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WITTE VLAG

Juist op het moment dat Kroatië de Krajin:l heeft heroverd en er
duizenden Serven, Kroaten en Moslims op de vlucht zijn voor of
worden verdreven door hun (nieuwe) overheersers, uitgerekend op dat
moment voert de sluitingsdatum \'oor de kopij van deze EGO om weer
terug naar het leven van alledag. Dat houdt 111 dat, terwijl we
verschillende keren per dag geconfronteerd worden met de meest
schrijnende beelden uit het oorlogsgebied, van ons wordt gevraa~d te
trachten met enige afstandelijkheId naar de gebeurtenissen van de
afgclo\len tijd te kijken. Naar datgene wat ZIch rond de Nederlandse
blauw lc1men in Bosnië heeft afgespeeld en in het bijzonder welke
lessen cr getrokken moeten worden voor de toekomst.

Zo rond het \"erschijnen van dit nummer is de Kamer weer terug van
vakantie en zal zij uitgebreid debatteren over dc verovering •...an
Srebrenica door de Bosnische Serviërs. de daarop volgende deport:ltÎe
van de Moslims en de rol in dit geheel van het 13e luchtmobiele
bataljon. Wij hopen dat de Kamer niet te lang zal stilstaan bij de
bewuste uitspraKen van de bataljonscommandant, de rapportages van
ene kolonel, het wèl of niet tekenen vall verklaringen, het gehannes
rond een fotorolletje, enz. Op zichzelf bezien stuk voor stuk zaken
welke ernstig genoeg zijn daar enige beschouwingen aan te \\"ijden.
Toch zou het verstandiger zijn wanneer de Kamer al deze kwesties
Illaar voor kennisgevin~ zou aannemen. Immers de \vijze waarop de
Nederlandse VN-militaIren, onder moeilijke omstandigheden, hun
werk hebben gedaan is niet de kwestie waar het in dit debat O\-'erzou
moeten gaan. Van aanzienlijk meer belang is de \'Taag hoe het mogelijk
is geweest dàt Nederlandse blauwhelmen door de verantwoordelijke
leiding (en gesteund door de overgrote meerderheid van de volks-
vertegenwoordiging) in zulk een onmo~cliikc situatie terecht zijn
gekomen en dat gedurende zeer lange tijd.

De Nederlandse blauwhelmen hebben (in juli) in Srehrenica moeten
toekijken hoe de mensen. die ze geacht werden te beschermen, werden
gedeporteerd. Iedereen haast zich nu te verklaren dat de enclave
absoluut onverdedigbaar was en dat het nok nooit de bedoeling was
deze te verdedigen. Maar de VN-\'Tedesmadlt is toch naar Bosnië
gestuurd om etnische zuiveringen te voorkomen en het lijden van de
bur,gerbevolking zoveel mogelijk te verzachten? UNPROFOR hetekent
toch United Nations Protect;o1t Force? J\lensen de indruk geven ze te
heschermen zonder hen, als hct er op aankomt, tegen aanvallers te
verdedigen komt eigenlijk neer op het bieden van schijn-veiligheid,
In rond-Nederlands heet dat belazeren.
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Als de afgelopen maanden ons één ding hebben laten zien dan is het
wel dat de VN-vredesmacht niet bij machte is geweest etnische
zuiveringen op grote schaal in het voormalig Joegoslavië te
voorkomen. Dat is niet de schuld van de hlauwhelmen doch uitsluitend
te wijten aan het ontbreken van het juiste mandaat van de VN-
vredesmacht, Het falen dus •...an de internationale gemeenschap, in het
bijzonder die van het westen, Nederland nie[ uitgezonderd.
De Kamer zal het dan ook met dit dehat niet gemakkelijk hebben
(gehad), J\.len heeft immers het tot nu toe gevoerde beleid nadrukkelijk
gesteund. Daarop terugkomen is niet zo eenvoudig. En •...oor het
eventueel omvormen van de VN-vredesmacht tot een multi-nationale
legemladlt heeft men (terecht) minstens enige bedenktijd nodig.
Tot welke uitkomsten de Kamer ook zal komen, te hopen is dat niet
nog eens Nederlandse blauwhelmen op pad worden gestuurd om
mensen te verdedigen uitsluitend gewapend met ... een \\'itte vlag.
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Gesprek met een FAC-officier
Om in de enclave Srcbrcnica de VN-opdracht naar behoren te kunnen vcr-
\'ullen, hcb je specialisten nodig. Sommigen van hen zijn moeilijk vervang-
baar, anderen zijn onmisbaar en een paar zijn van levensbelang:. Tot dele
laatste categorie reken ik de Fonvard Air Controllers, omdat, als cr zich echt
calamiteiten voordoen, zij het meest zware ÎnzctmiddcI vertegenwoordigen
waarover de VN beschikt, namelijk het luchtwapen. Om die reden wil de
FAC-officÎcr. met wie ik spreek, niet gefotografeerd noch met naam ge-
noemd worden.

