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MINISTER DALES EN DE
BEKOSTIGING VAN DE GV
Op 20 april jl. deed minister Oales van Binnenlandse Zaken het nodige SlOfop-
waaien met haar opmerkingen over de financiering van de geestelijke verzorgmg
bii o.a. de krijgsmacht. In een toespraak, ter gelegenheid van de 75-jarige Bund
van Nederlandse predikanten. stelde de bewindsvrouw onder meer dat de kerken
(voor één keer rekenen we daar ook het Humanistisch Verbond maar onder) veel
te ~emakkelijk bij de overheid aankloppen om toch maar weer de benodigde gei-
den op tafel te leggen mor de geestelijke verzorging bij iu~ritie en krijgsmacht.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat wc ('\'en aarzelden of we zouden reageren op
de opmerkingen van mevrou .••..Dalcs. De door de staat bekostigde \'ormen van
geestelijke verwrging vallen immers niet direkt onder haar verantwoordelijkheid
maar onder Justiric, Defensie en \VVC. Bovcndien had de Tweede Kamer nog vrij
recentelijk (23 juni 1992) ingestemd met het regeringsstandpunt naar aanleiding
\'an hct rapport 'Overheid, godsdienst en leycnsoycrtuiging' (dat in 1988 \"erd
uitgebracht door de zogenoemde commissie Hirsch Ballio). De konklusics die de-
le commissie trok werden in grote lijnen door regering. parlement. kerken en
Humanistisch Verbond, aam'aard. Omdat het in de politiek evenwel niet onge-
bruikeliik is dat juist een niet-\.erant .••..oordelijke be .••..indspersoon, bij gelegen-
heid. een proefballonnetje oplaat (nadat er in het kabinet reeds over is gesproken)
om eens af te ta~ten 'hoc het valt', menen wij toch maar het zekere voor hct onze-
kere re moeten nemen. Vandaar een korte reaktie waarbij wij ons beperken tot de
gv bij de krijgsmacht.

V(loropgesteld dient te worden dat ~eestelijkc \'erzorgers deskundigen zijn op het
gebied van de levensheschouwing. Een deskundigheid (het klinkt wat pedant.
maar toch is het 70) die geen van de andere hulpverlenende disciplines (artsen,
psychologcn en maatschappelijke wcrkers) expliciet in huis heeft of \'crtl1;en-
woordigt.
De Haag waar het vervolgens dan om draait i~ de7.e. Hoc bijlOnder is de krijgs-
machtsituatie dat cr. met inachtneming van de eigen veralllwoordelijkheid van de
diensten geestelijke vcrlorging (scheiding tussen 'kerk en staat'), sprake is van een
morele verantwoordelijkheid voor de overhcid de7e dicnsten geestelijke verzor-
ging bij de krijgsm;1cht te financieren?
Het .1l1twoord kan kort maar krachtig 7.ijn: HEEL BIJZO:"l'OER. En wel hierom.
De Nederlandse samenleving kiesr nog steeds "oor de \'erdediging van haar
gr()nd~ebied en de belangen van de staat (art. 97 en 98 van de Grondwet) voor
een kfljgsmacht. Vervolgens rust men deze krijgsmacht uit met middelen van ge-
weld en zoekt men 'uitvoerders' (vrijwilligdienenden en - voorlopig ook nog-
dienstplichtigen) om deze raken in uiterste instantie ook daadwerkelijk uit te voe-
ren. Deze 'uirvoerders' zien zich voor een heel hijzondcre situatie ~estc1d: op~eno-
mcn in een instituut met een autoritair-hiërarchische struktuur en belast mct bet
inoefenen van de gcwcldshantering en, eventueel. de daadwerkelijke uitoefening
van I-:eorganisccrd geweld. Die bijzondere siruatie (ooit door ecn minister van de-
fensie om~chreven als ethisch paradoxaal) doet vragen rijzen bij mensen. Niet al-
rijd bij iedereen, op hetzelfde moment, cn dczelfde \Tagen. dat is waar. J\1aar lo-
,'cel is wèl zeker, dat \'foeg of !<tat, afhankelijk van gebeurtenissen en omstandig-
heden wel nagenot'g bij een ieder cr momenten kunnen komen dat hij/zij er be-
hoefte aan heeft om met de geestelijke verlOrger van zijn/haar keuze de zakcn
(opnieuw) te doordenken teneinde hclderheicl te verkrijgen in houding en eigen
opvattingen met betrekking tot de ethische aspekten ycrbonden aan zijn/haar
deel uitmaken van de krijgsmacht.

Vanuit die terechte morele verantwoordelijkheid in dezen (wèl de mensen een ri-
sicovolle klus laten opknappen en ze \'en'olgens geen klankbord bieden voor hun
Hagen) heeft de overheid gemeend diensten geestelijke \'erlOrgin~ in het lewn te
moeten roepen om mensen die worstelen mer vragen terzijde te kunnen staan.
Die bestaans~rond van de geestelijke yerzorgin~ bij de krij~smacht heeft nog geen
millimeter aan !,:elding~kracht ingehol,t. Integendeel. Het uiuendbeleid van die~
zelfde overheid heeft deze alleen nOKmaar versterkt. Een e,'entuele aanstaande
afschaffin~ van de opkom~tplieht van dienstplichtigen doet daar totaal niets aan
af.
Alvorens een ben'indsper~uun weer wat roepr (moet roepen) mogen we hopen
dar deze zich eeTStwat serieuzer in de materie verdiept dan waan'an minister
Dalcs eerder dit iaar blijk ~af.
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HET HUMANISME VAN MINISTER TER BEEK

"Zorgvuldigheid tegenover het personeel op de eerste plaats"

Op 1 en 2 april van dit jaar organiseerde de humanistisch geestelijke ver-
zorging in het Friese Hardegarijp een gv-konfcrcntic voor het personeel
van de vliegbasis Leeuwarden. Eén van de inleiders was de minister van
Defensie. de heer A.L. tcr Beek. Zijn aldaar gehouden inleiding (bevat-
tende zijn kijk op de meest kenmerkende aspekten van hel humanisme,
de plaats van het humanisme in onze pluriforme samenleving en wat de
betekenis is van zijn humanisme vonr zijn handelen als minister van de-
fensie) leek de redaktie, ondanks de lengte. van een dusdanig belang dat
wij besloten deze vrijwel integraal in EGO af te drukken.

Mijn inleiding is opgebouwd uit drie
delen. In het eerste geef ik u mijn
zienswijze op wat de karakteristieke
c1ememen zijn van het humanisme.
In het tweede deel wil ik het huma-
nisme een plaats gcven in de pluri-
forme Nederlandsc samenleving, In
het laatste deel, tenslotte, trek ik
mijn conclusies voor mijn handelen
als minister \'an Defensic.

KARAKTERISTIEKE ELEMENTEN
In dit eerste deel spreek ik, laat daar
geen misverstand
over bestaan, als de
persoon Rclm rer
Heek. Wat mij betreft
is de mens een zelf-
standig l'n onafhan-
kelijk wezen. Hij
richt zelf ziin leven in
en wordr daarbij niet
gestuurd of bl'paald
door een hogl'n'
macht. De logische
conclusie die da<1fuit
volgt IS, dat de
mens verantwoorde~
lijk bin l'n mot{
worden gesteld voor
ziin daden en hij
zich dus nier achter
iets of it'JllJnd an-
ders kan verschuilen.
Dat hetekent uiter-
aard niet dat Je
mens volmaakt IS
of zou kunnen zIjn.
Hij (natIlurlijk ook
zij, maar voor het
gemak gebruik ik hij)
noch iemand anders
kan een dergelijke
claim waarmakelI.

Redaktie

De mem v..'eer dus ook Jat hij (of ie-
lTland anJers) fouten kan. sterker nog:
l;ll maken. Hl] maakr die fouten voora]
ormJat het tot lijn verantwoordelijkheId
hehoort zijn eigen leven l'en betekenis-
volle inv.I.Illingte gevt'n: Bij ~at invu1l7n
wordt hll - als hurnalllst - Immers nIet
gesteund door heproefde antwoorden en
overtlllgingcn, die gehaseerd op t'en tra-
ditiollele levcnsheschouwing, hem door
opvoeding en ovt'rlevcrin!!, met de paple-
pel zijn ingcgoten.

• Open vragen
(~een comfortabde ruggesteull dus.

Toch wordt ook de humanistische mens
geconfronteerd met vele 'waarOlll-vra-
gen', En de antwoorden op die vragen
lig;gcn nier voor hem klaar.
Als humanisr weet ik dus d.u ik nier alle
vragen kan heantwoorden. Ik moet le-
ren leven met 'open' vragen. Dat klemt
voor mij des tt' sterker omdat ik er van
uit ga, dat er L:een leven is na de doud.
Dat hetekent dat ik mij, hij al mijn han-
delingen eTl mijn invullen vall mijn te-
\"t'n, er van hewust hen dat mijn leven.
mijn existentie zo u wilt. kort is. In die
korte tijd moet ik het 'maken'. Dat leidt
er voor mii toe, dat ik zeer hewust wil le-
ven en ook Zl't'r hewust mijn accenten
leg op Je vormgeving van het leven hier
en nu.

• Redelijkheid
Tegelijkertijd weet ik ook dat mijn \Tr-
mogens beperkt zijn. Dat dwingt mii tot
hescheidenbeid en zl'ker ook tot heschei-
denheid waar het om dl' heoordeling
van andere mensen gaat. Hescheidcnheid
dk, Z1<.:hvooral vertaalt in verdraag-
zaamheid. Dil' verdraagzaamheid heeft
echter wc! zijn grenzen. Hocwel ik mijn
medemens het grootst mogelijke respect
toedraag. heh ik weinig respect voor

onaalltastb<lTe en on-
bespreekbare dog-
ma's. En het spreekt
vanzelf dat ik voor-
oordelell over mensen
t'n gnll'pen tot het
meest verwerpdiikr
reken van wat zich lil
een samenleving kan
voord()en.
Dogma's en vooroor-
dden zijn ol1Tedeliik.
Fn de volwassen en
ontwikkelde mens
kenmerkt zich nu
juist door redelijk-
heid. Ik wil met be-
hulp van mijn rede
uitmaken wat voor
mij waar of onwaar
is. ~atullrlijk heh ik
mijn emoties, ik zou
,llldl'rs geen mens
Zlln. \'('anneer het
echtt'r aankomt op Je
heantwoording van
\"fagen, d.lll is hl't dl'
rede die alle kamen
van de Haag wil he-
kijken en het gevod
voor verhoudingen
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een ~ans .geeft. En dat is wat ik als hu-
mamst wd.

PLAATS VAN HUMANISME
Zo kom ik op deel 2 vall miin inleiding.
Wat ik wjuist heb gezegd, I.al 11 in het
algemeen niet hehnen verrast. Het klinkt
ook erg verstandig, als ik zo onheschei-
den mag ziin. Maar ... : 'Ach waTen alle
mensen wijs en deden daarbij wel, deez'
;l;lrd was dan een paradijs, nu is zij vaak
een hel', dichtte Jacob Cats al eeuwen
geleden.
~tensell - zo merken wij dagelijks - zijn
niet altijd wijs en doen niet altijd wel.
Daarmee wil ik nier zeggen, dat wij in
('en hel leven. Het ft:it echter d:lt de wijs-
heid niet altijd de boventoon voert, heeft
\vcl gevolgen voor de wijze waarop een
samenleving wordt ingericht en de wijze
waarop u en ik in die samenleving kun-
nen en moeten functioneren. De meest
dircctt' daarvan betreffen de hantering
V.lIl spelregels, spelregels die de indivi~
duele vrijheid herdefiniëren tot 'vrijheid
in gebondenheid'.

• Pluriformiteit
Ik wil nu een paar zaken aan de orde
stellen, die wellicht een wat 'open deur'-
achrig karakter hebben, maar die in de
c~~ntext van mijn verhaal van helang
Zl)n.
\'ilij leven in Nederland in een zeer pluri-
forme samenleving. Pluriform in samen-
stelling en in cultuur. Daarenboven is
het voor mij duidelijk dat die plurifor.
miteit alleen nog maar toeneemt.
\Vaarom deze open deur?
liet is juist dat humanisten een dergelij-
ke pluriformiteit verwelkomen en ha,lr
et'n groot goed achten. I kt is t'chter ook
opmerkelijk, omdat een cultureel pluri-
forme samenleving juist voor de hutna-

nist een extra verantwoordelijkheid met
zi(;h brengt. Dat vergeten we wel eens.
Humanisten zien in het pluriforme het
bewijs dat de mens zich onafhankelijk
en zelfstandig behoort en ook kan ont-
wikkelen. De pluriformiteit wijst er im-
mers op dat er voor de belangrijke vra-
gen geen absolute antwoorden zijn. Dat
is echter de ene kam van de medaillt'. De
andere kant verdient ook belichting:
het humanisme h('eh geen antwoorden
op een aantal belangrijke vragen. De hu-
manist moet dus leren tevcn met open
vragen. Dit t'fkt'nnend is wat mij betreft
een onontkoombare volgende vaststel-
ling, dat wellichl de belangrijkste open
vraag is: 'Zijn er wel of geen anIwoor-
den?'. Kort gezegd: 'Bestaat de waar-
heid?'.

• Verdraagzaamheid
Zelf hen ik er van overtuigd, dat het de
mens niet gegeven is de waarheid te ken-
nen en dus ook niet om die vraag te be-
antwoorden. Vanuit dat besef kan ik
dus nimmer spreken of handelen op
grond van .lbsoluutheden, waarvan ik
meen dat zij de waarheid bevatten.
Daarom hehoor ik in mijn spreken ('n
handelen de grootst mogelijke zorgvul-
digheid re berraehten. Het is mij immers
ook niet gegt'\'en absoluUT zeker te we-
ten of de waarheid, die de ander zegt te
vertegenwoordigen, dat wel of niet is.
Eerlijk gezegd denk ik dat niet (bijna
had ik geloof ik gezegd), Mijn humanis-
tische levensvisie belet mij echter daar-
over een absoluut oordeel uit te spreken.
Tegelijkertijd echter, verwacht ik van
mijn medemens eenzelfde verdraag-
zaamheid in zijn beoordeling van mil' en
mijn opv.lttingen. De praktijk, wa s u
en ik weten, is wel eens anders.
Dat b,nste neetnlniet weg dat ik het een
hlima nist ische verantwoordelijk heid

acht IJl onze samenleving de ontwikke-
ling van de Erasmiaanse deugden te be-
vorderen. Deugden zoals zachtzinnig-
heid, gematigdheid, welwillendheid en
het streven naar kennis en geestelijke
ontwikkeling . .\lensen die menen te le-
ven met zekerheden, willen dezt' deug-
den nog wel eens een geur van Zwakheid
en passiviteit toedichten. Het tegendeel
is het geval. Deze deugden sluiten bij-
voorbeeld een vastberaden inzet voor
gerechtigheid en een even vastberaden
verzet tegen onmenselijkheid bepaald
niet uit.
Het gaat om verdraagzaamheid.
Vergroting van de kennis en ontwikke-
ling van de geest 1.ljn da<lrbij van emi-
nent helang. Zij hevorderen het bt:st'Î
dat er aanzienlijk meer is d<ln de eigen
oyt'rtuiging, de eigen cultuur en opvat.
tingen. Zij vergroten ook de nlOgelijkhe-
den tot herkenning van vooroordelen en
verschijninJ.;svormen van ongerechtig-
heid.

LEIDRAAD VOOR HANDELEN
D;u brengt mij op her derde en laatste
deel van mijn inleiding. De minister van
Defensie nt'emt het nu over van Rdus ter
Heek.
Inherent aan een humanistische levens-
visie zijn in mijn opva~t~ng:
- voortdurende zelfkritiek;
- een kritische opstelling tegenover de
medemens'

- een kritisc'he opstelling tegenovt'r de
situatie.

Let wel: de kritiek mag nimmer vrijblij-
vend zijn en is het tegenovergestelde van
afbrekend.

• Onzekerheden
Ik sprak u over onze pluriforme samen-
leving. Die pluriformiteit vindt 1I in vrij-

Jiij H<",F,
~\\ii"'tl,
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"I kl Snci<lûllklddsk,l.!er is I/oor /IIij de iJe-
1,IIIKrijks/e toetssteen."

Sociaal Plan Koninklijke landmacht!
Koninklijke marechaussee

• Zorg bij pijnpunten
Op dcZ{' pLuts \'oeg ik gr,lag een per-
soonlijke noot toe. In de drieenhalf jaM
\'an mijn ministersch'lp ben ik onder de
indruk ger,lakt van d(" mcntale veer-
kr,Kht van de mensen in de dci('ns;e-or-
g'll1isatie, :\lilîtair en burger. Ik heh h••.-
wondering \'(Jor Je wijze waarop zo \'e-
len de nieuwe uitdagingen hebhen opge-
p,lkt, D,lt mag hl'st wel ('('ns gezegJ wnr-
den. Dt' knelpunten trekken iJJlm~~rs- t:ll
dat is hed hl'grijpelijk '- de JJleeste aan.
dadH,

gen is die van een functionaris, de minis-
tn. De leden \"an de org,lnis,ltie \'erke-
r('n nier in ('ell gdijksoonige situatie, Bij
hen grijpen de vl'Tandering("n vedal in in
de tockomst van hUil pers(l(lI1lîjk le\"en,
V;lIl hen en V,lll hun g('zin, Dan is het
lIloeilijk ,lfSt,llld te Jlt:llIen en de \"('r,ln-
d~ringen iJl hun juiste verhoudingen te
7.1en.
Ik begrijp dat Ilt'd goed. Toch moer ik
ook van hct individu vragrn dat hij uit-
~'inddil'k op h(,t punt komt, dar hij zich
niet al Cl'n afna,lgt: 'Wat Joel de orga-
nisatie voor mij?', maar ook '\Vat dn••.ik
nu eigenlijk zelf, voor mij en voor Je or.
ganisatie?'. Immers, die Îniti<ltidrijke
ontwikkeling van je7elf is ook l'en \.oor-
waar~le WlOr een got"d functioJll'rende
organis<ltie. Iht beJoel ik met mijn
twt'e-richtingverkecr. Het is mijn \Tfant-
woorJdijkheid de \'oorw,l,lrden rt:
st.:heppen \\'<laHlIlJer het individu - ook
in d(, nieuwe organisatie - de eigen invul-
ling kan gl'\"t'n ,l,lJlzijn per,<oonlijke ont-
wikkelingen. lier is de verantwoorde-
lijkheid \"an het individu acrid l:Il crc-
atief gt'bruik 1('maken van de mogelijk.
heden. Alk'en 7.0 kan hij zijn leven l'en
7invollc innilling geven,

• Kritisch opstellen
I kt \'t'rheugt mij bijzonder dat ik inmid-
(leis menig geluid uit h~,t ''I'elJ' heh g~~-
hoord, waaruit tevredenheid over de
aanpak en de b~toond(' zorg en aan-
dacht \'oor Iwt personeel blijkt,
Natuurlijk, leker ~Ieraadslieden onder ti
weren dal er fouten worden gemaakt en
dat t'r soms teleufstelling is, l)aarbij mag
eduer niet worJt'n \Trg('tell, dat ik mi] -
als humanist - ook kririsch m,lg en moel
opstellen tegeno\'('r de leJen van de or.
ganisatie, Er kan geen sprak(' \'an zijn
•.tlt de \'t'rw(7('nlîjkillg van Je nieu\\"("
krijgsrn,lcht een hn"stie is van één-rich.
tingverkeer. And('rs gezegd: ti(' eisen
waaraan ik mijzelf onderwerp, stel ik
ook ,Uil d~' leden van de orgallls,l[ie.
~u geel! misverstand, Ik stcl dit' eisen
lI,ltuurlijk niet in dezelfde nute .. \lijn rl'-
aait' op en aanp,lk V,II1de \"("r,lIldcrin-

bek('ek ,k ll' V<lTl,llle bnren? l.iet mijn
a,lnp,lk de hetrokkt:ll('Jl in hun w,l,lrde?
Bood ik de lllt:llsen \'oldoendt' kMIScnop
hUil persoonlijke ontwikkeling?
In dat \'crhand \\',lS en is het Soóaal
HeleiJsbder (SBK) voor mij Je belang.
rijkste toetsstcen. De wijze W,"lrop d.lt
lOt st,lnd kwam, de inhoud er\'an en de
wijze waarop lH't wordt uitgevoerd. Als
ik mij 7elf nu l"CnS(Tn onhuillanistisch
schoudnklopje m,lg gl'vcn, d,ln nWt'n ik
dat Er,ISI1lUSgo('dkeurend 10U knikken.
(Ik bn n,lttltlflijk niet z~'ggend,lt hij \',lTl
ho\"('naf goedhurenJ op ons lH'erkiikt!)
gij de \'oorhneidinJ:; en invulling van het
SBK heett de rcde'gedomineerd. Dl' pro-
blrlllen zijn van allt' kanten hekekt'n en
ill hun jui••te ("ulltext geplaatst. liet SUl(
is rot stand gekomen in nauw en goed
m'('rleg mct h('n dil' het ,1ang,Ut, de Ie-
Jen V;lnde org'lllisalie.

.\finis1t'r Ter fle"k: "Hf.t is mijn l'c"mtll'oordc/ijkhód dl' l'oorrl',urdl-'n te sdl/'fII)t'1l W,l,lrD"-
dt'r Ii,'/ il/dit'iI!u - nuk ill dl' lIit'uU"I' org,Jms,lIie -.Ie "igclI im'lIl1ing hm g_Ten <1.11/ zijn pa-
somt/iike (l1l/wikkdillg"II. Ikt is de l'cr,mlU'(lo"ft.liikh"ü! F,/I/ fn't ilJdil"idli IIctie{ 1.'11ere,Uit,!
g"'mtiJ... Ie l/l<lkt'1I1'ûll de lIlog('/ijkin,,h'II."

