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Dezelfde

Vandaag is de een van de meest door mij
begeerde diploma's in mijn bezit gekomen,
namelijk het certificaat van bevoegdheid tot
het besturen van een motorvoertuig waar-
van het ledig gewicht vermeerderd met het
laadvermogen meer bedraagt dan 3500kg,
bijgenaamd HetGrootRijbewijs. Hoihoi hoi,
ik ben geslaagd. 'Niet overtuigend'. zoals
mijn examinator zei, maar evengoed ge-
slaagd. Een rijbewijs is gelukkigerwijze net
zoiets als een zwangerschap. Wie met twee
zesjes en twee vijfjes zwanger wordt is even
zO goed voor honderd procent zwanger. Dus
uls u val>daag ol morgen eel> tientonner
lungs ziet duverel>dal>kan ik dat zijn die
duur achter het stuur zit.
Dil rijbewijs heeft een lunge voorgeschiede_
nis, te lang om helemaal uil de doeken te
doen. Een groot deel van dit jaar heb ik bes.
teed aan het met eel>lange aal>looptwee.
maal zakken. Het theorie.examen haalde ik
in Hl>keer, muur daar was eigenlijk ook van
alles mis mee, Zo had ik bijvoorbeeld val>
mijn rijschool het verkeerde boek ter bestu-
deril>g meegekregen. waardoor het nodig
werd om tal van verkeersregels op het exa-
men ter plaatse vliegensvlug zelJ te bedel>'
ken. Dat lukte mij met eel>betrekkelijk kIell>
aal>tollouten, wat volgens mij uuntool>tdut
er loglco zit in de verkeerswetgeving. Ik wus
toen verder niet erg te sprekel> over de
cliëntvriendelijkheid vun het Centraal Bu-
reUu Rijvuurdigheidsbewijzen, en schreel
duur in deze courant een stukje over.
"Bent u dezelJde Pauka die in Het Parool
schrijlt?" vroeg de examinator toen we naar
de gereedstaande vrachtauto liepen. Dit gal
ik toe. "Bent u geabonneerd?" la. hij was
geabonneerd. Tja. Goed weer. droog weg.
dek. weinig verkeer op dit uur. We conver-
seerden even om elkaar op ons gemak te
stellen. "Want er is wel veel kritiek op OI>S",
zei de examinator. "maar het ligt er toch erg
aan hoe de mensen OI>Szien."
We reden door Den Helder. Den Helder des
morgel>sOm twintig over negen. Het is geen
geschikt decor om de waarheid te ontlopen,
"Ik heb wel eens. hoe noem je dat. kritisch
over het CBRgeschreven." zei ik. "met name
wat betrelt het theorie.examen. Heelt u dat
gelezel>?"
"Zou kunnen. "
"Ik vond toen dat we daar nogal erg als kin-
deren behal>deld werden. za van schuil je
stoel aan als je voor de klas moel komen. en
laul uls eersten degenen nuur voren komen
die gezakt zijn, dat vond ik toen nogal autori-
tuir gebracht vUn de betreJtel>demun."
"Dat was ik."
Ik begon te luchen. Ik weet wel dut er ook
andere reacties mogeUjk zijn maar ik moet
gewoon luchen. '"Hetspijt me heel erg", zei
ik. "muur ik vond het inderduad een behan-
deling van niks, totuul uit de tijd, echl eel>

manier van optreden die je alleen nog vindl
bij instellingen met een monopolie. "
"Beetje tempo houden."
Daarben ik de beide vorige keren op gezalct.
op te lungzaam rijden. Mijn instructeurs heb-
ben me uit en te na gewaarschuwd dut ik de
vaurt erin moet houden. ook in woonstruten
WClarik geel>voorrong heb. Opde laalste les
voor het eXUmel>daverde ik met vijftig kilo-
meter door zo'n gewol>e straat toen er vun
rechls een personenuuto kwam die zijn voor-
rang nam. Ik trapte de bekrachtigde lucht-
drukrem van mijn tientonner, geinden met
7.500kg belon. geheel in. De lnstTllcteur had
voor alle zekerheid zijn rechtervoet ook I>aar
zijn rempendaal uitgestrekt maar die was
verdwenen, omdat ik de mijne al ingetrapt
had. Dctardoorhud de il>structeurgeen hou-
vast meer el>school uls een tennisbal door
de cubine, lerwijl het betol>ochter ons drin.
gende pogingen deed Om zijn snelheid te
behouden. Een noodstop met een vrachtwa.
gen. men moet het meegemookt hebben om
te wetel>waarom in een woonbuurt geen vijl.
tig gereden kan worden. "Dctt wus heel
goed." zei de jnslTllcteur terwijl hij opkrub-
belde, "rijel>moar weer. en eel>beetje tempo
houden ... Behulve dat ik in algemene zin I>iet
zo'n goeie chuutJeur ben, bel>ik ook nog ei-
gel>wijs.Ikbleelophetexamenzohard als ik
durlde rijden. wot hurder was don ik wilde.
muar niet zo hurd als eigenlijk moest, De
exominotor bleek echter een heel aurdige.
volstrekt niet autori/uire mOn te zijn. Kal>
dat? Zeker, dot kon. In het ene gevul stoat hij
voor een groep met mensen die ln hem de
vertegenwoordiger van een instelUng zien.
en vanzelfsprekend neemt hij de identiteit
van de instelling aan. In het andere geval is
er niemal>d anders die hem bezig ziet uls
o1leen een persoon, en over en weer zijn we
dan veel meer geneigd om elkaars individu-
ollteil waar tenemen.In zijn ogen was ikdus
iemal>ddie nogal tTllttig reed. waarvoor ik
een vijfje kreeg, maar als totale chautJeur
kon ik door de beugel. Aurdige man dus. Ik
bedoel. ik denk dut mijn eindconclusie over
hem niet helemooi los staut van zijn eind-
conclusie over mij.

(Column overgenomen uit Het Parool vUn
21november 1987)
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Precies zoals in 1985 hebben de militaire leiding en de politieke leiding
zich ook nu weer gehaast om n.a.v. de berichten in de pers overgeweldple.
gingen in de legerplaats Oirschot en elders te verklaren dat het slechts om
incidenten gaat. De schuldigen zullen worden opgespoord en gestraft. en
daarmee is de kous of.
Omdat - evenals toen - nu wederom het strukturele element in het kom-
plex van oorzaken volstrekt wordt vergeten en zelfs ontkend. achten wij het
opnieuw nodig dát element voor het voetlicht te brengen: zoals we dat ook
deden in het EGO-nummer van oktober 1985.Vanzelfsprekend is het onmo-
gelijk herhalingen van delen van wat we toen schreven te vermijden; maar
tegelijkertijd lijkt ons dat niet zo overbodig. omdat veel lezers niet of niet
meer over die tekst zullen beschikken,

Wanneer steeds opnieuw hetzelfde ver-
schijnsel zich voordoet en er echt maar
één variabele faktor is aan te wijzen, nl.
de faktor der deelnemers en nog voor-
namelijk de dienstplichtige als partici-
pant. dan moeten wel de voste, struktu-
rele faktoren onderzocht worden op de
kans dat ze het ontstaan van het ge-
noemde geweld kunnen bevorderen.
Zonder deze kennis zijn echte oplossin-
gen niet mogelijk. Daar ligt ons motief
voor dit artikel.

De strukturele aspekten
De vaste gegevens bij hel steeds weer
z'n kop opstekende verschijnsel van ge.
weldplegingen zijn:
~ het feit, dat het binnen de krijgs-
macht gebeurt;
- het feit, dat het binnen de krijgs-
macht voornamelijk binnen of rond de
infanteriegevech tsgroep- in-opleiding
gebeurt;
- het feit, dat de daders bij toerbeurt
kaderleden en dienstplichtigen blijken
te zijn en de slachtoffers nagenoeg al-
tijd dienstplichtigen en ten slolle
- het feit. dat er bijna altijd ook sprake
is van seksualiteit als geliefd objekt
voor geweldplegingen.
Een beschouwing moet zich dus wel be-
zig houden met de vraag hoe het doel en
de struktuur van de krijgsmacht de in-
fanteriegevechtsgroep bepaalt, welke
opleidingsaspekten relevant zijn en
welke persoonlijke gegevens van de
participanten, het kader en de recruut,
een rol kunnen spelen. Wij hopen al
deze punten zo te kunnen bespreken en
- soms - te bekommentariëren, dat als
vanzelf ook duidelijk wordt in welke
mate en op welke wijze deze hun rol
spelen in de ontstaansgeschiedenis
van geweldsuitingen.

Ondergeschiktheid
Als het fundament van de krijgsmacht-
struktuur en van de vorming van de re.

cruut om binnen die struktuur naar ver-
eisten te funktioneren wordt nog steeds
genoemd de ondergeschiktheid als de
ziel van de militaire dienst. Deze onder-
geschiktheid wordt gemotiveerd met
het gegeven. dat persoonlijke invloe-
den zoals angst of overmoed, bezwaren
of eigen inzicht enz. de zekerheid op of
de doelmatigheid van de bevolen inzet
niet mogen bedreigen. Eigen initiatief
kan slechts worden gewaardeerd voor-
zover het de doelmatigheid in de uitvoe-
ring van gegeven bevelen bevordert.
Het is een misvolling deze onderge-
schiktheid op te vallen als slechts een
bewust afstand doen van de prioriteit
van het eigen inzicht. Het opleidings-
element de 'vorming tot soldaat' zou
dan achterwege kunnen blijven en de

opleiding zou zich kunnen beperken tot
de 'overdracht van kennis' en de 'trai-
ning in vaardigheden', als alle recru-
ten, vanuit zichzelf. vrijwillig en gemo-
tiveerd de vereiste gehoorzaamheid in
ondergeschiktheid zouden aanbieden,
ats een SOOrtkontrakt.
Maar de werkelijk bedoelde onderge-
schiktheid is pas gediend met een 'in-
geoefende' gehoorzaamheid. die functi-
oneert onafhankelijk van vrijwilligheid
of gemotiveerdheid (zoals hierboven
bedoeld). De reCruut moet het als een
het bewustzijn niet meer rakende. als
een in het onbewuste verankerde van-
zelfsprekendheid gaan vinden, dat zijn
persoon, zijn gevoelens, inzichten en
oordelen er niet meer toe doen.
Daar is een specifieke vorming voor no-
dig, die wordt gestort op het moment
van opkomst. De 'groep' is daarbij tege.
lijkertijd doel en middel.

De groep als middel
Binnen een uur na aankomst in de mili-
taire dienst is de recruut ingedeeld bij
een groep en is hem te verstaan gege-
ven dat geen 'vreemde' deze groep in
mag of iemand de groep mag veriaten
zonder toestemming van de groepscom-
mandant. Hij ervaart dat voorts letter-
lijk alle groepsgewijze gebeurt: eten,
werken, recreëren. slapen enz.
Hij bemerkt al gauw dat hij langzaam
losgekoppeld raakt van de burgerwe-
reld door gebrek aan gelegenheid om
via krant, radio of televisie kennis te
nemen van wat zich daar afspeelt.
Moor vooral ook bemerkt hij een losra-
ken van zichzelf, omdat er nagenoeg
geen moment voor bezinning overblijft,
omdat hem nergens voldoende tijd voor
wordt gegeven, omdat pauzes slechts
formeel blijken te bestaan. omdat hij
van opstaan tot slopen gaan wzeer
wordt beziggehouden. dat de sloop ol
een beetje bezit van hem heeft genomen
nog voor hij in bed ligt (zelfs de ver-
plaatsingen over het terrein blijken on-
geschikt voor bezinning, omdat alles in
de looppas moet geschieden),
Zo wordt het individuele denken, bele-
ven, voelen, oordelen enz. al heel spoe-
dig verdrongen voor een groepsbele-
ven, -denken, -oordelen enz.
Aanpassing blijkt te betekenen: de vol.
slrekte onderschikking van het indivi-
duele aan de groep.

Het de-individualiseringsproces krijgt
voorts een dramatische versnelling
door specifieke middelen en oefenin.
gen, zoals het voortdurend afgemar-
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cheerd worden en de excercitie, die in
het bewustzijn hameren, dat zells de
eenvoudigste lichamelijke beweging
niet meer wordt bepaald door het indi-
vidu zeiL moor door een uitwendige au-
toriteit; zools ook de 'onheuse' wijze van
oanspreken van recruten, waarvoor
0,0. het seksuele jargon als onuitputte-
lijke bron van inspiratie dient (ove-
rigens officieel taboe) en de uniforme-
ring, die de de-individualisering op een
onontkoombaar-fysieke wijze beno-
drukt.
Dil alles is in het algemeen ol ruim-
schoots voldoende om de recruut ervan
te overtuigen dat verlet tegen dit de-
individualiseringsproces volstrekt zin-
loos is. Toch moet het meest 'geweldda-
dige' (we gebruiken dit woord hier om
technische redenen, die verderop van-
zelf verkloord worden) middel. waarbij
de groep wederom doel en middeltege-
lijk is, nog worden vermeld. Dat is het
middel van de groepaanspreken op het
gedrag (en de resultaten) van het indivi-
duele groepslid, Bijvoorbeeld: "Dit
moeten we in de pauze nog maar eens
overdoen voor soldoat Pieterse". Wan-
neer men de groep kan doen geloven
dot het herhaaldelijk gestraft worden
veroorzaakt wordt door het gedrag van
een bepaald groepslid laat zich roden
wat er gebeurt, Onmiddellîjk ontstaat
er een groepscontrole die het onder
druk zetten van die enkeling, die zich
niet kan of wil aanpassen overneemt
van het kaderlid. Zo eufemistisch-ab-
stract als dit hier staat vermeld, zo hord
en genadeloos en soms gewelddadig
kon de praktijk zijn.
Op grond van ol deze ervaringen is het
eerste wat zich direkt en voorgoed in het
bewustzijn van de recruut verankert:
het besef dot overleven (bedoeld wordt
'door de diensttijd heenkomen') iden.
tiek is met volledige overgave aan het
kader en de groep en dat het hebben
van opvattingen en meningen die de
geuite of veronderstelde instemming
van de groep of het kader missen 'Ie-
vensbedreigend' zijn.
Wie heeft het in huis dit te weerstaan?

De recruut
De recruten zijn doorgaans jongens van
16 tot 19 jaar, met het hele scala aan

. "
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eigenschappen en achtergronden
waarover jongens van die leeftijd kun-
nen beschikken. Maar allen hebben ze-
ker één ding met elkaar gemeen: dat ze
van het ene op het andere moment zijn
losgemaakt uit hun eigen milieu en
leefwereld en in een volledig vreemde
groep en vreemde situatie zijn ge-
plaatst, Onwetend, onzeker, ontwor-
teld, en dus volstrekt afhankelijk. Een
situatie die hen gewillig de hierboven
besproken groep als enig houvast in
drijft.
De groep die behalve door het kader al
gauw ook, en vaak namens deze, wordt
gecontroleerd door de jongen(s) met de
grote mond, door de natuurlijke leider
of door het vriendje van de sergeant.

De eerste gevolgen
Het eerste en voornaamste gevolg is al
genoemd, nL het besef dat verzet tegen
de groep, het niet in alles meedoen, het
'overleven' bedreigt. Vervolgens laat
zich inzien dot de hierboven besproken
processen de vervaging en verdringing
van het eigen persoonlijke verantwoor-
delijkheidsbesef kunnen zijn, nog geac-
centueerd door een anonimisering van
de persoon door de groep en het uni-
form. De (veelal onbewuste) ervaring
dat psychisch geweld de grondslag is
van de vorming en dus taboe loos mag
worden gehanteerd kan het eigen taboe
voor dit soort geweld drastisch verla-
gen of tenietdoen.
Tenslotte kon de beleving van het hele
dagelijkse gebeuren als een keten van
onpersoonlijke en onnatuurlijke erva-
ringen, die de eigen individualiteit bo-
vendien volledig ontkennen, een dra-
matische aanslag doen op de beschik-
bore frustratietolerantie. Een klein
beetje meer-spanning zou dan de vlam
al in de pan kunnen doen slaan. En
spanningsbronnen zijn er te over; we
moeten er nog een paor noemen.

Stress
Parallel aan de vergroting van het li-
chamelijke uithoudingsvermogen
d.m.V. morsen e.d. tracht men het men-
tale uithoudingsvermogen te vergro-
ten, door het leren verdragen van on-
lustgevoelens zoals kou. honger en

dorst, moeheid enz., het leren overwin-
nen van afschuw voor nare en onge-
rieflijke situaties zoals het bewegen
door modder en sloten en slapen in de
kleren en tenslotte het leren verdragen
van emoties zoals ergernis. onzeker.
heid en spanning.
Ten gerieve van deze mentale training
wordt er kunstmatig een stress ge-
kweekt, o.a. door de groep steeds weer
opnieuw tol de grens van het psychi-
sche (in engere zin) en lichamelijke te
brengen.
In feite betekent dit, dat juist de zwak-
kere óf de kans loopt over zijn persoon.
lijke grens gedreven Ie worden, óf, in-
dien hij dat niet toeloot, de gram vande
groep over zich heen haalt, omdat het
oefensysteem de groep laat 'lijden' on-
der het achlerblijven van die zwakkere.
De eis is immers dat het opgedragen
doel door de voltallige groep moet wor-
den gehaald. Overigens wordt in dit
soort situaties natuurlijk ook het kader-
lid in een spanningsveld geplaatst. De
lichamelijke en mentale training vooral
is hel terrein waarop zich eigenschap-
pen als lichamelijke kracht en ge-
spierdheid, onverschilligheid. alzien,
rambo- en machodom kunnen manifes-
teren - althans in de ogen van sommige
kaderleden - als voor de militaire oefe.
ning zeer gewaardeerde eigenschap-
pen. Een laktor van zeer grote geestelij-
ke invloed is dat alle bezigheden een
onderdeel vormen van waar het feitelijk
om gaal: de voorbereiding op het ge-
vecht in de oorlogssituatie. Daarvoor
wordt nodig geacht de vaardigheid in
de hantering van dodelijke wapens,
maar vooral de bereidheid ze ook daad-
werkelijk daartoe op bevel. en slechts
op bevel, te gebruiken .

Verdere gevolgen
Dat kunnen er twee zijn. In de eerste
plaats een verandering van het waar-
denpatroon. Het ervaren dat doden op
eigen initiatief even strafbaar en afkeu-
renswaardig wordt geacht als weige-
ren te doden op bevel kan het ingeboren
natuurlijke respekt voor het leven ver-
dringen voor dal van de gehoorlaam-
heid.
In de tweede plaats kan ook als gevolg
van het er dagelijks mee bezig zijn (zij



het in gespeelde situaties) een gevaar-
lijke gewenning ontstaan aan het fy-
sieke geweld zelf, zodat het oorspronke-
lijk aangeboren taboe op dat geweld
vervaagt.