bied en wordt hij door de Fonvard Air
Controller naar het doel geleid. Het kan
dan gaan om een oefening, daadwerke-
lijke inzet of een schijnaanval, als mid-
del om vijandelijke inzet, gericht tegen
VN troepen, te neutraliseren. In het ge-
val van Sergeant van Heumen van
Dutchhat.lI is met succes een schijn-aan-
val ingezet" Hij raakte tijdens patrouille

"Dutchbat 111beschikt over twee ractical
air control parties, één in SimÎn Hall
en één in SrebrenÎca. Een 'party' best.ut
uit een paar artillerie-officieren en in-
fanterie-onderofficieren. Officieel vallen
we onder de sectie 3, in de praktijk
werken we echter heel ze1fstandi~"
Onze hoofdtaak is Forward Air
Con trol. :'\Iet dt: mt:t:st moderne, spe-
ciaal voor het doel omwikkelde, appara-
tuur zijn we in staat doelen in te meten
voor zowel vuur- als luchtsteun.
Daarnaast zijn we als ,trtiJlerie/mor-
tierwaarnemers medeverantwoordelijk
voor vuursteun van de mortieren van
ons eigen bataljon .

• Opleiding
liet Opleidingscentrum Grond-lucht
Samenv."erking verzorgt het eerste deel
van de opleiding tot Forward Air
Controller. Hier leer je alle procedures
omtrent Close Air Support, ons eigen-
lijke vakgebied. Close Air Support wil
zeggen: het laten uitvoeren van hom-
bardementen hjnnen een afstand van
drie tot vijf kilometer van de voorste
lijn van de eigen troepen. Vamvege de
nahil"heid van die eigen troepen is het
van evensbelang, dat er een waarnemer
op de grond zit, die het vliegtuig naar
het juiste doel leidt. Daarna volgt cr
nog een cursus op de Bomber
Ausbildungsschule in Furstenfeldbruck.
Alsj'e dat haalt, ben je "limited corobat
rea y'. De volgende stap is dat je 'com-
bat' gemaakt wordt. Hetgeen het suc-
cesvol afronden van een aantal missies
onder tactische omstandigheden in-
houdt .