----
••••-

• Kansen bieden
Dal bcsrf stond bij mij voorop, toen ik
mij voor de la,lk gesteld Z,lg vorm t(' gc-
\'('/1 ,!<lllwellicht d••.meest ingrijpende
herstructurering \',lIl de kri,'gSlll<lchtse-
dert de TweeJe \'('ereIJoor og. Wij 111,1'
ken fouten, hch ik gezegd. U en ik, mili-
rairen l'n hurgeramhtcll,lren, geestelijk
verzorgers en maatschappelijk werkers.
Daarom hd) ik ook steed ••mijn lunde-
len en heslissen kriti ••ch bezien, Zag ik
dl' prohlemen in de juiste verhoudingen,

wcl alle 0p/.Îchtm terug in Je krijgs-
macht. :\ls bewindsman word ik da<lf
dagelijks mee gcconfrumcerd. Her is
daarbil" mijn ervaring d.lt mijn humanis-
tische n'l'llsvisi", mij {'{'TluÎrstrkcnd fun-
d<mwnr bil'dr om ;1;111 het ministerschap
de inhoud tI,' geven. die hij lIJ.ar mijn
oordeel beltoort fl' hebbl'll. Vooral in
Cl~n rijd als dele. Voorzover cr al "prake
was van zd;erhcdcll voor Ddcnsic zijn
die nu lOch in hoog: fl'l1lpOverdwenen.
\'\'anneer "cranllt'ringcn h()H'ndiCtl diep
ingrijpen in het Icven \";1I1nwnsl'll. (ün
gaaf men vl'cbl op owk naar nieuwe IC.
k('rheden. Als die ,kh !lid snd W:IlOl'g
.undicncn, en ebt is vaak h(,[ geval. ont-
staan gemakkelijk ÎrrÎt,uics en frustra-
ties. Frustr;Jtic \'O('rt nogal eclIS [Or
agressie. Agrt"ssic vooTa! tegen hen die
anders zijn. l'olarisati(' groeir.
Dat nu, is een g('v,ur!ijke omwikkeling.
Zij lllO(:! dus word('n \"oorkonwn en
W,Mrnodig bestreden, \'I/aarom? In een
situatie \-atl agn"SSil"CIIpolarisatic is J(,
reJe hct c('rstt' sbchrofkr. En Je afwe-
zigheid V,lII Je rede is t't'n bedreiging
voor dl.'gczondh('id ril h(,t voorrbcstaan
van Je organis,ltie en - wat nog veel er-
ger is - voor Je gewnJheid en het wel-
zijn V,1Ilde lelk'n vall Je org,mis,uit',
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Een kreet die een iedl'r doet be\'en
BASCODE ZEVEN

Het etiket Hlor overtolligheid
benadrukt \'oor \-'den de onzekerheid

Dank u wel.

• Zorgvuldigheid betrachten
Tenslotte de finale beantwoording van
de vraag Ilaar de betekenis van mijn hu-
rnalllstische levensvisie op mijn hande-
len als mimster van Defensie.
Ik heh u als Relus ter Beek gezegd dat
het mii niet gq;even is de .llltwoorden
op vragen te weten. Het zou nogal schi-
zofreen zijn als ik daar als minister an-
ders over oordeelde. Dat doe ik dan ook
niet. Toch verwacht de organisatie van
mij dat ik antwoord geef en beslissingen
neem. Antwoorden en beslissingen die
ik geef aan de gehele organIsatie. Niet
alleen aan de humanisten in de organisa-
tie, maar ook aan de kathohl'ken, de
prorestanten, de joden, de moslims en
hindoes en overige andersdenkenden.
liet personeelsbeleid heoogt weliswaar
maatwerk te geven, maar in mijn hande-
len en beslis ••en behoor ik toch eeTlvoor
allen duidelijke, herkenbare en ondub-
belzinnige lijn te laten zien. Een lijn die
verdraagzaam is en recht doet aan alle
leden van de organisatie. Daarom past
mij l.orgvuIJigheid. U wilt v'an mij we-
ten wat de hetekenis is van miin IJI/Illa-
nistische fCL'cnsl'isie op mijn handden en
beslissen ;lls minister van Defensie. Hier
hebt u in één zin mijn antwoord: Bi;
miJIl handden en IJ,'sfissell neemt de
zurXI1IIldigIJeid tegellfwer de leden I'an
qe de(ellsie-organiS<ltie de eerste pf,)ûts
/11.

A.I,. ter Beek

J. vall / /oulI'elittgcn, de S/.latssecretaris die
het nielllec persollcelsbelád (Jp~etle d.lt. ,I/-
dus Ter Beek. unf/merkelijk be,lIItIl'IJ(Jrdt
aall de Jmll/Jnistl,dli'waardell die mij dier.
hailt àjll.'.

sche staatssecretaris is opgezet, opmer-
kelijk oeantwoordt aan de humanisti-
sche waarden die mij dierba,u lijn.

• Ontplooiing bevorderen
Ik nader het slot van mijn inleiding. Ik ;
wil eerst nog graag een h<lrdnekkig ~
vooroordeel te lijf. Dat vooroordeel is i
de nllg vaak gekoesterde gedachte dat de
krijgsmacht er niet is om de menselijke
ontplooiing te bevorderen. Die geda.:hte
rust op een wel zeer verouderd beeld van
de krijgsmacht. Ik neem graag aan dat
het ooit zo is geweest, maar dan heboen
we het to.:h over de gesdtiedellis. Nu is
geschiedenis een llllttig vak, maar niel
bedoeld om kritiekloos te worden door-
getrokken naar heden en toekomst.
Natuurlijk ken ik de voorbeeldm bin-
nen de krijgsmacht, die allerminst op de
bevordering van de ontplooiing lijken te
wijzen . .\har tbt verschil'me! geldt niet
exclusief voor het mi itaire bedrijf.
\Xlaar het mij om ga.lt, is dat de organi-
satie voor haar leden de voorwaarden
schept en de mogelijkheden oiedt, waar-
door zij ût:h op hun levenspad verder
kunnen ontplooien. liet nieuwe perso-
neelsbeleid richt I.Îch op de verwe/.enlij-
king van die doelstellin!-\en {'lJ heschikt
daartoe over de goede instrumenten.
Terzijde merk ik op, dat dit nieuwe be.
leid, dat door een Christen-democrati-

wc her over een andere verantwoorde-
lijkheid. Bijvoorheeld de verantwoorde-
lijkheid voor het personeel. Het is voor
mij een absurde gedachte, dat ik hij die
Invulling htt personeel buiten de deur
lOU houden.
Alle beleid, d,lt voor het personeel
rechtspositionele betekenis heeft, of dat
anderszins het welzijn van het personeel
raJ.kt, wordt door goed overleg en stap
voor stJ.P vorm gegeH'n. Oat zorgvuldig
overleg met de vertegenwoordi!-\ers van
het personeel spreekt voor mij zo van-
zelf, dat een aantal rea.:ties op de priofl-
teitennota mij 111eerste aanleg ho!-\clijk
heeft veroaasd. I.ater begreep ik dar
sommige critici eigenlijk enige verant-
woordeliikheden door elkaar hebben ge-
haald. De zorgvuldigheid gebiedt mij nu
juist de verschillen daarin duidelijk
zichtbaar te maken. In ieder geval hoop
ik dat nu bij u te hebben gedaan.

\Vorclt of is je funnie opgehe\'en
Ha••code 7 is je nieuwe leven

Die knelpunten worden dan no~al eens-
bewust of onbewust - uitvergroot tot
een omvang als verheelden zii de werke-
lijke situatie in haar totaliteit. Een derge-
lijke hamering van de casuïstiek doet
onrecht aan de organisatie en haar le-
Jen. DaT laat onverlet, maar Jat is cl~cn-
lijk een overhodige tocvol"ging, d.1t ech-
te pijnpunten alle nodige zorg en aan-
dao.:ht dienen tc krijgen. Die pijnpuIlten
zullen Wl' he];las niet altijd kunnen ver-
mijden. \'\/e staan immers midden in het
moeilijke proces van hcrstrLletllTcring en
verkleining.
De schrijver :'>lark Twain heeft ooit ge-
zt:gd, dat je de rockomsT niet moet VOOf-
spellen, zeker niet als die zo dichtbij is.
De laatste jaren hehhen het geldigheids-
gehalte van die uitspraak dik onder-
streept. Ik wil mij daarom niet aan aller-
lei profetil.ën wa!-\CJ1,maar tegelijkertijd
wil ik wel up een verantwoorde wiJl.e
gestalte geven aan het defensie heleid.
Aan dat heleid is - zoals u weet - hard
gewerkt. De prioriteitennota is het resul-
taat van die aroeid. In die nota vindt u
de hoofdlijnen van het nieuwe heleid en
van de toekomstige t,lken en structuren
van de krijgsmacht.

Plaag elkaar en jaag iedereen op stang
De krijgsmacht heeft een nieuwe 'rang'

BASCODE7

Bas.:ode 7 is de alles omvattende kreet
Je heht hem te pakken \'oor je het weet

Voor de één een doek, voor de ander een zucht
Voor defensie of voor jezelf een vlucht

• Verantwoording afleggen
Hinnenkort leg ik daar in het parlement
verantwoording over af. Het is dan mijn
taak om de inhoud van de prioriteiten-
nota duidelijk en onduhhelzinnig te pre-
senteren, zodat een goede discussie over
de merites er van mogelijk is. liet is dus
niet zo dat de minister van Defensie
maar wat hl'denkt en dat de samenleving
- hier in de eerste plaats gerepn:smteerJ
door de volksvertegenwoordigin!-\ - ver-
volgens beleefd dient te knikken onder
het uitspreken v"an de woonkn: 'gaat
uw g.lng maar, mijnheer de minister'.
De zorgvukligheid vereist d,lt ik mijn
verantwoordelijkheid neem en dat ver-
volgens de sammleving mij hierop
toetst.
1':a deze toetsing komen we ,un de vol-
gende belangrijke stap. Dat is de wijze
waarop ik vervolgens die hoofdlijnen
van het beleid !-\ainvullen. Dan hebben
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een half ja,lt hier te zitten, maar her is
wel mijn baan en eigenlijk \vil ik dat
niet opgeven.
Natuurlijk haal ik ook wel dat ik haar
zo'n lange tijd niet zie, maar ach. ik val
op hlonde vrouwen en die lopen hier
niet rond, dus 7-(' hoeft niet bang te zijn
dat ik verliefd op een ander word.
.\1aar om hij de politie Tt' g,lan?
Ik wil graag het huis uit, graag samen
wonen, kinderen krijgen. maar ik wil
ook hij het korps blijven.
Om nu met haar te kappen, dat kan
wch ook zo maar niet?
\X'at moet ik nu met een vriendin die wil
dar ik thuis olijf?
Ik zit toch hij het korps, dat weer ze
toch?

schreef ze enkel en alleen maM over sa-
men gaan wonen. ct'll eigen hui~. kinde-
ren.
Nu schrijft ICJaM helemaal Illl'[ meer
over.
Of ik van plan ben om in dienst tc hlij-
ven en hoe Jang vraagt ze nu.
Of ik niet bij de politie kan gaan wer-
ken. dan word ik tenminste niet uitge-
zonden.
En meer vall die ongein.
Kijk, we kennen elbar al vijf jaar en ik
\vil graag met haar trouwen, TlI,\ar als ze
nu al begint te zeuren over mijn wcg
zijn. dat kan nawurlijk niet.
z'e kende me al toen ik bij het korps
ging.
Wc hehhl'n samen on'r1egd.
Natuurlijk vind ik het ook uin leuk om

\X/eet je, mijn vriendin wordt in haar
brieven steeds terughoudender. Eerst
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PETER GABRIEL BOEGBEELD HIVOS-CAMPl

"Nu de landelijke actie voorbij is, wil dat nog niet zeggen dat het onder
Peter Gahricl is misschien wel de meest betrokken popmuzikant hij allerlei
misstanden in de wercld. Zo beijvert de megaster zich onder andere voor het
tropisch regenwoud, meer aandacht voor andere culturen (om dat kracht hij
te letten heeft hij zijn eigen Rea! World Studio, waar voornamelijk groepen
met wereldmuziek komen opnemen), ging hij twee keer onder de vlag van
Amncsty International op tournee en leverde hij een bijdrage aan Kurd-Aid
tegen de verdrijving van Koerden in Irak.
Wie kun je dus beter als boegbeeld gebruiken voor je op Afrika gerichte actie
dan deze bevlogen zanger/performer? Hij speelde samen met een heel scala
aan Afrikaanse en Arabische muzikanten en brengt ook regelmatig bezoe-
ken aan landen in die werelddelen. Vooral in Senegal \'Oeh hij zieh prima
thuis en de invloeden van de muzikale cultuur zijn in zijn werk te horen.
Dus toen Peter Gabriel eind april naar Nederland kwam voor twee concer-
ten in het Rotterdamse Ahoy hoefde er bij het Humanistisch Instituut voor
Ontwikkelingssamenwerking (HJVOS) niet lang te worden nagedacht over
de manier waarop het 25-jarig jubileum en vooral de afsluiting van de Open
t'oor Afrika-campagne kon worden ingekleurd. HJVOS werd rnede.organi.
satoT van de concerten.

um opgelopen om H1VOS te feliciteren
met het jubileum en zijn steun te betui-
gen aan de campagne. Velen van de niet-
,ll,enodigdell lUllen zÎch hebben afge-
vraagd waar de goede man het on'r had,
want naast de door heel Ahoy opgehan-
gen HIVOS-spandoeken werd Je gewo-
ne, niet genodigde, bezoeker nauwelijks
duidelijk gemaakt waar het allem.lal om_
ging. Jammer dat die kans om zo'n
groOt puhliek te hereiken niet met heide
handen werd aangepakt.
Ayuh Ogada hield het vervolgens kort,
Een set van zo'n twintig minuten met
sterk op traditionele ritmes geënte pop-
muziek \vas voor de meeste hezoekers
ook meer dan genoeg. Hoe\vel het
Kenia.Inse trio prima aansloot hij de he-
le achterh!;gende gedachte van het con-
cert, was de muziek, weliswaar opge-

• Eerlijke kans
O/Jen uoor Afrika was et"11proje('[ dat
de hele mJand april officieel op de agen-
da srond, maar natuurlijk hliift 111VOS
7.Îch doorlopend in7etten voor de doel-
stellingen van de campagne. Die bestaan
uit het hijdragen aan een gelllunccerder
beeld van Afrika. :\lomcnreel wordt het
gezicht van dat werelddeel voor.\l he-
paald door de zoveelste rampspoed.
hon~ersll(Jod of oorlog. En volgens HI-
VOS \"{'ranJert Afrika daardoor voor
veel mensen in een gIronummer, dat
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smeekt om alweer een bijdrage. :\tet
Open l'Oor Afrika werd duiddijk ge-
maakt dat er ook eell ander, normaal
Afrika is, waar vele positieve ontwikke-
lingen gaande zijn en &1.teen eerlijker
kans verdient, H.llldd en cultuur waren
de celltrale thema's van de campagne.
\Vat dat laatste hetreft zat de organisatie
mc£ het dubbeloptreden van Pcrer
Gahricl op de eerste rang. Voordat het
eerste concen op dinsdag 27 april van
start ging met het Keniaanse voorpro-
gramma Ayub Ogada, kwam GalHiel
het qua model lTlodeshowachtige podi-



E 'OPEN VOOR AFRIKA'

lmiddellijk van tafel is"
fleurt! met een zeer westerse elektrische
gitaar, \"oor een groot deel van het pu-
hliek te ontoegankelijk om ervan tc kun-
ll('n genieten .

• Spektakel
Tijdens het uitgehreide lltreden van
Peter Gahriel had nieman da;![ echter
moeite mee. Zelfs degenen die niet door
het hele repertoire van de voormalige
Genesis-zanger werden hek oord, kon-
den doorlopt'nd genieten van het enor-
me visuele spektakel dat de muziek be.
geleidde.
Cabrid verscheen in {Tn telefooncel op
de planken en voord,H hiJ ruim twee uur
later door een koffer zonder hodem 011-
der het podium verdween, passeerden
heel wat speóal cffeets, showc!emclUen
en vooral klassiekers in het popgenre dl'
revue.
Ogenschijnlijk ollverrnoeibaar raasde de
43-jarige zanger tussen lijn gimmicks
door, of werd hij vervoerd door een
mysterÎnls lopende hand-achtige lijn die
hem ~.an het hasispodium n;lar het cir-
kelvormige uiteinde bracht. Daar danste
hij als een \vildeman in het rond tijdens
zijn meest uithundige nummers Stcam,
SlcdKchammer en Shuck The Alonke}'.
~1aar ook rustiger stukken als Sa/slmr}'
Hili lon het Shakillg TIJ(' Tree werden,
mede dankzij de prima hegeleidings-
band, prachtig uitgevoerd. Gabrid 11'-
venJe met zijn mix van "ymfonische
rock, wereldmuziek en .\tTV-pop een
geweldige prestatie, die net al" bij zijn
voorgaande tournee tot een huugtepunt
in het concertseizoen kan worden gere-
kend,

• Vervolg
~hllikaall'en uiterst geslaagd concnt en
daar ging het in de l'erste plaats natuur-
lijk allemaal OlJl. \1aar hot'\"ed van de
;l;ll1we/igen zouden nog iets opgepikt
hebben van de boodschap?
En wat heeft de Open I'uor Afrika-cam-
p.lglll' opgeleverd? Hoc gaat HIVOS
verder met het ver heteren van de kijk op
Afrika? Er zal niet gauw een tweed<:
kans komen om in ~~I\klap zoveel men-
sen te hereiken als bij de twee Peter
Gabriel concertCll ...

Steven Spaargaren van HIVOS is echtn
uiterst tevreden over het verloop van de
campagne.
"De twee o.:oncerten van Peter Gabricl
waren het rnll7:ikaal hoogtepunt, maar
wc wilden de bezoekers niet ao.:hternll-
gen met onze actie. Die kw.tmen toch
voor het çonçert. Dat is natuurlijk een

hed andere situatie d:1.Il tijdens het
Opell I'oor Afrika-congres, waar les.
honlterd mensen heel gericht OH'r het
onderwerp koml'n praten en ge'infur.
meerd willen wordl'n,'.
Toçh denkt Spaargaren dat er genoeg is
gedaan om dl' Gahriclfans in ieder gev.ll
van de actie op de hoogte te brengen. Er
sronJen twee informatiestands in Ahov
en bij binnenkomst ontving iedereen een
krantje owr 0PI'II I'oor Afrika.
Daarnaast wl'rden er na het COlH:ert
fluitjes uit Ghana uirgedl'eld. die ,,-elfin
elkaar moesten worJen gezet.
Over het vervolg van de campagne zegt
de IlIVOS-man deu de activiteiten nu
voorbij zijn,
"11t't was de bl.doding om in korte tijd
het onderwerp flink onder de aandacht
te brcngl'll. En dat is behoorlIjk gl'lukt.
\'\'e hebben veel aandacht in de media
gehad en het congres en de kara\.;t:tn
met handelskraampjes die door her land
trok, waren een succes."

• Raakvlakken
Dat dl' landelijke actie voorhij is, wil

overigens niet zl'ggen dat het onderwerp
nu onmiddellijk van tafel is. Zo wekt
HIVOS wel aansluiting hij andere 'lcties
die op Afrika ziin }:ericht. De huidige
:--IovÎb-campagne heeft hijvoorbeeld
raakvlakken met (JIJen poor Afrik.l .
Ook die actie heeft als dod om meer van
het continent te laten zien dan alleen het
slechte nieuws.
Spaargaren kijkt tevreden terug op de
Gabriel-concerten, waarvoor collega
l.oe Schout veel mOl.ite IH.'cftgedaan. De
toespraak die Glbriel met betrekking
tot de HIVOS-campagne hield, werd en-
kele uren voor het concert nog geregeld,
En daaruit bleek opnieuw de enorme be-
trokkenheid van Peter Gahrit:l. \'Î:'ant
popsterren houden doorg'lans nÎet l.0-
maar een pra,ltje voor iedere organisatie
die dat vraagt. Gabrid was dan ook een
mooie afsluiting van een prima campag-
ne.

A1arco l'an Nek
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PASEN OP VILLAFRANCA

Het ergste is de onzekerheid, ik voel me nu speelbaL"
Op 7 april jl. vcrtro~ ecn f?cdccltc van in t<!taal dertig milit~iren v~n.hef .l~?
squadron van de vllegbasls Volkcl naaf Vlllafranca, een vliegbasIs In halte.
Hen werd meegedeeld dat 7.ij voor ccn half jaar zouden worden uitgezonden.
Vanu.it deze wetenschap bereidde men zich voor, nam afscheid en stelde zich
erop In.
Zes maanden werden echter gereduceerd tot slechts acht dagen, want op 14
april stonden alle militairen weer veilig op Nederlandse bodem. Bij terug-
keer was er natuurlijk verwarring. Voelden deze mensen zich nu blij, teleur-
gesteld, opgelucht of OIwoldaan?
EGO.rcdactcur l'eter Samwc1 ging op onderzoek uit en vond Toontje en
Annic Markx uit Veghel bereid tot het delen van hun ervaringen.

Was het prettig t'oor ;011, AnI/ie, om Ie
tl/eten dat Toont/I' niet naar Joegoslavië
ging maar naar Italië?
Annie (A): J3wcI. maM in m'n achter-
hoofd denk ik ook dat ongelukken niet
alleen maar in oorlogsverhanJ hoeven te
gebeuren. Toon hoeft daar maar tijdens
l-ijn werk van een vliegtuig te vallen en
dan ligt hij daar to~h ook
vcr van huis ... Op de tv
werd ook gezegd dat de
tenten VOo[ gr.-wondcn ge-
woon werden opgezet,
want cr kunnen ook zo-
maar ongelukken ~cbeu-
reil.