Geweldsuitingen
na de dienst
Omdat de recruut het niet is toegestaan
de nachten elders door te brengen (en
velen er overigens ook nooit de gele-
genheid voor zullen vinden) houdt de
groep en de groeps(iruk met 'einde
dienst' niet aulomatisch op te bestaan.
De hoogopgelopen frustraties en span-
ningen zullen zich voor een deel nood-
zakelijkerwijze moelen ontladen bin-
nen de groep en daarvoor worden niet
altijd sociaal aanvaardbare middelen
gevonden. Niel zelden blijft er geen an-
dere mogelijkheid over dan een groeps-
lid aan Ie wijzen als slachlofler. De
eerstaangewezene is hij, die zich op
enigerlei wijze onderscheidt van de
groep door bijv. opvallende lichamelij-
ke kenmerken, een opvallend timide of
teruggetrokken houding enz., of hij, die
zich niet wil of kan aanpassen of zijn
individualiteit het langst weet te hand-
haven.
Het middel is voornamelijk psychisch
geweld.
De wijze waarop het slachtoffer te gra-
zen wordt genomen is logischerwijze
het spiegelbeeld van de wijze waarop
ze naar hun eigen beleving zelf 'te gra-
zen zijn genomen'. Het door het kader
vernederd zijnuit zich in het vernederen
van het slachtoffer, het onder druk ge-
plaatst zijn zich over te geven aan de
groep uit zich in een druk op het slacht-
offer tot een nog vollediger overgave,
enzovoorts.
Het gemak waarmee naar het middel
van psychisch geweld wordt gegrepen
kan o.i. alleen verklaard worden, ener-
zijds door het feit dat fysiek geweld dui-
delijker definieerbaar en derhalve ge-
makkelijker strafbaar is, en anderzijds
door de ervaring, dat er aan psychisch
geweld kennelijk een geringer taboe

kleelt vanwege de dagelijkse strukture-
Ie ondervinding van dit geweld.
De felheid van het geweld laat zich ver-
klaren door de hoogte van de opgelopen
spanningen en frustraties en de afwe-
zigheid van sociaal aanvaardbare mo-
gelijkheden zich onmiddellijk van deze
spanningen te ontdoen.

Dit alles en de zo dominante aandacht
voor het lichamelijke van het hele mili-
taire gebeuren, veel meerdan de veron-
derstelde sexuele behoefte eraan, ver-
klaart de opvallende voorkeur er voor
om bijv. het slachtoffer te dwingen zich
uit te kleden en 'spelletjes' te doen of toe
te laten met zijn geslachtsdelen. Im-
mers, die overgave van het slachtoffer
dat onder die druk doorgaat is 'komple-
ter' dan de eigen overgave: omdat men
er in is geslaagd het slachtoffer het al-
lerlaatste restje privacy te ontnemen,
nL z'n lichamelijke integriteit.

Zwaarste taak
Het behoeft o.i. geen betoog meer dat
de taak om een inlanteriegevechts-
groep te trainen op een zodanige wijze,
dat de resultaten aan de door de krijgs-
machtleiding gestelde eisen voldoet.
maar tegelijkertijd de menselijke waar-
digheid zowel van zichzelfals van alle
groepsleden volledig in takt laat, een
schier-onmogelijke is; wij althans kun-
nen binnen de krijgsmacht geen zwaar-
dere en moeilijkere taak aanwijzen. De-
ze taak mag daarom alleen aan hem
worden toevertrouwd die over een goe-
de instelling blijkt te beschikken en die
voor specifieke vorming voldoende er-
varing heeft opgedaan en er voldoende
voor is toegerust. Wijherinneren ons de
talloze gesprekken met officieren,
meestal compagniescommandanten,
die, als het gesprek op dit punt was
aangeland steevast zeiden: ..oorlog is
beestenwerk en de voorbereiding erop
(in de zin van de training, red.) kan dan
ook die kenmerken niet vermijden. Wij
moeten overdag vanwege deze militai-
re eis hel 'beest' eruit halen en hopen
eigenlijk, dat het na de dienst eigener
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beweging weer in de fles terug wil krui-
pen. Dat is de grote spanning van ons
werk. Het doet het altijd wel goed in de
ogen van hogergeplaatsten als er be-
hoorlijk wat 'inzet' wordt losgeklopt,
maar wij voelen ons ook verantwoorde-
lijk voor de gevolgen. Als we dan mel-
den dat we de grens bereikt of al reeds
overschreden achten, vinden we niet
altijd dat hogere niveau mét ons. Ze
staan er inmiddels Ie ver af en hebben
andere belangen."

Het kader en de verleiding
Het kader beslaai uit mensen en niets
menselijks is hen vreemd. Maar de in-
strukteur die (helaas) kan bogen op de
ervaring van een echte oorlog, de 'oude
rot' die het vak in zijn vingers heeft.
behoort tot een uitstervende groep, mis-
schien al wel tot een uitgestorven
groep.
Menig instrukteur van nu heeft zelf zijn
eigen opleiding pas achter de rug en
meer dan sociale ofpedagogische vaar-
digheden bepaalt het 'naspelen' van
wat hij in zijn eigen opleiding heeft er-
varen zijn wijze van omgaan met de
groep. Een opleiding bovendien, waar-
van bekend is dat deze maar een gerin-
ge aandacht schenkt aan het verwerven
van pedagogisch inzicht en sociale
vaardigheden. Als niet zelden de in-
slrukteur bovendien jonger is dan zijn
recruten en over een geringere oplei-
ding beschikt. zal zijngevoel van zeker-
heid en natuurlijk overwicht geen grote
omvang kunnen aannemen. Daarom
mogen de opgetreden geweldsexplo-
sies evenmin als het bijna dagelijks
dicht naderen of licht overschrijden van
de toelaatbaarheidsgrens niel zo maar
worden toegeschreven aan sadistische
neigingen of criminele inslag, al zal in
een enkel geval in een zo grote maat-
schappij als de krijgsmacht ook daar-
van wel eens sprake zijn.

Nee, om zijn positie tussen de groep en
de compagniescommandant (die de mi-
litaire eis vertegenwoordigt) Ie kunnen
handhaven, zal het kaderlid zich wel
moeten bedienen van de voorkomende
groepsprocessen en -mechanismen, in
alle situaties in de kazerne en in het
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dan de geschetsle zouden kunnen
handhaven, want dal is beslisl niet
waar. Uit eigen ervaring weten we dat
hel merendeel der instrukteurs op een
redelijke en soms zelfs op een buitenge-
woon goede wijze deze moeilijke taak
weten uit Ie oefenen, ondanks de uiterst
geringe loegerustheid tol die laak. On-
ze bedoeling was, we herhalen het. te
proberen Ie beschrijven h6e hel gebeurt
daar waar het gebeurt. Wel willen we
voor onze rekening nemen de uit-
spraak, dal de verleidingen en de kans
op uitglijders in die specifieke situolie
levensgroot en struktureel aanwezig
zijn.

Een tweede opmerking geldt onze ver-
bazing.
In de eerste plaals zijn we verbaasd,
niet omdat er zich excessen hebben
voorgedaan. maar omdat het er zo wei-
nig blijken te zijn. Wij welen immers uit
ervaring dat de beschreven struklurele
laktoren zich meermalen in bepaalde
situaties zo samenvoegen dat ze logi-
scherwijze lot de uitbarsting van ge-
weld hadden moeten leiden. Maar het
geweld bleef uit, wellicht mede omdat
mensen nog over eigenschappen en
mogelijkheden beschikken die, plotse-
ling aangesproken, hun remmende in-
vloed hebben.
Onze tweede verbazing wordl gewekt
door de sleeds haastige en zo radicale
wijze waarop de militaire en politieke
leiding het strukturele element in het
komplex van mogelijke oorzaken onl-
kennen. Wellichl mag hel ideologische
gegeven, dat de krijgsmacht als zoda-
nig niet slecht is en geen foulen kan
maken niet worden aangetast. Maar
ook is het mogelijk dat, wanneer wordt
toegegeven dat het probleem mede
door de slruktuur wordt veroorzaakt,
men bereid moet zijn om die strukluur
aan te pakken, en dat is ongelooflijk
moeilijk; ook dat welen wij, Onze vrees
is, dat er dan ook nog heel wat water
door de Rijn moet slromen voordat die
bereidheid zich zal openbaren. En dit
zal helaas de mogelijkheden voor een
échte oplossing blokkeren.
En toch blijven we verklaren dat slruk-
lurele maatregelen nodig en mogelijk
zijn; zoals deze, die we ook al noemden
in het EGO.artikel van oktober 1985,nL
dal de vormingssituatie zómoet worden
gestruktureerd, dat het onderkennen
van de toelaalbaarheidsgrens gemeen-
goed is voor álle deelnemers aan dal
proces. Dat betekent doelmatige infor-
matie aan alle deelnemers; informatie.
die gehanleerd kan worden om in kon-
krele situaties zelf mede de grenzen te
kunnen trekken. Overschrijding ervan
moel dan automatisch een 'buitenspel-
positie' creëren, die de werking van de
dienslplichtwet opschorl.
De strukturele kanten van deze proble-

g, matiek zullen moeten worden opgelost
~ om te voorkomen dat het zo voortbe-

•~ staan van de krijgsmacht nog meer
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zich niet voldoende aanpast en het aan-
spreken van de groep op dit gedrag on-
voldoende resultaat afwerpl, sugge-
reert het kaderlid de groep deze vent
dan maar eens zelf onderhanden te ne-
men. (Men leze vooral het artikel van
raadsvrouw Klazien van Brandwijk in
EGO van november 1986, waarin twee
bedrijvers van geweld en een slacht-
offer ervan aan het woord komen.)
Wij geven twee citaten als voorbeelden
van de Iwee laalstgenoemde tech-
nieken.
De sergeant zegt tegen zijn groep, die
zonder al te veel resultaat. regelmatig
de dupe was geworden van het gedrag
van een groepslid: ,,In mijn lijd losten
we dit op met een wasbakje speciaal.
Het is trouwens niet mijn probleem. Jul-
lie lossen dat onderling maar op,"
Wie zal precies weten wat er allemaal
schuil kan gaan onder dat woordje 'spe-
ciaal'?
Het tweede citaat is van het slachtoffer
dat bij aankomst op hel station al mede
door de sergeant werd bestemd als
piespaal: "De sergeani had al snel door
dal ik makkelijk te pakken was en die
gooide natuurlijk olie op het vuur".
Hoe moet de vorming van het kaderlid
er uitzien om te beveiligen dat ze niet in
deze valkuilen stappen?

Wij zouden onze beschouwing over de
strukturele lakloren die van invloed
kunnen zijn op het ontslaan van geweld
kunnen beëindigen door een omstan-
digheid te scheppen waaronder alle in
deze beschouwing aan de orde gestelde
iakloren samenballen tol de voorwaar-
de voor een onvermijdbare geweldsex-
plosie. Dat lijkt ons niet zinvol; de lezer
heeft er genoeg aan te weten om welke
opleidingsaspekten hel gaat en in wel-
ke richting de invloed zich uit. We be-
perken ons nog lot enige opmerkingen,
In de eerste plaats deze. Uit het boven-
staande mag de lezer onder geen be-
ding de suggestie halen als zou het on-
ze bedoeling zijn generaliserend alle
kaderleden aan te wijzen als Zwakke.
lingen, die zich op geen andere wijze

Slotopmerkingen

veld waarin de groep beslaat en func-
tioneert. (Alleen al over dit onderwerp
kan een boek geschreven worden: ver-
bazingwekkend is, dat hel nooit ge-
schreven is.)
De ruimte in dit blad is Ie weinig om mei
behulp van uitgewerkle voorbeelden de
meesl voorkomende wijzen van gebruik
van de groep voor handhaving van de
eigen positie te beschrijven; we moeten
volslaan met de aanduiding ervan via
trefwoorden.
Zo is er de melhode van hel werken via
het 'vriendje zijn mei de groep'; de me-
thode, die gebruik maakt van de 'ver-
klikker', ol van de 'ramba-figuur' of de
'jongen(s) met de grote mond'; de nog
het meest-aanvaardbare methode is
het werken met behulp van de jongen
met het natuurlijke leiderschap;
tenslotte zijn er nog de methodes van de
'piespaal' en de 'indirekte afstraffing',
Aan de laatste twee besteden we wat
meer aandacht.

De piespaal wordt, zoals reeds eerder is
gezegd, bij voorkeur iemand, die op
enigerlei wijze opvalt in de groep. Het
onaanvaardbare verschijnsel is mede
hierom zo moeilijk te bestrijden, omdat
het bestaan ervan voordeel heeft voor
de leiding. Immers, spanningen wor-
den noch over de leiding zelf, noch over
de omgeving - waar de leiding ook ver-
antwoordelijk voor is - afgewenteld,
maar blijven binnen de groep.
Als er echter geen piespaal ontstaat.
omdat de groep er nogal homogeen uit-
ziet, loopt de groepscommandant zelf
het grootste risico een vorm van
piespaal Ie worden. Menig comman-
dant (en niet alleen groepscomman-
danten) heeft naar het middel gegrepen
om dan moor zelf een groepslid te 'ver-
piespolen'; iets dat overigens erg een-
voudig is.
Op bijna dezelfde wijze werkt de ïndi-
rekle afstraffing', Het laat zich begrij-
pen dat bang geworden door de straffen
die collega's uit het Oirschotse hebben
gekregen, sinds die lijd (1985) nogal
eens kaderleden noor dit middel zullen
grijpen. Het middel hanteert de groep
als medium. Wanneer een groepslid
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The Velvet Underground &- Nico

De Ierse protégé van U2's Bono & the
Edge Sinéad O'Conner heelt in haar
twintigste levensjaar de wereld ver-
blijd met een zoon en een solo-elpee.
Voorwaar geen geringe prestatie voor
een jongedame van deze leeftijd. Als
we don ook nog de kwaliteit van haar
debuutelpee in ogenschouw nemen,
valt de vergelijking met bijvoorbeeld
haar leeltijdsgenote Sabrina (die heelt
letterlijk en figuurlijk weinig om het
lijf), helemaal in het voordeel van de
kale Sinéad uit (in ieder geval in muzi-
kaal opzicht). 'The Lion and the cobra'
klinkt allesbehalve kool, de plaat staat
vol met bombastische, pathetische mu-
ziek, terwijl Senead de longen uit haar
lijf zingt. Absoluut hoogtepunt is het
nummer 'Troy', waarin op dramatische
wijze een verloren lielde wordt bezon-
gen. Hiervoor zou ik eigenlijk alle mo-
gelijke superlatieven uit de kost moe-
ten halen, ware het niet dat de eindre-
dacteur mij wijst op het ruimtegebrek,
helaas,

Bruce Springsteen- Tunnel of love
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Anders dan bij collega mega-ster Mi-
chael Tackson gaat de nieuwe elpee van
Bruce Springsteen, zijn eerste studio el-
pee sinds 3 jaar, niet gepaard met een
gigantische publiciteitscampagne, be-
doeld om de plaat al bij voorbaat tot een
overdonderend succes te maken, maar
dat heelt hij dan ook niet nodig.
Na gróte successen lijkt de Boss op
steeds dezelfde manier te reageren. Hij
trekt zich in zijn eentje terug en komt
met een ingetogen albUm, waarop ech-
te rock-songs ontbreken. Zie 'Nebraska'
na 'The river' en zie 'Tunnel ol love' na
'Bom in the USA' en de live-box, Kwam
de E-street-Band er op 'Nehraska' hele-
maal niet aan te pas, op 'Tunnel ol love'
komen ze wel al en toe opdraven, Bruce
Springsteen steunend in zijn songs ge-
baseerd op zijn recentelijk verworven
huwelijkse staat. Echt makkelijk heeft
de Boss het daar niet mee, maar het
levert wel een goede elpee op, die al-
leen een teleurstelling betekent voor
degenen die iets totaal nieuws ver-
wachtten.
Zichzelf met gitaar en mondharmonica
begeleidend Opent Bruce de plaat met
'Ain't gat you'. Ook in 'Cautions man' en
'Valentine's day' is hij helemaal alleen
te horen. Op de overige nummers zijn
wel leden van de E-street-Band te ho-
ren. Gelukkig leidt dit nooit tot muzi-
kaal geweld, zoals in het titelnummer
van de vorige elpee 'Bom in the USA',
maar tot mooie songs, zoals de singles
'Tunnels ol love' en 'Bri1Jiant disquise',

Sinéad O'Conner- The lion and
thecobra

Everl van Dijk

'Isolation' op de plaat te vinden, dat een
gloedvolle uitvoering krijgt. Niet alleen
ballods. moor ook voor songs met meer
tempo draait Joe zijn genoemde handjes
niet om, zie het titelnummer en de af-
sluiter. het swingende 'Salished'.Te-
vreden? Meer dan dat, wat mij betrelt.
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kend als Christa Plällchen, maar noem
hoor nooit zo). Met hoor lage stem zingt
ze op monotone serene wijze drie num-
mers: 'Femme Iataie', 'All tomorrows
parties', en 'I '11be your mirror', De ove-
rige, door Reed gezongen nummers zijn
totaal niet geschikt aIsachtergrondmu-
ziek. Er is geen ontkomen aan het hea-
kerige, scheurende spel op nummers
als 'Heroin', 'Venus in lur!';' en het veel
gecoverde 'I 'm waiting lor the man'. Of
dit de beste elpee alter tijden is, durf ik
niet te zeggen, moor een meesterwerk
is het zonder meer,

Hij wordt wel 'Joe met de de handjes'
genoemd, gezien de lichtelijk spasti-
sche bewegingen die hij tijdens zijn li-
ve.optreden met deze lichaamsdelen
maakt, maar eigenlijk zou Joe COver
ook geen slechte bijnaam zijn. Niet al-
leen heelt ook de nieuwste elpee van
Joe Cocker weer een mooie hoes (met
zijn hoofd), moor meer het feit dat Joe
nog geen sinterklaasgedichtje zeil kon
schrijven en zodoende voor het maken
van een elpee altijd de schrijvende hulp
van anderen moet inroepen, rechtvaar-
digt deze bijnaam. Echte bekendheid
verwierf hij don ook zo'n 20 jaar geleden
dankzij een spetterende uitvoering van
de Lennon/McCartny compositie 'With
a little help hom my lriends'.
Onder de produktionele leiding van het
duo Midnight/Hortman (die hebben ook
de nieuwe Time Bandits-elpee gepro-
duceerd) is 'Unchain my Heort' de 13e
studio-elpee uit de met ups en downs
verlopende carrière van Joe Cocker. Het
is me een eer te kunnen meedelen dot
we ons op 't ogenblik in een opgaande
lase bevinden. De elpee stoot vol met
scheurende saxofoons, swingende da-
meskoortjes en toetsportijen en deze
volle produktie komt het rouwe stemge-
luid van Joe zeer ten goede. Het titel-
nummer is een ode aan zijn grote leer-
meester Ray Charles en van een andere
grootheid, John Lennon, is de ballad

Joe Cocker- Unchain my heart

/
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Voor een keer een bespreking van een
oude elpee. Maar dat is dan ook niet de
eerste de beste. Of beter gezegd. het is
wel de eerste de beste. Althans volgens
de Nederlandse versies (respectievelijk
bij de VPRO op radio 3 en in de Oor) van
de top IOOallertîjden-lijstjes, die de we-
reld de afgelopen tijd hebben over-
spoeld. Werd in de rest van de wereld
'Sergeant Pepper' in het algemeen als
de elpee uit de popgeschiedenis be-
schouwd, de Nederlandse deskundigen
hielden het op de elpee met de banaan
(de hoes is van de onlangs overleden
kunstenaar Andy War hol). Niet direkt
de meest bekende plaat onder 'het ge-
wone volk', vandaar wat extra informa-
tie.
De debuutelpee van The Velvet Under-
ground stamt uit 1967, maar heelt met
flower power weinig te maken. Belang-
rijkste man van de groep is Lau Reed
(loter als solo-artiest met name bekend
van 'Walk on the wildside'). Hij schreef
alle nummers, zingt de meeste en is de
lead-gitarist van de groep. Een onder
groepslid, dot na de VU-periode be-
kendheid als solo-artiest wist te ver-
werven, is de Welshman John Co Ie, hij
speelt toetsen, bos en elektrische viool.
Overige leden zijn Sterling Morrison
(gitaar) en Maureen Tucker (drums). Op
deze elpee zingt op verzoek van produ-
cer Andy War hol het Duitse lotomodel
Nico mee (bij de burgerlijke stand be-



Radio Rijnmond

Over een experiment met mogelijk
verstrekkende gevolgen
Dat er naast de Hilversumse zenders ook andere bestaan. is natuurlijk voor
niemand nieuw. Radio Friesland kenden we al. en de Regionale Omroep
Zuid. En Oost. En Gelderland. Radio Stad Amsterdam bestaat alweer meer
dan tien jaar. Radio Rijnmond een jaar of vier en Radio West (Den Haag.
Gouda. Leiden) begint ook al weer door de kinderziekten heen te raken.