• Luw Threat Scenario
In Bosnië hanteren we een low threat
scenario in verband met de beperkte
aanwezigheid van vijandelijke vliegtui-
gen en zware luchtdoclwapens. De
jachtbommerwerpers komen medium le-
vel binnen, dat wil zeggen op een hoogte
van 20.000 feet. Ze zijn dan redelijk vei-
lig voor klein kaliber luchtafweerge-
schut. Vervolgens cirkelt de één onder
dekking van de ander boven het doelge-
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~ Preventie
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wat na prat~n )lertie willen" /~n" Polly
gers uit I n" De l">:ederla n~ken en
een h 1 J~ellwarden h hl ndse 1"16 die-
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NORTH SEA POP- EN
SOMS OOK
JAZZ FESTIVAL 1995
Het was al weer enkele jaren geleden dat ik voor het laatst het Nonh Sca
Jazz Festival bezocht. Dat was uiteraard nog in de tijd dat Paul Acket daar
de scepter zwaaide. Onder zijn leiding was het NSJF tot een begrip in de he-
le wereld geworden cn iedere jazzmusicus beschouwde het als ccn eer om op
het affiche in Den Haag te staan.
Begonnen als ccn pure jazzaangelegenheid werd het festival echter de laatste
jaren hoc langer hoc meer ccn gebeuren waar ook ccn plaats werd ingeruimd
voor muziekstijlen die je nou niel direct met jau wu associëren.
De bezoekersaantallen leden daar niet onder, integendeel, ieder jaar werden
op dit gebied records gebroken!
De nieuwe formule bleek dus duidelijk aan te slaan, hoewel de pure jazzlicf-
hebbers één en ander wat minder waardeerden. Ook voor ondergetekende
was de programmering en de daarmee gepaard gaande gigantische drukte
een reden het festival enige jaren te mijden .

Emir \'(falts

Ik ging van start in de Mondriaan-zaal
alwaar Charlic Haden's Quartet West
het spits zou afbijten. De groep speelde
prima met bijv. \verk uit de CD Haunted
Heart, maar bracht het voor de pauze
tot slechts drie stukken, omdat drummer
Larance :\1arable in her derde nummer
zo'n ellenlange solo voor z'n rekening
nam, dat de tijd voor een vierde stuk
ontbrak.
Wanneer zullen drummers en ook bas-
sisten nu eens begrijpen dat hun instru-
ment een vooral ondersteunende en die-
nende functie heeft. Een korte solo vind
ik uitstekend, maar voor lange soli mis-
sen slagwerk en bas melodische reik-
wijdte.
Een beetje teleurgesteld, want ik had
graag nog wat langer naar de fantasti-
sche tenorist Emie Waus geluisterd,
ging ik verder op mijn muzikale weg en
kwam terecht bIj één van die nieuwe en
vooral ook jonge hemelbeswrmers uit
de V.S. namelijk tenor- en sopraansaxo-
fonist Teodross Avery . .\Iet standards
als The End Of A Love Affair, Tenderl}'
en Lush Life bracht hij de zaal tot groot
enthousiasme. De sfeer was optimaal en
in het eigen werkje met de typerende ti-
tel ,\-ly GeneratÎon kreeg hij het publiek
op een aanstekelijk hip-hop ritme zelfs
aan het rappen! Van deze jongeman mer
zijn eigentiJdse spijkerharde sound zui-
len wij nog veel gaan horen.

• Drie dagen jazz
Ik mocht dus drie dagen op avontuur en
wil de geachte lezer graag op mijn par-
cours door de vcle zalen van het Haagse
Congresgebouw meenemen. Ik moet
echter wel bekennen dat ik uitsluitend
pUfe jazzconcerten heb bezocht en artie-
sten en groepen als Neneh Cherry,
Debbie Harry, Chuck Berry, War,
Jamiroquai, Youssou N'Dour, !vlor-
phine, Screaming Headless Torso's,
Kronos Quartet en zelfs Tony Benneu
aan mij voorbij heb laten gaan.

Sterker, toen oprichter Paul Acket over-
leed, beschouwde ik het festival eigenlijk
als fini, te meer daar Je erven Acket niet
veel zin hadden het levenswerk van pa-
triarch Paul voort te zetten. Toen zij het
NSJF ook nog eens verkochten aan
.\lojo Productions vreesde ik een totale
verschuiving van jazz naar pop. Bij
'\10jo was men echtet :w verstandig de
hele staf van North Sea intact te laten,
zodat er weer reden was voor enige
hoop.
Dit jaar beswnd het fes£ival 20 jaar en
het leek de redactie een goed idee om bij
deze gelegenheid eens te kijken hoe het
met de gezondheid van Paul Acket's
geesteskind gesteld was.
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Pl/t AbTtino