• Thuiszorg
W'as je van plal/ er tllssen-
tijds een keer naartoe te
gaan?
A: Ja, met Pinksteren. \X/e
hadden dat eigenlijk al een
beetje gepland met alle
achtergebleven vrouwen.
Vanuit de vliegb.lsis
VoikeI werd cr alles aan
gedaan om ons in dit ini-
tiatief te steunen. ,\len zei
dat er misschien zelfs een
bus beschikbaar kon wor-
den gesteld. Trouwens ik
kon sowieso op VoikeI 24
uur plT lbg met evelltllele
prohlemen of vragen te-
(('l.:ht. Dat was een heel
prettig idee. Als er wat was
dan kon ik altijd bellen. En
of ik er dim wel of geen gebruik van
maak, is niet zo belangrijk, maar als het
nodig Wil zijn dan wist ik waar ik te-
recht kon. Thuiszorg was echt zorg voor
de mensen die ,lchtcrblcven. Ik wil 'l.('
daar graag nog eens hartelijk voor be-
danken ...

Eigcl/lijk [Jcnje dlls tel'Teden?
A: Jawel, maar wat ik óók vind is, dat
men vanuit de krijgsmacht wel wat
voorZIchtiger had mogen zijn met het
drammen op de termijn van een half
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jaar. want uiteraard valt het dan tegen
als zc na een weck alweer thuiskomen.

Viel je d,lt tegelI?
A: Ja, in die zin dat cr Jirt'cT werd bijver-
teld dat zc misschien nog een keer terug
zouden moeten. Natuurlijk waren we

Tvu1t /'1/ Annie Al,lrkx lIit Veghel l'crtdh'lI
Jllm l'eriJ,l,ll

hartstikke blij, lllaar de onzekerbeid
over de directe toekomst was er ook,
wam als ze wéér moeten dan zal het echt
mis zijn. En wetr opnieuw afsl.:heid moe-
ten nemen is dan pijnlijk hoor!

• De aanloop
Toontje wil je el'en lIitlegg(!II wat jij il/
Iralië precies ZOIIga,m doen?

Toontje (Tl: Ik hen crc'Wchicf. Dat bete-
kent dar ik me bezig houd met het on-
derhoud van de F-16.

Hoe was l'erder de aaI/looI'?
T: Dat \va~ eigenlijk best slopend. Ik
hield constant het nieuws en de politiek
in de gaten, wallt alles wat zij beslissen
slaat ook diren op mij. Vervolgens kun
je zo'n beetje inschatten hoc het verder
gaat lopen, En op el'n gegeven moment
wist ik gewoon: Nu g.lat bet gebeuren!
Ik werd opgeroepen voor een eerste
briefing. Ik stond ineens op de lijst \.an
uit te zenden mensen, terwijl ik er aan-
vankelijk helemaal niet op voorkwam!
A: Dinsdagmorgen belde jij me op mijn
werk op om te vertellen dat je de volgen-
de dag om 6.00 uur zou vertrekken en of
ik 1e wilde helpen bij het klaar maken
van Jl' spullt-n. Het ging allemaal erg

vlug, maar ik wist ,"",clge-
lijk waar ik aan toe \vas.
Dat vond ik een voordeel.
Uiteindelijk ben ik ook
meegeweest naar Twemhe
om uit te zwaaien en dat is
adneraf \.oor mil hest
goed gnveest.
's Avonds om 19.00 uur
was ik toen weer op
Volkel, want daar was een
bijeenkomst voor de thuis-
blij\'C"rs. Daar werd bij-
voorbeeld al snel gezegd,
dat het m,ldr beter was om
geboekte vakanties direl.:t
te annuleren. Gelukkig
hebben verschillenden lhlt
nier gedaan, want om dat
later weer terug te mOl'ten
draaien, dat valt natuurlijk
niet mee,

• De afloop
Hoe /ioelde jij jc eWl/der
0111 eell half jaar /'all huis
te zullen zijn?
T: Het zat na die paar da-

,...; gen nog niet aan me te He-
ten, De ervaring leert dat

dat pas gebeurt n.1 twee of drie weken.
Ik hoor vaak dat tien dagen van huis zijn
een soort dead-1ine is, Dan verandert cr
l'motionec1 iets in een mens. J\1aar wij
waren nu met een weck weer terug,
dUL. Anders is hl't natuurlijk wel door-
bijten en dan geldt soms 'redt bij het of
redt hij het niet?' Gelukkig heb je vaak
gOl'le l.:ollega's en ook geestelijke verzor-
gers om je dan bij te kunnen staan .

Toell ik /Joorde dat jllilie temg Zalfden
komen, dac/Jt ik: Nederland wil er zo



Toon: "EijJy"/iik //IordCfl wij door dl.'poli-
tiek gelee/d!"

grilag bi; zijn, terwijl het plan bliikbadr
mwo/doende is doordacht. Hoe heb ii;
dat beleefd?
T: Eigenlijk worden wij door de politiek
geleefd! Of het nu de Vi' is of de NA VO
of door onze eigen politiek in Den .Iaag,
het is elke keer weer touwtrekken: wel.
niet, gezamenlijk, gedeeltelijk nier, wel...
Onze politici zeggen dan tegen de VN of
de NAVO: Jullie trekken maar aan de
hel en we komen eraan. ~1aar Jat hete-
kent ook dat wij hier direct klaar moe-
(en staan.

2ij/l jul/ie goed geïnformeerd ;11

Vilfafrmlca over waarom jll/lie missie af-
ge/opel/ /Vas?
T: Ik weer nog goed hoe dat gegaan is.
Er kwam geloof ik een generaal-majoor
en die heeft regen de pers gezegd dat het
306 squadron zou worden teruggetrok-
ken. Toen wisten wij het nog niet. Wij
kregen het offiçieel pas later te horen,
terwijl de journalisten het dus al wisten!

• Brok in de keel
Voel je dan bliidsclJap of boosheid, uer-
IJazing of teleurstelling?
T: In eerste instantie is iedereen toch hlij
om naar huis te kunnen gaan. ;\.1:tar we
hadden daar alles wel opgebouwd. Alles

Ik vind het prachtig hier. Dcze ervaring
had ik niet willen missen.

was klaar. De vliegtuigen, alle materieel
en ook ikzelf. De halve luchtmacht is er
7.owat naartoe verplaatst. Dan krijg je
ineens te horen: Nou jongens bedankt,
als we jullie nog nodig hebben dan roe.
pen wc wel. Dan voel ik me wel voor een
karretje gespannen natuurlijk.
Ik was er persoonlijk goed op voorbe-
reid, dus ik voelde ook wel een brok in
mijn keel. Ik zat erin, was opgepept en
ik kon mijn taak aan. Ik stond er, het-
geen de politit'k op dat moment ook van
mij wilde.

En dan word je in één keer terugge-
haald, dan ben ie toch teleurgesteld?
T: Dat zat er dik in bij mij!

• \Veer thuis ~
Toen zaten jullie na acht dagen weer sa- :;;
men up de bank? ••
T: Ik was dezelfde avond alweer weg ~
hoor. Ik moest weer snel m'n normale .~
leven oppakken.
A: Hij zat hier heel onrustig op de bank
steeds maar naar de klok te kijken, tot-
dat hij zei dat hij het liefst wilde gaan
volleyen. 1'\ou, ik had me die avond per-
soonlijk anJers voorgesteld, maar okay,
ga dan maar volleyen. Ik hen toen wel
met hem meegegaan. Volgens mij wilde
hij een beetje z'n agressie kwijt die
avond ...
T: f\1aar het vervelende is wel dat de on-
zekerheid blijft, want elk moment kun-
nen \ve \veer voor uitzending worden
opgeroepen. Soms zeggen mensen wel
tegen me: Hoe kun je nou naar een ge-
bied gaan, naar mensen die je vijand niet
zijn? Zo'n vijand wordt voornamelijk
door dc internationale gemeenschap tot
agrcssor gemaakt. Voor mij hoeft het
dus geen vijand te zijn. Daar zullen we
met z'n allen de komende tijd nog flink
a.1I1moeten wennen, vrees ik. \'';laar bij-
voorbeeld vroeger ten behoeve van
Somalië met de collectebus kon worden
volstaan, daar wordt nu daadwerkelijke
steun van militairen gestuurd.

Hoe hik iii da,lr tegenaan, Amzid
A: Mensen zeggen al gauw: Daar heeft
hij toch voor getekend . .:\1aar ho 'ns
even, Toontje was 17 toen hij de dienst
in ging en hij heeft getekend OlIl zijn
land te verdedigen. In de loop der jaren
is er vcel veranderd. Als vrouw moet je
achter je man blijven staan cn dat doe ik
ook wel, maar ik heb toch wat meer
moeite mct al die vanzelfsprekendheden

Natuurlijk, we hebben af en toe een be-
schieting gehad en hier op het vliegveld
toch twee keer helc spannende zaken,
maar ik had deze ervaring voor geen
miHoen willen missen.
Ik heb mcnsen van over de hele "'creld
leren kennen, Illet ze gegeten, feest met
ze gevierd, met ze gehuild en noem
maar op.
Zoiets maak je in Nederland op een wil-
lekeurige ka7,erne toch niet mee?
Hier heb ik t'en heel zelfstandige funk-
tie.
1'\iemand hoven je, niemand die aan je
kop zeurt.

All/zie: "fk h<'bwat meer moeite met al die
l'<1l1zel(s/Jrekefldh'dell"

dan Toontje.

• Onzekerheid
Is er ee'l soort uerantwoording geweest,
omdat jullie dit op deze mail ier is over-
komen?
T: Ik heb de kolonel, de chef Logistieke
Dienst en onze eigen commandant zelf
gesproken. Zij hebben zich op hun ma-
nier voor de gang van zaken veront-
schuldigd. Eigenlijk is het van hoger
hand, vanuit Brussel bedoel ik, verkeerd
ingeschat. '\iaar ik denk toch ook dat
wij wel een beetje hebben doorgedramd
om in aanmerking te komen.

Wat zijn /lil de meest storende factoren
in het geheel?
T: De ergste storende factor is de onze-
kerheid. Ik voel me nu speelbal. Ik moet
maar afwachten wat men met mij wil.

Vroeger had ie lIog enige 'zekerheid' als
je in de krijgsmacht King werke'l. Nu
lijkt dat omgekeerd. Ik merk juist een
grote mate uan ollukerheid bii mensen
die ill het leger werken ...
A: Zekerheid heb je inderdaad niet
meer.
T: En dat drukt op je...

Als het mogelijk is wil ik nog veel meer
internationale en'aring op doen.
Ik denk als je dit een keer hebt gedaan,
dat je bem verkocht.
Volgens mij is Nederland nu te klein
voor mij. Ik moet er vaker op uit.
Zouden ze ook onderofficieren als UN-
MO-s uitsruren?
Want dat is hier in Cambodja toch on-
gelooflijk.
Al die nationaliteiten, al die mensen die
met handen en voeten met elkaar com-
munICercn.
Echt internationaal.

WIKLA
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TELEVISIE:
ZEGEN OF VLOEKt

Een leven zonder televisie is voor de meeste mensen heden ten dage ondcnk4
baar. Opstaan doen \ve nog niet met de televisie, in tegenstelling tot veel
Amerikanen. Het einde van de dag wordt echter door veel mensen bezegeld
met ccn druk op de uitkoop van de afstandsbediening alvorens men het vcr-
moeide lijf tc ruste legt. Televisie is een vanzelfsprekendheid geworden. Oe
televisie, de programma's zowel als het medium zelf, z~inechter niet onom-
streden. \\lerd de komst van dit medium aanvankclijkibcjuhcld. het aalltal
critici is in de loop der tijden toegenomen. De vraag blijft echter: is de televi-
sie nou een zegen of ecn vloek?

,,
1,

Het medium televIsie en de s3mcnlcvmg
waar we nu in leven hebben een sOOrt
haat-lidde \"crhOllding lTlel elkaar,
.\1I1)0(;'nenmensen in Nederland en vele
honderden miljoClll:n (lP de gehele aard-
bol laven zich iedere d.1g aan de niet af-
latende stroom van heeld en geluid die
het hlauwl' oog op ons afstuurt,
Televisie is een gewild medlUm en tele\"i-
sic kijken een bebngrijk tijdverdrijf.
BoveJl(hen kunnen wc door de teleVIsie
snel te weten komen wat er overal ter
wereld geheurt, we kunnen het aJ.; het
ware met eigen ogen zien. De televIsie
informeert om over wat er op de wereld
gebeurt: de televisie ons venster op de
wereld,

• Veel kritiek
Aan de andcre kant krijgt de televisie
veel kritÎek te verduren, TelevisIekijken
maakt mensen passief, lui en gemak~
zuchtig, wordt wel gesteld. De mensen
komen hun huis niet meer uit, Waar in
gezinnen \'roercr nog wel een spelletje
ganzen hord 0 j'oker werd gespeeld eist
tegenwoordig e televisie alle aandacht
op.
Ook wordt de televisie verantwoordelijk
gesteld voor een hoop ellende en mis-
standen. Gewelddadige series, vooral
van Amerikaanse makelij, zouden een
negatieve invloed hebben op de kijkers.
Kinderen krijgen er nachtmerries van en
volwassenen zouden geweld veel sneller
aanvaarden als oplossing van een con-
flict: minder lang praten, sneller de vuis-
ten gehruiken.
Bovendien geven het televisienieuws en -
actualiteiten geen objectief heeld van de
werkelijkheid, zo wordt gesteld. Ze leg-
gen altijd de nadruk op incidenten, ook
weer vooral als er geweld bij komt kij-
ken. Verder richten de nieuwsmakers
zich vooral op elitepersonen, de gewone
man of vtouw is zelden nieuws,

• 'Open het dorp'
De imroducrie van de televbie IS nog
maar van recente datum. In de foop van
de jaren vijftig maakte Nederland voor
her eerst kennis met het medium, Het
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zou nog enkele jaren duren ,oord,u er
een televisil' in velc huiskamers stond.
[n 1962 maakte :\'ederlalld voor het
eerst een rnarathon.akrie via de telev'isie
nwe. Onder leiding van .\-lies Rouwm,m
werd op 16 en 27 novemher vall dat jaar
maar liefst 20 miljoen gulden lllgela-
n1l'ld in het bder van de aktie 'Open het
dorp'. Val] het geld werd hij Arnhem
een dorp voor IIlv;tliden gehouwd. vol
aangepaste voorzieningen. Via hu medi-
um televisie kon, 70 bleek, de bannhMti-
ge kam van de Is:ederlander worden
aangesproken, Deze aktie \"l,,;tigde de
naam V,ln .\-lies Bouwman als de
Nederlalllise televisie-persoonlijk heid

nummer één. Pas onlangs !lam ze .If-
scheid. Vele mannen en HOU\\"Cll lOU-
den in luar voetspon'n volgen en huis-
vrienden en -vrwndinnen worden van
milj()ellen Nl'derlanders.

Vanaf de tweed", helft van de iaren ze.
ven tig gingen stel'ds meer Nederlamkrs
de televisiewereld nog meer als een Ic-
I'ensedlte zien. in kleur. ::\u ruIm dertig
jaar llelde uitgebreide introductie van de
televisie in Nederland heeft 'dat ka,tje'
l'n alles wat het onze huiskamer instuurt
een centrale plaats in ons leven vero-
venl. Toch is de tdevisie anno nu hed
Il'ts anders dan in de jaren zestig.
In de laatste tien iaar is de ontwikkeling
van de tckvisle een nieuwe fase inge-
g;lan. n,l<lTvOor moesten we het doen
met twee !':ederlandsc netten. terwijl dl'
mensen in de grensstreek n,lar de Duitse
l'll de Belgische televisie konden kijken.
:\'u hebben we de keuze uit twintig ot
llll'er kanalen waar we de afkolllst niet
eens van kennen.

• Commerciële televisie
\'ele nieuwe televiSIestations werken
commercieel. Ze zenden programma \
uit om geld te verdienen. Commerciële
televisie verkoopt kijkers ,\,ln adverteer-
ders. Hoc meer kijkers. hoe hoger de ad-
l'ert<:nrie-taflnTll, hol' hog",r de inkom-
sten.
Commerciële teln-isÎesrations gaan uit
van het principe 'Gin' the pl"ople what
th<:}"want'. Een station ,lIs RTL-4 richt
zich J;1n ook op de 1I1Od,11ekIJker, de
meest gemiddelde NederLlllder, Dat
geldt ook voor kanalen als het Engelse
Super Channcl ell het Luxemhurgse
RTL-Plus, dat zich op Duitsland richt.



Commerciële kanalen hrengen meestal
meer van hetzelfde. [n de Verenigde
Staten leidde dit tot een situatie die door
Bruce Springsreen onlangs werd gety-
peerd als ••..Jifry seven challllds 3nd
norhing on ... .,

Specialistische kanalen als .\IT\' en
Eurospon onderscheiden zich van ande-
re commerciële kanalen. Zij richten zich
op een specialistisch puhliek. Eurosport
richt zich op sponlicfhehhers en trekt
daarduur veel 3dvcrtccrdcrs van sport-
produkten. Volgens de Engelse profes-
sor in de communicatiewetenschap
Kcith Roe, die onderwek deed naar het
publiek van :\11V, slaagt dit rnuzieksta-
tion er in om ecn groot aantal jongeren
uit verschillende landen aan te spreken.

Daardoor trekt MTV
adverteerders die
op de internatio-
nale markt ope-
reren zoals Coca
Cola, Braun en
Nike.

• Publieke
omroep

in nood
De op-
komsr

van de commerciële zenders heeft de be-
staande publieke omroepen in veel
Europese landen in moeilijkheden ge-
bra.:hr. Immers de commerciëlen lokken
met hun amusement gerichte program-
ma's de kijkers bij de publieke netten
weg.
De :\'ederlandse omroepen hebben op
die manier concurrentie te du.:bten van
RTL-4. Door de opkomst van dit station
zijn een aantal omroepen die traditio-
neel veel amusementsprogramma's
brengen, 7.O,11sTROS, Veronica en de
AVRO, in een soort identiteitscrisis te-
recht gekomen. Dat geldt in mindere
mate voor I"CRV, VARA en KRO.
Veel sterren die eerder bij een van d('ze
omroepen werkten zijn door TV-produ-
centen ;)Is JooP van de Ende en John de
Mol vaak mer programma en al overge-
plaatst naar RTL-4. EeIl groot deel van
de kijkers \"('rhuisde mee.
Een van de vele vragen die de
Hilversumse bestuurders en program-
mamakers van de publieke omroep nu
bezighoudt is welke de bestaJ.llsgrond is
van de verschillende publieke omroe-
pen .

• 'De wereld een dorp'
. De Haag wat de televisie nu precies lllet
ons en onze wereld ged,lan heeft blijft
moeilijk te beantwoorden. Zo beweerde

de vooral in de jaren ze-
stig gevierde Canadees
:\1arshal1 ~1cLuhan dat
m('t name de televisie
de wereld in een dorp

veranderd heefr: 'The
globJ.I village'. DJ.t gegeven

is veel belJ.ngrijker dan datgeIle wat
de televisie uitzendt. De wereld wordt
tot een dorp wanneer miljoenen mensen
~ zich rond de buis schareIl bij de opening
van de Olympische spelen. de fimle
van ht.t \'\?ereldkamploenschap voetbal
of, op i('ts minder grote schaal, het
Eurovisiesongfestival. Als het om het b('-

RTl/tt' Spri'lgsteen: "... S? LUI</Ienen ,I., is
niks op ... '.

bng vJ.n de televisie gaat moeten we vol-
gens ,\1cLuhJ.n veel meer naar deze pro-
cessen kijken dJ.n naar J(' inhoud: 'the
medium is the message' .
Sommigen ll'ggm wel de nadruk op de
inhoud vall de programma's die worden
uitgezonden. Zo noemt de Amerikaanse
rapcrew 'Disposable Iieroes of
Hiphoprisy' (Ie televisie 'the Drug of the
Nation'.
Een kind dat heden ten dage opgroeit in
Je Verenigde Staten heeft voor zijn
t\vaalfde jJ.ar alle ('uelijh dui7.t'nden
moorden zien plegen. De televisie scho-
telt de mens een gewelddadige wereld
voor.

• Geweld zorgwekkend
~tensen krijgen een beeld van de werke-
lijkheid voorgeschoteld dat maar zeet
ten dele lets tC maken heeft met d(' we-
reld buiten. Tot een vergelijkbare con-
clusie komt de Amerikaanse communi-
catiewetenschapper George Gerbner.
Volgens hem leren de Amerikaanse kin-
deren het meest over de wereld van de
televisie en niet van hun ouders of van
school. Gerbner laat zien dat de televÎ-
siewerkelijkheid in Je VS door geweld
wordt gedomineerd.
De invlo('d van de televisie op de
Amerikaanse samenleving is ~.ergeliik-
baar met die van de rehgie op de
Europese samenlevingen pakweg een
('euw ge1('J('n.

Terwijl het aantal televisiestations
groeit, het aantJ.1 uren dat wordt uitge-
zonden toeneemt en het aamJ.1 kijkers
ook groeiende is, lijkt ook de ongerust-
heid over de rol van de televisie groter te
worden. Dat leidt vooralsnog niet tot
een rem op de groei van het televisie-
aanbod. Economische wetten lijken te
prevJ.leren boven zorg voor samenleving
en cultuur.
Of de televisie een zegen of vloek zal
blijken, moet de toekomst uitwij7.t'n.

Pauf Ruften
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FILMS IN DE ZOMER

Onverminderd aanbod in vakantietijd
De tijd dat het met de films maar magertjes gesteld was in de vakamieperio-
de lijkt definitiefvoorhij, \Vcliswaar is het vermaaksgehalte tijdens deze vro-
lijke weken iets hoger dan gedurende de rest van het jaar, maar daar staat te-
genover dat in zomerevenememen als openluchtvoorstellingen en speciale
reprisehlokken de nodige top films worden herhaald voor wie ze heeft ge-
mist, De echte filmfan hoeft dus niet op rantsoen, al schijnt de zon nog zo
stralend,

Om lIler de t'venementen te beginnen: in
het hele land \vorden wel openlucht-
voorstellingen georganiseerd. I Iet
Filmmuseum aan het Vondelpark 111
Amsterdalll hiedt hijv. op tien zaterdag-
:wonden, begonnen op 19 juni, gratis
voorstellingen, .lls het goed weer is. In
het programma 0.,1. klassiek Frans en
Amerikaans, plus werk van eigen bo-
dem.
fhll is er dit jaar weer van 1 juli tot 11
augustus de traditionele filnnomer,
waaraan twaalf steden in ons land mee-
doen. I kt programma hestaat uit repri-
ses van recente en oudere ropfilms, plus
speciale aandacht voor de films van
Robert DeNiro (o.a. Cape Fear,
:'\:ovecellto 1 en 2, .\lcan Sneets) en van
regisseur Stanley Kuhrick (u.a. Lolita,
lOOI, A Cluckwork Orangt., Or.
Strangelove). Ouk worden er op het
Schuuwhurgplein in Ro[terdam van 20
augustus tot 6 scptemher openltlc1u-
voorstellingen georganiseerd, o.a.
ApOC.llrpse l"ow, Thelma ,md Louise,
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Stricrly B.ll1roOIll, Urga, Ikar mv Song.
Raadpleeg voor details de filmlaJders in
dag- of huurtbl:1den.