De gedachte, dan mensen in een be-
poolde regio onvoldoende bediend
worden door de Hilversumse zenders en
de Hilversumse omroepen zal weinigen
verbazen. Hilversum dat wil zeggen.
binnen een bepaald tijdsbestek een beo
perkt aanbod aan muziek. amusement,
cultuur en nieuws. Een aanbod. dat zeI-
den of nooit is toegesneden op de be-
hoefte in een bepaalde regio. zeker niet
wat de nieuwsvoorziening betreft. Ei-
genlijk zijn er, vanuit Hilversum, maar
drie elementen die de luisteraarsberei.
ken en waar zo goed als iedere luiste-
raar evenveel baat bij heelt. Dot zijn het
nationale en internationale nieuws, de
Iile-meldingenopde grote, doorgaande
wegen en het weerbericht.

Zenderkleuring mislukt
Voor het overige is het elke dag moor
weer afwachten wat een bepaalde om-
roep op een bepaalde zender biedt.
Zelfs Radio 3, toch bij uitstek opgezet
als zender voor popmuziek en wat door
op lijkt. levert niet bij elke druk op de
knop datgene wat je op grond van de
doelstelling zou mogen verwachten. De
ene omroep doet gedurende een deel
van de zendtijd wal nieuwsflitsen door
de muziek, de andere omroep rekent het
zich tot de taak om religieuze muziek uil
te zenden en weer een andere omroep
aarzelt niet, om een praatprogramma
aan te bieden op het moment dat je lich-
te muziek verwacht.
Op deze manier is Radio 3 een prachtig
bewijs voor de stelling dot de zoge-
naamde zenderkleuring is mislukt.
Nu was de zenderkleuring alleen maar
bedoeld, om de luisteraar het gemak te
bieden dat hij, wanneer hij op één be-
paalde zender van de beschikbare vijl
alstemde, zonder al te veel moeite het
door hem gewenste soort geluid uit zijn
radio zou krijgen: popmuziek, lichte
muziek en informatie; serieuze muziek
en informatie; programma's voor min-
derheden en programma's van educa-
tieve oord.
Moor wie werkelijk wat van zijn gading
wil horen. is genoodzaakt, zo goed als
de hele afstemschaal af te zoeken, om
te vinden wat hij horen wil.
De kans dot je don nog eens iets uit of
over je eigen regio zou horen, is dan zo
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goed als nul. Vandaar dus dot regiona-
le zenders niet zonder belang zijn.

Regionale omroep
In hun huidige vorm bieden de regiona-
le zenders de luisteraars nieuws uit ei-
gen streek, verkeersinformatie uit ei-
gen streek en weersinformatie over de
eigen streek. Daarnaast werken er veel-
al mensen, die de eigen streek goed
kennen, en dus dieper kunnen ingaan
op bepaalde zaken, of dot nu de presta-
ties van plaatselijke muziekgroepen
zijn of de wonderbaarlijke verzameling
lucifersdoosjes van een burgemeester.
Aan zulk soort dingen komen de Hilver-
sumse omroepen maar zelden toe.

Tot nu toe hebben de regionale omroe-
pen twee handicaps. De ene is, dot ze
geen aaneengesloten uitzendtijd heb-
ben. Het wisselt per omroep, maar ik
geef het voorbeeld van Radio Rijn-
mond, omdat ik in het zendgebied van
die omroep woon. Tot voor kort zond die
uit van 's ochtends hall acht tot hall ne-
gen en van 's middags half vijf tot hall
zeven _ op werkdagen. Op zaterdagen
en zondagen lagen de uitzendtijden
weer anders. en op woensdagavond
wilden er ook nog wel eens twee uur bij
komen voor een extra sportuitzending.
De andere regionale omroepen hante-
ren soortgelijke schema's, die er steeds
op neer komen dat men een uur of
tweeëntwintig te verdelen heeft over de
hele week. En wanneer de regionale
omroep niet uitzendt, krijgt de luiste-
raar Radio Ite horen, of hij dot nu wil of
niet de meeste regionale omroepen
zenden uit via één van de zenders die
Radio I uitzenden. Op dit systeem be-
staat één uitzondering, namelijk Radio
Rijnmond.

Radio Rijnmond
Radio Rijnmond heeft vanaf het begin,
in 1983. afgezien van het logeren bij Ra.
dia I. Men zog kans, toestemming te
krijgen voor het gebruiken van een ei.
gen zender (die op de PTT-toren bij de
Rotterdamse Waalhoven te zien valt).
En wanneer de zendtijd van Radio Rijn-
mond is afgelopen, wordt de verbin-
ding met Hilversum gelegd en komt Ra-

dio 3 via de frequentie van Radio Rijn.
mond (93,4 Mhz) de regio binnen.
Hel voordeel van een dergelijke rege-
ling is. dal de andere regionale omroe-
pen te gast zijn bij Radio I, en door dus
niet zomaar op de zender kunnen ko-
men voor het brengen van het allerlaat-
ste belangrijke nieuws of het melden
van een ernstige blokkade van de we-
gen ol bij het openbaar vervoer. Radio
Rijnmond kan dat wel, omdat deze om-
roep alleen maar Radio 3 even van de
eigen regionale zender hoelt te holen
en direct de luisteraars kon bereiken.
Als die luisteraars tenminste na afloop
van de zendtijd van Radio Rijnmond op
dezelfde frequentie, die 93,4 dus, zijn
blîjven luisteren. Dot blijven luisteren
wordt bevorderd, doordat op elk heel
uur. na het ANP-nieuws, eigen. re.
gionaaL nieuws wordt uitgezonden.
Een klantenbindertje. mag je wel zeg-
gen.

Experiment
Van half oktober 1987 lot vlak voor
Kerstmis van dat jaar is door Radio Rijn-
mond een experiment uitgevoerd dot
voor de ontwikkelingen in omroepland
verstrekkende gevolgen kon hebben.
Op initiatief van directeur-hoofdredac-
teur Nico Haasbroek is Radio Rijnmond
gedurende die periode vierenzeventig
(74) uur per week gaan uitzenden -
twaalf uur per werkdag, op zaterdag
zeven uur en op zondag ook zeven uur.
Dit experiment wordt uitgevoerd met
volledige instemming van het ministe-
rie van WVC, met medewerking van
een aantal Hilversumse omroepen,
daaronder de VARAen Veronica en met
steun van de andere regionale omroe-
pen.
Doel van het experiment is, onder veel
meer, te laten zien dat een regionale
zender die in zijn stille uren Radio 3
binnenhaalt, voldoende luisteraars
heeft om bestaansrecht te hebben (De
omroepen die bij Radio 1 te gast zijn
lijden, noor vermoed wordt, nogal on-
der de geringe populariteit van Radio I).
Een ander doel is, dot de mensen van
Radio Rijnmond loten zien, dot hel mo-
gelijk is om, gedurende twaalf uur per
dag, programma's uit te zenden die een
regionaal karakter hebben, maar te-
vens volledig zijn. Hoe dat gaat kan ik
het beste beschrijven aan de hond van
wat een overzicht van wat een werkdag
bij Radio Rijnmond de luisteraar
brengt.

Dagprogramma
Om zeven uur komt Jan van de Putte als
eerste presentator in de lucht. Hij kon-
digt het nieuws aan, gelezen door een
medewerker ol medewerkster van Ra.
dia Rijnmond. Dit nieuws bevat drie ge-
deelten: het regionale nieuws, het na.
tionale nieuws en het internationale
nieuws. Een deel van dit nieuws wordt
door de redactie van Radio Rijnmond
zelf verzameld in het zendgebied, een
deel komt van de Radionieuwsdienst
van het ANP en een onder deel komt van
de diverse correspondenten van ande-



re, Hilversumse omroepen.
Ik moet zeggen, dot het bijzonder aar-
dig is om, op één zender, in een korte
nieuwsuitzending, elk uur, op de hoog-
te te worden gebracht van het nieuws in
al zijn facetten: de opening van een
scholengemeenschap in een andere
wijk van je stad, de belevenissen van
de minister van Buitenlandse Zaken tij-
dens een werkbezoek en de voortgang
von de ontwapeningsbesprekingen in
Genève. Het enige wat je nog mist is het
echt kleine nieuws. wat je gewoonlijk
bij de bakker of de groenteman hoort,
maar je kunt niet alles hebben.
Na wat muziek brengt Radio Rijnmond
tegen holf acht een overzicht van de
inhoud von de ochtendbladen en om
half acht, voor de langslapers, een
overzicht van het nieuws. Daarna be-
gint wat genoemd wordt Editie Half
Acht. een actualiteitenprogramma
waaraan eigen journalisten bijdragen
leveren. moor waarin ook correspon-
denten van andere omroepen (vooral
met internationaal nieuws) aan het
woord komen. Een studiogast ontbreekt
zelden en als de Editie is afgelopen, om
half negen. kan de luisteraar de dag
weer door zonder het gevoel ook maar
iets van het nieuws te hebben gemist. Je
kunt. bij wijze van spreken, op het werk
weer volledig meepraten.

Tussen half negen en negen uur volgen
een gesproken column. een quiz en een
vooruitblik op de programma's die nog
volgen, en don komt er alweer, net als
om acht uur en steeds op de hele uren,
nieuws.
Tussen negen en twaalf uur presenteert
Hans van Vliet een amusementspro-
gramma met lichte muziek, een quiz,
een ruilbeurs-per-radio. een gelezen
feuilleton en wat dies meer zij. En don
volgt van twaalf tot twee het program-
ma van Chris Vemer met informatie
over boeken en films en nog zo wat, van
half één tot één een actualiteiten half-
uur en van één tot twee een studiogast,
een overzicht van de avondkranten en
nog wat zaken van algemene aard.
Van twee tot vier is er Tineke Speksnij-
der die. met onmiskenbaar Rotterdams
accent (het zendgebied van Radio Rijn-
mond strekt zich uit over de driehoek
Hoek van Holland - Rockanje - Capelle
aan den IJssel en omvat dus ook Rotter-
dam), lichte muziek draait, een uur lang
een bijzondere gast ontvangt, een re-
cept voor een cocktail aanbeveelt (ge-
volgd door een waarschuwingsspot
over alcohol en autorijden!) en met
iemand zijn of haar bijzondere hobby
bespreekt.
Totdat, om vier uur, Annemarie de Jong
een uur long in het aan de studio gren-•.~\

-

zende café plaatsneemt en een pro-
gramma brengt over kunst en cultuur,
meestal met een live-optreden von mu-
sici en muzikanten van zeer uiteenlo-
pende aard.
Om vijf uur begint Eric Post aan zijn
twee uren, eerst, tot half zes, met wat
lichte muziek en een overzicht van de
tv-programma's voor deavond, dan van
half zes tot zes uur Editie Half Zes met,
weer. actualiteiten en dan, van zes tot
zeven. meI een uurtje telefoontjes van
luisteraars. waarin Post en de luiste-
raars over de meest uiteenlopende za-
ken praten en discussiëren _ van de
overlast van hondepoep tot het al dan
niet opvoeren van een omstreden to-
neelstuk van Rainer Werner Fassbin-
der.

Volledigheid
Het lijkt misschien wat overdreven om
zo uitgebreid weer te geven wat Radio
Rijnmond de luisteraars te bieden
heeft. maar het is niet zonder nut.
Een overzicht van het dagprogramma
geeft duidelijk aan, hoe volledig een
regionale omroep kan zijn. (En zeker,
wanneer je ook nog bedenkt dat er
tweemaal per werkdag sportnieuws
wordt gebracht, steeds op vaste tijden,
en bovendien op zondag van één tot vijf
een volledige sportuitzending in de stijl
van Langs de Lijn, maar dan ook met
nieuws van de regionale sportvelden),
Die volledigheid nu, is een element dat
de regionale omroepen tot nu toe moe-
ten ontberen. En voor veel luisteraars
dus een reden, om er maar niet op af te
stemmen: waarom zou je een regionale
omroep opzoeken als je er alleen moor
het regionale nieuws op kunt horen en
meer niet.
Radio Rijnmond heeft nu de luisteraars
de moeite bespaard om steeds naar een
andere informatiebron te zoeken door
een werkelijk volledig programma aan
te bieden. Of dat elleet heeft gehad, in
die betrekkelijk korte periode van tien
weken, moet blijken uit een luisteron-
derzoek dat in die periode is uitge-
voerd. Het resultaat zal tegen de tijd dat
dit EGO.nummer verschijnt, wel be-
kend zijn.
Uit de reactie van luisteraars tot nu toe
blijkt. dat het mengsel van regionaaL
nationaal en internationaal nieuws de
luisteraars goed bevalt. en dat het ove-
rige programma~aanbod zeker geen re-
den is. omde frequentie van Radio Rijn~
mond te veriaten. Dat is een goed teken,
en een stevige stimulans voor de staf
van deze regionale omroep, die het hele
experiment bijna zonder extra man-
kracht en zo goed als zonder extra geld
heelt moeten uitvoeren. Wat trouwens
al weer een apart interessant gegeven
is: het blijkt goed mogelijk, om bij een
beperkt budget gedurende vierenze-
ventig uur per week een volledig pro-
gramma-aanbod te verwezenlijken. Dat
moet in Holversum diverse mensen aan
het denken zetten. En naar verluidt is
dat ook één van de doelstellingen van
de directie van Radio Rijnmond.

Jan Stoof
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Wat de enkeling denkt is niet van belang

Een vijand van het volk

De sovjet bevolking wordt zoveel mogelijk afgeschermd tegen 'gevaarlijke'
import van ideeën en informatie uit de buitenwereld. Niet-communisti-
sche en buitenlandse kranten en tijdschriften worden niet verkocht. Ruime
tijd voordat de Russen Tsjechoslowakije binnenvielen in 1968. mochten
ook de Tsjechische kranten niet meer verkocht worden. Toen de militaire
invasie begon. moesten de kiosken de verkoop van Westerse communisti-
sche kranten staken. Ook werden de buitenlandse zenders gestoord.
Deze informatie las ik in 'De Russen en oorlog', een Aula pocket die op dit
moment voor f 5.- te koop is bij sommige boekhandels. Bij het doorlezen
van dit boek kwamen er vergelijkingen bij me boven met de Nederlandse
krijgsmacht,

Een verkeerde oorlog
Over Afghanistan, dat in 1979werd bin-
nengevallen, geelt de pers vanal 1982
meer berichten over gewonden en ge-
sneuvelde sovjetmilitairen. Maar het
beeld dat de pers weergeeit is nogal
eenzijdig: sovjeltroepen die vreedzaam
zij aan zij mei het Alghaanse volk wer-
ken aan de opbouw van het socialisme.
De troepen helpen bij het aanleggen
van wegen en gaspijpleidingen. ze bou-
wen scholen, helpen bij de oogst. Al-
leen zo nu en dan moeten ze naar de
wapens grijpen om heiland te 'verdedi-
gen tegen contra.revolutionairen van
buitenaf. Dat zijn dan meestal Pakis-
taanse, Amerikaanse en Chinese inlil-
tranten en huurlingen die het'democra-
tische' Afghanistan bedreigen.
Ook al geeft de pers weinig informatie
over de realiteit van de oorlog, er ko-
men steeds meer oorlogsleiten boven
water. Vooral door de vele Sovjetsolda-
ten die noor Afghanistan worden ge-
stuurd. Zij beschrijven een keiharde en
bittere toestond, die doet denken aan
het oorlogsbeeld in Vietnam. Ooggetui-
gen spreken over de weerzin onder de
sovjetIroepen tegen de oorlogshande-
lingen.
Velen raken ervan overuigd een ver-
keerde en onrechtvaardige oorlog te
voeren.
Je vraagt je bij deze zaken af hoe de
sovjetbevolking reageert op dit soort
conflicten. Veel reactie roept dit militai-
re optreden niet op, maar er zijn toch
altijd pIOtesten. Bij hel Hongaarse dra-
ma zouden scholieren en studenten in
Leningrad hebben gedemonstreerd.
Vanwege hun kritische houding zouden
er 4300 van hen zijn geschorst van
school en universiteit.

militairen bij dit soort van invasies al
heel snel zakt beneden het peil dat de
leiding gewenst acht, werden de leger-
eenheden snel gewisseld. Nieuwe troe-
pen kwamen oOK met dezelfde informa-
tie over de 'bevrijding van het Tsjecho-
slowaakse volk'. In de Sovjetunie ver-
schenen heel weinig berichten over de-
ze invallen in de pers. Grote delen van
de bevolking wisten daarom nauwe-
lijks iets van wat er daar gebeurde.