• Pat Martino
Er ûjn van die tlluzikalHl.'n dil' al hij
hun leven legl.'ndarisch zijn. Pat J\lartinu
bdlOort tot die caH'gorie, al heett él;n
en ander wel een tragische achtergrond.
In de jaren '70 was .\hrtino één van
de toonaange\'ende gitaristen die met
albums als Dl.'sperado en Conscio\lsness
grote faam verwierf. Plotseling werd
er echter niets meer van hem vernomen
en kwam het geruchtencircuit op gang.
Er werd gl'sproken over drugs en
krankzinnigheid. maar de trieste waar-
heid was dat Pat een zware hersen-
operatie moest ondergaan dil' n.a. tot
gevolg had dat zijn complete geheugen
werd weggevaagd. Pat kon zich van
zijn hele muzikale loopbaan mets
meer herlllneren en moest _liseen klein
kind volledig opnieuw hcgillllCll. .\let
behulp van zijn eigen platen slaagde
.\lartino erin de weg terug te
vinden en zijn optreden in Den llaag
wilde ik dan ook voor gl'ell goud
missen.
En de afgeladen zaal werd niet tekurgl'-
steld. Pat hegon wat voorzichtig met
stukken die een wat bespil'gelend karak-
ter hadden, maar aan het slot van de eer-
ste set kreeg hl.'[ publiek in het nummer
Catl:h zo'n sehinerende razendsnelle so-
lo voorgeschoteld waar .\tartino het pa-
tent op heeft. Ik persoonlijk vond het
Clmcert van P,1t.\brtino ronduit ontrol.'-
rend.
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• Dianne Reeves
Zangeres Dianne Reevcs verzorgde de
dagafsluiting en ik kan u verzekeren dat
elke dominee hierbij in het niet wu zijn
gevallen.
.\Iiss Reeves zong falltastiseh en ik kon
mij niet aan de indruk nnnrekken dat zii
weleens de opvolgster van Sarah en Elia
zou kunnen worden. als zij dat al niet is.
Ze presenteerde een programma met
songs als Bodv Aml Soul, Yesterdays en
Detour AheaJ. maar dit alles zeer per-
soonlijk geïnterpreteerd. Dianlle Reeves
paart een zeer grote muzikaliteit aan een
dijk van een stem en dat ze er ook nog
gl.'weldig uitziet. is op zich niet zo be-
langrijk. maar wel mooi meegenomen.
Deze eerste d.lg van het festival \\,IS al
weken van tevoren uin'erkot:ht, maar
ondanks de enorme drukte slaagde ik er
vrij gemakkelijk In de din'rse wneertza-
len te beteiken en tevens n'n ûtplaats te
veroveren. Dat zou de tweede dag echter
heel anders uitpakken.

• Dag twee
Ik startte die zaterdag III de kale Jan
Steen-zaal. omdat ik nu eindelijk wel
eeTlS het nicu\vc tl'norwonder James
Caflcr live wilde horen. De eerlijkheid
gebiedt lTlete zeggen dat ik na afloop
van het COlKert toch wat teleurgesteld
was. Carter is een saxofonist die zijn ins-
trumem volledig beheerst, lTlaarhij heelt