MADE IN AMERICA
VuOrtS valt cr deze zomer te genieten
van een aantal nieuwe films, zoals de
verrassende komedie Alade in America.
\'(,houpi Goldherg koesterde al jaren-
lang dl' \\TIlS ooit in een toJll.lntische
film te spelen nwt een hlanke partner.
Tot voor kort was dat in lIoll\.wood un-
bestaanbaar. Een beetje zoei1en tussen
een blanke acteur of actrice en een zwar-
te tegenspeler, alla, maM daar bltTf het
dan ook bij. (;elukkig zijn de tijden aan
hl't verandt'ren. Zwarte acteurs en actri.
ces winnell nu Oscars, zwarte regisseurs
krijgen de mogelijkheid OTl1succesfilms
te maken, t'n door het succes van hun te-
levisie-shows zijn Oprah Willfrey el1 nill
Cosbv de twee hesthetaalde artiesten in
Amerika.
Whoopi kreeg dus haar zin, en haar

panner in Af.lde in All/erica IS een van
Je populairsTe hlanke acteurs van dit
ogl.'nblik: TcJ Dansol\, de held UIt
Cheers, In de film speelt \Vhoopi de 011-

3fhankelijke, trotse Afro-Amerikaanse
moeder van ('ell schatti~c tiener-dochter.
Op een Jag ontdekt her kind, via een
hloedproefjc bij een van Je lessen op
school, Jat ze niet de dochter van haar
o\"Crlcdcn zwarte vader kan zijn. Ze
roept haar moeder ter verantwo()rdill~
en die hekclU, dar ze haar dochter via de
spermabank heeft gekregen. De compu-
Ter van dat instituut, waar de dochter
\'ervo[~cns (wel erg gemakkelijk ... ) in-
hreekt. hucsr dan een verpletterende me-
dedeling op: de donor waaruit zij is
voortgekomen, is een hlanke man!
Het kind durft haar moeder nauwelijks
lllt'[ deze feiten te confronteren. De moe-
der is inderdaad woedend over de fout
van de spermabank: ze had nog zo ge-
vraagd om een imdligeme, zwarte do-
nor! De dodner gaat op onderzoek uit
en ontdekt haar vader: hij blijkt een
schreeuwerigt. autoverkoper die nuar
moeilijk raad weet met die donkere
dochter die hem zo rauw op zijn dak
komt vallen. :\bar n.ltuurlijk worden
alle hezwaren uit de weg geruimd.
Sterker nog, de zwarte moeder en de
blanke vader raken zelfs verliefd op d-
kaar. ;\Iaar bed is cr nog net niet bij, en
het vaderschap wordt uiteindelijk zelfs
weer op losse schroeven gezet, maar dan
is ct inmiddels een min of mtTr gelukkig
geûnnetje gevormd.
Regisseur Richard Benjamin heeft dit
hete hangijzer nadrukkkelijk ab een ve-
derlichte komedie gepresenteerd en, op
een enkele sentimentele traan na, hand-
h.laft hiJ die luchtige toon consequent.
"laar om de rollen eens cllTl1pleetomge-
draaid te zien, IS.lls fenomeen uit het ra-
cistische Amerika toch het aankijken
waard. \X'hoopi Goldberg en Ted
D<1I1S0nh,lkn, gesteund door de schatti.

ge Nia Long als het kind, bo-
vendien alles uit hun rollen wat
cr in zit.

INDECENT PROPOSAL
'\'Iinstem zo spraakmakend is
de romantische komedie
Indecent 1'rotlOsa!, waarin
Rohert Redford de rol van een
Tl1ultimiljOluir speelt die bereid
is een hankroet jong stel met
een miljoen uit de hrand te hel-
pen. In ruil daarvoor wil hij de
nouw voor een nachtje huren.
De echtelieden moeten er eerst
eens over denken, maar uiteÎn-
ddiik stemmen ze allebei toe.
Naderhand beginnen de pro-
hlemen: de man wordt jaloers,
kriJgt bovendien last val! zijn
geweten t'n het huwelijk dreigt
alsnog op de klippen te lopen.
liet slut is meer dan moralis-
tisch. wat de film geen goed
doet: pas als ze van het besmet-
te geld af zijn, kan het jonge
stel weer van elkaar houden.

Teil [)III/S(m ,'11 W'huupi (;oldfJag
i'l ',\fade 11/ America'



Demi j\.foure en Robert Redford in '{ndecent
l'ruposal'

Het gezinnetje, ideale hoeksteen van de
Amerikaanse samenleving, is gered en Je
knappe, rijke Redford heeft het nakij~
ken ... Wie het gelooft mag her leggen,
want een man zoals RcJford hem speelt,
hoeft echt nÎet met flappen te lwaaim
om een getrouwde vrouw te versieren,
zelfs nier als ze zo leuk en mooi is als
Demi :\Ioorc. Die hoeft hij wijze van
spreken alleen de deur van z'n lima
maar open te houden. \'Ç'oody
Ilarrelson, sukkel uit Cheers, speelt het
mannetje dat door het oog van de naald
kruipt . .I\'faar goed, al met al is Indecent
Proposaf toch best een lekkere. ge-
stroomlijnde Hol1ywoodproduktic waar
je, als je niks anders te doen hebt, heel
goed van kunt genieten.

MAD DOG AND GLORY
Hetzelfde gegeven, maar dan anders,
wordt gebruikt in Mad Dog all/i Glory.
BiJl :\1urray speelt een gangstet, die op
een dag verzeild raakt in een overval.
Robert DeNiro is de politieman die hem
het leven redt. Uit dankbaarheid stuurt
de crimineel de weltfremde agent een
schattig meisje op z'n dak, dat hij een
weekje mag houden. :\har na de eerste
stroeve kennismaking vallen de cop en

Uma Tlmrman el! Robert DeNim in 'Alad
Dog and Glory'

her logeetje hevig op elkaar en dan wil
ze natuurlijk niet meer weg_ Hoewel het
een dubieus gegeven is, worden de rollen
zo geestig en tegelijk roerend gespeeld,
dat de film als geheel een stuk aardiger
en eerlijker overkomt dan Indecent
Proposal. Naast DeNiro en ~lurra}'
weet nieuwkomer Uma Thurman, op
hlote voeten bijna ecn halve kop groter
dan haar minnaar, zich prim<1 re hand-
haven_ Let vooral ook op de vele bil-rol-
len die het verhaal nog eens extra op uis-
teren.

UNI AMED HEART
Zo verschrikkelijk goedkoop en senti-
menteel dat het weer leuk wordt is het

romantische drama Untamed Heart,
waann kersverse Oscar-winnares
,\hrisa Tomei de vrouwelijke hoofdrol
speelt. Ze is een naïeve serveerster die
voortdurend op her verkeerde soort ke-
rels valt. Als ze op een avond in het park
tenauwernood Uit de klauwen van twee
aanranders wordt gered door de bor-
denwasser uit het restaurant waar ze
werkt, ontdekt ze dat het Geluk soms in
een onverwacht hoek/Oekan zitten. Maar
juist als ze besloten leeft dat ze het de
rest van haar leven wel naast deze zwijg-
zame jongen mct z'n oprechte inborsr
aandurft, bezwijkt hij aan een ernstige
hartkwaal waar hij al sinds zijn jeugd
aan lijdt ... De film is een ongegeneerde
'tearjerker', maar wel van een lekker
soort. Kijk niet naar de huitenkant, al
het moois zit hij de meeste mensen van
binnen, daar komt hcr zo ongeveer op
neer.
In Amerika, waar meisjes van tien jaar al
aan de lijn doen, en een neuscorrectie op
je achttiende verjaardag een heel nor-
maal kado is, is 'r geen overbodige luxe
om daar weer eens op re wijzen. De no-
bele jongen met het zwakke hart is een
aardig rolletje van Christian Slater.

INTHESOUP
In de stijl van Jim Jarmush en, 7.Îjhet iets
minder zwartgalfig, van de Fin Aki

Christiall stater e1lMarisa Tomei ill
'Unlamed Hear!"
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jf'lIIfi(a Beuts;1I'llllhe SOI/P'

Kaurismaki, ontrolt zich de komedie In
tIJ(' SOI/P van Alexandre RockweIl.
Hoofdpersoon is een jonge knul die een
filmscript heeft geschreven, maar na-
tuurlijk geen cent heeft om zijn film te
maken. Uiteindelijk ze[ hij een adverten-
tie. Er reageert een aimabele. maar aan
alle kanten malafide, oudere man die
weliswaar makkdijk aan geld kan ko-
men, maar via wegen die de jonge regis-
seur-in-spe nou niet al te plausihel voor-
koml~n. ,\bar zijn mooie huurvrouw is
hereid een rolletje te spelen, ze is zelfs
hereid om met hem uit eten tc gaan, dus
waar zeurt hij over, 111 Ihe SOl/IJ is ty-
pisch {'{'U film voor de geoefende fijn-
prOl'vcr die je met geen tiell paarden
naaf eell film van Arnold
Schwarzencgger of SyJvcstcr Srallone
zou krijg('n. De goede \'('rstaander \veet
genoeg ...

THE ASSASSIN
In "[he Assassill speelt Bridget Fanda,
dodlter van Peter Fonda en dus nichtje

van Jane, een zware hoofdrol. Ze is een
van de meest gevraagde jonge actrices
\'an dit opgenblik, en niet voor niks. De
film is een 'remake' van d(' Franse futu-
ristische thriller La Femm(' Nikita, die
een enorm succes was.
Een groepj(' junks overvalt een apo-
theek. Ze worden betrapt, een aantal
sneuvelt in de confruntatie met de poli-
tie. lIet enige meisje van het gezelschap
wordt door de agenten meegenomen. Ze
kan kiezen: afkicken en dan voor de
overheid gaan werken als scherpschut-
ter, of alsnug doodgaan. Ze ontpopt
zich als een weerbarstige maar begaafde
leerling-moordenares. Uiteindelijk mag
ze weg. Ze ontmoet een jongen en zet
een romantisch huishoudentje op. ~taar
af en toe ga;lt de telefoon en moet ze er
voor een klusje op uit. Haar jonge min-
na;lr weet niets van haar verled('n af.
Hoewel het verhaal in z'n gewelddadig-
heid niet vrolijk stemt, moet gezegd
worden dat de Amerikaanse vcrsie van
het Franse origineel er schitterend uitziet
en dat Fonda zich voorbeeldig van haar
taak kwijt. En de rol viel fysi('k niet mee.
'Dat vond ik juist heel leuk', aldus de ac-
trice. 'De vrouw die ik speel, doet aller-
lei dingen die tot nu toe aan mannelijke
acteurs waren voorbehouden .. .' Andere
rollen spelen o.a. Gabtid Brrne, Dermot
Mulroney en Anne Bancrott.

PETER'S FRIENDS
Van Britse hodem kumt I'eter's hiel/lis
van Kenneth Branagh, waarin hij ue for-
mule van Th(' Big Chili naar zijn hand
zet. Een groepje voormalige studenten
komt na jaren weer bij elkaar op het
landgoed dat een van hen van z'n vader
heeft geërfd. Na de eerste onstuimige be-
groetingen volgt al snel het demasqué:
de meesten hebben niet bereikt wat ze
hoopten, of lijden amk-rszins onder de
klappen die het leven pleegt uit re delen

als men zich eenmaal volwassen waant.
Helaas heeft Branagh cr een wat ouhol-
lig, gedateerd geheel van gemaakt. Niet
onaardig om naar te kijken, maar veel
Zwakker d;lll The Big Chili indertijd
was. Emma Thompson, Stephen Frye en
Hugh Laurie spelen ook mee, evenals
Branagh zelf en van zo'n cast verwacht
je nu eenmaal meer vuurwerk. Zelfs het
dramatische en zeer actuele slot kan
daar niet veel aan verhelpen.

TRESSPASS
De Amerikaanse film Tn!ss{).:Jss werd
lange tijd op de plank gehouden om de
gemoederen in Amerika niet nog meer te
verhitten, toen daar de rellen uitbrakt'll
naar aanleiding van de affaire-Rodney

Ice T (links) t'1Ihe Cl/he ill Trrsslhlss'

King. Wie de film nu bekijkt, begrijpt
heel goed waarom: Waltt'r Hili schetst
een genadeloos beeld van een groep jon-
ge zwarten die een vervallen en verlaten
flatgehouw bewonen. Twee hebzuchtige
hrandweerlieden die op het spoor zijn
gekomen van et'n religieuze goudschat
die zich daar moet bevinden, gaan het
gebouw binnen en worden geconfron-
teerd met een strak georganiseerd klein
leger dat volgens eigen regels en wenen

RridKet runda ill 'The Assassi,,'
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Kell/leth Hrmwgh, Emma Thomps()11eli St('ph/!/1Frye ill 'Peta's frit"1l1!s'



leeft. De film is zeer vakkundig gemaakt,
en vooral de zwarte rappers lee Cube en
lee T spelen uitstekende rullen. Als tijds-
beeld [aar de film niets aan duidelijkheid
te wensen over.

CLIFFHANGER
In Cliffhanger geeft Sylvcsrcr Srallone
zijn vclc fans weer waar voor hun geld.
Hij speelt een lid van een reJdingsream
in de bergen. Als zijn vriendin veronge-
lukt is, durft hij tijdelijk nicr meer naar
hoven (n.b.: Stallone heeft ook in werke-
lijkheid hoogtevrees!). Maar de omstan-
digheden d\vingcn hem natuurlijk toch,
als er een misdadig groepje vliegtuigka-
pers moet worden overmeesterd. War
dan volgt is een serie ademhenemende

Sylvester Stal/olll' in 'Cliffhanger'

de vrienden uiteindelijk lijnrecht tegen-
over elkaar te staan. Ondanks de zeer
Amerikaanse visie op de situatie, is de
film toch curieus genoeg om aandacht
aan te besteden. En ook omdat de veel-
zijdige Brit Kenneth Branagh in een
klein rolletje bewijst hoc bedrieglijk aar-
dig een hoge Nazi kan overkomen.
Christian Bale en Robert Sean Leunard
spelen de vriemlen.

Christian B.:liein 'Swingkids'

RED ROCK WEST
Een leuk, ironisch thrillertje tot slot: in
Red Rock West krijgt de berooide maar
in-fatsoenlijke !':icolas Cage, abusieve-
lijk voor huurmoordenaar aangezien,
een bom geld aangeboden als hij de
vrouw van de sheriff uit de weg wil
ruimen. Hij rijdt naar haar huis, waar de
vrouw hem het dubbele biedt als

Sara Hynn Boy/e in 'Red Rock West'

hij haar van haar echtgenoot af helpt.
En dat terwijl hij alleen maar'kwam om
de boel uit te praten. Op dat moment
verschijnt de echte hitman, die absoluut
geen scrupules kent ... De film noir-achti-
ge sfeer van het verhaal is goed getroffen
en met mafkees Cage in de hoofdrol,
DennÎs Hopper als de killer en de mooie
Sara Flynll Boyle als de door de wol ge-
verfde vrouw, valt er een boel te grinni-
ken ...

1.em/ure van Opzeeland

stunts die, zo onderstreept regisseur
Renny Harlin nadrukkelijk, allemaal
puur natuur in de Italiaanse Alpen zijn
gefilmd. Vooral om die spectaculaire
scenes is de film de moeite waatd.

SWING KIDS
In Swing Kids komt een fenomeen aan
de orde waar ik petsaanlijk nog nooit
van had gehoord. In het Duitsland van
voor de Tweede Wereldoorlog schijnen
veel middelbare scbolieren zich tegen het
aanstormend nazisme te hebben verzee
door nadrukkelijk Amerikaanse muziek
te draaien en daar op een zeer
Amerikaanse manier op te dansen. De
twee hoofdpersonen, gezworen kamera-
den, kunnen niet om de politieke situarie
die hen insluit heen. Ze moeten zich aan-
sluiten bij de Hitler-Jugend. Maar door-
dat de een zich daar innerlijk steeds te-
gen blijft verzeTten, terwijl de ander het
almaar mooier begint te vinden, komen
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HET HUMANISTISCH
VREDESBERAAD

Het HVB bestaat uit ecn groep mensen, die zich tot doel stellen contacten re
onderhouden met en het mobiliseren van die memen binnen de humanisti-
sche bcwq~ing (danwcl daarmee sympathiseren), die geïnteresseerd zijn in de
vraagstukken van oorlog en vrede. Ze hebben zich georganiseerd in de stich-
ting 'Het Humanistisch Vredesberaad'.
Deze stichting stelt zich ten doel:
het ondernemen van studies en het doen van aanbevelingen;
het organiseren van conferenties;
het bevorderen van publikaties, zelfstandig 7.Owe1 als in samenwerking
met (humanistische) imtcllingcn of organen;
het vormen van gespreksgroepen;
het organiseren van of het deelnemen aan demonstraties;
het onderhouden van contacten met andere organisaties, instellingen en
personen die zich bezighouden met vraagstukken van oorlog en vrede.

In de afgelopen jaren heeft het HVR zich
verdienstelijk gemaakt op vele terremen,
waarvan de betrokkenheid hij het nrga-
nisl'ren van 'de twee grote vredesdemon-
straties in Amsterd:l.In en Den Haag'
wa3rschijnliik de mecste bekendheid ge-
niet. K'adat het kernwapcll\'f33gstuk
wat !laar de achtergrond is verdrongen
bleef cr toch nog een veelheid aan werk-
zaamheden over waarmee aan de slag
werd gegaan.
Onl3ngs organiseerde het Hvn een stu-
diedag over 'Milito.lÎre Interventie en
Gedeelde Veiligheid', De konklusics t'n
aanbevelingen zullen menig EGO-Ieler
interesseren. Daarom volgt hieronder
een verkorte samenvatting van de rap-
ponage over die dag.

• Konklusics studiedag
1. Voordat de Nederlandse overheid mi.
litairen beschikbaar slelde voor zoge-
naamde. peace-keeping operatie van
de vr-; (UNPROFOR) in voormalig
Joegoslavië, heefl zij zich in onvol.
docnde mate \'ergewist van de haal-
b.larheid van de na te sIreven doden.
Hierdoor bleef een hq~rip als 'aan-

Als waarnemer zal ik een j,ur in
Lihanon.
Een situatie die niet te vergelijken is met
hier.
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va<1fdhaar risico' onduidelijk en de
belckenis ervan moesl dan ook HJUrt-
durend worden bijgesteld.

De na te streven doden werden overi-
gens door de VN-VeiligheidHaad zelf
niet duidelijk aangegeven, met als ge-
volg dat voondufl'nd achter de afschu-
welijke, mensonterende gebeurtenissen
werd aangelopen. Bovendien heeft een
vee! te vroege erkenning V3nafzonderli/-.
kc delm van het uiteenvallent e
./oeg()slavië de 'pe;tce-keeping'-opcratie
vanaf het begin gefru~trel'fd. En feitelijk
is van 'pea~e-keeping' al gl'fllime tijd
geen sprake meer. Toch tracht de V~
hiermee politieke oplossingen te vinden,
zonder dat deze voor alle hetrokken p;tT-
tijen min of meer aanvaard haar zijn.
Hierdoor IS er een ontwikkeling gaande
naar 'peace-enfor~ing', waarin oplossin-
gen afgedwongen moetcn worden. Fr
kunnen dan situaties ontstaan, waarin
iedere \IN-militair gegijzeld kan wor-
den, enz,

2. De eerste uill.endingen gingen ge-
paard met onvoldoendc toerusting
van de militairen, zowel materieel als
psychisch, wa;trdoor dezen onnodig

Ik was daar dus U!':tvIO, alleen de ver-
goeding was toen nog niet zo riant.
Eigenlijk verwachtte ik een zelfde iet••.
Een beetje argeloos misschien, maar
toch.
Het pakt echter heel anders uit.
Hier hen je gewoon een onderdeel van
het hataljon.
l\'iks geen vrijheden, nil'ts gcen leuke
dingen.
Af en toc Haag ik me wcl af of dit l'CIl
Hcdesmissie is.
We lopen in schcrfwerend vest. hehhen
wapellS hij de hand.
liet blijft vreemd, n,l dil' Libanon-erva-
rmg.

Al diegem:ndie EGO wel eem inzien uf
leIen, welen dat cr een Humani~tiseh
Geestelijke Verz.of)\ing(HGV) is binnen
(Iekrij~smaehl, waar mensen uil die
krijgsmacht lerecht kunnen als zemei
Hagen of problemen zilten. Dit gaal
,'ooral op voor allerlei ~rsoonlijke aan-
gelegenheden.
Voor ~onlllligenbinnen de krijgsm'lehr
kan cr een behoefte zijn aan meer dan
uitsluitend een persoonlijk ~csprek of in-
dividuele hegeleiding met een geeslelijk
\"Crzorger/~Ier.Men kan bijvoorheeld
geïnteresseerd zijn in Io\roepsgcsprekken
met collega's of mateo o,'er het uilwi~se-
len van ervaringen, maahchappelijke.
politieke of levensbeschouwelijke onder-
werpen, enz. Die gc"interesseerdenkun-
nen imchrijven op een conferentie van de
HGV. Zulke CV-conferenties worden
gehouden in Hel Coornherthuis Ie ZeisI.
En ,'oor de memcn die eigenlijk nog
meer willen. hij".. zelf iets doen of iels
schrijven bestaat cr de weg van aanslui-
ting meken bij die organisatie of elub
waar je je hel meest mee verwant voelt of
helrokken op bent. Zo is het mi~~chien
niel ieder bekend dat enkele vaste mede-
werkers \';ln EGO oud-Iezers!ex-dien••t-
plichtigen zijn die het zinvol en leuk von-
den hun gedachten op papier te zenen
voor publicatie.
In dat licht van zelf actief worden willen
wij graag hel Humanistisch
Vredesheraad (HVB) hier onder de aan-
dacht hrengcn.