Toen Tsjechoslowakije in 1968 werd
binnengevallen. was de periode van
vernieuwing en versoepeling onder
Chroesjtsjov al weer voorbij. Brezjnev
had een veel strakkere politiek, die men
wel ,'restalinisatie' noemde. Men had
toen niet veel hoop op meer vrijheid in
het systeem.
Toch bleven er toen ook enkelingen die
de militaire agressie lel bekritiseerden.
Demonstranten konden echter rekenen
op arrestatie, werkkamp ol psychiatri-
sche inrichting. Mensen die niet mee
wilden doen aan per bedrijl opgezelle
vergaderingen waarin de arbeiders de
inval goedkeurden, kregen slechter be-
taald werk of ontslag. Andrej Sacharov,
een beroemd natuurkundige, veroor-
deelde de invasie in Alghanistan in het
openbaar. Hij werd verbannen naar
verre streken en daar onder polilietoe-

o.lIoudng van ClO_b<>tQ<W' t""_Ic!l1~....,,""""Il """. ••••-
rije was gebeurd twaal! jaar daarvoor.
De soldaten moesten ook toen al 'het
bevriende Hongaarse volk' verdedigen
tegen 'de contra-revolutionaire
vijanden' die dit land bedreigden. Moor
in plaats van hun wapens te richten op
de 'subversieve en reactionaire vijan.
den van het volk' stonden ze oog in oog
met de Hongaarse bevolking, die zich
massaal tegen de ongewenste Russi-
sche bezetters keerde. Een deel van de
sovjetIroepen bestreed de Hongaren lel
maar er waren ook troepen die zich ver-
broederden met de Hongaarse bevol-
king. De vreedzame discussies die
daaruit voortvloeiden zijn twaalf jaar
later ook in de Praagse straten weer te
zien ...
Ook in Praag waren de soldaten we-
gens 'dringende verzoeken om broeder-
lijke hulp'. Omdat het moreel van de

------AU~A--

De Russen en
oorlog
John Löwenhardt (red.)

~./ t~
. ~

"

Boedapest en Praag
SovjetIroepen vielen in '68 Tsjechoslo-
wakije binnen, zoals dat ook in Honga-

In de Sovjetunie wil de staat het leven
van de burgers totaal controleren.
Daarom noemt men zo'n samenleving
ook wel totalitair. Alles wordt geregeld
door de overheid; de gezaghebbers be-
palen wat je mag en wat je moet. wat je
te eten en te drinken krijgt. welke infor-
matie goed of slecht voor je is. En wat
slecht voor je is, dat krijg je niet te horen
ol te zien.
In het Nederlandse leger kom ik nog
steeds soldaten tegen die me vertellen
dat ze geen kOlliezetapparaten op hun
kamer mogen hebben. Ook geen tv.toe-
stellen. De ene keer horen ze een reden
zus, de andere keer één zo. Willekeur
dus. Want er is geen enkele zinnige re.
den aan te voeren om deze dingen te
verbieden. De krijgsmacht vertoont hier
en daar trekjes die overeenkomen met
de sovjetstaat die wij als onze vijand
beschouwen. Een overeenkomst met
een ideologisch systeem, waartegen
wij ons middels vele miljarden guldens
beschermen.

Een ander trekje is het gebrek aan vrij-
heid van meningsuiting. Verderop in
dit artikel valt te lezen dat niemand in
de Sovjetunie een afwijkende mening
mag laten horen.
In de Nederlandse krijgsmacht wordt
nog te vaak gezegd dat je het denken
beter aan anderen over kunt laten.
Soms is dat een grap, maar vaak is het
ernstig bedoeld, omdat velen een afwij-
kende manier van denken maar lastig
vinden. Voormalig luchtmachtollicier
Stelling liet dat denken niet aan ande-
ren over en uitte zijn afwijkende ideeën
over het gebruik van kernwapens open-
lijk. Zijn superieuren zagen daarin re-
denen om hem niet te bevorderen en
hem op vele manieren tegen te werken.
Maar nu terug naar de Sovjetunie.
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zicht geplaatst. In een inrichting ol
werkkamp sloot men hem niet op, daar
was hij te bekend voor in het buiten-
land, Met wie niet zo bekend was, wer-
den kortere metten gemaakt.
Sacharov is nu weer terug in Moskou,
maar opde huidige toestand kom ik nog
terug in dit artikeL

Ideologie
Eerst wil ik stilstaan bij de vraag wat
het meest kenmerkende is van het sys-
teem in de Sovjetunie. Volgens 'De Rus'
sen en oorlog' is dat de ideologie. Als je
dat woord letterlijk vertaalt. betekent
het; kennis van ideeen, van wal goed of
slecht is. En de sovjet-ideologie houdt
in dat de sovjet-staat het belangrijkste
is in het leven van de mens. Trouw aan
de slaat: als je dat niet bent, ben je geen
goed sovjetburger.
De staat maakt uit wat goed is en wat
niet; een individu heeft niel het recht
om een eigen gewetensoordeel Ie vol.
gen. De mens is geestelijk niet zelfstan-
dig in de sovjetstaat. Wie anders deilkt
dan de olliciële ideologie wordt door de
staat een 'vijand van het volk' genoemd
en tot misdadiger of geesteszieke be-
stempeld.
In leite is zo iemand niet een vijand van
het volk, maar een 'vijand van de ideo-
logie'.
Maar de sovjetstaat betitelt deze an-
dersdenkenden als vijanden van het
volk, wanl dan kan hij deze 'volksvijan-
den' uitspelen tegen de massa. Zij wor-
den uitgemaakt voor trouweloze bur-
gers, renegaten, ondankbaren tegen-
over de staat, parasieten van de maat-
schappij. Tegen zulke 'vijanden' wor-
den lastercampagnes georganiseerd.
In radiointerviews en ingezonden

Binnen de humanistische beweging is Mari.
Iyn French allang geen onbekende meer. Ze
schreef o.a. !wee feministische rOmanS, In
1910verscheen 'Ruimte voor vrouwen' en in
1980'Bloedend Hart', Beide rOmanShaalden
in Amerika miljoenen-oplagen en ook in Ne.
derland beleefden haar boeken diverse her.
drukken, Vorig jaar nog bield ~ijop het kon.
gres van de IHEU(de Inlernational Humanist
and Ethical Union) in Oslo een lezing over
hel thema ~elfrespekt.

Wat is er toch meI haar boeken aan de hand.
die bemind en bekritiseerd worden door zo.
wel een vrouwelijk als mannelijk (I)le~erspu-
bliek. Want het moel gezegd: haar boeken
zijn niet bepaald vriendelijk.
Het telkens weer terugkerende thema is de
vrouw als slachtoller in een door mannen
beheerste wereld en dal het geluk in ieder
geval niel van die kant zal komen. Waar ze
naar ik vrees gelijk in heeft. Het komt simpel
gezegd hier op neer: mannen sIreven naar
macht en seks. waarvan vrouwen al eeuwen
de dupe zijn.
Maar. vrouwen gaan wat Marityn French be-
Ireft ook niel vrij uit. Die hebben ook hel
nodige aan zich zelf te danken. Uiteindelijk
hebben beiden schutd. Haar boodschap is
wal dal betreft niel optimistisch. Waarom
haar boeken dan toch zo'n sukses zijn. zal
vooratsnog wel een raadsel blijven. Eenmo-
gelijke verklaring zou kunnen zijn. dal zij in
slaal is op Ie schrijven wal ze voelt en denkt
in een dialoog mei de lezer. En een andere
verklaring, dat zij lussen de afwas en hel

brieven veroordelen de 'goede' burgers
dan artikelen van schrijvers die zij on-
mogelijk gelezen kunnen hebben. Die
artikelen verschijnen ondergronds en
kunnen door de gemiddelde sovjetbur-
ger niet gelezen worden.

Behalve de binnenlandse bestaan er
ook de buitenlandse vijanden. Het Wes-
ten wordt voorgesteld als een goed ge-
organiseerde, door de VS geleide, sa-
menzweerder tegen de Sovjetunie en
andere socialistische landen. Volgens
de sovjet-ideologie is de pers in het
Westen een propaganda-apparaat, vol
van ideologische indoktrinatie en chan-
tage. De weslerse kranten staan vol
valse laster, vuile leugens, afgezaagde
verzinsels, enz. enz ...
Dit valt onder de inhoud van de ideolo-
gie van de staat. Hoe ver zou dat door-
werken in de geesten van de sovjelbur.
gers? Zouden zij vijandschap voelen
noor het Westen toe? Mensen die in de
Sovjetunie geweest zijn, constateren
een groot verschil tussen de olliciële
ideologie en de openheid van de bevol-
king naar het Westen toe.
Het zijn twee totaal verschillende we-
relden.
Als je de ideologie weg laat, zijn sovjet-
burgers niel haatdragend ol oorlogs-
zuchtig. Ze tonen veel menselijke
warmte in persoonlijke contacten met
Westerlingen.

Glasnost
Maar hoe de enkeling denkt en voelt, is
niet van belang in het sovjetsysteem.
De staat maakt uit hoe je moel aenken
en zorgt er via de geheime politie en
verklikkers wel voor dat bijna iedereen
zich daarbij aanpast. Zou dit systeem

~MARILYN
~FRENCH
HAAR MOEDERS

DOCHTER ~
~

~

ROMAN
verschonen van luiers door. onverbloemd
Overseks schrijft. Waarmee zijdit onderwerp
tegitimeerl. omdal seks ookeen deel van ons
dagelijkse en emotionele leven is. Nogafge.
zien van de machtsaspeklen die volgens
haar aan seks gekoppeld l:ijnen die zijgena-
deloos weel te analyseren. Een thema dat
ook in haar nieuwsle roman 'Haar moeders
dochter' naar voren komt. Ook ditmaal een

veranderen onder Gorbatsjov?
Sacharov mocht terugkeren uil Gorb,
er mocht meer openlijke kritiek gele-
verd worden. Maar sindsJeltsin van zijn
functie in Moskou is ontheven, mag er
ineens weer veel minder. Zal het weer
net zo gaan als na Chroesjtsjov?
Een systeem dat ideologisch zo stevig
in het zadel zit. zal niel erg snel kunnen
veranderen, want dan is er een totale
chaos. En een totale chaos kosl in die
sovjetomstandigheden zeker veel
bloed.
Het besle zou zijn dat de veranderingen
in de Sovjetunie lanzaam verlopen in de
richting van meer geestelijke vrijheid
voor iedereen. Maar daar kunnen wij in
hel Westen niet veel meer aan doen dan
erop hopen en ons er positief voor open-
stellen.

En ondertussen kunnen we onderzoe-
ken wat er bij onszelf allemaal nog be-
ter kan. Want het is toch merkwaardig
dal wij ons verdedigen tegen een be-
paalde ideologie mei behulp van een
krijgsmacht die trekken vertoont van
diezeIlde ideologie.
Op de KMS en de KMAzouden onderof-
ficieren en ollicieren zó opgeleid moe-
ten worden dat de krijgsmacht steeds
minder totalitaire trekjes krijgt.
Hopelijk gaat de afdeling Gedragswe-
tenschappen bij Defensie de noodzake-
lijkheid daarvan inzien, Want de gees-
telijke ontwikkeling van het individu is
in opmars. Ook in de krijgsmacht!

Wim Reinders
De Russen en oorlog' is een Aula Pocket. nr.
763, van uitgeverij Het Spectrum Ie Utrecht.
Een lelefoontje naar Rotterdam 010-4362144
levert je hel dichtstbijzijnde adres op waar je
het boekje voor f 5,~kunt kopen.

vrouwenboek. dat ongelwijfeld weer zijn
weg zal vinden naar het mannelijke le-
l:erspubliek.
Helboek is een zedenschels van de ongeloof.
Iijkehypocrisie van Amerika op seksueel ge-
bied. Hel verhaal van vier generaties vrou-
wen uit een familie. die allemaal gemeen
hadden dal ze zich gevangen voelden in hun
leven. En een roepende in de woestijn Waren
wanneer het de liefde betrof. Het wijd ver-
spreide gevoel dat mannen in deze maal.
schappij een vrouw niet meer te bieden heb-
ben dan ekonomische zekerheid. Je hoeft van
hen niels te verwachten. 1001 slaan seks op
een manier die vrouwen graag zouden wil.
len. Wanneer je meer verwacht kun je er (bij-
na) zeker van l:ijndat je te maken krijgl met
een tiranniserende bruut. Het enige waar je
als vrouw in de Amerikaanse samenleving
moeilijk onder uit kunt, is de norm dat je
zonder man niet kan teven en kinderen
krijgen.
Het is hel relaas van een vrouw die wel pro.
beert daar onder uit te komen en op veertig_
jarige leeltijd dan konstateert dat ze emotio.
neel berooid is en volkomen vervreemd van
haar kinderen. En dan alles in hel werk stelt
om met zichzelf in het reine te komen. Een
treurige. maar aangrijpende geschiedenis.
Maar wet een mei een boodschap die noch
door het vrouwelijke, noch door het manne.
lijke lezerspubliek genegeerd kan worden.

Freak Pol
'Haar moeders dochter' van Marilyn French
verscheen bij Meulenholl, 1981, 102 blz.
149,50.
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Indrukwekkende biografie van Berlolucci

'The lust emperor'

Bernorde Berlolucci maakte naam met films als 'La Luna' en vooral 'Nove-
cento I en I1'. Hij is een man van grote. imposante taferelen vol dramatiek
en historische betekenis. In zijn nieuwste film, 'The last emperor'. haalt hij
nog meer uit dan in zijn vorige produklies. Het levensverhaal van Pu Yi. de
laatsle keizer van China, is gevat in een aaneenschakeling van adembe-
nemende lokaties. indrukwekkende kledij en historische feilen. Daardoor
verliest de film. vooral in hel tweede gedeelte. soms de menselijke aspec-
ten en wordt een statisch. één-dimensionaal prentenboek. Maar wel een
prentenboek dat je nooit meer vergeet als je '1 eenmaal heht doorgebla-
derd!

In hel jaar 1908 bestijgt in Peking een
ventje van drie jaar de Drakentroon. Pu
Yi is nu keizer van het drieduizendjarig
rijk, al is hij daar bepaald niet gelukkig
mee. Hij is bij zijn moeder weggehaald,
en woont tussen honderden eunuchen
in het paleis dat het hart vormt van de
Verboden Stad. Als drie jaar later de
Republiek wordt uitgeroepen verandert
er aan het hof niets. De kleine Pu Yi, die
nooit leeftijdgenootjes ziet. groeit op als
een absoluut vorst en heefi geen weet
van het feit dat zijn rijk alleen nog maar
bestaat binnen de muren van de stad.
Wanneer Pu Yi na een paar jaar bezoek
krijgt van een van zijn broers, hoort hij

voor het eerst van de enorme sociale
omwentelingen in China.
Zijn Britse tutor verandert zijn leven in
die zin, dat hij hem niet uitsluitend als
een godheid behandelt. Pu Yi is daar
erg gelukkig mee, want hij krijgt een
tiets. en de tutor staat er opdat de jonge
vorst een bril krijgt. al verbiedt de eli-
kelle dal. Een god draagt immers geen
bril.
Als Pu Yi achttien is, en inmiddels ge-
trouwd met twee mooie Chinese vrou-
wen. stort het kaartenhuis om hem heen
eindelijk in. Peking wordt door republi-
keinen ingenomen en Pu en zijn beide
vrouwen gaan naar Tientsin, Een paar

jaar vermaken de drie zich als westerse
rijkelui. Pu zingt in nachtclubs (lang
niet slecht), maar begint toch steeds
meer te voelen dat hij is opgevoed om te
heersen. en dat hij dat ook wil.
Wanneer de Japanners in 1931 Man-
tsjoerije binnentrekken en Pu Yi een po-
sitie aanbieden als 'keizer' van de
nieuwe staat. accepteert Pu die geste.
Daarmee maakt hij de lout van zijn le-
ven, want hij belandt in Russische ge-
vangenschap, later in die van de Chi-
nese communisten en brengt tien jaar
door als anonieme krijgsgevangene.
Wanneer hij uiteindelijk in Peking. een-
maal in vrijheid gesteld, een baan
krijgt als tuinman in de botanische tui-
nen, is hij een totaal ander mens dande
kleine. liere keizer die hij was binnen
de muren van de Verboden Stad. Maar
tegelijkertijd beseft hij, dat hij vrij is, en
dat hij dat voorheen eigenlijk nooit is
geweest. Zijn beide vrouwen is hij kwijt;
de tweede is bij hem weggelopen toen
ze in Tientsin woonden. zijn eerste
vrouw is in een inrichting beland na
schandelijke manipulaties van de Ja.
panse geheime dienst.
Al heeft Bertolucci zich teveel vertild
aan de onmogelijke taak om alles zo
precies mogelijk te vertellen, waardoor
veel details nu juist onduidelijk blijven,
toch is 'The last emperor' een belevenis
van de eerste orde. Alleen al het leit dat
er voor het eerst in de geschiedenis bin-
nen de muren van de Verboden Stad
mocht worden gefilmd. is een fascine-
rende gedachte,
Chincr heeft voor miljoenen mensen
over de hele wereld een zeer magische
en intrigerende klank. en als je de loka-
ties ziet wcrar deze hlm zich afspeelt.

----::-::-

--- ----_. .
De driejarige keizer neemt een parade af in The Jast emperor' van BertolucCi

12 EGO. januari 1988

.'



Leo van Opzeeland

Occiciomie

Fatal attractian

L.v.a.

kan de neurotische vrouw geen af.
scheid meer doen van de kortstondige
relatie. Ze begint de advocaat te bellen,
wacht hem op bij z'n kantoor. zegt dat ze
een kind van hem verwacht. Wanneer
hij duidelijk laat merken dot hij von
haar avances niet gediend is. gaat de
vrouw nog verder. Ze bedreigt z'n gezin
en de geschiedenis vindt z'n ontkno-
ping in een badkamerscène. waarbij de
legendarische moord uit 'Psycho' van
Hitchcock verbleekt! Gelukkig komt het
bij de meeste avontuurtjes niet zo ver,
maar uit de reacties op de film blijktdat
iemand uit versmade liefde toch tot
heel gewelddadige wraakacties kan
komen! Glenn Close is een schitterende
minnares, Michael Douglas de beloag-
de advocaat.

fn Amerika heelt de dramatische film
'Fatal altracHen' von regisseur Adrian
Lyne al heel wat emoties veroorzaakt
door de grote herkenbaarheid van het
onderwerp. Een gelukkig getrouwde
advocaat maakt in een weekend dat z'n
vrouw met hun dochtertje bij haar ou.
ders is, een slippertje met een blondine,
die zich wat je noemt eenvoudig laat
veroveren. Kan gebeuren. Vervolgens

de militaire begraafplaats Arlington,
waar alle gesneuvelde helden met veel
vlagvertoon naar hun laatste rustplaats
worden gedragen. Hazard is een patriot
en zijn vaderland meer dan toegene-
gen, maar tegelijk is hij na al die jaren
tot het inzicht gekomen dat de oorlog in
Vietnam niet Ie winnen is. Wanneer
dan ook een jonge, veelbelovende offi.
cier, zoon van een vroegere wapenbroe-
der van Clell, te kennen geelt dat hij
noor het Iront wil. probeert Clell hem
tegen te houden. Maar natuurlijk goot
de jongen toch, en natuurlijk moet Clell
ook hem uiteindelijk op Arlington ter
aarde bestellen.
Sober, pessimistisch, rouwen humaan
tegelijk tekent Coppola de situatie rond
de hoofdfiguur. Tames Caan is erg goed
in vorm als deze Clell, J. B. Sweeney
speelt een prima bijrol als de jonge
held. Anjelica Huston en Mary Stuart
Masterson leveren eveneens roerende
prestaties als de respectievelijke
vriendinnen. Mooi!

