannend ;11,
$imenons hnte deTective' he-
loofde. aan 'Simenun' door
Pierre As",uline (Ix'werkt en
vertJ.ald door Théo Buckinx. in
decemher verschenen bij de
Proni), En - ho<:wel noch warm-
harti~. noch spal1lwnd - raakle
ik toch geboeid donr deze uiNe-
kende 1cwnhc,,:hrijving.
Over 'de llll'ns Simenon' schrijft
A"ouline SOl11~namelijk met
nJ.uw v'erholen af~•...huw. Hij
doet dat overigens wel ab dl'
hesl geducumenteerde van d•. I'e-
Ic Simenon.hiografen, want hij
was Je enige Hlor wie Geotgl's
Simenon (Luik 1903 - Lau<;anne
1989) voor zijn dood zijn gehele
archief zonder enige teru"hou-
ding heeft gl'opend.
Vl.el van (;eorges' innerlijke te-
gemtrijdigheden en we1haa'il
waanlinnig" onhestendigheid en
anpten zouden zijn terug Ie voc.
ren op een uiterst prohkmati-
s..:hemoeder-zoon.ro:1atie.
Da,lrnwe is echter hl" babnee-
n'n op de rand vJ.n collahoratie
(hij verdiende flink aan l\laigrl'l'

prodllkties I'an de Duitse filmin-
dustrie in de oorlogsjaren) en
J.ntisl'mitisme (reactionaire
kr;lnteartike1en en hel tekenen
v'an ariërverklaringen) van de
volwa<;sen Simenon niet te ver-
ontschuIJi~en, vindt '\ssouline.

Aan volledigheid over dit lange
en bewogl"n schrijversleven valt
in dit korte l'lCstek niet te den-
ken. Uit de tJ.ll07.eonderwerpen
dan mJ.ar l'cn kleine greep om
dl' nieuwsgierigheid te wekken; -
Simenons ijzeren \wrkdi<;eipline:
alleen al hijna -100 romans in
vijftig jaar;. lijn sexvCTsbving:
10.000 Houwen n,lar zijn eigen
"halling, soms vier per dag;-
lijn relatie tol geld: van armoe
tot miljoenellhelit; . lijn relaties
tot vrouwen; moeder, echtgeno-
tes Tigyen Denise, Hicndin
Tere<;;I, kokkin/mJ.Îtresse BouJe,
Josephine Baker, dochIer .\larie-
Jo. die in 1978 op 25-jari~e J.....f-
tijd zelfmoord pleegde en tot
zijn wnen Marc,John en Pierre
en zijn in het Vreemdelingen-
legioen gesneuw!<ie jongere
broer Christian. En (\,Illlijn
da,1r flog 7.ijn psrehologisehl' ro-
mans en zijn memoire<;, zijn dag-
indeling en werkwijze, zijn
jeugd en mislukte huwelijken,
zijn t'llloze verhuilingen (België,
Frankrijk. Amerika,
Zwitserland) en lijn fascinatie
voor de medische wetenschap.
Een ongewoon mens, aldus
Assouline, een gevoelige natuur
ook, lllJ.J.r 'voor alle<;een oppor-
tunist'. En hij eindigt !.ijn boek
met de verl.Ul.hring: 'Olldallks
de miljoene>! verspreide boekelI
is de man niet bemind. al wordt
hij ds rmn.JII,;,./,rijl'er I'eraf-
Kood. Jammer.'
Pierre Assouline: Simenon, een
biografie, De I'rom. Baarn 1992.
-162 blz. geilJ. f 59,50. (FS)

Nieuwe "'Globe Pockets
In m,l,irt jl. kwam hij In de
Knipscheer al weer het vierJe
kwartet Glohe Poeh,ts uit, een
n'eks kwalilcilshoeken voor een
lage prijs, die telkens met vier tl'-
gelijk wnrd~n uitgehracht in hel
voor- en nJ.l'i'u.
Van hl,t eehrpa.tr Simune en
André Schwartz.l\art verscheen
da<lTinde gevoelvolle roman
'Een <;chord varkemvlee~-
Lugboek l/i/1/ een Antil/i,ldllse
l'rOUlI".
Beide J.uteun; hchben hun spo.
ren in de rom'lllkunst allang en
breed verdiend. Andn:' Schwarlz"
B,lrt kreeg in 1959 de hoogste
transe lireraire onderscheiding,
de Prix (;"ncourt, I.Oor zijn epo<;
OWTde lodelH'<"Tvolging De
IJatste,Ja rec!JtI'<Iardigell.Van
Simone (Guadeloupe, 1938) ver-
<;ehenl'n eerder de s(.hirrerende

Caribische romans Horizont
(1983, 'een zwarte oJyssee') en
\Y/ind etI ::eil (1986, hieT enthou-
siast hesproken).
In Een sc/Jotei varkclI5tilees gaat
het om de terugblik op haar le-
ven vall de 72-jarige Antilliaan,e
negerin .\Iarie .\Ionde, die al
twel' jaJ.r wegkwijnt in 'h.,t Hol'.
een Parijsc inrichting in het be-
gin van de jaren vijftig. Zowel
de herinneringen aan haar
jeugd- en familieleven op
!\1J.rtinique, als haar scherpe
waarnemingen \"an het ~e<;tiehts-
leven en de eigenaardige gedrJ.-
gingen van haar medebewoon-
sters nu, tekent .\Iarie op in ze.
ven schoobchrifren, die aldus dit
'Iugboek' vormen. Een prachtig
pol'tiseh 'documl'm humain' vol
Iragiek, tederheid en humor,

SimolIe en André S•...hwarll-Ihrt:

Een schOld varkens,'lees, Globe
Pocket, 237 blz, nr. 16,
De andere drie gelijktijdig ver-
<;ehellen Glnl'lC Pocket> 7ijn;

Buehi Emeehela: Her hoofd bo-
\'en water. Dit is de openhartige
en schrijnende autobiugrafir
(1989) van Je l\:igeriaanse
schrijfster Buchi Emccheta
(1944 j, die koos voor studie en
,chrijverscha:r. in l.onden en het
alleen opvoc el1 v.an haar kinde-
ren. Jfi6 blz. nr. IJ.

Craig Kee Snere; :-';achtbraken,
De Indiaan Craig Str ••te (1950)
was (J lijn vijftiende een tijd he-
Hien met supentar-in-opkumst
Jim Murrison, Samen doken I-e
in een maniakale zomer onder in
dl' dolgedraaide rock &roll-sce-
ne, waarvan dit hoek de weer-
slag is. Tevens i<;in deze heruit.
gave hun gezamenlijh' dichroun-
dd 'Dark JOl/me)" opgenomen.
368 hll.. nr. 14.

Boeli \.an Leeuwen: [en weem-
deling op aarde. Een welkome
hl."TdrukvJ.n deze faM:inerende
k1J.s<;iekeruir 1963. Bueli van
Leeuwen (Curaçao, 1922) he-
schreef up meesterlijke wijle hoe
de van Curacau naar Amster-
lLlln gekomen KJ.i meespel'h in
het I.eidseplcinlcven van de ja-
ren vijftig. Op de vluchr vour
verslaving aan drank en HOU-
wen hervindt hij in Spanje zijn
ge,çhllnden v'ertrouwen in de
liefde en de medemens, hetgeen
zijn terugkeer naar Curaçao mo-
gelijk maakt. 207 blz. TIT.15.
Globe POl;ket, In de Knipscheer,
Amsterdam 1993.
f 15,- per stuk. (I'S)

\Vim Heij
hd1lk 5puelstra
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