JdR

aan risico's werden blootgesteld.
De uitgezonden militairen werden aan-
v3nkelijk geworVCIl met geruststellende
hewoordingen, Zij hehoefden derhalve
slechts licht bewapend te worden, dan-
wel ongewapend en praktisch onbe-
schermd hun diensten te verrichten. Dit
alles vanuit de redenering dat VN-mili-
tairen gerespecteerd zouden worden
door alle partijen. De praktijk leerde
echter snel dat geen \'an die partijcll er
voor terugdeinst om VN-mililairen on-
der vuur te nelllen, te gijzden of te be-
dreigetl. Bovendien worden dezen ge-
contronteerd met gruwelen, die \Trge-
lijkh,ur zijn lTlet de ergste die de mens-
heid kent. Dit leidt dan weer tot een
spanning russen militaire discipline en
persoonlijk verantwoordelijkheidsge-
voeL Dat de Nederlandse overheid dan
vervolgl'ns haar eigen lllensen in de kou

Daar was je gewoon één Il1l'tdc bevol.
king.
.k moest kol1t3kten leggen. je Illengen
onder het volk. ze vertrouwen geven.
En hier, hier dragen we zelfs op de
markt een vest en ons wapen.
Nce, Lihanon zal ik me blijven herinne-
ren als ('cn echte vredesmissie.
Camh()dja?
Ik weet het niet, de toekoTl1st zal het le-
ren,
Niet d3t ik het hier niet !laar mijn zin
heh, dat niet.
:\1aar dit half jaar duurt langer dan eell
jaar l.ibanon.

W1IKLA



N. VÎsnu
~Iali

L.V. Errep
Steeg

Visitekaartjes

R.Stefie
Kamen

R. Wolba
Uden

'Ik heb recht op ...•
Een vaak j'ehoord zinnetje.
Het verllo g van dat zinnetje kan van al-
les zijn:
vrije tijd,
werk,
opit.'iding,
uitkerillg,
O1ltspaIIl1illgsmogelijk heden,
medische ver:wrgillg,
hogere wedde.
Vaak hoor ik ook:
'Ik heb recht op ... ':
aalldacht,
liefde,
warmte,
geborgenheid,
een (huis.
111 de eerste reeks gaat het over rechtelI
die omschrevell staan in regels, t'oor-
schriften, wettelI.
111 de tweede reeks hoor ik: 'Ook ik ver-
lang toch zo IlIlllr een beetje ... '
Vind jij ook dat we i'l het spra'lkgebmik
slordig omgaan met dat zinnetje: 'Ik heb
recht op ... '
Vind jij ook dat geen melis liefde. aan-
dacht, geluk op kan eisen als recht?
Maar dat je geluk hebt als je van deze
wkell em beetje krijgt?

Stevell

De oplossing van de zandloper in h('t ju-
ninummer luidt: l-verloten, 2-toveren,
3-voeren, 4-reven, 5-even, 6-een, 7-eo,
8-e, 9-re, JO-ren, 11-aren, l2-garen, 13-
vragen, 14-vergaan, 15-aangever.
Hierbij een viertal visitekaartjes, waar-
bij het beroep van deze mensen kan
worden gevonden door alle letters van
naam en woonplaats in een andere volg-
orde te zenen .

.\tocht bovenstaand <lftikelaanleiding
vormen om meer te willen weten of om
aan activiteiten dccl rc nemen, neem dan
l'ens contad op met het HVII, te bereiken
ondet tel.nr. 010-4049148 (Rein H("iine)
of tel.nr. 03210-18934 (jan Jt"n Boer).
Het i~ht"slistniet nooJzakelijk om lid te
zijn van een humanistische organisatie
om birlllen her HVB actief te willell WOf-

den.

concretisering van de begrippen 'preven-
tive dipJomacy' en 'peace-building', zo-
als beschreven in 'An Agenda for Peace'
van de secretaris-generaal van dt.' VN
Buutros Ghali. Deze zouden moeten uit-
monden in een alomvattend concept van
Preventieve Vredesopbollw.
Een, op basis hiervan, uitge\verkt beleid
zal de inzet vereisen van geheel andere
mt.'thoden en van mensen met ('en veel
bredere, niet-militaire, opleiding.

jall dell Boer
Reill Heijlle

"EH
l>AGvAAR b ING •."

U MoET yoof?, HeT

INTERNATIONAAL

OORLO GSM' 5 bA f)EN-
Tl<:'Bu1'JAAL
IN bEN HAAG
\Ie: R.SCH IJ N EN""

• Preventieve vredesopbouw
Bo\"('nvermeld(' twee conclusies zijn zo-
als gezegd slechts een heknopte saIT'en-
vatting ~.an een vecl uitgebr('idere rap-
portag('. Feitelijk zal voor de lang(' t('r-
mijn door de VN in samenspraak en
coördinatie met regionale veiligheidsor-
ganen, een helcid omwikkeld moeten
worden dat me('r is gericht op geweId-
preventie. Als gevolg van het voorname-
lijk denk('n vanuit militaire opties drei-
gen conflicten voortdurend uit de hand
te lopen. Dit is kenmerkend voor de in-
ternationale politiele situatie na het
tijdperk van de Koude Oorlog. ~1oderne
conflicthamering vereist een anticipe-
rende, preventieve en g('weldloze bena-
dering. Daarop dienen beleid en structu-
ren te worden afgestemd. In wezen komt
dit neer op een verdere uitwerking en

laat staan, wanIl('er zij in haar ogen ni('t
de juiste beslissing nemen, is ronduit
zorgwekkend.
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J let lijkt a/weer een woord lIit de lIorixc
cel/w: vaderland. Toch werd /Jet ge-
hmikt door eell sergeant-majoor ill zijn
woord van 1~.efkul/I binnen de krifgs~
/1hlCht. Hij stelde best tc begrijpen dat
we militair waren gewordl.'l1 011/ c<lrrièrl'
te lIIJkcn. Ma,lr niet op de I,Mtste pl.lats
was het toch ook om de inzet voor het
behoud van krmiugin en uilderl,md.
Uitem,lrd slmlk geen enkel!! recruut
hem tl?gen. D,lt hij /liet de krmillgill ons
sllMtsbeste! en met het vaderland het
stukje grul/d (Jij de ,\loordzee bedoelde
drong eigenlijk tot /I;cl/hlnd door.

Eell alldere scrgea1lt-ma;oor stelde enige
jaren later: 'Aan de l'ij.md zijn stukken
l'erzollden geworden, wa,lrill de vijand
wordt medegedeeld geworden, d,lt het
t'cn/er geell zin meer heeft het {"tdcr!and
/linnen te val/en tussen des vri;dags ze-
lJelltiell-lIul-lIIt/ IIlir en dt's maandags
lII//-negen-llItl-mtlllllr, daar d,m lIiet op
enige weerstand ~'allbetekenis be!Jocft te
worden gerekend te worden.' Dat wus

VADERLAND
m,,;oor Kees, de sl/cceslJolle creatie I'all
1'ulll {lall Vlict.

Het is allenwall'()/tooid pcrleden ti;d die
opl'altingen (wer !Jet {I"der!mu/, zowel
van ma;oor Kees, ,lis vall de sergeant-
ma;oor op de cerste dJg in de kazerne.
NII wordclI mooie woorden ges/lrokell
fJi; /)ct l'ertrck 1'0.111 militairen IMar plaat-
sell ver buiten de landsgrenzen, 1)1/1 eell
l'Tedestaak te gaall l'errichten. Ook al is
de taakstelfing illgri;pend gewi;zigd, het
bli;ft dt' l'ra4/1-:of ook deze woorden
doordrillxen tot de betrokken militai-
rCII.

TIlssen het uift'oerell l'all eell t'redest<1ak
en het dOddwerkl.'1i;k IJeelllemen <14/1/een
oor/og, ligt II.'l.'1isll',1<1Teen politieke (Je-
slissi1/g. Alaar ZO'II heslllit is a(hankcli;k
uan aJlerlei il/l'loeden. De realiteit is dan
ook wcer IIIl$etwi;feld dat de huidige
militair 11<1af toop het KCI'oel heeft mis-
leid te Û;II. Na de po/itiollCle akties in
het voormalige Nederl,lIIds.[ndië is li"t

{loor t'I.'[CIId/lideli;k Kcweest. tot in lellg-
te t'alJ ;,lrell. rater hebben ook
Amerik,l<l1/se ell Russische militair"" dat
ewaren IM Vietllam en Afghallist,m.
Om deelname <laneen conflict te Sti'lIlI-
leren, u'orden alle middelen ingezet.
Zoals bi; de ;,wal in Koeweit het bericht
d,u militairen 1',111Irak de baby's lIit de
COllL'ellsesgooiden 0/1/ die apparJtlll/r
/laar Bagdad te vervoeren. Later bli;kt
d,lt het eell verzolIlIelI bericht was.

/Je l',,'edcrlamise beroepsmilitair kan
lIiet weigeren deel te nemen £1£111welke
oorlog waar darlook, als de politiek
daartoe eelJ besllfit neemt. Deel/lame
aa1l die oorlog is t'C1l UIIf'otJTspeifJare
za,lk, ['oor zO/vel de Iloliticlfs IIls de mili-
tair. Alleeli de laatste loopt de k.lIIs de
hoogste pri;s te moetelI hetalell. De poli-
ticus heeft alleen te /IIaken met de pri;s
,'all de militaire operutie in verhoudillg
tot het economisch bel,lIIg l'an het 1',1-
derl,md.

Cor Out
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"Soms moet je jezelf ergens uitnodigen"

HET THUISFRONT

Wat Giel en Sylvia betreft, die vieren in
juli hun huwelijksreis in Thailand.

Afart Vogels

0\, de achtergrond is dan ook professio-
ne e hulpverlening vanuit de ~1aat-
schappelijke Dienst Defensie en de dien-
sten Geestelijke Verzorging heschik-
baar. De draagkracht en de motivatie
van het thuisfront voor de 'goede zaak'
zijn nu doorgaans groor. Of bij een veel-
vuldig uitzenden, zoals voorzien in de
nora van Je .\1inister van Defensie, de
helasting voor militairen en achterban
niet té groot wordt moet men zich ern-
stig afvragen.
.\1inder uitzenden of meer personeel is
de afweging die de politiek dan zal mue-
ten maken.

voor de thuishlijvers voor een passende
ondersteuning te zorgen.
Bij de Koninklijke Marine is al geruime
tijd ervaring met een thuisfrontorganisa-
tie. De Koninklijke Landmacht is on-
langs ook hegonnen met een eigen thuis-
frontcomité.
Bij het Korps ~larillicrs is vanaf het ver-
trek van de eerste shift in juni '92 naM
Cambodja, in goede samenwerking !Os-
sen de personeelsdienst van de Groep
Operationele Eenheden ~lariniers in
Doorn, de Maatschappelijke Dienst
Defensie en de Geestelijke Verzorging
een 'Thuisfrontcomité Carnhodl'a' ge-
vormd voor alle daar ge egerde
N{'(leriandse militairen.

• Lotgenoten
Goed ondersteund vanuit het Korps is
het vooral een organisatie voor en door
het thuisfront zelf, die voor steun, telefo-
nische opvang, informatie door middel
van een nieuwsbrief en de mogelijkheid
tot onderling kontakt zorg draagt.
Lotgenoten, IlIcde-thuisfrontleden, he-
grijpen immers het beste wat zich gedu-
rende 1.0'n periode voordoet en vooral
wat het vraagt. En dat het veel vraagt
moge duidelijk zijn.

N<last het voor een poos zonder de part-
ner moeten doen, speelt voor het thuis-
front de ongerustheid over de veiligheid
van de militair. Alle aanleiding dus om

gebieden over de hele wereld, vcelal sa-
menwerkend in multinationale eenhe-
den. Een grote verscheidenheid van ta-
ken moet worden verricht, van vredes-
handhaving en het gewapend afdwingen
van vrede rot het meewerken aan pro-
jekrcn van ontwikkelingssamenwerking.

Veel wordt gevraagd van de aanpas-
singsmogelijkheden van het defensieper-
soneel. Ook dl' lange duur van uitzen-
dingen, veelal zes maanden, is voor veel
militairen en hun ge7.innen nil'u\v.
Het thuisfront moet uuk met de nieuwe
situatie leren omgaan.
Svlvia: "I'kt is voor mij wel vreemd om
alleen te zitten. De eerste weken waren
het moeilijksL Alleen eten, 's avonds al-
leen zitten, alleen op visite. ledeft'en zegt
wel: -kum maar op visite', maar je kuilt
niet alsmaarJ'e huis uitlopen. Je moet het
op je~.elfvin en. Je eigen plannen maken
en soms jezelf ook eens ergens uitnodi-
gen."

• Typerend verhaal
Het verhaal van Sylvia en Giel is type-
rend voor de militair en zijn achterban
in deze tijd van herstructurering van het
leger. Snelle inzetbaarheid, flexibiliteit
en mobiliteit 7.ijnde kenmerken van de
nieuwe krijgsmachL De huidige deelna-
me \'an de VN"-vredesmachten in het
voormalige Joegoslavie (1050 man) en
Camhodja (850 man) passen hinnen de
nieuwe taakstelling.
Voor de betrokken militairen zijn de
veranderingen groot. Optreden in risico-

Het zal je maar gebeuren. Je hebt trouwplannen gemaakt voor 7 mei 1993,
alles is geregeld en net na nicU\vjaar krijgt je aanstaande het bericht, dat hij
over drie weken voor een halfjaar naar Cambodja moet.
Dat overkwam Sylvia van der Mcijdcn, tandartsassistente op. de van
Ghentkazerne in Rotterdam en echtgenote van Gicl van der MCljdcn, sgt.
majmarns, gcpbam in Poom Penh. Raadsman Mart Vogels had een gesprek
met haar.
Sylvia: "Ja, dat kwam wel als een verras-
sing. Hij zou in juni naar Cambodja
gaan, maar het werd nu 26 januari.
Eerst was er teleurstelling. Je verheugt je
namurlijk toch op zo'n dag, hebt allerlei
plannen gemaakt en dar gaat allemaal
meens niet door.
\'(Ie hebben besloten toch maar eerder te
trouwen. Uiteindelijk is dat drie d<lgen
voor Gie!'s \'ertrek gebeurd, zo tussen
het pakken en de vaccinaties door.
Er moet dan ineens zoveel gebeuren in
die paar weken tijd. Het feest geyen we
wcl wanneer hij terug is uit Cambodja.
Nu stond ons hoofd er niet naar."

Sylvid ,'/1 Gic/ll,m der Mel/,h/1
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DE VERBEELDING AAN DE MACHT

Een bezoek aan het fotofestival in Naarden
Toen ik op een mooie meidag van het station Naarden-Bmsum naar
Naarden-Vesting fietste om het fotofcstÎval te bezoeken. peddelde ik langs
een klein hcncpark. De hertjes dartelden door de wei en toen cr ecn me-
vrouw met een zak brood aan het hek kwam staan, huppelden ze op haar af.
Plotseling schudde de ongeduldige de zak uit hoven Je reikende smoeltjes
van de lieve bccHjCS, waardoor de broodkorsten via 0,l!;cn en tussen oren op
de grond vielen. De hertjes moesten hun best doen om lussen de graspollen
hun begeerde brood tc vinden.
Op dal moment werd ik afgeleid door een sneeuwwitte pauw die mei uitge-
zeUl' veren achter de bambi's stond te pronken. Niet vreemd dat Je pauw
het symbool van de trots is geworden. De wiue krans draaide mer mijn fiets-
hocht mee. Zou de vogel het voor mij doen? Toch eens opletten op de terug-
weg vanavond. Hoewel, als je l'en mysterie aan eell teugel mee wilt voeren,
stribbelt het tegen en verwaair hel.

I.. .

,.' ~

Trouw kocht ol1ld;n dil;' krant ,Tn grote
fotobijlage bij het festival uitgaf (de or-
gamsatorell wisten een strOO1ll.V,1I1pu-
bhc<ltlesop gang te brengen) lel me: 'Ik
I_OU hijn;l niet gdoven dat Ilt't W;lclf is. ;11
dil' soesa in :S:aarden, Je kent het dorp
niet terug . .\laar het lijn foto's, Jus h(,'t
zal wel wa,u lijn." D,lMmce makte de
man een kl.rtl die volgens mij veel foto-

";.
Esther I\rnrJl1; J.:illiierl'urtrett"/l

van bun'naf - 70als volwassenen meestal
doen, omdat hct hun 'natuurlijke' hou-
ding is ten opzidue van de jeugd - maar
van onder;lf, zod,H dl;'kindnen \'t:el gro-
r~r, Imposanter e11sterker lijken dan ze
71111.

• \Vaarhcid
Dl' sigarenman in NaaHk'n. wa;\( ik

::'\ee, die pauw hraeht mij alvast in de
stcmming VOOT het fotofesrival. \Vam is
cr i'én kunsn"orm te noemen die de
pronk lucht mcer stimuleert dali foto-
grafie? Wethouder Ilekking uit Juillell
wet'! cr alles van. \X'ie op de fow wil.
moer op dc voorgrond treden. Ik werd
in ;(a'lrden-Vesting ()\'erladen met f()-

w's. Het waren er "_onTI, dat ik op een
hepaald momcnt door de homen het hos
niet rTwer lag, of zo,lls hertjes /.t'ggen:
tussen de pollen dl' broodkruim niet
mcn vond .

• Vcel exposities
Het tweejaarlijks fotofcstival lil
;s,'aarden-Vesting trekt alrijd lIeel hewe-
kers. (lil [91'1912.500. in 1')')1 20.000.
Op dir moment (eind meI) is de n'r-
wadHing van dl' organisatoren vuor dit
jaar: 2S.000/3ü,OOO bezoekers.) De or-
ganisatoren doen ,bn ook al sinds [9X9
hun uiterste best het stadie volledig te la-
teil overspoekn door foto\. Alle futo-
handelaren deden mee met een uf ;'jl1(kr

f,roje..:t en op ;llle vestingmuren a,Hl de
luitenkalU van Naarden hlllgen levens-
grote foro\: als je de sud binnenkwam
werd je er direct mee geconfronteerd,
In het suJje n'lf waren diverse buitenex-
posities te zicn eTl in elk respenabcl ,-
openbaar gehouw was een fototentuun-
stelling ingericht,
Rond dl;' Grote Kerk was een tentooll-
stelling van sponfotografen, die de
werkgroep in samenwerking met .\lart
Smeets selecteerde. Uitgeputte Samoerai
van Zilveren Camera winnaJr Hans van
Heus en rijen sporters door Utrechts
:S:ieuwsblad fotograaf '\ll<.:h,lelKouren.
Buiten in de Utrn:htse Poort hingen fo-
ro\ van Esther Kroon, een vorig jaar op
2S-iarige leeftijd o\'l'rledeTl veelhduH'n-
Je fotografe. Haar kîndnfow's, als een
hommage door Hielll!(,'t1en familie bij-
eengezocht. Lijn heel bijzonder. Esther
Kroon fotografeerde de kllllleren niet
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Henk VisscherlRD: Olieramp bi; de Shetland-eilanden

grafen aan hun toestel kluisren: wat op
de fora staat is waar. Het is vasrgelegd
lichr, dat werkelijk geschenen heeft. Als
ik een forotoestel bij me had gehad
dan had ik de pauw kunnen knippen
(want fotograferen kan ik niet) om te la-
ten zien wat ik zo mooi aan het beest
vond. Ik had ook de onhandige brood-
smijtster kunnen fotograferen, om haar

Lex van Russen: David Bowie

aan te klagen bij de dierenbescherming.

Fotografen hebben verschillende func-
ties in de samenleving. Dat werd in
Naarden maar weer eens al te duidelijk.
Rudy Koushroek die bij de opening van
het festival sprak, noemde de fotografie
'duivelskunsr'. 'Als er geen fotografie
zou bestaan,' zo hield hij zijn publiek in

Niels I.'anlperen: Faith No More

de Grote Kerk voor, 'dan zou ons heel
wat ellende bespaard zijn gebleven. We
zouden geen gruwelijke oorlogsbeelden,
milieurampen en epidemieën tot ons
hoeven nemen. Bovendien zouden we
niet gestoord zijn doot de misère van de
modieuze naäperij die in de fotografie
welig tiert. En ik had geen rede hoeven
houden, en zat nu lekker thuis. Maar
wacht u voor fotografie die zich aan-
stelt. Als fotografen spreken van foto-
werken of, nog erger van fotokunst.'
De Naarder tentoonstellingsmakers
hadden zich geen betete spreker kunnen
wensen, want er is weinig 'onzin' te zien,
daar in dat groene paradijs. Spon-
fotografie, reportages, mode, culinair,
portretten; in de spotlights stonden alle-
maal foto's die we al kennen uit kranten
en tijdschriften.
De vraag is alleen of de foto's het aan-
kunnen op zichzelf te staan. Of ze zo
ook van waarde en noodzakelijk zijn als
ze zonder hun context getoond worden.
Want zoals de sigaren man al zei: foto's
venegenwoordigen vaak de waarheid.
Kijken naar een schilderij van de
Shetland-eilanden is iets heel anders dan
een foto van de gebroken en gezonken
tanker bij de eilanden, die een schokgolf
over de wereld veroorzaakte. Een schil-
derij heeft niet alleen geen actualiteits-
waarde, maar kan bovendien vervalst
zijn, het hoeft niet met de werkelijkheid
overeen te stemmen .

• Popfoto's
Juist foto's die behalve actualiteitswaar-
de nog iets anders te bieden hebben, zijn
in een fotofestival meer op hun plaats
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dan (oto's die eigenlijk als illustratie bij
cen reportage zijn bedoeld. ~1aar de
meeSTe foto's in Naarden hielden het
midden tussen illustratie en autonoom
verhaal.