James Caan en Anjelica Huslon in 'Garden ol
slone'

Gardens ol stane

Francis Coppola leverde met 'Apoca-
lyps now' de meest indringende
Vietnam.film al die ooit is gemaakt.
maar het onderwerp blijft hem inspire-
ren. fn 'Gardens ol stene' blijft hij dicht
bij huis: aan de hand "on de gebeurte-
nissen rond de militair Clell Hazard
schetst hij de gevolgen van die verre.
wrede oorlog voor het thuisfront. Ha-
zard heelt zowel in Koreaals in Vietnam
gevochten. Nu heeft hij een functie bij

seert. Hij gaat dan ook volledig door de
knieèn als hij in een kuuroord een jonge
Russische vrouw ontmoet. No een korte
romance vlucht de vrouw. overmand
door emoties, terug naar Rusland. Ro-
mono gaat haar uiteindelijk achterno.
vindt haar terug. maar houdt zich ook
don niet aan zijn beloften.
Wanneer hij jaren later, werkzaam als
ober op een passagiersschip, weer een
glimp von zijn grote liefde opvangt. is't
voor hem definitiel te loot.
'Occi ciornie' is een feest om naar te
kijken. Maslroianni steelt natuurlijk de
show, moor met nomen als Silvana
Mangano, Marthe Keiler en Elena Sofo-
nova zijn ook de kleinere rollen opti-
maal bezet. De lokaties en de prachtige
aankleding doen de rest.

Marcello Maslrojanni en E/ena Solonova in
'Occi ciornie'

•••••••kort:••
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dan is dal heel begrijpelijk. Een volko-
men andere cultuur vol pracht en prooI.
Vol kleuren die duidelijk niet-westers
zijn, met curieuze kapsels en ongeloof-
lijk kunstzinnige kleding. trekt aan het
oog van de toeschouwer voorbij. Per-
soonlijk had ik graag wat meer geweten
over de zieleroerselen van die man, die
in één mensenleven zoveel verschillen-
de posities heeft bekleed.
John Lane speelt de rol von Pu Yi vanaf
z'n IBe tot aan z'n 62e jaar heel bewon-
derenswaardig. maar toch blijf je als
kijker met vooral emotionele vragen zit-
ten. De beelden uit het eerste kwartier
van de film bevallen nog de meeste roe-
rende momenten: een klein kind dat
niets begrijpt van wat er om hem heen
gebeurt, dat verstoppertje speelt achter
de pilaren van het paleis. en dat lekker
in z'n badje zit te spelteren. omringd
door een groep verrukte eunuchen! Als
ook met de ouder wordende Pu Yi af en
toe dit soort korte scènes waren inge-
last, was het portret vollediger ge-
worden ..
Bovendien veronderstelt Bertolucci bij
zijn publiek een vrij gedegen kennis
van de recente geschiedenis van Chi.
na. Een voice.over die vertelt wat er
precies gebeurt. ook buiten de muren
van het paleis. en later in de relatie
tussen Japan. China en Rusland. had
het geheel iets toegankelijker kunnen
maken voor een breed publiek. Want
een film van 22 miljoen dollar moet toch
bedoeld zijn voor een breed publiek. Sla
er dus even de encyclopedie op na voor
je de film goot zien. Want je moet hem
zeker gaan zien!

Al klinkt hel nog zo Italiaans. de titel
'Occi ciornie' van de nieuwe film waar-
in Marcelllo MaslroÎoni schitter!. is
Russisch en betekent Zwarte ogen. Re-
gisseur is de uitgeweken Rus Nikita
Mikhalkov, broer van Andrei Koncha-
lovski. die het in het Westen ook al zo
primo doet. Mikhalkov heeft zijn lilm
gebaseerd op een aanlal verhalen van
Tsjechov, zijn grote idool.
De nu 64.jorige Maslroianni kreeg in
Cunoes een Gouden Palm voor de
hoofdrol in deze vermakelijke tragi-ko-
medie, en die prijs is volkomen ver.
diend. Mastroionni geniet zichtbaar
van zijn creatie als Romano. de kinder-
lijke leegloper, die een rijk huwelijk
heeft gesloten, moor die zich na 25 jaar
nauwelijks meer voor zijn gezin inleres-

EGO. januari 1988 13



.-

•

••

•

••

, •

.-
'.

••

•

•



De centrale vraag
in het leven
is niet
wat het leven
mij te
bieden heeft,
maar
wat ik
het leven
te bieden heb.

Victor Frankl



Sport en onderwijs

Bewindslieden voeren tegenstrijdig beleid

Deelman wordt het Ielst en meest geattaqueerd door (HBO)studenten.
Terecht. maar ook op andere terreinen. sportterein in dit geval. maakt het
ministerie van 0 en W er een raar rommeltje van.
Typerend was al het gerommel van staatssecretaris Ginjaar.Maas met het
vijlde CIOS. In Nederland waren vier van deze opleidingsinstituten voor
sportleiders en als er al een vijfde gewenst was. dan alleen in de zuidwes-
telijke hoek van Nederland. De overige regio's waren voorzien.

Maar nee hoor, niet wat Ginjaar-Maas
belrof. Die vond op de eerste plaats. dat
er een protestant-ehristelijk CIOS
moest komen (waar je dus op protes-
tant-christelijke wijze tennisballen
leerde opslaan) en op de tweede plaats,
dat een dergelijk CIOS in Eelde moest
komen, vlak bij Heerenveen waar al
zo'n CIOS was, Ginjaar-Maas had dat
toegezegd aan de (CDA)burgemeester
van Eelde, met wie ze naar het scheen
wel eens een vriendschappelijk sherry-
tje dronk.
Aangetoond was reeds, dat er totaal
geen behoefte aan een vijfde CIOS was.
De huidige CIOS-sen hadden al de
grootste moeite met het garanderen van
werkgelegenheid voor hun afgestu-
deerde leerlingen. Toen Ginjaar-Maas
mei Eelde kwam, gingen ze natuurlijk
helemaal steigeren. Maar de Tweede
Kamer moest er tenslotte aan te pas ko-
men om Ginjaar van haar heilloze pion
af te brengen. Dus werd het Goes.

Lichamelijke opvoeding
Minister Deetman deed intussen niet
voor Ginjaar onder. Terwijl allerlei on-
derzoeken hadden uitgewezen hoe be-
langrijk enige lichamelijke, sportieve
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scholing is voor de jeugd en hoe belang-
rijk de school is, waar het gaat om het
verwerven van een sportieve 'allitude'
inde rest van het leven, kwam Deetman
met het plan de vakleerkrachten op de
basisschool te loten verdwijnen en het
vak lichamelijke opvoeding in de hoog-
ste klassen van de middelbare school af
te schaffen. De leerlingen spijbelden
toch maar!
Het plan van Deelman druiste niet al-
leen totaal in tegen de opvallingen van
de toenmalige WVC-staatssecretaris
Van der Reijden, maar stond ook lijn-
recht tegenover de (latere) bevindingen
van de commissie 'Lichamelijke Opvoe-
ding en Sport', die door Van der Reijden
was geïnstalleerd om de aloude kloof
tussen het bewegingsonderwijs en de
sport nu eindelijk eens te versmallen.

Van oudsher huldigden de lichamelijke
opvoeders, de gymnastiekleerkrachten
dus. de opvattingen dat sport gelijk
slaat met presteren en dat het onder-
wijs juist de taak heelt niet het plezier in
presteren, maar het plezier in bewegen
aan te kweken. Een enorme schijn te-
genstelling , maar ze heerst nog steeds.
De spelende mens is voor de school, de
presterende mens voor de sport.

De door Van der Reijden ingestelde ad-
viescommissie vond al evenzeer, dat
die tegenstelling uitgewist diende te
worden. Plezier in bewegen of spelen
neemt toe, als je de techniek van dat
bewegen of spelen enigszins leert be-
heersen, en het is onzin om dan meteen
over prestatiedwang te spreken. Met
name zeer jonge kinderen bezitten die
zogenaamde prestatiedwang, omdat ze
graag leren (beter te worden), snel in-
structie oppikken en dus ook snel vorde-
ringen maken.
Een pleidooi dus voor vakleerkrachten
voor bij uitstek de jongste jeugd.

Bezuinigingen
Maar zoals het wel vaker in het onder-
wijs gebeurt; er moest bezuinigd wor-
den, daar waar pedagogisch het minst
bezuinigd kon worden. Zoals er bijvoor-
beeld ook bezuinigd moest worden op
de 'schooltuinen' in Amsterdam, een
schillerend project voor kinderen, die
per definitie te weinig in aanraking ko-
men met de natuur, maar die op hun
eigen veldje groente en bloemen kon-
den verbouwen en les kregen in de na-
tuur. Weg ermee, want het werd de sub-
sidiegevers te duur.

Zo halen de beleidsmakers hun eigen
doelstel1îngen onderuit. Maar des te
treuriger is het natuurlijk. als die be-
leidsmakers elkaar ook nog eens onder-
uit halen, zoals bij WVC en 0 en W het
geval is. Voor zonder twijfel aanzienlij-
ke bedragen worden adviescommissies
benoemd, die lange rapporten schrij-
ven. maar dan is er plots een Deetman,
die het werk volkomen waardeloos
maakt en tot de bureaula veroordeelt.
Sterker nog: die het tegendeel uitvoert
van wat in de adviezen werd vastge.
legd.
Met zijn laatste maatregel probeert
Deetman zelfs rechtstreeks geld te ont-
trekken aan de sport. waar hij immers
niets mee te maken heeft. Hij wil de
rijksbijdrage voor de huur van sportvel-
den door scholen intrekken, waardoor
de scholen voor de keuze staan om niet
meer buiten te sporten of de huur zelf te
betalen. Vaak huurden scholen velden
van sportverenigingen, die mede daar-
door de toch al stijgende tarieven nog
juist konden betalen. Deetman wil er
8.Smiljoen mee verdienen. Maar wat hij
werkelijk verdient is ontslag wegens
verregaande onbekwaamheid.

Hans van Wissen



lussen Iwee vuren
Indianen in Suriname

In Suriname leven ca. 13.000 India-
nen. De belangrijkste zijn de Caraï-
ben en de Arowakken. Zij leven ver.
spreid in kleine dorpjes in het oer-
woud. Nederland werd officieel ei.
genarese van Suriname op 10 mei
1667. na een verdrag met Engeland.

Na aanvankelijk verzet tegen de indrin-
gers. wenden de Indianen er zich aan,
eenvoudig weg Ie trekken als er te veel
overlast was doolde blanken. Vandaag
de dag beslaat die neiging nog steeds.
Het vrijwaart hen voor vernietiging,
stelt ze in staal de eigen cultuur en ge-
woonten in stand Ie houden en alleen
aanpassingen door Ie voeren als ze dat
wensen.
Daarom is er in Suriname nog steeds
een levende Indiaanse cultuur. Het
gaat weliswaar om een relatief kleine
groep. maar het is wel een groep die de
laatste tijd sterk in aantal gegroeid is.
De Indianen zijn als geen ander bekend
met het oerwoud. Ze weten hoe te over-
leven in deze natuurlijke omgeving.
Daarbij weten ze hun leven zo in te rich-
ten, dat het milieu geen schade onder-
vindt.

Bouterse en Brunswijk
Suriname is een dunbevolkt land. De
meeste mensen wonen dicht in en rond
Paramaribo. Indianen in Suriname
hebben daarom altijd de ruimte gehad
om te overleven. Zij deelden het bos met
de bosnegers, waarmee ze een goede
verstandhouding opbouwden.
Sinds de rebellie van Brunswijk is er
echter een dramatische wending geko-
men in het lot van de Indianen. Bruns-
wijk is van bosneger-afkomst en voert
vanuit de jungle een guerrilla tegen het
bewind Bouterse. De laatste antwoordt
met tegengeweld en achtervolgt de
Groep-Brunswijk tot in het oerwoud.
Omdat de bosnegers aan de kant van
Brunswijk lijken te staan, hebben ze
van de militairen weinig goeds te ver-
wachten. Ze vluchten dan ook op grote
schaal, vooral naar Frans Guyana.

Maar in de bossen wonen ook Indianen.
Zij kennen de weg, ze zijn er thuis. De
militairen niet en zij proberen daarom
de Indianen in te schakelen als gids.
Vluchtende bosnegers proberen zich
soms te verbergen in de Indiaanse dor-
pen. Daarbij zoeken ze bondgenoten on-
der de Indianen. De Indianen zijn echter
van mening dat het conflict tussen Bou-
terse en Brunswijk hun niet aangaat en

daarom weigeren ze partij te kiezen.
Ze zeggen: wij kiezen partij voor ons-
zelf. Dat is hard nodig want het gevolg
van het conllict is. dat ze tussen twee
vuren terecht zijn gekomen. Zowel de
volgelingen van Brunswijk als de mili-
tairen proberen de Indianen te paaien
of onder de druk te zetten. De Indiaanse
bevolking voelt zich nu bedreigd en gro-
te groepen verlaten hun dorp om ver-
derop een woonplaats te vinden. Dat is
echter niet gemakkelijk want de gren-
zen van het land zijn bereikt.

Indianen vluchten
Vluchten blijkt vaak de enige mogelijk-
heid te zijn. Velen zijn naar Frans Guya-
nagegaan. In de daar ingerichte vluch-
telingenkampen is echter geen plaats,
want het is daar al vol gevluchte bosne-
gers. Omdat ze bij die partij niet willen
horen, zoeken ze een plaatsje bij verre
verwanten of andere bekenden. Die
moeten van hun armoe de vluchtelin-
gen in leven zien te houden. En dat is
extra moeilijk, omdat het aanleggen
van tuinen in de jungle veel tijd vergt en
omdat de hulpverleningsinstanties de
Indianen niet kunnen vinden.
Andere Indianen vluchten naar Para-
maribo. Daar zijn ze veilig voor het ge-
weld in de bossen. maar ze komen er
onder controle van het leger. Werk is er
niet te vinden en de voedselsituatie is
nijpend. zeker voor mensen die zo arm
zijn als de Indianen.
Onder de achterblijvers zijn inmiddels
slachtoffers gevallen. Er zijn aanvallen
op Indiaanse dorpen geweest. waarbij
doden vielen. ontvoeringen plaats von-
den en huizen en velden zijn verwoest.

Indianen zijn de oorsponkelijke bewo-
ners van Suriname. Omdat er altijd ge-
noeg ruimte was, konden de Indianen
zelf bepalen in welke mate ze contact
wensten met de feitelijke machtheb-
bers. Ze hebben zich nooit bekommerd
om de vraag of hun gebruik van de
grond wel een wellelijke basis had. In-
dianen bewonen en gebruiken land dat
volgens de Surinaamse wetten staats-
bezit is. Als de regering grond wil ver-
kopen aan buitenstaanders, dan kun-
nen zij protesteren, maar het zou niets
helpen.
Indianen denken niet op deze wijze over
bezit en gebruik van grond. Land be-
werk je en zolang je dat doet. behoort
die grond bij jou of behoor jij bij de
grond. Indianen hebben altijd de ruim-
te gehad, de macht hadden en hebben
ze niet. Hun hele bestaan is nu dus on-

zeker geworden. Deze schok vormt voor
veel Indianen een begin van bewust-
wording van hun wankele positie.
Daarom zijn ze begonnen hulp te zoeken
bij buitenstaanders. Om te leren hoede
wet in elkaar zit en om een noodzakelij-
ke juridische basis te leggen voor hun
bestaan.

Steun van Nederlanders
Dat is niet alleen een juridische zaak,
het is ook een zaak van bewustmaking
van andere Surinamers. Vanuit Neder-
land kan op de situatie in Suriname
veel invloed worden uitgeoefend. De
Surinamers in Nederland kunnen hun
groepsgenoten in eigen land wijzen op
de tekortkomingen in de wetgeving en
het respect voor de oorspronkelijke be-
woners. Los daarvan realiseren de Indi-
anen zich nu dat het hun aan veel ken-
nis ontbreekt om een volwaardige
plaats te kunnen innemen in de Suri-
naamse samenleving.

Het is om al deze redenen dat de vereni-
ging Tukayana (in Nederland wonende
Surinaamse Indianen) toegetreden is
tot de stichting Musiro. Musiro en Tu.
kayana zullen samen proberen grote
groepen van de Nederlandse bevolking
te informeren over het bestaan van Su-
rinaamse Indianen. Zeker voor de oor-
spronkelijke bewoners van een land
waar Nederland zolang de touwtjes in
handen heeft gehad. bestaat er een mo-
rele verantwoordelijkheid. Indianen
mogen daarom op de eerste plaats van
Nederlanders steun verwachten voor de
pogingen om verbeteringen aan te
brengen.
(Overgenomen uit MUSIRO.uitgave van Mu-
siro. stichling voor Indiaanse Cultuur. Se.
kretariaat: Lee de Jong. Oeverstraal33. 3961
AMWijk bij Duurstede. Tel: 03435.75150)
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"Iedereen moet hier gemakkelijk binnen
kunnen komen"
Over de Bureau's voor Individuele Hulpverlening (BIH's)

DPKL

Het BIH.Oosl is gevestigd aan de MeppeJerstraarweg in Zwolle.

sectie individuele hulpverlening

lier waarop het SCC haar visie op de
problematiek van een klient kan aange-
ven, maar ook zaken als hoe funktio-
neert betrokkene, wat is er tot aan dat
moment voor hulp aan klient gegeven,
wat zijn de wensen en verlangens van
de klient m.b.t. de hulpverlening en
wat is de motivatie voor een behande-
ling, Dat is de normale verwijzingpro-
cedure.
Daarnaast kon elke hulpverlener aan
de basis zelfstandig, los van de andere
leden van de SCC, een verwijzing doen
naar een BIH;ook kommandanten kun-
nen, indien kliënten dat willen, mensen
verwijzen. Een laatste mogelijkheid is
dat mensen zich zelf kunnen aanmel-
den, dus los van de hulpverleners opde
kazerne.
Hoewel dat laatste heel duidelijk om-
schreven staat zijn we daar in de prak.
tijk, in de loop der tijden, anders over
gaan denken. Ons uitgongspunt is: Ie-
dereen moet hier gemakkelijk binnen
kunnen komen. Er moet geen drempel
zijn, dat is hier, bij het BIH-Oost, ook
bijna letterlijk zo: wanneer je op de bel
drukt gaat direkt daarna de deur open.
Wel was het zo dat de praktijk uitwees
dat er zoveel mensen rechtstreeks bin-
nen kwamen dot dot het werken soms
ernstig bemoeilijkte. Wij hanteren nu
de volgende werkwijze. Wanneer een
dienstplichtige zich rechtstreeks aan-
meldt dan gaan we, telefonisch, na of
hij al bij de eerste lijnshulpverleners is
geweest.lsdat niet zodan verwijzen wij
ze alsnog noor de eerste lijn, We halen
ze nog slechts uitsluitend hier noor bin-
nen wanneer de relatie tussen kliënt en
hulpverleners op de kazerne verstoord
is.