her soms zo druk met het etaleren van
alle dubbel tonen, flageoletten en str,lto-
sfeernoten dat hij aan muziek maken
niet meer toekomt. Hij is echter nog
heerlijk I'ong en met het verstrijkl'll der
jaren za hij alles wel op een rijtje krij-
gen. Hij beschikt in ieder geval over zeer
veel talent.
Omdat ik van mening ben dat ons eigen
land talrijke hegaaflte musici telt, wilde
ik mij het optreden van de intussen ook
internationaal doorgebroken Houdini's
niet laten ontgaan.
Ik kon Ilog net een plaatsje in de Rem-
brandt-zaai hemachtigen en werd voor
mijn moeite ruimschoots beloond. De
Houdini's maakten op spectaculaire wij-
ze duidelijk waaraan zij hun p,lSverwor-
ven roem te d,lIlken hebben, HUil reper-
toire hevat voornamelijk standards
maar deze stukken worden als het ware
in l'en gehl'c1 nieuw jasje gestoken door
middel van puntige en vaak ook humo-
ristische arrangemenren, waarhij evell-
wel aan de goede smaak geen enkele
concessie wordt gedaan. Bovendien heh-
ben alle band Ieden ook solistiseh het no-
dige in hun mars. Vooral altist Rolf
Delfos en pianist ErwÎn Hoorweg kon-
den mij zeer hekoren.

• Martelgang
En toen begon de martelgang van krom-
me Lindert.
Ik had mij voorgenomen het optreden



van organist Jimmy Smith bij te wonen,
maar in de afgrijselijk volle Paulus
Potter-zaal aangekomen, werd er meege-
deeld dat de heer Smith twee concerten
in twee dagen wel war veel van het goe-
de vond en dat het geachte publiek als
n'rvanger Bobby Lylc zou mogen be-
groeten. Daar was ik niet voor gekomen
en ik spoedde mij terug naar de
Rembrandt-zaal om te kijken of mijn
plaatsje nog vrij was. Helaas, een staan-
plaats op het balkon was mijn deel en
achter de ruggen van vier rijen mensen
kon ik zo nu en dan een glimp van klari-
nettist Don Byron opvangen. Ik wil over
de muziek van Don Byron geen oordeel
uitspreken, wam de alras opkomende
ergernis deed mij besluiten naaf betere
luisreromstandigheden op zoek te gaan.
Was ik aanvankelijk nog redelijk kies-
keurig bij bet zoeken naar alternatieven,
aan het einde van mijn odyssee, die ruim
twee uur duurde, zou ik tevreden zijn
geweest met elke combinatie jazznlll-
certIzitplaats !
Helaas, het mocht niet zo zijn en rond
elf uur hield ik de tweede dag van het
festival voor gezien. Ik had gelukkig een
perskaart, maar je zult toch f 85,00 be-
taald hebben en dan een dergelijke erva-
ring updoen.

• Dag drie
De laatste dag van North Sea deed mij
echter alle ellende van de vorige avond
vergeten.
Ik begaf me allereerst naar de

joshJlQ R••dmQlI

Spartaanse(geen zitplaatsen)]an Steen-
zaal waar ik twee opeenvolgende con-
certen wilde bijwonen. De groep van de
fameuze drummer Elvin Jones opende
de festiviteiten mer een matig optreden.
Ddt lag niet zozeer aan £Ivin Jones, hoe-
wel ook hij voortdurend aan z'n drum-
stel zat te rommelen, maar vooral aan
zIJn medemusici. Alleen trombonist
Delfeayo ~tarsalis kon nog enigszins
boeien, maar bijv. tenorist Ari Brown
vond ik pijnlijk slecht.
Dat cr ook heel andere tenorsaxofonis-
ten zijn, bewees de, ondanks zijn jeugdi-
ge leeftijd, reeds aan de top staande
Joshua Redman. Eigenlijk hadden de
CD's van Redman mij tot nu toe niet
echt kunnen overtuigen, maar nu ik deze
jonge blazer live hoorde, ging ik volledig
\laar hem plat. '\let een fabuleuze instru-
mentheheersing en een toon die de grote
tenorentraditie luisterrijk in ere houdt,
bracht hij de zaal met stukken als Just In
Time, Georgia en Lyric in extase.