Een goed voorbeeld daarvan was de
popfoto-expositic. Want hoewel de pop~
fow's een heeld geven
van een ster die zijn eigen
verhaal heeft, wdat de
foto's documentair dus
illustratief zijn. zijn de fo-
ro's in Naarden toch
heelden met {'en eigen
waarJe.
Naast elkaar en tegen-
over elkaar werden de
popfOTografen Nicls van
Iperen en Lex van Russen
gezet. Beiden fotografen
van het muziekrijdschrift
Oor. Niels van Iperen is
pas 24, maar heeft al een
heel eigen stijl. In de cata-
logus zegt hij over zijn fo-
w's: -Ik hen op zoek naar
sfeer; de sfeer van de
band, de sfeef van de mu-
ziek. (... ) Ik hou van actie
in beeld en van kleur. [n
de dob werk ik veel met
klcurvervreemding. '
De doorgewinterde Lex
van Ro%en laar heel an-
dl're heelden "ien. Hij
zegt daar over: 'Ik hou
van helderheid in mijn
heelden ... Je moet kun-
nen zien wat er geheurt -
instrumenten, gezichten,
een hand, ze moeten zichrhaar zijn, het-
kenb;\ar. Mijn foto's zijn Hij stil. (... ) Ik
wil de muzikant laten zien, het land-
schap van zijn gezicht. Dat doe ik meest-
al in zwart-wit.'

Waarheid of verbeelding, die tegenstel-
ling in de fotografie drong zich sreeds
weer aan mij op. Is een fotograaf het aan
7,ijnmedium verplicht de waarheid te la-
ten zien, omdaf hij dat met ziin camera
nu eenmaal kan? Of mag een fotograaf
zijn of haar eigen waarheid vertellen. Ik
ben geneigd tot het laatste. Een hlik is
altijd subjecrief. Een knip met de camera
dus ook. En als fotografen zich wijden
aan die suhjectieve vertelling in beelden,
komen er de boeIendste foto's uit.

• Vrouwelijke fotografen
De vijf vrouwen die een groepsexpositie
hadden in het Arsenaal, de studio van
Jan des Bouvrie, fotografeerden beelden
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Vall bUlJl'nnaar be/leden:
Ril/eke Dijbtra: Voor de klfstli;/1
Truus l'all Gog: raul Bianca
[lIe;;:van l..amsweerJ,.': 'jOi/II'

die zij in hun hoofd al eerder geconstru-
eerd hadden.
Rineke Dijkstra bijvoorbeeld zette aller-
lei mensen voor de Poolse kustlijn en fo-
tografeerde ze, naakt en \Veetloos voor
die onverbiddelijke zee, die hen geen he-
scherming hood. Zij maakte die heelden
als wilde ze tot de essentie van de weer-

loosheid van mensen
doordringen.
Tmus van Gog voerde het
belangrijkste deel van
haar werk pas uit na het
maken van haar portret-
ten. Ze knipte de negatie-
ven door en drukte één
helft van het gezicht an-
dersom af, waarna 7.e de
helften weer aan elkaar
mouteerde. Het lijkt een
spelletje, een truukje,
maar het bleek een intri-
gerend beeld op te leveren
van volkomen svmmetri-
sche mensen, zóals je ze
du~ nooit ziet.
Inez van l.amsweerde riep
heftige reacties op met
Pam, Joan, Britt en Kim,
composiries van hoofden
en geslachtsdelen van eta-
lagepoppen en echte
vrouwenlichamen. Het le-
verde een schokkend
beeld op van de uitdagen-
de ontoegankelijkheid en
anonimiteit van het st"ks-
symbool. "'!aonen roepen
bij het zien van Je heel-
den: 'Ah, dit is afschuwe-
lijk!' en rennen erbij weg.

Vrouwen kijken drie keer en nog een
keer en voelen zich begrepen. liet is Van
Lamsweerde weer gelukt: een uitgespro-
ken beeld waarbij je ie in verwarring af-
vraagt waarom ze het maakt.

Naast ~()lo-exposities, buitenexposities
en groepsexposities gaven drie acade-
mies voor fotografie n~n kijkje in Je
keuken van hun opleiding. Ook al wa-
ren hun exposities maar klein, toch ble-
ken ook al daaruit H,larIem, Keulen en
Brussel heel wrschillend \lan aard. Zo
streng zwart-wit Keulen, zo voorzichtig
is de keurig opgebouwde opleiding van
Haarlem {zwart-wit in het eerste jaar,
portretten in het tweede jaar, geënsce-
neerde fotografie in her derde jaar), en
zo vrij en gedurfd 7.Îjn de beelden uit
Brussel. Wie de verbeelding aan de
macht wil hebben in zijn/haar camera,
moet dus emigreren naar Iklgië.

Sa/Jillc hmllema"
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The Mean Eighteen (Tramp/Munich)
MONTJ AMUNDSON
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"tonti At11undson is een wilde bluesroc-
ker uit hl.t Amerika.lTlse I'ortland, die
zijn geluk sinds een jaar in Europa
zoekt . .\let opwindende concerten wist
hij de ,landacht op zich tl' vesti~en en hij
oedacht zich wel twee keer voordat hij
'nee' zei tegen een aanbieding om een cd
uit te hrengen, zoals hij in Amerika al-
tijd deed. "[he Me<ln Eighti'ClI werd in
Orego11 opgenomen, !naar alleen in
EUf(~pa uitgebr,KI!t., :\lonti noel.~lt zijn
l11ullek 'hardro..:km olues en hll lacht
terecht om alle Europese puristen die
vinden d:lt blanken geen blues kunnen
spelen. Als J'e de l'erste - \.ersterkte -
Chicago-sta sblues als een bt zict, dan

is :\!onti dege-
ne die hem op
lijn staan trap-
te. Hij tovert
een geweldig
vet geluid uit
l.ijn drie Stra-
tocasters en
laat je S,lmen
met bassiste
Debbie Smith

en Corv Burden op drums een uur lang
op en neer huppelen. Weet je ook weer
waarom deze muziek wel een 'jump-
blues' wordt gl'noel11d.
Eric Clapton en JimÎ Hettdrix kregen
.\1onti aan de gitaar, maM zijn stijlvoor-
beelden zijn Stcvie Ra}' Vaughan en
Jnhnny Winter. En hij dUl.t niet voor ze
onder. Op het voc;)lt" gebied is hij ze
zelfs de ha,ls, wam niemand grauwt.
SIl<lUwt,knauwt of pruduceert jankende
hoge uithak'n zoals hij. Tijdens heluiste-
ring van songs als PI/rpfe Hear!, Big
Blod Rock cn Sin Nu More BIl/es denk
jc aan rokerige kroegcn waarin servcer-
sters met enormc boezcms al l-igzaggend
tussen de wekelijkse wet"kend-vcchtpar-
tij van het plaatselijke bikers-k'gioen
hun klanten bediencn met flinke pottcn
bier. En dat terwijl de hlonde spetters
voor dc deur op de uitgestalde Harlel"
7.ÎUt"1lte wachten. 'l'm ,1 rock'n'rol er
witlt a oad attitude/Baby can'r you
scclEvcrybody wants tel party with me'
draagt .\!onti in l_essoll Or TlI'o zijn
steentje aan dar image bij.
De laatste 1.es nummers zijn in sl:ptem.
bl'r '91 live opgcnomen tijdens een
olm:sfestival in Key l.argo en zijn qua
sound iets mindcr ruig. ",laar als geheel
blijft deze dehuutplaat prohlel'mloos
overeind . .\!otlti Amundson toont zich
cen rocker met harr \.(lor de zaak.

luut gccn pathetisch verhaaltje. In !oey
S,!ys spreidt Kien~uis een stukl'e zelfken-
nIs ten toon en III het opval ende ref
gaclro..:kdeunrje Can't Do Th,l! 1\0
More wordt de \voordenstroolll aan
toaster Raoul Huisden van lnit}' overge-
laten. Het niveau van de tweede en beste
Jack Of Hearts-plaat B/ue wordt net
niet gehaald, maar DelilafJ is minstens
1.0 mooi als de titel doet vermocden.

Net als collega Rkhard .lanssen kampr
ook 1.angerlgitaristJsongschrijver hed
Kil'nhuÎs van The Jack of Hearts met
het verlangen naar avontuur. lht valt
op te maken uit het slotnummer \Vild,
Sweet Alld True van Delilah, de vierde
cd van de Amsterdamse b.md, die zich
steeds minder als gitaargroep wenst te
profileren. Overigens vrecmd om dat te
doen up een moment dat de toetsenist is
\'crdWl'llen en The Jack Ot Hearts meer
gitaar-georiëmeerd is dan ooit tcvoren.
Daar is overigens niets mis mee, want
wals ICvan hed Kienhuis, Kim Snelten
(mondharmonica), George Oo~tdijk
(O;IS) en Kor~ Eijkdhootll (drums) ge-
wend bent, komt de groep voor de dag
ml't een p,lssiepLJat die simpd\veg onder
het kopie rock'n'roll kan worden ge-
rangschikt.
Volgens de oiogratie van The Jack Of
Hearts gaat De/i/ah 'over lidde en be-

drog. (her kr:Kht cn
zwakte. Over man en
vrouw. Over leven, o\.er-
leven en verder leven.
Over haar'. Wie wu het
mooier kunnen zeggen?
Op het instrumentale
vtlk wordt het gat dat
toetsenist Rob van
Zandvoort achterliet niet
alleen door gitaarpartijen
opge\'uld, m,tar ook
door TlHlI1dharmonica-
speler Kim Snelrcn. Die
heett naast zijn rol ,lIs so-
list nu ook die van oege-
leider op deh genomen.
De teksten zijn uit het le-
ven gegrepen. Het is he-
kend dat simpel taalge-
bruik en weinig woorden
toch veel kunnen zeggen.
Kienhuis toont dat hij-
voorbeeld aan met het
poëtische en aanspreken-
de 1 Still LOlle You.
Ondanks dl' titel ahso-

THEJACK OF HEARTS
Delilah (phonograml

slagje, waarop
het stoeieo met
dynamiek één
van de grote
trunen is. De
lang uitgespon-
nen nummers
Check lt Out en
Tear It Down
groeien daardoor
uit tot de spannendste stukken.
Deze comeba..:kplaat is net geen con-
ceptalbul1l geworden, maar heeft wel
een centraal thema: het verlangen naar
,l\"olltuur. Wat muzick betreft weet
.lanssen dat in ieder geval altijd te vin-
den. Shine is inmiddels een e..:hte band
geworden, met .\tuc de Reus op bas,
.\luim S..:hrader op drums en .l.B.
.\lcyers S,llllen met R.l zelf op gitaar.
De op en top Rock And Ro!l van noys
wordt nu dus ook live gespeel,!. CIieck
It Ollt!

SHINE Boys (BMG/Ariola)
De trms van de Amsterdamse gita.u-
s(hool. Fatal Flowt"Ts, viel in IYYOuit-
een, Ol.ur de b<HldlcJcn hingen gl'cn van
allen hun Îmtrument aall Je wilgen.
Frontm<ln Richard Jansscn bombardeer-
de bet voorm'llige Flowcr-ocfcnhok tot
zijn persoonlijke spcc1mimjc en ging vol
frisse moed aan her sOllgschrijvcn. D,lt
verliep onhcvangcil en VOUTSpoèdig en
binnen de kortste keren had hii gl'IlOCg
voor een cumplete plaat. Gcsçhiktc mu-
zikanten waren moeilijkrT tI' vinden,
vanJa,lT Jat Jansscn in eerste ll1stantic
geen vaste band om zich heen verzamel-
d,_
Shinc's dehuut Îs een solo-project met
gasrmuzikamcn. En verrassende. Net'Ol
her slotnummer Rock AI/d Ro!l waarop
ex-Fata! Flowers-leJen Hcnk Jonkers,
Geert de Groot (rt'gcnw(lordi~ C1<lw
Bovs Claw) en RCllc v;ln Itunevdd (te-
gellwoordig Uro,ln Ihn..:e Squad) een
stukje meespek'n.
De geest van ratal Flowers waart so-
wieso op Boys rond en dat is niet 7.0
vreemd. Ri..:hard was in die oand de be-
langrijkste leverancier van songs en hij
heeft natuurlijk ~jjn eigen stiil. To..:h
probeert Janssen. die zelf op alle num-
mers gitaar, oas en vu..:alen v(lor zijn re-
kening neemt, met Shine een stap verder
te gaan. Het ..:ontrast tussen uitbundig,
zoals in P'omised Lmd. en ingetogen,
zo,lIs tijdens SIie's AllrixfJt, is groter ge-
worden. Havs is wederom een gitaar-
rockplaat nll.t een \"oorzi..:htig funky-
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l~e ,lansldg I'ml d~ Rode J<hmer oIJ de
,\ederl,lIldse 1/wrzmers lil Cmnhod,a
heeft op tragische wijze /log eens dc a<111-
ddcht gevestigd op het leit d", nedes-
opemties lIiet tier definitie l'reedZ,I,ml
hehoel'clI te vcrlopen,
VN-vredeSlitleraties, ook dl>:het al/eell
IIIIhir om vredeshandhaving gaat en niet
0111 l'red,'safdwinging, kunnen slacht-
offers eisen en de l'mag is of l'a1/ tCllOren
I'oldoende doordacht is hoe hoog de
prijs mag zijn, geziCII /J('t doel dat ge-
diend wordt en de u'<ldrde die J\'e-
derland aall dat hetreffende doel hecht,
De pri;s in te betalen menselllevCllS is
ol'crigens slechts één 11(111 de l'Cie kriterid
die gehanteerd zouden moeten wordelI
als het gaat 0//1 het al dan lIiet inzetten
t',lII N('derlimdse militairen unor I'redcs-
däies. Alet n<1l1leals hct acties IJetreft dil'
- niet tlNlhaast l'erplichtend op hasis v,m
een Veiligheidsramisbesluit - tot stand
kOlllol en onder heuelz'an tie Verenigde
Naties Ivordell uitgevoerd,
11/de "rioriteitellllOtd I'an millistcr Ter
Heck wordeu il/ leite dl/een uitganxs-
pulllell gegez'cn I'oor de inzet 1'<111
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Nederlalldse militaireli elders jll de we-
reld. Zo staat er d,Jt j\iederland bereid is
lot deel'hllllC ill lulernaliO/hl,I' ~'erhallli
a,m ('('11 breed sflcclrum van t'redebewa-
rende CI/ uredeafdwingeJlde actil'iteit('ll.
Die inut moet dali in intcmatio1/<.l<.l1ka-
der van de VNo de NAVO, de WEU, de
CVSf: 0('1.1-110(- coalities geschieden. De
hoogste flr/oriteil [;fij!t uiteraard de l'er-
dcdigil/K lIJII het Neder/ands ('11 het
/J(Jlldgcl/()otsdJappc!ijk grondgehied ell

in heginselmoetcn alle (h/rate eenheden
/'(//1 de Nederlandse krijgsmacht voor
internationale l'redesactÎcs hesclJikb,wT
zijn, met name /J()()r adie ill Europa
het CVSE-gebied - 1/1<111Y ook da,lr!m/-
ten.
De Adviescommissie voor Vrede en
\'eiligheid heeft clll.:de S1fggesties ge-
daan 111('/ hefrek!.:ing tot concreter m,Mt-
stal 'eli die ûilllgelegd ZIJuden kltllllen
u'orden alS/Jet gaat om al dml lIiet inzet-
ten 1',11/ de Nederlandse krijgsmacht el-
ders ill de wereld.
Zo moet men zich I'o/gells de COllimissie
<1fvragcllwat het gezag is 1'<1Il dc eluiJ die
tot ,Ictic hesluit CII de actie uiWoert. Is
dat de Vl\i of ziill het cell pdar statl.'Il die,
al dml niet 111 het buier I'an de VJ\', dl'
Frcde elders ill de wereld dest/()()jis /liet
geweld lI'iflell dienen?

Gaat het om een flagralltl' schendinx
t'an de illtemationale rechtsorde of 1'1'11
grootschalige schendillK Fan tie mCI/SCN-
rechteli o( is het <lIlemddlniet zo duide-
lijk? /s de resolutie /iall dc Veiligheids-
Mad, w,I,lrop /1/CIIzich h,/Seer! eendui-
dig of is dic 1-'Q(Jrmeerderlei uitleg vat-
badr?
\Vorden ,\!ed",lmlds(' belangen getrof-
(('/I en Ol'eriKells /t',lt is 1'1'11Nedalallds
belang? /s bijl'oorheeld Celt oplossin~
I'an de problematiek i,/ CamIJod',l óók.
('0/ Nedal<111dshelang - een t'eilixheids-
belmig en of een ecOllomisch helang - of
is hct alleen een helang I'oor de meilSO/
ill Camlmti;û el/ uoor de reKio aldaar?
Hoe zwaar wecgt een Cl'elltuce/
Ncdcrlands helang en hoe lI'a,lrsc/lijn-
lijk zijn j\i.'ederlm,dse t'erliezen?
Hoe aillwaardl)<1ar is !Jet risico dat mell
//logelijk loopt hij de voorxcllu/!/('I/ t1re-
desacties? Is er wel e('// duidelijk politiek
pldll ddt met militaire middelen gediend
wordt of stelt men de Nederlandse le-
I'ens in tie waagsc/hla/lJoor een otleratie
die uiteindeliik toch up /liets uitdraait?
Daarbij moet ook /log ol'erwogen wor.
den ill hoel'erre de ,"lederltllzdsc publie-
ke opillie eell hep<1alde actie ollder-
stel/l1t. Het $U,lt om kritai,1 die in een
nimw defensiebeleid thuis horcn,
Ifocw('{ het moeilijk is 1'1'11echt (iefcllsie-
beleid te formuleren in de huidige on-
overzichtelijke wereld, zullen we //let
lIieuwe kriteria ill elk gelJal 1'1'11stelliger
bol/tt'sti'ell kUllllen lel 'eren /loor een de-
fensieheleid dat de cml/rlltren Fan een
,lpplauSIllJc!Jllle l'oor V;\' eli \IS einde-
/tjk olJerstijgt.

Le(m \Ve("ke
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KORTSLUITING
Hij u'jlnict meer met confessionele gees-
telijk l'erwrgers pratm, Het is ddll elke
keer u'eer hetzc!fde liedje. Ze zijn niet in
st,lo."lt hem eell acceptabel antwoord te
ga'en Of' de door hem gestelde l'Tagen:
hoe om te g.l<llllIIet /Je/ leed l'all de U'('-
rcld, !Joe je je schuld daawl'er kUilt ill-
[ossell en niet il/ aalllllerkillK zal k01/1e1l
Imor Gods wraak. t:n zo Jgeft IJi;al udc
gl'-ers l't'fsletell. Zijn laatste geestelijk
lIerzorger was ik. Ook ik IJ,lIi I'oor hem
niet, in ieder gl'l'a! mig niet, het juiste
anlu'oord. De tijd 0/11 een antwoord te
['illden bleek l)twent/ien te kort. Kon op
zijn vragen eell voor hem ,lcccl'tahcl
all/woord gel'rmdell worden? \VihlrU/II
stelt een mens zulke l'r.Jgell?

AI l'lj/tien jadY l,lIIg is zijn leueil eell
diep (mgelukkig zijn. Viiftien jaar
Releden is hii plotselinl{ gek geworden
ell is zich daar/'<l!l ,dtiid bewust ge-
bla'ell. Hij I'olgde twee IlIliuersihlirl'
stlldics: geschiedenis en anhitectullr.
Geschiedcnis liet hij lIa twee i,I,lr I'oor
wat het //Jas CII lta<lr het zich liet ,lan-
Zlell zou hii Zill/ la<ltstt' sludie-

;,Iar architectuur schittercnd <lfs/uitell.
!lij hûalde het niet. Ol' eCIIrusti~e door-
de.weekst' <l1'ol1lfsloeg !Jet ojJeens tol'.
Donderslag bij 'Je/derc hemel. Hij keek
Ih1.1rhet jOllrn<l,11eli opeel/s he~oll !Jct
tt,-beeld te I'er,mderell. De beelden In'-
gunnen geel tI.' wordelI /'11 zwollen <1ml
tot een (Jogwrhlindend licht. De ti' leek
dreigend uit elk,wr te zullen bhlUw.
1'!;)tsi.'liI/8het geluid v~n helicopters in
Zll'l hoofd, stemmell dil' glidell dat al/es
I'erloren W,IS. Een l'elds/ag woede in zijn
hoofd. l',miek! TOI'II stiewen dl.' ~eI/li.
dell U'eg 1'11 Foe/de !Jii zich h,/ffstikke be.
roerd.
Het begill 1!<lneCIIafschuwelijke lel-'ens-
{Ieriode. Inrichting in 1.'11 uit. Alediájllel1
die !lhl<lr bepcrkt hidpell ell 1<',I,lrhij
ouk Ziek l'an werd. Stemmen lil zijn
hoofd. ZWerl'ell op str,wt hij 1I,1CiJtell
ontij. Ln l'Uln,I!lIluur Il,ldellkell el/ I'cel
l'r<lï'ell stcllcn (wer IJet leed 1'<111de we.
rd, dut 0fJ zijn schouders rl/sttl' 1'11 U',l<lr
hij nier mcc om kUil g,hlll.

Meerdere IlIuien heb ik 1111.' <lfgel'magd
hoe,e in zo'1/ conditie IJct lel 'en kon vo/-

Raadslieden - waar en wie

hOl/dell cu ,1,111ook /log zo weiniK per.
sfJatic(. n,ltIr moe! je !'roeg of !ailt toch
ollder jJ('zwijken? Ik t'meg hem dut niet,
Illisterde zo gocd eli kU,',I,ld als ik kOIl
II<l,lrZijll lijden. Nu begrijp ik tl,lt er
l'oor sommigc mensol geen enkel goel!
/euellsfJers"cctie( best,l<lt. Het goede le-
l'en hili niet xe/eefd worden. ZO'II lel 'en
is geen leijen ell d,lII kun je beter dood
zijn. heb ik meermalen gedacht zonder
IJet te dllfl'elluitsprekw.