Kun je iets vertellen over het kliënten-
bestand?
In 1986 hebben zich ruim duizend
kliënten bij ons buro in Zwolle aange-
meld, waarvan grofweg driekwart
dienstplichtig personeel is. Daarvan is
weer het grootste deel afkomstig van de
infanterie (ook de grootste groepering
in ons werkgebied). De onderverdeling
van het beroepspersoneelleert ons dat
TS'ers en de lagere onderofficiersran-
gen de grootste groeperingen vormen,
maar ook kapiteins en majoors zien we
hier regelmatig. In ieder geval geldt dat
alle rangen bij het BIHwel bekend zijn

i' als kliënt.,,
:t Vertel eens iets over de aard van de
~ problematiek bij dienstplichtigen zo-
~ wel als vrijwi/lîg dienenden.
Wezenlijk verschilt dot niet zo veel van

Wat zijn de belangrijkste taken/werk-
zaamheden van een BlH?
De belangrijkste taak is hulp verlenen
aan individuen of groepen binnen de
krijgsmacht (landmacht). Daarnaast
hebben we nog een aantal andere ta-
ken, zoals het coördineren en begelei-
den van de hulpverlening aan de basis
(de SCC's op de kazernes): het, ge-
vraagd en ongevraagd, adviseren aan
kommandanten zowel over individuele
als strukturele problematiek: het signa-
leren van problemen uil ons werkge-
bied aan de stafgroep; het verwijzen
van klienten noor andere instanties zo-
wel binnen (bv. de stalgroep) als buiten
de SIH(bv. hospitaal. RIAGG). Ten slot-
te is nog een laatste taak het verzame-
len van onderzoekgegevens uit het
werk wat we doen voor de stalgroep dat
mogelijk gebruikt kon worden voor bijv.
nieuwe vormen van hulpverlening als
wel I.b.V. beleidsadviezen.

Taken van een BIH

Hoekomen mensen bij een BIHterecht?
Dat kan op heel verschillende manieren
plaatsvinden. Het grootste deel van on-
ze klienten komt via de verwijslijn SCC-
BIH.Dat betekent dat mensen verwezen
worden door het SCC naar het BIH,
Daarvoor hebben we een verwijslormu-

Bureau Individuele Hulpverlening-Oost

Hoe is zo'n BlH samengesteld?
Zowel het SCC als het BIH kennen de-
zeilde multi-disciplinaire samenstel-
ling. Bij het BIH wordt de grootste in-
breng geleverd door psychologen, de
enige discipline die in een SCC ont-
breekt. Wij hebben de beschikking over
drie psychologen; daarnaast bestaat
het team uit een arts, een bedrijfsmaat-
schappelijk werker en op part-time ba-
sis de GV-groep (aalmoezenier, domi-
nee en raadsman). Naast deze hulpver-
leners hebben we nog een aantal admi-
nistratief-organisatorische medewer-
kers zonder welke het buro niet zou kun-
nen funktioneren.

Hoe ziet de organisatiestruktuur van de
$lH eruit?
De SIH is een sektie van de Direçtie Per-
soneel Koninklijke Landmacht. Zoals
gebruikelijk in de krijgsmacht bestaat
deze sektie in de eerste plaats uit een
stafgroep in Utreçht met daaronder vier
BIH's te Utrecht (Centrum), Den Bosch
(Zuid), Zwolle (Oost) en Seedorf (Noord-
Duilsland). Verder vind je, op ieder on~
derdeel ter grootte van een bataljon of
afdeling, de Sociale Coördinatie Com-
missies(SCC's). Je hebt dus, in militaire
termen vertaald, drie echelons indivi-
duele hulpverlening: SCC's, BIH's en
Stofgroep.

.•Hij loopt bij het BIH" is een kreet die je binnen de krijgsmachtUandmachtl
steeds vaker kunt horen vallen. Dat is ook niet zo verwonderlijk. want
jaarlijks maken zo'n 3500 militairen gebruik van de diensten van één van
de BtH's. Ondanks die steeds toenemende belangstelling en bekendheid
zijn er nog steeds grote aantallen mensen binnen de krijgsmacht, die nog
nooit van een BIH hebben gehoord. laat slaan dat men enige notie heeft
wat het doet en vooral wat het kan betekenen voor mensen.
Over individuele hulpverlening in z'n algemeenheid en het werk vaD de
BIH's in het bijzonder sprak EGO met luitenant-kolonel ans en psychothe-
rapeut Hemrnie Kruse. hoofd van het BIH-Oost.
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'.__ ._------,"'--------_.
..Tol de 'werkproblemen. van dienstplichtigen horen bijvoorbeeld leegloop. het ontbreken
van voldoende zinnig werk. "

ontslag. Met name bij dienstplichtigen
komt het voor dat we iemand tijdelijk
niet geschikt vinden en wordt er door
ons geadviseerd betrokkene buitenge-
woon dienstplichtig te stellen. Bij dit
soort oplossingen doe je dus iets aan de
draaglastverlichting .
Anderzijds kun je kijken of er iets aan de
draagkracht van iemand te doen is. dat
heeft met de persoon zelf te maken. Dan
spreken we van een individuele behan-
deling van de persoon. Wat we doen is
eigenlijk voortborduren op hulpverIe.
ning zoals mensen dat bij en met elkaar
ook doen. alleen op een meer gespecia-
liseerde manier.

Licht dat eens toe.
Waar we in de hulpverlening nogal
eens voor kiezen is wat we noemen een
gedragstherapie. De draagkracht van
iemand proberen te vergroten door hem
alternatieven aan te bieden en hem te
leren met die alternatieven te werken.
Dat doe je op een manier zoals we alles
hebben geleerd door het belonen. sti-
muleren van gedrag dat wijst in de rich-
ting van het doel waar de kliënt voor
gekozen heeft en hel niet belonen van
gedrag dat verstorend werkt om het
overeengekomen doel te bereiken. Dat
is kenmerkend voor de gedragsthera-
pie. Je beschrijft samen het probleem, je
slelt samen een doel en dan go je sa-
men op weg om dal doel te bereiken.
Dat noemen we een therapie.
Er zijn ook andere behandelingen mo-
gelijk. Iemand zit in een identiteitspro-
blematiek, iemand die wil kijken naar
zichzelf, die vragen stelt als: wie ben ik.
wat wil ik, wat is mijn streven. In zo'n
situatie zoek je een andere behande-
lingsvorm, een explorerende, ontdek.
kende behandeling.
Weer iets anders is wanneer iemand zit
met verwerkingsproblematiek. Dan is
het heel plezierig dat er iemand is tegen
wie je kunt praten en vooral iemand
gevonden te hebben die je het gevoel
geeft dat hij je begrijpt en dat de last die
je voelt daardoor voor een deel gedeeld
kon worden. Maar er zijn ook speciale
therapieën om te verwerken.

~.--

Wanneer wordt iemand doorverwezen
naar de staf?
Wat we bij de £ndividuele Hulpverle-

Behandeling
Wal moeten mensen zich voorstellen bij
een zinsnede als 'hij is in behandeling
bij het BIH'?
Ik vind dat niet zo eenvoudig om daar
een antwoord op te geven, maar laat ik
het proberen. Wat wij als eerste doen is
kijken hoe het probleem eruit ziel. Dan
kijken we naar de draaglast en de
draagkracht van iemand. Enerzijds
kunnen we de draaglast trachten te ver-
lichten. Dan richt onze behandeling
zich op strukturele hulpverlening, bv.
een verplaatsing van mensen. In dit
verbond is de meest extreme oplossing

tairen).
Een andere groep zijn de kontaktuele
problemen. het aangaan en onderhou-
den van kontakten met anderen. Door
kun je ook onder rekenen pesterijen,
diskriminatie. het voor zichzelf opko-
men ól dat in het geheel niet kunnen ól
slechts op agressieve wijze.
Dan zijn er nog de relatieproblemen tus-
sen het individu en de voor hem belang-
rijke personen om hem heen. bijvoor-
beeld problemen met het gezin. de part-
ner (omgang, seksuele problemenl. on-
zelfstandigheid van èén van de part.
ners, angst voor de partner. opvoe-
dingsproblemen met de kinderen, taak-
verdeling binnen het gezin.
Verwerkingsproblemen van schokken-
de gebeurtenissen, zoals bv. bij een
echtscheiding, ernstige ziekte of over-
lijden van een partner, ouders of kinde-
ren.
Problemen uit het verleden is ook een
aparte groep. Allemaal hebben we al-
lerlei dingen in ons leven meegemaakt.
Dat kunnen opvoedingsproblemen zijn.
maar ook traumatische ervaringen. Iets
wat de laatste tijd nogal in het nieuws
is zijn incestervaringen.
Een laatste probleemgebied zijn versla-
vingsvormen. waarbij wij ons niet bezig
houden met hard-drugsverslaving.
Soft-drugsverslaafden komen we ook
niet zo vaak als kliënt op onze buro's
tegen, die zoeken vaak hun eigen weg
binnen eigen hulpverleningskanalen.
Alkohol- en gokverslaving worden wel
door de individuele hulpverlening be-
handeld.

elkaar. Wat je in ieder geval kunt kon-
stateren is dot de problemen, waar
mensen buiten de krijgsmacht hulp
voor vragen bij bepaalde instanties, de.
zelfde zijn als waar de mensen binnen
de krijgsmacht hulp voor vragen. Het
enige dat je kunt zeggen is. en dat geldt
met name voor dienstplichtigen, dat
door de dienst een aantal problemen
zichtbaar worden.
Na onderzoek, want mensen komen
doorgaans niet met een bepaald pro-
bleem maar met klachten, kunnen we
inderdaad wel een aantal probleemge-
bieden onderscheiden.
Dat zijn problemen met de levensfase.
Ieder mens maakt in zijn leven een aan-
tal jasen door. zoals het volwassen wor-
den, het loskomen van thuis. identi-
teitsproblematiek. seksuele problemen
in de belevingss!eer van iemand. Voor-
al bij dienstplichtig personeel maken
dit soort zaken vaak onderdeel uit de
problematiek.
Een tweede groep zijn de werkprobIe.
men. Dat kan bv. zijn dat het werk te
hoge eisen aan iemand stelt of omge-
keerd. Dat komt wat minder vaak voor
bij dienstplichtigen in tegenstelling tot
bv. leegloop, het ontbreken van vol-
doende zinnig werk. Wat ook onder de-
ze kategorie thuishoort zijn de proble-
men met het leiding geven zelf als wel
het aksepteren van leiding en het om-
schakelen van de ene funktie naar de
andere funktie (denk in dil verband aan
de karrièregang van beroepsmili-

De geboren en getogen Amsterdam-
mer Hemmie Kruse deed in 1976 als
kontraktarls zijn intrede in de militai-
re organisatie_ Hij hmktioneerde als
arts op zeer uiteenlopende plaatsen
en lunkties. Door persoonlijke inte-
resse en hel werk kreeg hij belang-
$telling voor andere vormen van
hulpverlening en begon hij aan de op-
leiding voor psychotherapeut. Sinds
1985 is hij als psychotherapeut werk-
zaclln bij de Sectie Individuele Hulp_
verlening (SIH) en wel als haald van
het BIH.Ooslte Zwolle.
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"Alkohol-en gokverslavingwordenook be-
handeld".

ning doen is dat mensen zich in bepaal-
de behandelingsvormen specialiseren.
Zo heeft de staf zich gespecialiseerd in
bv. alkoholverslaving. Dat zouden wij
hier ook kunnen doen, maar het is veel
praktischer om zo'n kliënt dan te verwij-
zen, Dat geldt voor nog een aantal ge-
bieden, zoals krijgsraadrapportages,
psychodiagnostiek, behandeling van
ex-Libanongangers en de behandeling
van personeel van de Koninklijke Mare-
chaussee.

Therapie
Het woord therapie viel ZoëVerl. Veel
mensen denken bij een therapie aan
iets engs. Herken je dat?
Zeker. In z'n algemeenheid denken
mensen bij een therapie direkt aan 'gra-
ven in je jeugd', aan 'uitgewrongen'
worden. Psychologen en psychiaters
zijn 'zieleknijpers'. Dat is het natuurlijk
niet, er worden geen zielen uitgekne-
pen. Wel is het zo dat door te praten,
naar jezellte kijken, naar je eigen rol in
het probleem, dat dat soms een pijnlijk
proces is en dat kan afweer oproepen.
Ook schaamtegevoelens kunnen door
een behandeling worden opgeroepen.
Het is op zich al pijnlijk dat je als vol-
wassen mens hulp behoeft, dat je het
niet zeil kunt, dat je de hulp van een
ander nodig hebt om uit een probleem
te komen. Dat is gewoon een pijnlijke
ervaring. Daar komt nog bij dat bij hulp-
verlening in onze organisatie nog een
onder soort vrees om de hoek komt kij-
ken, namelijk dat de hulpverleners ook
militairen zijn. Wat gebeurt er met dat-
gene wat ik verleI? Gaan ze er mee naar
de kommandant?

Je zegt het op een manier a/sof zoiets
uitgesloten is.
Dat is ook zo. Deeerste keer dat iemand
bij ons komt, bespreken we dal. Niets
van wat een kliënt bij ons vertelt goot
zonder zijn medeweten naar builen.

In z'n algemeenheid hebben mensen
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schroom om bij de hulpverlening te-
recht te komen. Daar komt voor militai-
ren nog bij, dat het niet direkt stimu-
leert dat ze bij een hulpverleningsorga-
nisatie binnen het eigen bedrijf terecht
komen. Versterkt de krijgsmachtkulfuur
die terughoudendheid ook nog niet
eens?
Ongetwijfeld. Ik denk dat in de militai-
re organisatie nog steeds een beeld in
stand wordt gehouden van stevigheid,
je eigen problemen op kunnen lossen,
niet zwak zijn. enz. Een sfeertje met ma-
cho-achtige trekken, in ieder geval as-
pekten die haaks staan op hulp vragen.
Dat is zonder meer een extra belasting
voor militairen die hulp behoeven.

Strukturele oplossingen
Hulpverlening binnen de krijgsmacht,
Botst dat soms?
Meestal niet, een enkele keer wel. Het
botst soms wanneer je zoekt naar een
strukturele oplossing. Daarbij komen
we tot een rapportage aan Directie Per-
soneelszaken, waarin we iets advise-
ren dat ze niel kunnen bieden. Don
moeten we zoeken noor andere oplos-
singen. Hel kan ook gebeuren dat tij-
dens een behandeling het een kliënt
steeds duidelijker wordt. dal. ZO<llshij
tegen zijn bestaan aankijkt dil niet
meer korrespondeert met het beeld dot
hij van de organisatie heeft.
Dot is hartstikke triest, zeker wanneer
iemand al vrij lang in die organisatie
heeft gewerkt. In zo'n situatie kan het
onvermijdelijk zijn dat je als behande-
laar met de kliënt goot werken aan het
zich losmaken van die organisatie,
Daarnaast krijg je, omdat je met indivi-
duen uit dezelfde organisatie te maken
hebt, veel informatie over de organisa-
tie zeil. Wanneer dat steeds dezellde
informatie is kan er een moment komen
dot je zegt dal er iets struktureels moet
worden gedaan. Wanneer je die infor-
matie - uiteraard zonder nomen te noe-
men - gaat bundelen, op schrift stelt en
in de organisatie noor boven brengt,
dan hoet je soms niet op veel bijval te
rekenen.
In z'n algemeenheid gesproken worden
onze adviezen en rapportages door
kommandanten zowel als 'Den Hoog'
zeer serieus genomen.

Bij de hulpverlening gaat het overal in
de allereerste plaats om de mens. Dat
geldt ook voor de Individuele Hulpver-
lening in de krijgsmacht?
Zonder meer, het staat ook in de naam:
individuele hulpverlening.

Zo simpel is dat?
Dot denk ik weL Wel is hel zo dat hulp-
verleners zowel als kliènlen Ie maken
hebben mei één en dezelfde organisa-
tie. Bij het zoeken naar een oplossing
loop je soms tegen grenzen op. Het heett
geen zin om dingen te vragen waar de
organisatie niel aan kan voldoen. We
kunnen moeilijk opeisen dot er ergens
een kazerne wordt gebouwd om iemand
te kunnen overplaatsen. In die zin is de
organisatie bij onze hulpverlening op
de achtergrond aanwezig. Moor onze

organisatie staat ook open voor de indi.
viduele hulpverlening. Wanneer een
organisalie in haar personeelsbeleid
zegt te sireven de militair op die plaats
te krijgen waar hij of zij het bestto! zijn
of haar recht komt, don mag jeverwach-
ten van ons als hulpverleners in die or-
ganisatie dat we niet alleen het indivi-
du behandelen, d.w.z. helpen zich te
ontwikkelen naar en in zelfstandig-
heid, maar ook van de organisatie ver-
wachten dat zij ons helpt dot mogelijk te
maken. Die medewerking van de argo.
nisatie is er op vele manieren. Dot is
een sterk punt van een ingebouwde
hulpverlening.

Drempels
DelndividueleHulpverlening is, met de
aanloopperiode meegerekend, nu zo'n
tien jaar in de krijgsmacht werkzaam.
Heb je het idee dat er nog steeds drem-
pels zijn?
In de eerste plaats - dat is eigenlijk
geen drempel - lopen we nog sleeds
tegen een slukje onbekendheid op. Het
komt nog vaak, in ieder geval veel te
vaak, voor dat mensen niet op de hoog-
te zijn van deze vorm van individuele
hulpverlening.
In de tweede plaats heb ik de indruk - ik
zeg met nadruk indruk - dat bij het be-
roepspersoneel nog steeds een tendens
volt waar te nemen van 'bij de Individu-
ele Hulpverlening moet je nooit terecht
komen want dan is het afgelopen mei
je'.
Op de vervolgopleidingen, waar we
zelf voorlichting geven over ons werk,
merk je dat mensen dat beeld al aardig
hebben bijgesteld. Dat zijn mensen die
in de praktijk van het werk tegen pro-
blemen zijn opgelopen die ze zell niet
op hebben kunnen lossen. In dit soort
gevallen weet men gelukkig steeds
sneller de weg naar de hulpverlening te
vinden. En wat dat 'einde karrière' be-
treft: dot is onzin, klinkklare onzin, Er
zijn teveel voorbeelden van mensen die
bij ons als kliënt in behandeling zijn
geweest en daarna hun karrière ge-
woon hebben vervolgd. In het ergste ge-
val staat de karrière gedurende hel be-
handelingsproces stil, dat is dus tijde-
lijk. Dol is don de prijs die soms, maar
long niel altijd. betaald moel worden
om van je probleem af Ie komen.
In principe is het zo dol iemand die bij
ons komt, geholpen wordt en dol de or-
ganisatie blij is wanneer ze weer een
volwaardige kracht terugkrijgt. Dat is
ook feitelijk de reden waarom de krijgs-
macht de organisatie van de Individu-
ele Hulpverlening in hel leven heett ge-
roepen. Ze hebben ons niet als een soort
luxe opgericht. Moor als een noodzake-
lijke vorm van hulpverlening, waar de
militaire organisatie voordien niet over
beschikte.