O{J een ,Il'ond krijg ik ,lil/woord o/J mijn
lIiet h<lrdo/J uitgesproken l'ri/gell. Hij
keilde eell 1'lIilnÎshak door de liI.'rgrl'l/-
delde rml/eli en dook de l'ui!lIisl"lk, l'an
I'iif hoog, <lCiJtCfII<l.Hi; lI-'<lSoIJ s!.lg
dood. Onbeschriiflijk<' l'erbiistering e/1
een imme/IS l'erdriet hel'illS mi;. Kon hij
met anders? Hij heeft I'ij/tien j,ldr lang
gczocht 1I<1,lr een goed IC1'('1I1'11 IJct /liet
genmdclI. noch l'o/gehoudell. Zijn lij-
den 1.'11doud zijn tfilgisch. Illaar /let zo
tragisch is het dat cr. tot Of) dl.' dag t'tIlI

l',md<lug /log steeds gcclI lI1ogelijkhei.f
/Jest,l<lt0111 of! e('n 'nette' manier het le-
j'CI/ te beëindigen Wul1neer ie niet II/cer
in shlat hent het goede 11.'1'1.'11te fel 'eli. Is
dit dan de wereld 1t'<I,lrinwij willcn !e-
1'1.'1/en waarin u'iJ <lllllerCIIdwingen te
ICI'en?

Freek l'ol

Bureau Naam T c1efoon bureau T c1efoon huis

Harderwijk
'r Ibrdc
Oirschor
Sceuorf
:-.Junspret
Rotterdam
Arnhem
Den Helder
Utrecht
Sreenwijk
Den He der
Seedorf
Den Helder
Assen
\X'een
Ede
Harderwijk
Blomherg
Hohnc
Schaarshergen
Utrecht
Srolzenau
Woe-nsdrccht
Amersfoort
:'-:ijmegcn
Schaarshergen
Breda
Vught
't Harde
Rotterdam

Hoofdraadsman
Stafraausman
Coornhcrthuis
(raadsman)
(raadsvrouw)
(raadsrn,m)
(raadsvrouw)

R.O. (Ron:lld) Baltes
L.J.H. (l.ex) Bcekt."rs
1.L. (Il11my) Bcijer
J. (Jacques) van Jen Blink
J. (Jan) den Boer
K. (Kruien) van Brandwijk-Wiltjer
E.Y. (Ellen) BrCll1l'r
c.c. (Tinekc) Dekker-llunJling
M. (.\Ietske) Dckkinga
A.B. (Adri) van Deurzen
J. (Joop) Flokstra
R.P. (Roh) Geene
J.J. (Ja'lp) Geuze
\X'.A. (Itm) Hetebrij
C,H. (Kees) van der !lilst
A.UT. (Ad) Hornis
I.r. (Irrna) lacohs
P.G. (Fritsj van Jl'r Kolk
B..I.T. (Ben) van Jer Linden
J..I. (Joan) .\lcrcns
B.M. (BeernouJ) .\loolCn
.I.G ..I. (Jan) :-.JauIS
V..J.B.hl. (Vin<,;em) Peefers
K.s. iKces) Roza
P.W.,\1. (Peler) Samwel
G. (Gerard) Snel>
J.W.F. (Jan) Sulman
.I.E..'.!. (José) Vcrheyen
G.J. (Gerril) Vlietstra
.\I.C. (Man) Vogels

W.l1. (Wim) Ileij
F. (frank) Spoelstra

.\'I.l (Marias) van Dorp
C. (Carine) van Hinte
.1..\1. (JOOSI)van Langen
M. (.\Iarijke) van Jer StigcheJ.Wijngaard

0]410-23911. N. 3116
05255-8109
040-6279091627913
09-4942817510, tst. 2285
05771-1341. !St. 249212491\
010-4539911, tst. 341/381
085-718911, tst. 335
02230-52089
030-366444/45
05210-15422, tst. 2643
02230.56820
09-48917510, tSt 2285
02130-52089
05920-58499
04950-82811, tst. 702
OS380-81826
0]410-23911, I,t. 3114/3215
09-4952358150 of 09.495235509259
09-4950514709, tst. 249
OS5-532752 of 532774
030-366444/45
09-495761704290
01646-92911. tst. 2654
033-607051
OSO-27691 I, rst. 154/196
085.5.33377 of 532774
076-273341
073-881000. tst. 1564
05255-8000, tst. 810918108
010-4539341/281

03404-144.;6
03404-14436 of 20906

03404- [4060
03404-14060
03404.14060
03404-14060

030-318645
038-212656
01870-82368
09-4942848629
03210.189.14
03480-14787
08308-21867
02991-3525
033-803142
05120-62273
072-641080
09-4942812470
075-703705
05947-13608
013-425425
030-937808
03417-58156
09-4952]56621
09-4950514322
085-629745
035-234':107
09-495761687
01640-47215
020.632]785
080-563S33
080-229069
076-8726H8
080.239840
05250-3791
033-952099

05210-13657
05709-2575

035.2]2142
01727-13248
08370-10205
OH382-1675
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ZIEKTE KENT GRENZEN

Als ik in Zuid~Afrika twintig kilometer verderop had gewoond, was ik nu
dood geweest. Dat kwam zo: ccn paar weken geleden, in Kaapstad, kreeg ik
een hevige koorts-aanval 's avonds. De huisarts. die meteen kwam, liet on-
middellijk in een ziekenhuis dichtbij een bed reserveren.
Mijn vriend Gabricl kwam me opzoeken. Een blanke arts die zelf een kli-
niekjc heeft opgezet in Khayclitsha - de enorme zwarte woonwijk hij
Kaapstad, die aan alle kanten uÎ(puilt van de krotten. Gahric1 was bezorgd
over mijn ziekte. Ik vroeg hem: 'Wat zou cr gebeurd zijn, als ik deze koorts-
aanval in Khayelitsha had gehad?' Het antwoord kwam zonder aarzelen:
'Dan was je nu dood geweest,'

Ik 'welde me veilig en goed verzorgd in
mijn kliniek in Claremont, waar nog
bedden vrij waren - twintig kilometer
van Khayelirsha vandaan. De apartheid
is nu afgeschaft - uok in de gewndheids-
zorg. De staatsziekenhuizen moeten in
principe iedereen opnemen, ongeacht de
huidskleur .. \laar als die vol zijn (en dat
zijn ze altijd), dan kan je niet zomaar te-
recht in een van de vele particuliere zie-
kenhuizen. Je zult toch eerst moeten
aantonen, dat je kunt bt:talen. Zuid-
Afrika heeft geen ûekenfonds; dus een
ziekenhuis gaat pas voor je open, als je
particulier verzekerd hent of als je ge-
woon de rekening kunt betalen. Dus of-
ficieel is er geen apartheid meer in de
Zuidafrikaanse ziekenhuizen en je ziet
er dan ook inderdaad wel zwarte patiën-
ten.

• Behandeling?
~laar hueveel ~,warte
7.ieken gaan er toch
nog dood, omdat ze
niet worden opgeno-
men? En ik vroeg me
af, hoe zulke p:ltiën-
ten behandeld wor-
den door sommige
verpleegsters. \X'ant
ik stond paf, toen die
aardige blanke ver-
pleegster, die zo be-
reidwillig iedere keer
weer mijn lakens
rechttrok en mijn
kussen opschudde,
opeens woedend uit-
viel, over 'de zwar-

ten, die niets kunnen zonder ons, de
blanken!' Hoe zou d.1t mens een zwarte
patiënt behandelen?

Gabricl maakt ook radioprogramma's
vanuit zijn kliniek je in Khayelitsha rus-
sen de krotten. Over gezondheidszorg
en hoe je hygiënis..::hmoet proberen te le-
ven in een sloppenwijk, die elke dag
aangroeit met 500 nieuwkomers uit de
nog atJllere streken, nog verderweg. Het
zendertje staat onder de onderzoekstafel
ell gezondheidswerkers van de krotten-
wijk zelf maken de progamma"s. Het lo-
kale radiostationnt>tje is illegaal, want
zulke voorlichting voor de verpauperde
meerderheid van het Zuidafrikaanse
volk mag nog steeds niet in Zuid-Afrika.
Doodgaan hij gebrek aan medische zorg
mag wel...

• Kansen?
Als ik twintig kilometer verderop had
gewoond dan was ik nu dood geweest.
.\laar toen ik het ziekenhuis weer uit-
kwam en door de warme zon naar huis
liep, besefte ik opeens d.tt het allemaal
nog veel erget is: bij ons om de hoek in
Rondebosch zien we dagelijks de straat-
kinderen rondhangen. Jongens zonder
huis, zonder familie, zonder eten en
drinken, in gescheurde kleren en lekke
schoenen, Zouden die soms wel zo oud
kunm'n worden als ik nu ben, dank zij
de blanke huid, de hankrekening, de
verzekering, de goede voorzieningen, de
ziekenhuizcn, de artsen, dc regelmatige
maaltijden? Hoc oud worden zulke
straatkinderen eigenlijk? Hoe oud zou
ik in Zuid-Afrika geworden zijn met een
7.warte huid, zonder vast inkomen, zon-
der regelmatige maaltijden? Ik had vrij-
wel zeker allang niet meer geleefd.

• Rechten?
Toch een wonderlijke gedachte! Gelijke
rechten in Zuid-Afrika? Gelijke rechten
in dc wereld? Ach, als je geld hebt, dan
heb je vanzelf meer rechten en in elk ge-
val meet kansen. Als je arm bent heb je
wel meer kansen op ziek cc en dood.
Ziekte kent geen grenzen, wordc altijd
gezegd; en dar heb ik altijd geloofd .
.\Iaar nu weet ik, dat dit niet waar is. In

veel gevallen wor-
den ziektes juisc

~~

vaak wel tegenge-
houden aan de
grenzen van
(Ic welvaart.
Iharbuiten kun-
nen ze hun gang
gaan. De ziekte-
kiemen, de bacte-
riën, de mu~en.
Ik had her geluk
om binnen die
grenzen te WOllen.
Vandaat dat ik nu
weer bCIl opge-
knapt. Dank u
wel!

Karel Roskam
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De voorbeelden van ambitieuze plannen
vall overheid en bedrijfsleven samen lie-
gen er 7.0 langzamerhand niet om.
~ederlanJ lTloet maM weer eens op de
schop, zo lijkt het. Het .\Iilieubeleids-
pIJn. het Natuurheleidsplan, het idee
van een Ecologische Hoofdstructuur lo-
pen gevaar van de tafel te worden ge-
veegd, omdat al dat andere (de econo-
mie, de werkgelegenheid, de betalings-
balans) voorgaan. De race om het con-
tainervervoer in de Rotterdamse haven
in handen te houden is zo'n voorbeeld.
De vt"rdere uitbreiding van de :\has-
vlakte is het ene gevolg, de aanleg van de
getuwe-spoorlijn het andere. Het he-
houd van de duinen v,ln Voome en het
handhaven van de rust val1een rivieren-
gehied, ach ja. Het idee van bijblijven,
zu niet de anderen vóór zijn, speelt ook
bij Schiphol. Politiek lijkt de zaak al be-
klonken om de nationale luchthaven
echt tot 'mainport' te laten uitgroeien,
Premier Lubhers gaf er ho()gstpersoon~
lijk zijn zegen aan. Allerlei planologi-
sche en milieuprocedures worden inmid-
dels terzijde geschoven. De zaak moet
verder. Ook uitbreiding van de aardgas-
\vinning t"n -upbrengsten in de \X'ad-
denzee ligt plotseling wat meer voor de
hand. En moeten we de Intensieve vee-
huuderij met al haar mest en stank wel
7.0 hard ,unpakken? Wam luist die le-
vert, samen met evenmin mi ieuvriende-
lijke sectoren als de tuinbouw en de
bloemhollenteelt, heel wat exportop-
hrengsten op.

• \Vclvaart of welzijn?
I Iet is eigenlijk \\'el spannend. Welke
kam zwaaien we op? Kiezen we voor het
idee dat het eigenlijk wel genoeg is ge-
weest? Dat we met elkaar rijk genueg
zijn en dat we het terwille van volgende
generaties niet kunnen m,lken cr op-
nieuw een schepje bovenop te doen? Het
milieu als richtsnoer, beheerstt" groei in
een duurzame samenleving als ma 'i-

langzamerhand wordt duidelijk dat
China volgt, Daar vindt een ware nieu-
we economische rt'volurie plaats, met
een groei van 10 tot 12 procent per jaar.
Voor sommige analisten is dat wcl even
schrikken.

f,OSw'ANI:>ELlN6
6 i<M

• Weer eens op de schop
Nu groei even niet meer aan de orde is,
wordt het eigene van onze ecunomie
steeds duidelijker. Jarenlang is '~roei'
bijna een automatisme geweest,
Anderhalf procent, twee prm:ent, drie
procem op jaarbasis. In tien, twimig,
dertig jaar soms wcl een verdubbeling.
Hele hedrijfstakken waren op die groei
gerlchr. .\bar zdfs Jarenlange koplo-
pers, de compurerindusrtle, de auw-in-
dustrie, hebben het nu moeilijk.
Nu de groei sta~neert, komen allerlei
plannen om de zaak toch weer verder up
re pt"ppt'n in een ander daglicht te staan,
Is het gt"en dure plicht er wen eens ste-
vig tegenaan te gaan? :\Ioet 'het milieu'
wel zo'n grote rol spden? Je mot't toch
.••..át. En doen we het hier niet, dan ge-
beurt het wd dders, in Duitsland, in
België of in Br:l7.iliëdesnoods,

HET MILIEU EN DE RECESSIE.

• Even zelf uitzoeken

Schrik in economenland. De bedrijvigheid in handel en industrie loopt terug.
De export is niet naar wens. De investeringen gaan maar mondjesmaat. De
kantorenmarkt is ingestort. Trouwe werknemers worden plotseling de fa-
brickspoort uitgezet, schoolverlaters komen minder snel aan een baan. Door
en dour Nederlandse bedrijfstakken als de scheepshouw, het baggerbedrijf
en de zeesleperij krijgen nauwelijks orders meer. In de Nederlandse auto. en
vliegtuigindustrie is het zo'n beetje uitverkoop en zelfs in de nog jonge he.
drijfstak van de informatica zit de klad.

Kiezen we voor je moet toch wáû

Omdat er minder "'Mrdt geproduceerd
en geconsumeerd, lopen ook de belas-
tinginkomsTen terug. Het regent 'tegt"n-
valIers' in Den Haag. Te~clijkertijd
speelt vanuit de Europese GemeellSehap
de eis het financieringstekort bij de over-
heid terug te hren~en. De Staat mag
minder lenen. Dat betekent n'n terugtre-
dende overheid aan alle kanten. Wie er
voor geld aanklopt, krijgt meestal 'nee'
te horen. SubsiJit's \vorJen steeds verJer
afgehrokell. Jeugdhonken gaall dicht en
zieke hejaarden worJen nauwelijks
meer op de pot ~eholpen. En er is steeds
minder geld v,:mr grootscheepse.~\'Crkge-
legenheldsprolecten. De burgerI] en het
particuliere bedrijfsleven moeten het
maar even zelf uitzoeken.
Recessie heet het \'erschijnsel. l\:iet ,11-
leen een Nederlands verschijnsel overi-
~ens. In de hele Europese Gemeenschap
is het raak. En terwijl de economie in
Oost-Europa maar hecllangzaam uit de
prut omhoog komt, vindt er met name
in een aantal gebieden huiten Europa
een ware economische 'boom' pla.lts.
Vooral in Azië gaat het hard. Japan
doorstaat vele economische qormen op
het wereld front. Singapore, Korea en
Taiwan zitten al jaren in de lift. En :w
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mum? ~tisschien een neet je sober leven,
omdat wc toch al zoveel hebben?
Of kiezen wc toch opnieuw. omhtnks
Twintig, Jl,rtig jaar denken over natuur
en milicu, voor de teugels los. je moet
toch wát? Dat laatste is overigens nouit
helemaal weggeweest. Het domineert al
vele decennia niet alleen in extreme mate
onze cultuur, maar ook ons persoonlijk
leven. De samenleving is er vrij\vc1 op
geënt. Ons economisch stelsel kan er
klaarblijkelijk niet buiten. Ook al levert
die groei tegenwoordig steeds minder
extra werkgelegenheid op.
Bovendien, 'groei', met 11;lmC economi-
sche groei, betekent een ware aans];\g op
natuur, milieu en landschap. Het is een
fundamentele aanjager voor steeds maar
weer nieuw verlies op wat toch steeds
meer mensen belangrijk vinden: een ge-
zonde toekomst voor de kinderen, een
leefhare woonomgeving, een gezond mi-
lieu, hl,t recht van planten en dieren op
ook een plaatsje onder de zon .

• Keuzes maken
De keuze tussen economie en ecologie,
of liever de combinatie, de verzoening
ervan, Dit thema zal, vrijwel onvermij-
delijk, steeds verder de publieke discus-
sie gaan domineren. Het ondnwerp
speelt uiteraard al langer, sinds de op-
komst \'an een meer brede milieubewe-
ging in de jaren zestig eigenlijk en zeker
na de geruchtmakende uitspraken van
de Club van Rome (1972). Het was in
feite al gauw duidelijk dat de verdeling
van de \ve1vaart op deze wereld cr iets
mee te maken had. Een deel van de we-
reld gaat kapot aan een overmaat aan
rijkdom, een ander deel aan een uver-
maat aan armoede. 'Groei' is niet per de-
finitie verwerpelijk, het is maar net waar
en hoe,
De zorgen over de gevolgen van een on-
gelimiteerde, exponentiCIe groei hehhen
zeker geleid tut hezinning, tot maatrege-
len, tot ingrijpen, Wetenschap en tech-
niek droegen stenen bij om op allerlei
gebied verbeteringen aan te brengen.
Technis..:he verbeteringen met name: fil-
ters, katalysatoren, gescheiden afval. re-
cycling en dergelijke. Zij leverden soms
een alibi om in volume gewoon verder te
groeien, terwijl in eenheid produkt min-
der schade aan bijvoorbeeld bet milieu
wcrd toegebracht. Zie de driewegkataly-
sator voor de auto en de bijn,l stelselma-
tige uitbreiding van het aantal auto's.

• Duurzaamheid
Van belang is het uitkolllen van het in-
ternationaal breed gedragen Brundt-
land-rapport (Our common future,
1987). Dat Tilpport sluit groei niet uit,
vindt het soms 7.e1fsaanbevelingswaar-
dig, maar stelt wel eisen. Het begrip
'duurzaamheid' kwam tot leven en wcrd
voorlichtig richtsnoer van allerlei vor-
men van denken en handelen. Zonder
dat alles 7.OUde achteruitgang van na-
tuur en milieu nog veel desastreuzer zijn
uitgevallen,
.\laar niettemin, het idee van 'groei' is
zeker nooit weggevallen en beheerst nog
bijna onverminderd (vaak letterlijk) het

leven. In de grote t'conomie en Jll de da-
gelijkse ambitie van de meeste gewone
burgers. Onverminderd ligt dan ook de
vraag op tafel of we de groei kunnen be-
heersen. 'Greep op groei. Het thema van
de jaren negentig' is daarom de \velge-
kOlen titel van ecn bundel opstellcn over
de relatie ecologie/economie. De bundel
kwam in april uit en geeft een actueel
beeld van de discussies die overal rond
dit thema worden gevoerd. Ze kwam lOt
stand op initiatief van Aktie Strohalm te
Utrecht, een natuur- ell milieu-organisa-
tie die gewend is verder te kiiken dan het
eerste het beste nestkastje.

• Onzekerheid
In 'Greep op groei' geven bekende
(Goudswaard, Pen, Nentjes. Opschoor)
en minder bekende economen, sociolo-
gen en milieubeschermers hun visie op
de verhouding economie/ecologie. Veel
economie dus in deze bundel, waarbij
een aantal auteurs er op wij7.en dat al te
massieve trendbreuken in het voordeel
van natuur en milieu ook 4'0 hun bezwa-
ren hebben (grote onzekerheid, maat-
schappelijke desintegratie) .. "Iaar voor
voorzichtig en vooral langzaam omblll-
gen is eigenlijk geen tijd meer, menen
anderen. Het milieu, en in vervolg daar-
op de n;Huur, kan verdere groei niet aan.

Groei betekent in hun visie geen verrij-
king meer 111,larverarming.
De bundel maakt één z,Mk duidelijk: ge-
makkelijke oplossingen zijn niet voor-
handen. Onze samenleving, inclusief al-
k'rlei gevestigde belangen, laat zich niet
zomaar ombuigen. De praktijk van de
natuurbescherming laat zien dat inci-
dentele successen vaak niet gedragen
worden door een brede algemene onder-
stroom, Nu het economisch wat tegen-
zit, blijkt het gevoel voor 'milieu' plotse-
ling toch niet zó groot. Er is een vrij
breed gedragen idee dat 'welzijn' mooi
IS, maar 'welvaart' toch duidelijk be.
langrijker. Toch, het hemd is nader dan
de rok. Zelfs God- en overheidsvrezende
burgers langs het mogelijke tracé van de
Betuwelijn pikken ae ,lalltasting van
hUil leefmilieu niet meer. En dar zal de
met vele oogkleppen voorziene plannen-
makers richting méér, mooier en ~;ndler
toch niet ontgaan.

hits Maas

'Cret"pop groei. }let tht"TI1Jvan de iaren nc-
l:wntig.(onder rrdaclie van Frank Biesbocr).
Uitgave Aktie Strohalm/Jan van Arke!' ISB~
90-6114-281-0. Prijs f 45,-. Teldonische bt"-
strllingen via Uilgr\"eriiJan VJnArkel. 030-
731840.
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Emancipatie en overspel
Onder {lt'l.e titel vl."rscheen dit
vHorjaar hij V,Hl Gennep een
hundeling V:ln de hel:lngrijkste
1ezinl'l'n in de laatste j:lren V:ln
de ferninistische ~chrijfstl:r Anja
.\ku1cnhelt, Sommige ziin •.•erder
- voornamelijk in het maandhlad
'Oplij' - gepubliceerd gewec~{.
Er lopen twee rode draden door
het gehed: l'en terul'blik op de
recent •.•ontwikkdinl-'t"n \",111 het
fcminisme en een eigenzinnige
visit" op een ~l'ala van nwnsclilke
hetrekkinl't"n, I~ijdat laatste
moeten we denken ,I,Hlonder
meer die tussen \'rouwcn onder-
ling. tus,en hoeren. hoerenlopers
en l'chtgenotes, lUss•.•n oude •.•n
nil'uw'" fellliniste~ en oude en
nieuwe lllol'ders,

EmoncÎpolie

'"overspel-,----_.-.~"_M_
,\an de ordt" komen o.a. \'erliefd.
heid, de man als lusrohjekt, riva-
liteit, overspel en passie op lecf-
tiid,
Ik 1czilll'•.•n of opstellen. zoab
de schrijfsrer w noemt, ,iin op
ecn vlotte en amUS<lnteWiitc ge-
schrel'en, waJr iedere vrouw,
maar Hok man. l{,ker herken-
ning op zal hebhen. liet (emini,-
ml' roept voornamelijk hij man-
nen weerstand op, Voor ved van
hen ga,u cr iets lX'dreigend~ van-
uit; 'rnannenh,lters'. \';'ann •.•er je
deze hundd I•.•esr kan hct niet
andl'rs dan dal dat beeld bijl'e-
st •.•ld zal moeten worden,
Zelf vind ik dt"l.e bundell .•.•n
aJnrader voor allen dit" meer
over dl."denkheelden van het fe-
minisme willen weten en l'l'n le-
vendige di,kussie niet uit de weg
gaan uf die juist willen hl'ginnen.
Anja M •.•ulenbc1t: Emancipalie
en lJ\'erspel, Van Gennep,
Amsterdam 1993, 176 hit,
f 29,50, (EK)

Innerlijke schaduw (1)
leder men~ bezit een persoonlii'
ke schaduw (het hegrip ~tamt uit
de dieptep~ychologil' van c.G,
Jung) en die kon1! hijhij tl'gell
ook! D'lgl'lijks zelf~, gewoon in
vaak onverklaarbare gevoelens
van wOl'de, jaloel-ie. scha,lmte of
bebzucht. Of meer indim:t, hijv.
in een hang naar griezelfilms,
misdaadverh;llen of ge\Hldseries
op tv, Of ook in een onberede-
neerde hekel aan hl'p,ulde men-
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sen, Jie we karaktertrekken tot"-
Jichten, welke we lieVl'r niet in
umzelf willen (hlcrkellnen, Todl
bevat die sch<lduw niet alleen ne-
gatieve emoril's. maar ook de
nog niet ontwikkelde kamen van
onszelf, \Vam W;lar sch'lduw b,
is ook licht, Zo kennen we ook,
naast die hekel aan sommige
Jlll'nsen. ecn grenzeloze hewon-
dering vour andere mCll>en, hij
wie we mogelijk e•.•n gOt"deei-
gensçhap 'uithesteden'. die we
eigl'nlijk hij onsl.elf te weinig lOt
leven brengen. En daar zit nu
precie~ de hoeienJe uitdaging:
voor wie het leven be,chouwt als
el'n mogelijkheid mn gee~teliik
te grol'ien. hil."dtde ontmoeting
met de eigen ,chadmv grote kan-
sen.

Ontmocting
met: ie sdmiuw

-r-»-.:'. 0---------~-'::::"-C=:.

Er is nog il,ts; huiten ieders per-
soonlijke schaduw bClinen ook
gruq'en en naties een zogenoem-
de collecrieVl' ~chaduw, waaruit
zaken als r;lcisme, denkt'n in
zondehokken en v;jandsbeelden.
onderJrukking en oorlog kun-
nen \'oortkulllen. Om da,lra,ln
effectief Cl'kunnen werken, zul-
It"nwe de moed mueten opbren-
gen om die duistl're. onderdruk-
te kam van un~zdf onder ogen
te zien. Overigens betekent dat
heus niet alleen kommer en
kwel, maar kan 'schaduwwerk'
ICook af en tut" behoorlijk emo-
tioneel opluchten of zelfs bevrij-
dend dm'n lachen duor verkre-
gen illl.ichr in (de werkelijke mo-
tieHn van) je eigen handekn.
Een goed •.hulp voor wil."hier-
mee aan de slag wil is d•.•"n1anl-'~
bij Serv;re \'erschenen veruling
(door A!cid Swieringa) \'an een
Amerikaanse artikelenbundel
'Ontllloeling met je schaduw',
geredigeerd door Conny Zweig
en Jerl'miah Abr<lms, De bundel
hesta;\( uit tien delen (elk met
een inkiding), waarin ó I Mtike-
It"n\"an hijna 60 auteurs ziin op-
genomen. Naast wat ik hiernlOf
al aan dit bOt"kontlel'nde, bn ik
- wq:ens pla<lcsgebrt"k - ~Iechts
Illet steekwoorden nog iel~ meer
von de leer I't'\'arieerde inhond
aonduiden. liet g,lat o.a. owr;
hl,t ont~tJan van de schaduw; de
schaduw in geschiedenis en Jite-
rJtllur, in het dal'clijks leven, in
werk, in relipe l'n spiritllJliteit.
in de politiek en in therapie, ver-
halen en dromen; SCh,lduwpa-
tronen die we aantreffen in O!l~'
zelf, in ouders, hroers en zu~ters,
kinderen, huwcliik en liefde,re-
laties: weer,piegelingt"n \"an
schaduw in ons lichaam, in ziek-
te, sl.ksll'lliteit en nug vt"elmccr.
Kortom. een dik en niet altijd
gemakkcliik hoek. ma<lr wl."leen
uitdaging, W;lnt 'W'lewerkt iliJU

::.ijn KJh.ldllll' h'<,(1 eell bef.:in gc-
IIIJdkt met hel 'lielen' t';lll z/(1J-
zel( of, wals Gandhi ol lei; 'Ijl'

ellige dllil'els lil de wereld zi;n
die welkt, ImlUII in miS e1f.:,'11
hilrl. D.lilr moel d" strijd !J,'slre-
d,.nworden. '
Conny Zweig en Jeremiah
Ahram~ (red,); Ontmoeting met
je schaduw. Servirc, Cothen
1993. 4!l0 hlz, f 59,- (F5)

Innerlijke schaduw (2)
In juni '92 hnpr'lk ik hier 'Oe
Wildeman' van Rorn:n Bly. over
de sch<lduwkant in het beSlaan
van mannen aan de hand \'an
het gelilknamigl' sprookie van d•.•
gebroeders Grimm. In zijn pas
verschenen 'Een hoekje over de
Sch<lduw' pleir deze
Amerikaanse dichtcr ervoor om
Je ~'haduw niet te hlilven zien
;11,een ncgatie\"e bnt die moct
worden ondrrdrukr. m,UHdeze
iuist volledig op te nemen en tl."
aOlwaarden . .\let liln vier ess,ly'
(w,lar"'Jn u één ook in
'Ommuding ml't je s.::haduw'
staat) en een inten'iew vJn rl'-
daCleur \1;'illiam lIooth met
Roh-crt Bh- \'ormt dit lx'knopte
hoekje •.•e11heldere 'handleiding'
voor wie zoekt naar inncrliike
groei, I\ly's \'erkenningen I'an de
schaduw in het menselijk gedro);
- en in de wcreldliter'ltuur. o.a.
\X'aILlCeStevens, Jnseph Conrad.
:\lark Twain en natuurlijk

I~oherr louis SteWllSon lllet 7.ijn
'Dr. Jekyll en :\1r. Hydc' - hevat-
tl'n namelijk m•.••.•r poelie en \"er-
haal dan psycholopsche uiteen-
lettingen. Zo !aat hij hijv. zien
hoe je kunt leren. in fa,en, je ei-
gen schaduw 'op te eten', Een
proces dat ook Churchill niet
vrcemd W<lS,getuige diens uit-
,pr'lak: Ik heb 1','('/ I'all mijn ei-
8"IllVoor&'1/ moeielI imlikkell
eli ik I'(md hel eell bijzonder
,'oedZ<1am diet'!,'
Ge",,,t"l voor humor blijkt ouk
hier mooi nWt"gcnomen bij het
werkcn aan je schaduw!
Robert Bly: Een hoekje nver de
SdMduw, De Haan/Unicboek,
Huuten 199,3,93 hlz, f 19.90.
(1;5)

Illusies over liefde
:\lct dit kopie kan wel het
hoofdthema worden aangl'dui{!
in het oeuvre I'on :\\arit"-Sophie
Nathusius. één Ju grand old la-
die~ van de i\:edl'rl;UHise litero-
Hillr. Dat gel,lt vanof haar de-
hUU1met de novelle 'De partner'
in 1954 - ze W;lStoen 48 j<l,lf-
tOt haar onlangs uitgekomen
\"eertiende h,x'k. de romall
'Jules'. Nathusius, die in 1906 in
Amsterd<ltll werd gehoren in een
Duits-joods gezin, volgde hal1et-
opleidingen in Zürich en Ikrlijn
t"11,ehokeldl' in 1929 van een

donscarrière U\"er op toneel. Ze
huwde llll't de actt"ur Jan
Tt"u1ing~, gaf hl,t tuneel op vour
haJr gelin. maar pakte later het
schrijven weer op, dat ze van
junl's af ,un h,ld gedaan {wnder
ICpubliceren). I laar werk kreeg
goede kritieken. wook weer de
in 1991 verschenen roman
'Slapende Zwanen' (hil uitg. An
Dekker. th<lns VITA), een prach-
tige en ontroerende he,chnjnng
van een groeiende liefdesrc!<ltie
tussen twee oudere mensen.
[n 'Jules' staat in feite luliu~
'\leyrr cenrraal (ook al is hij
uI •.•rleden no een auto-ongeval),

omd;Jt d•.•werkelijke hoofdper-
~{Hlener geen van allen in sla~en
<lfstand te n•.men V<lnhun liefdc
voor hem. Sterker nog. nieuwe
liefdes. en Hiendsch<lpsrc!aties,
ook onderling. kunnen niet echt
tot bloei komen \'anwege de im-
mer aanwezige schim V,11lJules,
Zowel Germaine, lijn VTOUW, als
:\loniC,l, hun dochter, hebhcn
een relatil' met de kunsthande-
laar Gerard. Ju les' wetkgt"ver cn
heste vriend. En Juks zelf? Rn'd
hij zich dood. omdat Ger<lrd -
von wie hij wellicht het meest
hield - hem niet <lIsgelijkwaar-
dig COIII["1gnon in de zaak wil-
de? liet hlijven raadsels. maar
de suhtiele uitbeeldinl' van dele
comp],.x~' relaties (pln~ nog een
paar mislukkendl' \'an ,\\onil"1
er tussendour) ,iin weer fascine-
rend.
Slarie-Sophie Nathusius;Jule~,
VITA, Amsterdam 199.3. 133
blz, f 2.i,50. (FS)

Mysterieuze zoektocht
Van Gennep bracht dit VOorj'i,1T
'De matroos uit Gibr;llt,n' uit,
een I'enaling (door .\tarianne
Kaas) V,ln een roman van
:\Lugnerite Dums, al hun tiende
I'erl'lling ~inds 1985,
Een man van 32. ruim acht ia<lT
werkzaam op de afdeling hur-
gerlijke stond van hl,t Franse mi-
niSll'rie van Kolonii'n in Vichy,
i~ op vakantie in ItJlië. \ta<lnde
voor 'Ik verkondiging' in het
San l\1arco-museum in Florence.
hoort hij l.ich,elf, tot groTe
~chrik van zijn vrouwen de an-
~lere !Oeri,ten, plotseling uitroe-
pen: 'D •. lmrRerlJih' simld, dat Is
'1II1'oorJiii', Spoorslags reisl hii
\,t"rvolgcns naar het Jorpjl'
Ro.:ca aan dl' m(mding van Je
:\Ligra en hesluit definitief met
huwelilk en amb{en;\Tenbe~taan
te bn'ken. \Veldta ontmoet hii
f\nn,l, de hloedmooie en ~teen-
riike eigenaressl." van het voor de
kust gl'legen I,Kht Gibroltar. tiet
Heemd •.•I'erhaal dat rond de he-



In Oezbekistan (20 miljoen in-
wuners), dat door de voormalige
Sowjetunie in 75 jaar is gekolo-
niseerd tOt een 1l1OnncuitUlir van
katoenplantages, comtateren ze
een hedreigende opmars van het
islamitisch fundamentalisme.
Kazakstan (vijf keer frankrijk,
17 miljoen inwoners waarvan 6
miljoen Russen) is het land van
de onafzienbare steppen met een
oorspronkelijke nOlllaJenbcvol.
king, dat de graamchuur van de
SU moest worden. Het werd
echter Je vuilnisbelt en dl'
schroothoop (tussen 1949 t:n
1989 ruim 500 atoomproeven in
KoertsjaHlVjen met zijn meer
Jan honderd nationaliteiten is
het een kruitvat voor cmisl:he
onlusten.
Siberië (7.0 groot als de VS plus
de helft van Canada) bezit 'dl'
rijkste bodemschatten ter wereld
aan steenkool, olie, gas en edele
metalen: Het will.ich zo snel
mogelijk aan de Russische kolo-
nisatie ontworstelen, maar weet
nauwelijks hoc, gehinderd Joor
een uiterst krakkemikkige in-
fra,truduur en een gigantische
werkloosheid en inflalie. En
daarmee zijn we terug hij de
,mnbere condusic, geciteerd aan
het hegin.
\Iet deze Ie beknopte samenvat-
ting doe ik dit ûér interessante,
boek schromelijk tekort. Wie het
gaalleZell,lal dat zeker beamen.
!Joe maar.
Dirk Tieleman: HeIland van
GOS. Hadewych. Am-
werren/Baarn 1993. 200 bil.
gei1.(41 foto's}. f29,90. (FS}

f.rika Kri;t
Frank Spoelstra

Zo besluit Dirk Tielt:man na een
paar honderd pJgina's zijn re.
portage van een reis door het
zuidoosten van het nieuwe
Gemenebest van On'lfhankelijke
Staten, neergele~d in 'Het land
van GOS, NOliues \'an een mo-
rnrrijder'. Een hijzonder hoeiend
maar niet blij.stemmend verslag
v'an een 12.000 km'IOcht, van
22 mei tot 16 juli 1992, vanuit
Pakistan door de Centraal.
Aziatische moslimrepublieken
Kirgi,tan, Oe7.bekistan en
Kazakstan en door Siberië naar
de havenstad VladivoslOk.
Dirk Tieleman (1940) was 22
jaar radiojournalist bij de
BRTN. Sinds vier jaar maakt hij
tv-reportages; l.ijn dOl:umentaire
'Koerden in de kou' (1992)
kreeg tv.'t:t:prijzen in Cannt:s.
Op zijn tocht met drie zware
B\{W-tlIutoren werd hij verge-
leid door een cameraman, een
geluidsman, een as,istent en een
Russische tolk.

dw,lalwegen' I'an \X'.G, Scbald
(\X'ertach 1944, sinds 1970
hoogleraar aan de universiteit
van Norwich) met de woorden:
'niet makkelijk maar machtig
mooi!' Onlangs v'erscheen de
vertaling (door Ria van Hengel)
van Seb,llds tweeJe hoek 'De
emigrés', vier ge'illimreerde ver.
halen. Het is begrijpelijker en
bijna nóg mooier. Allhans op
mij hebben dew wrhalen een
diqx' indruk gemaakt. Ze zijn
stuk voor stuk een vermenging
van Sebalds herinneringen aan
meI een poging tot reconstructie
VJn de levensloop van een Jood,
familielid.

Het land van GOS
'Ve werkluusheid zal enorme
prvbh'11u'/1 stellen. Nu zijll de
meliseli nog b..llIg. ,Straks wor-
den ze boos. ik t'oorspe! een {:olf
I'an geweld, (...)Ja. /I(,t land Fan
GOS is duodziek.'

Dl' vier emigranten zijn ieder
hun ondra'lglijk geworden om-
geving in Litouwen of Duitsland
ontvhlCht, maar kunnen ook in
Frankrijk, Engeland of Amerika
hun treurige herinneringen niet
ontlopen en worden ongenees-
lijk depressief of mah:n een eind
aan hun leven. In ht:t laatste (en
langste) v'erhaal, over de in
lslancht:Stt:r swrkt:nde kunst-
schilder Ma>; Aurach, vond ik
vooral ook diens vertelling over
het leven van lijn ouders tussen
de heide wereldoorlogen indruk-
wekkend. In het bijlOnder
St:balJs weergave van de dag.
boekaantekeningen \"iln Lisa
Aurach (met zo'n JO pagina's
l'en verhaal in het verhaal) is
heel ontroerend. En wiens ge-
Jachten zouden niet afdwalen
naar de huidige gebeurtenissen
in Duitsland. als Seb,lld :\1ax
Aurach laat ze~en: 'Er hestaat
noch ce'l I'erlcdcn noch Ce/Itoe-
komst. [n I'lk gl'l'al niet I'oor
1111;.De fragmcntarische herin-
lIeri'IRsliee1den wa,lrdoor ik
word geteisterd.1Jeh!Jen het ka-
rakter /lan dll'angl'oorstellingen.
Als ik ..l,m f)1,jtsiand denk, Ii;kt
lid mij iets Il'tUmzinnigs ill mi;n
/)()(Jfd. EI/ waarschijnlijk "it
I'rees dat ik dit wa.:lllzilllli{:e Iie-
I.'estigd zou l.'i'ldell, ben ik ,/Uoit
meer in Duitsland geweest.'
f hl<.'de s'l<.-iaal-politicke gebeur-
tenissen in l'en land levenslang
dit:pc sporen in een mens, en
lelfs in enkele genera lies van
mensen, kunnen nalaten is lel-
dt:n zo indringend l'n gevoelig
tot uitdrukking gebracht als in
'!Je emigrés' van St:hald.
\V.G. Seha[l!: De ernigrés. Van
Gennep, Am,terdam 199.'1.228
blz. geil!. f 38,50. (FS)

Precies een jaar geleden eindigde
ik een bespreking van de mees-
terlijke roman '.\Ielanl:hulisl:he

Terugkeer der doden

. A'.,tI

À5trio
~O!m!r

.,,, ••••• ," "I!

verloren'. In april jl. voll-'de de
eerste bundeling van Roemns
verspreide verh'llen, getiteld
'Niets wal pijn doet'. De verha.
len werd('n geschreven tussen
19115en 1992 en meest eerder
gepubliceerd in gelegenheidsuit-
gaven of themanummers van
tijd,chriften (een 'verantwoor-
ding' ontbreekt).
In een nawoord zet Roemer de
voorwaarden uiteen waaronder
haar "hrijven plaatwindl. Al
t:t:rdt:r heeft ze dan, in een dag.
boeknoritit: (pag. 150l, \"Crkid
'waar ik mijll moed 0111 te /JUbli-
arell aan sterk: sc/lrijl'ell tegen
het aalll'aard{'l1 !'all pijll. Helaas.
niets wat pijn doet maakt gl'!uk.
kig, terll'ijl.:llles wat {:e!llkkig
maakt pijn kim doen.'
!Je verhalen in de bundel zijn
zeer gevarieerd, van pure fictie
tot commt:ntaren en dagboek.
aantekeningen, spt:lemJ in
Suriname of Nederland en met
ht:el verschillendl' hoofdrolspe-
lers. De belangrijkste overeen-
komst ligt evenwel in Roemers
taalgebruik t:n toont<.tting: haar
hij70ndere gave om een heellin-
tuigli,ke, welhaast lichamelijke
benadering van de werkeliikheid
in woorden te vangen. De kumt
om buiten en binnen, natuur en
gevoel vloeiend te verbinden.

!sIisschien gebeurt dat wel het
mooist in het laatste verhaal,
'Naz.omeflon'. over een fü:tsva-
kantie door de Fran~e Ardennen.
Astrid Roemer: Niels wat pijn
doet. In de Knipscheer, Amster-
dam 1~93. 223 hlz. f 29,50. (FS)

Ic ."-liddelJandst" Zee over dae
\'rijt" vrouw de ronde doet was
hem al ter ore l]ckomcn. Zoals
vele mannen S"()()f hem neemt ze
hl'm aan hoord om mee op mek
H.' g;wo naar (-en H(>cgcrc gelief-
de, de rnJtroos uit Gibraltar.
:\locizaam krijgt hij tijdens hun
7.oektocht bt:t:tje bij beetje de dl."-
rails te horen OHr Anna's min-
naar, een uit het Vreemdelingen-
legioen OlllsnaptC, lO-jarige
moordena<H van een Ameri-
kaan> grootindustrieel in Parijs.

Schrijven tegen de pijn

_.-"" ••nb••••
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~bar zo simpel als het in deze
paar zinnen lijkt, is hel verhaal
bij Duras natuurlijk niet. Over
de groeiende liefde tussen deze
twee mcnsen en over hun beleve-
nissen, lOt diep in Afrika. VCT-
klap ik s"crder niets. Evenmin of
ze d•.•matroos vinden.
Duras-bns hod ik deze praelui-
ge roman (een '\'roege' uit 1951)
niet men aan te bevclen, maar
lij die meenden niet van haar
werk te houden wuden nu wd
eens 'behoerd' kunnen worden.
Laat ik er alleen nog aan toen}C-
gen dat het hier ~oed te merken
is, dat Duras nch altijd een
~root hewonderaarster van
Hemingway heeft getoond.
MaT};uerite Duras: De matroos
uit Gihraltar. Van Gennep,
Amsterdam 1993. 356 hlz.
f 48,50. (FS)

In amper twintig jaar heeft
Astrid Roemer al een respeCiabel
literair oeuvre geschapen (zo'n
dertig titels}: gedichten, nuvel.
len, romans, verhalen, columns,
toneelstukken, hoorspelen en
een bngspeelplaaI. Vorig jaar
bracht In de Knipscheer haar
verzamelde nOVl~l1enuit onder
de titel '!Je wereld heeft gezicht
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