Bedankt voor het gesprek
Wim Heij





De kleren van de keizer

De beurskrach en de economische crisis
Sinds 1982 stegen de aandelenkoersen voortdurend. Record na record
werd gebroken. Heagen. Nakasone, Thateher. Kahl en Lubbers vertelden
iedereen dat hun economische beleid succesvol was: 'Kijk eens wat de
keizer een schitterende kleren draagt'. Maar helaas. de recente crash op
de beurs van WaU Streel maakte duidelijk dat de keizer piemelnaakt was.
In plaats van dat het goed gaat met de economie. gaat het juist bereslecht.
De economische groei is nog steeds verschrikkelijk laag. er zijn nog steeds
tientallen miljoenen werklozen in de westerse industrielanden en onder-
nemingen zien er. ondanks torenhoge winsten, nog steeds geen brood in te
investeren.
Bang voor een economische crisis als in de jaren dertig, die werd ingeluid
door de bekende beurskrach van 1929. hoeven we niet te zijn. We zitten er
namelijk nog steeds middenin.

se economieën de economische groei
zouden moeten gaan stimuleren. Zij
zouden dat mede moeten doen om de
problemen waar de Amerikaanse eco-
nomie mee kampt te verlichten. In okto-
ber werd echter duidelijk dot:
o de problemen in de Amerikaanse
economie groter waren dan verwacht
en

b West Duitsland niet langer bereid
was de economische groei te stimu-
leren.

Sterker, de Westduitsers verhoogden
hun rentetarieven, wat in de regel leidt
tot een lagere economische groei!
Beleggers in aandelen kregen toen in
de gaten dat een hogere economische
groei er niet in zat. Sterker. er was zelfs
een kans op een iorse doling van de
economische groei. Zeker wanneer de
Amerikaanse regering van plan zou zijn
harde maatregelen te treffen om hoor
betalingsbalans- en begrotingstekort te
verminderen.
De schaar dreigde zich nog verder te
openen. Toen de Amerikaanse minister
van financiën Baker vervolgens bekend
maakte dat de Verenigde Staten in het

Maandag 19oktober 1987kelderden op
de hele wereld de aandelenkoersen.
Nadat de aandelen sinds de herfst van
1982drie maal zo veel waard waren ge-
worden, waren ze opeens nog maar
twee maal zoveel woord. De helft van
de enorme koerswinst was dus in één
klop verdwenen. Hoe zit dot? Waarom
stegen de aandelenkoersen sinds 1982
zo gigantisch en waarom kelderden ze
een paar maanden geleden opeens?

Hoge winsten
Na de diepe economische neergang van
de jaren 1980~82begonnen de winsten
van ondernemingen eind '82 weer te
groeien. Tegelijkertijd begonnen de
aandelenkoersen fors te stijgen. Beleg-
gers verwachtten dat hogere bedrijfs-
winsten zouden leiden tot een snel eco-
nomisch herstel. Zeker nadat boven-
staande conservatieve regeringslei-
ders hadden verzekerd dat het bedrijfs-
leven geen strobreed in de weg zou wor-
den gelegd. groeide het vertrouwen in
de economie enorm. Niets stond een
snel economisch herstel nog in de weg.
De aandelenkoersen reageerden met
stijging na stijging. De beleggers no-
men als het ware een voorschot op een
florerende toekomst. Moor terwijl de
koersen bleven stijgen, viel de econo-
mische ontwikkeling tegen. Er voltrok
zich een schaarbeweging: het verschil
tussen de sterk stijgende aandelen-
koers-ontwikkeling en de lage econo-
mische groei werd steeds groter.

Angst voor recessie
Eigenlijk konden er twee dingen gebeu-
ren. Of de economische groei zou lors
moeten toenemen. of de aandelenkoer-
sen wuden moeten gaan dolen. In de
loop van 1987kwamen de zeven belang-
rijkste westerse industrielanden over-
een, dot de sterke Westduitse en Japan-
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vervolg alleen nog maar zijn eigen
broek zou optrekken (omdat Wesl Duits-
land weigerde de wereld-economie te
stimuleren) brak onder aandelenbeleg-
gers de pleuris uit. Dat hun hoge koer-
sen gebaseerd waren op lucht wisten ze
al. maar nu werd de hoop op een echt
economisch herstel definitief de bodem
ingeslagen. Ze realiseerden zich dat
ook in de nabije toekomst hun handel
op lucht gebaseerd zou blijven.

Weinig veranderingen
Misschien is de recente crash op Wal!
Street geen voorbode van een nog
diepere economische crisis. Het was in
ieder geval wel een signaal dat het met
de wereldeconomie nog steeds slecht
goot. Gezien het economisch beleid in
de grote landen is het ook niet waar.
schijnlijk dal het binnenkort veel beter
zal gaan met de wereldeconomie. Zodat
we blijven zitten met een lage economi-
sche groei en de werkloosheid waar-
schijnlijk hoog zal blijven.
Over het algemeen zal er niet zo veel
veranderen als gevolg van de beurs-
crash. Hoewel, de verkoop van Por.
sches is scherp gedaald en op Mallorca
zijn alle orders voor de bouw van luxe
jachten afgebeld. De bonanza van de
beurs-yuppies is voorlopig voorbij. Ook
zij weten nu dat de keizer naakt is. De
tientallen miljoenen werklozen in de
westerse industrielanden wisten dat al.
Want als zij geen werk hebben, wie
moet dan de kleren van de keizer
naaien?

Wessel Visser

'Kleurloos'
kijken
/laar
mensen.

t:1ni""hc RI'lIl'lll'n
in dl' krijgsmacht

Jaarboekje '87
Volgens een al jarenlange traditie ont-
vangen de lezers van EGO elk jaar bij
hel decembernummer ook kosteloos
een zogenaamd jaarboekje van de
Dienst humanistisch geestelijke verzor-
ging. Het boekje dat de vorige maand
werd verspreid heeft als titel 'Kleurloos'
kijken naar mensen ..• en het gaat over
etnische groepen inde krijgsmacht, Het
bevat tien arlîkelen en interviews, een

De oplossing van de puzzel in het de-
cembernummer luidt: 1- tegelijk. 2- ver-
hoor. 3- bijkomen,
Hieronder weer eens een viertal visite-
kaartjes, waarbij door verplaatsing van
de letters van naam en woonplaats
iemands beroep kan worden gevonden.

A.Man K.V, Ato
E'9 Ada

H. Zeur A. Hols
Vier Akkem

literatuurlijst en een uitvoerig overzicht
van buitenlandse feestdagen en hel is
rijkelijk geïllustreerd met foto's en ge.
dichten.
EGO-lezers die het boekje niet hebben
ontvangen, maar wel geïnteresseerd
zijn, kunnen alsnog een exemplaar ha.
len - zolang de voorraad strekt - bij het
dichtstbijzijnde buro raadsman/vrouw
(voor adressen zie hieronder) of opvra-
gen bij het Buro Hoofdraadsman,
Coornherthuis, Oranje Nassaulaan 71,
3708GC Zeist, tel. 03404-14436,
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Homer (13 jaar)

De oorlog

Op uitnodiging van de regering kwamen 6 oktober 64 Iraanse vluchtelin-
gen in ons land aan. Een van de nieuwkomers is de 13-jarige Homer. die
met zijn ouders en broertje eerst 10 maanden in Turkije verbleef. Hij
benutte die tijd door op tekeningen de uitzichtloze situatie in zijn land te
schetsen. Twaalf tekeningen droeg hij bij zich toen hij in Nederland aan-
kwam. Een stuk of zeventig liet hij bij de vluchtelingenorganisatie van de
VNachter. Die komen op een tentoonstelling. Voor het Welzijnsweekblad
maakte hij onderstaande tekening; dat vond hij gemakkelijker dan een
zelfportret.

'Op school hadden we les over de Islam
van een geestelijke. Hij wilde ons ervan
overtuigen dat we niet bang hoefden te
zijn voor de dood. Hij vertelde ons dat
we blij moeten zijn als er bommen op
ons hoold vallen. want dan ga je naar
het paradijs. Hij waarschuwde wel dat
we ons testament klaar moesten heb-
ben voor we dood gingen. In het testa-
ment moest komen te staan dat je blij
bent om in het paradijs te komen. Als
dat erin stond. verzekerde de geestelij-
ke je voor 100procent dat je in het para-
dijs zou komen. Dit is een van de dingen
die we moesten opschrijven, maar die
we helemaal niet gelooiden en heel an-
ders voelden'.

Homer kijkt met weinig plezier terug op
zijn schooltijd in Iran. hij noemt die pe-
riode 'saai' en 'beklemmend'. 'De school
was in dienst van de officiële propa-
ganda voor de oorlogsvoering. Elkedag
aan het begin van de lessen moesten
we oorlogszuchtige leuzen roepen.
Daarna werden passages uit de Koran
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voorgelezen. Meestal ging het over de
oorlogen die de proleet Mohammed
heelt gevoerd. Vaak snapte je er niets
van. Ook tijdens de lessen waren de
leraren bezig met propaganda. Ze ver-
telden waarom ook kinderen aan de
oorlog moeten meedoen. Het leek wel ol
alles wat op school geleerd werd met de
oorlog te maken had. Als de school
voorbij was renden we naar buiten; het
was alsol je werd vrijgelaten uit de ge-
vangenis
Terwijl zijn leeftijdgenoten na school
hun ontspanning zochten in voetballen,
rolschaatsen ol basketballen, probeer-
de Homer de benauwende werkelijk.
heid van alledag met tekenen te ont-
vluchten. 'Overal ging het gesprek over
de oorlog, op de radio, voor de tv. Mu-
ziek was verboden. dus je hoorde de
hele dag propaganda. Om uit die sfeer
los te komen ging ik tekenen en schilde-
ren. In Iran tekende ik denkbeeldige
mensen met gedeformeerde lichamen
en gezichten. Of ik tekende stripfiguren
na, waar ik iets van mezelf aan toe-

voegde. Mijn vader heelt me gewaar-
schuwd voorzichtig te zijn met wat ik
tekende. Khomeiny heeft veel invloed
en in Iran is veel controle. Wat ik over
de oorlog en over de politiek wilde te.
ken verzamelde ik in mijn hoofd. Toen
we in Turkije waren, heb ik veel teke-
ningen gemaakt. Sommige tekeningen
had ik al in mijn hoofd. Toen alles ach-
ter me lag kon ik de dingen ook beter
zien en kon ik er ook gemakkelijker over
tekenen.'
'Over de tijd dat er 's nachts gebombar-
deerd werd herinner ik me dat er een
zak naast mijn bed lag, met daarin de
dingen die ik nodig had. Die bombarde-
menten waren meestal 's nachts. Vader
en moeder wekten ons als de vliegtui-
gen vlak boven ons vlogen. In de verte
hoorde je don de geluiden van ontplof-
fingen. Bij de deur van ons huis was een
luik en daaronder was de veiligste
plaats. We wisten dot we daar konden
overleven als boven alles verwoest zou
zijn. Ik was elf jaar toen dot gebeurde.'

Homer vertelt dat in het begin van de
bombardementen mensen de ernst van
de situatie nog niet inzogen. 'Niemand
wist toen nog wat je doen moest. Het
was een verschrikkelijk geluid als de
vliegtuigen loog over je vlogen. Als ze
door de geluidsbarrière vlogen. kreeg
je van die enorme knollen en don bra-
ken de ruiten. Om zich daartegen te we-
ren deden de mensen een brede strook
plakband in een kruis op de ruiten zodat
het glas niet zou breken.'
'Toen iedereen er meer aan gewend
was gingen de kinderen er grapjes om
maken. Ze gingen de knollen naboot-
sen door heel hord tegen een muur of
een schutting te springen. Iedereen
moest dan heel hard lachen om zo'n
grap, Voor de oudere kinderen die be-
grepen wat er gebeurde is de oorlog
verschrikkelijk. Voor hen is er ook niet
zo veel te doen. De kleinere kinderen
zien het nog als een spel, die gaan met
elkaar oorlogje spelen. Ze weten niet
wat oorlog echt betekent.'

Toen Homer nog in Teheran woonde,
vertrokken verschillende vrienden naar
Turkije. 'Ik kreeg brieven van hen. Tus-
sen de regels door kon je lezen wat ze
bedoelden. Ze konden niet schrijven
wat ze wilden. Ik voelde dot mijn vader
ongelukkig was en het steeds moeilij-
ker kreeg, Ik was ook blij toen hij be-
sloot noor het buitenland te vertrekken.
Maar de vrijheid waar ik op gehoopt
had in Turkije viel tegen. Je kon er wel
vrijuit praten, moor de rust en veilig-
heid die ik hier voel was er niet.'
Binnenkort zal Homer. met zijn ouders
en zijn broertje, de vierjarige Horad.
zich definitiel vestigen in Zoetermeer.
'In Iran richtte ik mij op een toekomst
die ik niet kende. maar waar ik bang
voor was. Ze leerden je hoe je een mi-
trailleur moest bedienen. Ik ben blij dot
ik die dingen achter me gelaten heb. De
toekomst hier. daar ben ik niet bang

Jasper Veldhuis
(Overgenomen uit het Welzijnsweekblad
van 23oktober 1981)



Scolt Homilton, bewierookt en verguisd

Onder de vele jazztalenten. die de laatste jaren naar voren zijn gekomen.
neemt tenorsaxofonist Seatt Hamilton wel een heel bijzondere plaats in.
Terwijl zijn collegasaxofonisten allen beïnvloed ware door John Coltrane
en later ook door Miehael Breeker. tapte Homillon uit een heel ander. wat
ouderwetser vaatje. Dit laatste nu scheen sommige critici te irriteren. want
terwijl het grote publiek zeer enthousiast op Hamilton's stijl- die herinne-
ringen opriep aan Ben Webster en ook wel Celemen Hawkins - reageerde.
vonden de critici de jonge Sealt maar een simpel navolger. Je mag dus
blijkbaar wel klinken als Coltrane en Breeker. maar niet als Websterl

Sealt Hamilton werd op 12 september
1954in Providence, Rhode Island, gebo-
ren, de plaats waar ook de fameuze El-
Iingtonsaxofonist Paul Gonsalves op-
groeide. Zijn vader, die onderwijzer
was, had altijd jazzplaten om zich heen
en zo maakte SCOItal op jeugdige leef.
tijd kennis met de jazzmuziek, terwijl
ook de plaatselijke held Paul Gonsal-
ves wanneer hij in Providence optrad,
diepe indruk op de jonge SCOItmaakte.
In die jaren was John CoItrane op het
hoogtepunt van zijn carrière, maar

Jazzjaarboek
Het Jazzjaarboek 6, dat onder re-
dactie van Erik van den Berg en
Frank van Dixhoorn bij uitgeverij
Van Gennep te Amsterdam is ver-
schenen, hinkt zoals gebruikelijk
weer op twee gedachten. Aan de
ene kant wil men aandacht
schenken aan de pure jazzmu-
ziek, zoals blijkt uil een prima ar-
tikel over Rudi Brink, aan de an-
dere kant neemt de geïmprovi-
seerde muziek ook in deze jaar.
gong weer een, naar mijn smaak,
te prominente plaats in. Het kan
de samenstellers toch ook niet
ontgaan zijn, dot de aandacht
van het publiek voor de avant.
gardistische muziekvormen ta-
nende is. Voor vele jazzliefheb.
bers is John Coltrane de laatste
eçhte vernieuwer geweest!
Dit neemt niet weg dat ik het boek
met veel plezier heb gelezen en
dat de kwaliteit van de artikelen
voortreIlelijk is. Door staan men-
sen als Bert Vuijsje, Jan Rensen
en Man Devoghelaere wel garant
voor.
Eén verbetering valt trouwens al
te constateren. In tegenstelling
tot vorig jaar staat er dit keer met
David Murray tenminste een ech-
te jazzmusicus op de cover!

Th.C.

Scot! vond in diens spel toch niet de
inspiratie voor zijn eigen stijl. Hij luis-
terde in die periode liever naar mensen
als Illinois Jacquet en Flip Philips.
Waarschijnlijk vond de vriendelijke,
zachtaardige Hamilton de aanpak van
Coltrane te agressiel!

New York
De eerste muziekinstrumenten, die
SCOItaanraakte, waren de piano en de
klarinet en pas op 17.jarige leeftijd
switchte hij naar de tenorsax. Zoals zo
vele Amerikaanse muzikanten had hij
het vak in een schoolband geleerd en
toen hij goed thuis was op de tenor durf-
de hij de stap naar de professionele sta-
tus wel aan. Hij richtte de Blue Flames
Combo op en kreeg al gauw meer dan
lokale bekendheid.
In 1976ging hij op advies van vrienden
naar New York en toen ging het verder
allemaal snel. Benny Goodman nam de
jonge Scat! mee op een concerltournee
en voor het Concordiabei maakte hij
zijn eerste platen.
Het publiek accepteerde de jonge saxo-
fonist onmiddellijk. De warme, fraaie
sound die Hamilton uit zijn instrument
haalde, dil gecombineerd met zijn ou-
derwetse uiterlijk. sprak de mensen erg
aan. De oude tenorentraditie werd
voortgezet! Dat enige critici negatief
oordeelden zal de beminnelijke tenorist
een zorg zijn geweest, want hij had
werk genoeg.

Europa
Op de eerste Concordplaten is Scolt
vooral te horen met bekende musici als
Joke Honna, Nat Pierce en Monty Bud.
wig, maar al gauw was hij weer her-
enigd met zijn makkers van het eerste
uur. n.l. gitarist Chris Flory. bassist
Phil Flanigan en drummer Chuck
Riggs.
Met hen is hij op vele platen te horen en
maakte hij zijn eerste tournee naar Eu-
ropa.
Het was in Vredenburg in Utrecht. dat ik
de sonore klanken van Scolt Hamilton

voor het eerst live hoorde en dat de jon-
ge Amerikaan zich als een buitenge-
woon bescheiden. vriendelijk mensont-
popte. Sindsdien is de naam Scolt Ha-
milton niet meer weg te denken bij alle
grotejazzfestivals, al blijf ik het jammer
vinden, dat hij op het North Sea zodanig
aan de Dutch Swing College Band ge-
koppeld moest worden.
Zij uitermate subtiele stijl ging daar
volledig in het geweld ten onder. Het is
in de setting van de kleine combo, dat
zijn spel het best tot zijn recht komt.
Scat! Hamilton is technisch gesproken
een van de allerbeste jonge saxofonis-
ten. Hij beheerst zijn instrument van
hoog tot laag. wat je niet van alle
nieuwe talenten kunt zeggen.

Theo Carree
Aanbevolen ploten:
Concord Cl 121:'Tenor Shoes'
Concord Cl 233: 'In Concert'

Halvering
Na halvering van de kernbewa.
pening blijft er ruim voldoende
over om de huidige bedreiging in
stand te houden.

Henry Kissinger
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Etnische groepen
Sinds het begin van de jaren
tachtig is de Nederlandse over-
heid ervan doordrongen dat het
verblijf van etnische groepen in
Nederland wel eens permanent
zou kunnen zijn. In haaie be-
woordingen streeft men nu naar
een 'multi-etnische samenle-
ving waarin migranten een
gelijkwaardige positie in-
nemen'.
Hoe deze situatie is ontstaan,
hoe deze zich ontwikkeld heeft
en hoe ver we zijn gevorderd zijn
vragen woarop Peter Schuma"
cher in zijn boek 'De Minderhe-
den, 100.000 migranten minder
gelijk. uitgebreid ingaat. Op
zeer duidelijk en leesbare wijze
schetst Schumacher de komst

van de verschillende groepen
migranten. het waarom en de re-
actie van de Nederlandse over-
heid. Aan de hand van thema's
alshuisvesling, onderwijs, werk
etc. krijgt men een zeer overzich-
telijk beeld van hoe het de mi-
granten is vergaan in Nederland
en hoeveel er nog over is van de
zo geroemde tolerantie van de
Nederlanders.
Deze nieuwe druk van het boek
is volledig geactualiseerd en
met nieuwe feiten uitgebreid.
Voor iedereen die geinteres-
seerd is. is dit boek van Schuma.
cher een zeer complete kennis-
making met het terrein van de
etnische groepen in Nederland.
'De minderheden' van Peter
Schumacher is uitgegeven bij
Van GennepteAmsterdam. Prijs
f 24,50.

Schaken
Vlak voor de zoveelste match om
hel wereldkampioenschap scha-
ken tussen Anatoli Karpoven
Gary Kasparov in Sevilla ver-
scheen 'Hoog Spel', de autobio-
grafie van Kasparov. Het komt
niet vaak voor dat een 24-jarige
een autobiografie schrijft. Maar
Kasparov is dan ook een bijzon-
der geval. De jongste wereld-
kampioen uit de schaakge-
schiedenis vertelt in 'Hoog Spel'
over zijn jeugd in Bakoe, zijn
vroegontwikkelde schaaktalent
en de magnifieke schaakoplei-
ding die hij kreeg aan de Bolwin-
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nikschool. Daarnaast schrijft hij
over zijn niet aflatende strijd te-
gen wat hij noemt de Karpov-
Campomanes-malia. De inter-
nationale schaakbonzen moeten
het fors ontgelden. Maar de ma-
nier waarop Kasparov daarover
schrijft, laat niet zo'n sympa-
thieke indruk achter van de jon-
ge wereldkampioen. Toch is het
een aardig boek, omdat het je
een kijkje gunt achter de scher-
men van koningen, dames en
pionnen.
'Hoog spel' van Gary Kasparov
verscheen bij Het Spedrum,
Utrecht 1981, Prijs f 34,90.

Verzetsvrouw
In'Sphinx' beschrijft Eddy de
Roever (en laat vertellen) de per-
soonlijke strijd van verzets-
vrouw Jas Genneke tegen de
Duitse bezeller.
Jas is een scholiere van bijna
achttien jaar wanneer de Twee-
de Wereldoorlog uitbreekt. Als
hulpverpleegster werkt ze, tot
vlak na de kapitulatie. in een
Haags ziekenhuis. Vrij snel
daarna begint ze, met anderen.
het illegale blad 'BC. nieuws'
(beter bekend onder de latere
naam 1£1Mainliendrai') op te zet-
ten en te verspreiden.
Naarmate de oorlog langer duurt
krijgt Jas steeds gevaarlijker

werk te doen. In het najaar van
1944 krijgt ze een opdracht voor
het hoofdkwartier van Prins
BeInhard in BrusseL waarbij ze
dwars door de vijandelij ke linies
heen moel. Ze wordt vervolgens,
na een training in Engeland, als
geheim agente. in hEtt voorjaar
van 1945,in het nog steeds bezet-
te Nederland gedropt.
Een bewonderenswaardige
vrouw die in ISSI als de tweede
vrouw (prinses Wilhelmina ging
haar voor) de Militaire Willems-
orde in ontvangst mocht nemen.
'Sphinx' van Eddy de Hoever is
uitgegeven door Hollandia te
Baarn. Prijs f 24,90.

Rampspoed
[n 'Ons bindt geen liefde. be-
schrijft de Argentijnse Auteur
Eduardo Gudino Kief/er de
rampspoed die een arme familie
treft wanneer deze zich in Bue-
nos Aires vestigt. Door armoede
gedreven trekt het gezin Ledes-
ma van het erbarmelijk droge
platteland naar de grote stad.
Meer dan vijlentwintig jaar heelt
er al geen water meer in de rivier
gestaan. Uitgerekend op het mo-
ment dat de schamele bezillin-
gen zijn verkocht en men op het
punt staat te vertrekken loopt de
rivier vol water. Twijfels over het
vertrek slaan toe, maar de weg
terug is afgesneden. Vanaf het
ogenblik dat het gezin (vader,
moeder en drie kinderen) in de
stad arriveert slaat het noodlot
too
Kieffer beschrijft niet alleen de
verdere lotgevallen van het ge-
zin Ledesrna, maar geeft ook een
uitstekend beeld van de onder-
kant van de samenleving in de
miljoenenstad Buenos Aires.
'In eigen land., laat de kaft we-
ten. is Kief/er 'een van de popu-
lairste en meestgelezen au-
teurs'. Wie deze uitstekende so-
ciale roman heeft gelezen zal dit
zonder meer beamen.
'Ons bindt geen liefde' van Edu-
ardo Gudino Kieffer verscheen
bij In de Knipscheer te Haarlem.
Prijs f 29,50.

Angstaanjagend
Van de in Zuire (het toenmalige
Belgisch Kongo) gebaren roman-
cier en toneelschrijver Sony La-
bau Tansi verscheen in de Afri-
kaanse Bibliotheek van uitgeve-
rij In de Knipscheer het boek 'Het
teken van Martia!'. Deze roman
gaat over het lijden van het volk
van, het niet bestaande land,
Katamalanasie. Een lijden dat
veroorzaakt wordt door hetliran-
nieke bewind van .leiders gele-
verd door de vreemde mogend-
heid'.
Wanneer Martial zijn laatste uur
geslagen is weigert deze dood te
gaan. Ondanks het leit dat hij in
elkaar wordt geslagen, in stuk-
ken gehakt, tot vleespastei en
stoolpot wordt verwerkt en door
zijn eigen gezin wordt opgege-
ten (afgedwongen door de Voor-
ziene Leider) blijft hij als scha"
duw voortbestaan, Telkens
duikt hij op om het de leider en

zijn opvolgers loslig te maken.
Weliswaar zijn 'de leiders' Ahi-
kanen, maar ze worden in het
"l'adel gehouden door .de vreem-
de mogendheid'. Daarmee over-
stijgt het boek het Alrikaanse
kontinent en gaat het even"l'eer
over de rest van de wereld. Ei.
genlijk doet het er niet toe waar
het zich afspeelt, want Tansi be-
schrijft een universeel pro-
bleem: het konflikt tussen het 1£1-

ven en de uitoefening van
macht.
Een angstaanjagende roman!
'Het teken van Martial' van Sony
Labau Tansi is een uitgave van
In de Knipscheer te Haarlem.
Prijs f 34.50,

Toekomsten
emancipatie

_.geen enkel land heef teen mi-
nisterie van Oorlog, maar ze
hebben allemaal een ministerie
van Defensie. Dat is een alom
heersende onwaarachtigheid.
Zo kunnen Ze schijnbaar recht-
maUg hun eigen woede en hun
eigen agressie op zogerJOamde
vijanden en rivo/en richten. Ze
zeggen: wij stakkers worden
aangevallen door de anderen.
Illtijd is de ander schuldig. Dat
is heel karakteristiek voor het
merendeel der mannen, Enhet is
ook karakteristiek voor de door
mannen besruurde Slaat. Zo
worden oorlogen voorbereid, al-
tijd draagt immers de ander de
schuld, -
Dit staat te lezen op blz. 48 van
'De toekomst i" vrouwelijk' van
Margarete Mitscherlich. En bij.
na op 't eind (blz. 75) lezen we:
'Wij willen echter iets anders!
We willen juist bepaalde eigen-
schappen die meer typisch vrou-
welijk zijn, in de samenlevirJg
integreren, omdat die ons men-
selijker, in de beste zin van het
woord 'vreedzamer' voorkomen
en daarom een betere toekomst
beloven dan ooit bij voortzetting
van de huidige gedragslijnen
mogelijk is. '
Dit boekje. dat mede door zijn
vorm van een lang interview,
heel vlot leesbaar is, verscheen
medio november '87 als eerste
van zeven in de nieuwe reeks
SCALA van uitgeverij Het Spec-
trum.



Margarele Mitscherlich is wel de
bekendste psycho-analytlca in
Duitsland in de tachtiger jaren
en in dit'pamHet vooreen betere
wereld' -aldus het voorwoord
van haar Nederlandse vakgeno.
te Carla MerkeIbach - 'geeft ze
hardop denkend vele strategi-
sche aanzeilen om eigenschap.
pen die als vrouwelijk getypeerd
worden een centrale lunclie te
geven in het streven om oorlo.
gen en milieurampen te voor.
komen:
Een 'slrijdbaar' boekje, dat aan-
dringt op spoedige realisering
van een werkelijk gelijkwaar.
dige machis. en rolverdeling
tussen mannen en vrouwen, wil
de mensheid een kans maken
hel jaar 2000te halen.

Over die gelijkwaardiger rol- en
machtsverdeling tussen de
sexen gaat ook de tweede SCA-
LA-paperback 'Carrièrevrouwen
en hun mannen' van Bebe Moore
Campbell. De schrijfster deed in
de V.S., op basis van uitvoerige
gesprekken met betrekkelijk jon-
ge tweeverdieners, onderzoek
naar de problemen die zich voor.
doen bij het combineren van
twee loopbanen en een gezin.
Een situatie die zich in Amerika
weliswaar (nog) heel wat vaker
voordoet don in Nederland.
maar dat kan snel veranderen
en een gewaarschuwd tweever-
dienersstel telt misschien voor
vier. Dat mogen we tenminste
wel hopen na kennisname van
al die niet geringe moeilijkhe-
den. die deze jonge echtparen _
meestal progressief en met de
beste bedoelingen beginnend -
in hun relatie te wachten staan,
vooral als er (toch) kinderen ka.
men. Hoewel het hier m.n. gaat
over Amerikaanse yuppies, lij-
ken mij Bebe Moore Campbell's
analyse en haar suggesties voor
oplossingen zeker in ruimere lo-
gen bruikbaar. Enook hier geldt:
emancipatie is noodzaak, sim.
pel uit zelfbehoud. geluige een
citaat (blz. 168):'Deman heeft de
keus; óf hij begint aan zelfonder-
zoek dat leidt tot ontplooiing en
een harmonieuzere relatie met
de vrouw, óf hij klampt zich vast
aan beelden en mythen die uit-
eindelijk zijn huwelijk en zelfs
zijn bestaan zulJen verwoesten.
De prijs waarmee ze beloond
warden als ze het beeld dat ze
van zichzelf hebben, verruimen.
ligt voor het oprapen.'
'De toekomst is vrouwelijk' van
Margarete Mitscherlich (78blz.)
en 'Carrierevrouwen en hun
mannen' van Bebe MooreCamp.
bell (lB3 blz.) verschenen als
SCALA.paperback 1en 2 bij Het
Spectrum. Utrecht 1987.Prijzen
f 19,90en f 29,90.

Freek de Jonge
In het boek 'ZoonflchVeem' slelt
cabaretier Freek de Jonge zijn
jeugdherinneringen aan Zaan.
dam opschrift. In 1951wordt zijn
vaderpredikani in Zaandam. De
overgang van hel rustige Friese
Workum naar de drukke, bedrij.
vige Zaanstreek beleeft hij als

fascinerend. Hel boek begint
met Freeks' idee dat hij later ook
dominee zal worden. Mochtdat.
om wat voor reden, anders uit.
pakken dan heelt hij, als goede
tweede, brandweerman voor
ogen. Wanneer hij echter. bij de
grote brand van het Zaansch
Veem, voor zijn ogen een brand-
weerman onder een omvallende
muur ziet komen schrapl hij ter.
stond dat beroep van zijn lijstje.
Door het hele boekje heen is
Freek aan het kollekteren voor
een nieuwe kerk. Die kerk komt
er uiteindelijk ook. Karel Appel
maakt er niet alleen een schep-
pingsverhaal op de hoge ramen
voor, maar ook nog een muur.
schildering. Een zo kontrover-
siële tekst dot deze. op last van
de kerkvoogdij en tot ontstelte-
nis van Freek, wordt weggewit.

Freek de Jonge weet vanaf dat
moment heel zeker dot hij loter
ook geen dominee wil worden.
Een heerlijk boekjel
'Zaansch Veem' van Freek de
Jonge verscheen bij de Harmonie
te Amsterdam. Prijs f 19,90.

Ontdekkers als helden
De illusie van kennis is de grote
belemmering voor het welen' is
de mening van Doniel Boorstin,
de schrijver van 'De ontdekkers'.
Wanneer mensen denken dat ze
precies weten hoe de dingen in
elkaar steken, hebben ze geen
enkele reden om nieuwsgierig te
zijn en zullen ze nooit iets onl-
dekken.
Toergenjev maakt hier een
mooie vergelijking over.
"Mensen die zich binden aan
overtuigingen zijn niet in staat
de gehele waarheid te bevat/en
en proberen haar slechts bij de
staart te pakken; een overtui.
ging is als de staart der waar-
heid, en waarheid is als een ha-
gedis; hij laat zijn staart achter
in je hand en glipt weg in het
besef dat een nieuwe er in een
oogwenk weer aangroeit ... Deze
uitspraak noteert Boorstin op
pag. 99van het 798pagina's dik.
ke boek. Het is niet een boek over
het onlstaan vun regeringen, het
voeren van oorlogen oJde onder-
gang van grote rijken. Het boek
gaat over de moed, de vermetel-
heid, de fantasierijke prestaties
van de grote ontdekkers, Zij
moesten vaak opboksen tegen
de 'leiten' en de dogma's van de
geleerden in hun tijd.Denkmaar
aan Galilei die niet mocht op.
schrijven dat de zon het middel-
punt van het heelal was, omdat

de kerk vond dat de aarde dat
was. Paracelsus mocht 2ijn beo
roep als arts niet meer uitoefe-
nen omdat zijn inzichten Ie
nieuw waren voor zijn tijdge.
noten.
Moorsoms ook vond een ontdek-
king plaats bij puur toeval. zoals
bij de Middelburgse brillenma.
kerHans Lippershey, die de tele-
scoop ontdekte.
Het boek is een verhaal zonder
einde. Er is immers nog veel on-
bekend terrein en we beseffen
als mens steeds beter dat we van
veel dingen erg weinig weten.
'De ontdekkers' door Doniel
Boorstin verscheen bij IJsevier
teAmslerdam, 1987,798blz. Prijs
f 49.50.

Vader-dochter
Het onlangs verschenen proza-
debuut van Hannie Groen (geb.
1938)'De Slavische mars' laat
zich op verschillende wijzen Ie.
zen, Voorde hand ligt deze korte
roman op te vallen als een ro-
man over de problematiek van
oorlog en vrede. Haar eigen
Tweede Wereldoorlog-ervarin-
gen, de Indiejaren ('46.'49)van
de vader en hoor overpeinzin.
gen tijdens het Vredeslribunaal
van 1985 vormen in het oog
springende bestanddelen van
het boek. Evenzeer valt evenwel
Ieverdedigen deze roman Iezien
als een roman over geloof en on-
geloof en deonlosmakelijk daar-
mee verbonden konflikten zowel
tussen vader en dochter, als tus-
sen de vader en zijn vader (tot
het niet meer willen kennen van
de zoon).

Als een rode draad loopt echter
door deze roman ook het niel bij
elkaar kunnen komen van de va.
der bij de dochter en omgekeerd.
Zonder verwijlen ervaren beiden
de afstand die hen scheidt zon-
der daarin te kunnen berusten,
waardoor de tragiek alleen nog
maar groter wordt.
Een relatieroman van grote
klasse!
'De Slavische mars' van Hannie
Groen is een uitgave van De
Geus te Breda. Prijs f 19,50.

Opiumhandel
In de roman 'De vaf van Bali' be-
schrijh Ewald van Vugteen wei-
nig verheffende episode uit de

Nederlandse koloniale ge.
schiedenis in Indonesië.
In seplember 1906zelleeen grole
expeditionaire macht voet op
Bali om voor eens en altijd af te
rekenen mei enkele inlandse
vorsten, waarvan de Radja van
Badoeng de belangrijkste was.
Niet dat er een vertroebelde ver.
houding bestond tussen de in.
landse vorsten en het Neder-
landse gezag. Integendeel. de
banden waren allervriende.
lijkst. Waarom wilde men don
toch Bali volledig onder kontrole
brengen? Dit had te maken mei
de met name op Bali norerende
opium (slaapgoml handel. waar-
van Nederland slechts de accijn-
sen kon opstrijken. Men wilde
echter aanzienlijk meer van deze
handel profiteren.
Wie een hond wil slaan vindl al.
tijd wel een stok. Zo ook de Ne-
derlandse regering. De Radja
werd _ ten onrechte - beschul.
digd een vijftig jaar oud kontrakt
niet te hebben nageleefd. Doar-
door werd de weg vrij gemaakt
voor een strafexpeditie, waarbij
minstens 600, maar waarschijn-
lijker 2000mensen om het leven
kwamen.
Een afschuwelijk staaltje van
Westerse geldzucht en koloniaal
machtsmisbruik.
'De val van Bali' van Ewald van
Vugt verscheen bij In de Knip.
scheer Ie Haarlem. Prijs f 32.50.

Karen en Wim Heij
Wim ReindeT$

Frank Speelstra
Wessel Visser
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