• Aangename verrassing
Dat je op het NSJF ook uiterst aange-
naam vetrast kunt \'iOrden, blijkt uit
mijn volgende ervaring. Ik was in een
lange gang op weg naar de Care!
\X'illink-zaal om mijn lievelingspianist
Kenny Barron te kunnen bewonderen,
toen ik plotseling fascinerende klanken
hoorde. Dele hleken uit de :Viaris-zaal te
komen waar ~'ier jonge muzikanten
speelden. Ik kon nog net een gedeelte
van een fraaie hallad meenemen maar
moest toen toch verder.
Bij de Carel Willink-zaal aangekomen,
bleken de concerten van Kenny Barron

en Tommy Flanagan omgewis-
seld te zijn en er stond reeds een
gigantische menigte voor de in-
gang. Ik kreeg alweer visioenen
over haringen in een ton en nam
toen voor de veranderin~ eens
een verstandig besluit. Ik ging
terug naar de :Vlaris-zaal waar
het net pauze was, veroverde
zowaar een stoel en wachtte up
de tweede set van wat het
Michael Erian/Olaf Strötzer
Quartet bleek te zijn. Deze jon-
gelui hadden het ~liddelsee Jazz
Treffen 1995 gewonnen en één
van de prijzen was een oprreden
op her NSJF. Wel, ik kan over
deze groep kort zijn. De heren
speelden wnder meer groots in
een eigentijds idioom zonder in
gefreak tc vervallen. Ze pa.lrden
power aan schoonheid met de
vanzelfsprekendheid van jonge
musici die zich hun talent volle-
dig bewust lijn. Ik hoop nog
veel van tenorist Michael Erian,
gitarist Olaf Strötzer, bassist
Hans De Waard en drummer
Sergij Ostrovmoff te horen!
Ot: test van de avond bracht ik
door in de ~Iondriaan-zaal,
waar ik eerst mocht luisteren
naar een puike Nederlandse for-
matie nl. het Michiel Borstlap
Sextet. In tegenstellin~ tot de
Houdini's henaderen zij de jazz-
muziek vanuit een wat moder-

-:J-f •••
•.~!!
Elvill jOlles

nere invalshoek, waarbij de originele ar-
rangementen van de leider een zeer be.
langrijke rol spelen. Veel eigen werk,
maar ook een klassieker als .\Ionk's
;'I,Iuod. De band zet de luisteraar voort-
durend op het verkeerde been door mid-
del van tempowisselingen, spatgelijk uit-
gevoerde collectieven en verrassend so-
lowerk met trompettist Eric V10eimans
als uitschieter. Kortom, een uitstekend
concert.

• Ten slolte
De uitsmijter \lan het twintigste North
Sea Jazz Festival was voor mij het optre-
den van de J\Iingus Big Band. Wijlen
Charles Mingus heeft vele mooie com-
posities op zijn naam staan en enkele
van zijn meest bekende werden door de-
ze band uitgevoerd op een wijze die zelfs
aan de nurkse Charlie een glimlach ont-
lokt zou hebben. De Fropvolle zaal re-
ageerde in ieder geva uitzinnig bij het
her horen van klassiekers als Fables Of
Faubus, Shoes afThe Fisherman's Wife
en Reincarnation Of A Lovebird. Altist
Stevc Slaglc was verantwoordelijk voor
de pakkende arrangementen en was te.
yens één van de beste solisten naast te-
norist Don Braden en trombonist Frank
Lacy.
Dit spetterende optreden was voor mij
een prima afsluiting van drie dagen ju.z-
muziek.

Resumerend moet ik zeggen dat ik mij
twee van de drie dagen uitstekend ver-
maakt heb, maar dat ik het aandeel van
de popmuziek in de programmering
langzamerhand veel te groot vind wor-
den. Tevens wil ik nog opmerken dat
een tt:cord aantal bezoekers van 71000
voor de organisatie natuurlijk erg leuk
is, maar voor de gemiddelde meestal al
wat oudere jazzliefhebbet soms een cri-
me!

Theo Carree
FOTO", H'F .• HF,,"TO
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K~rtom, hier zoudt:n wt: nooit mt:er le-
ve J uitkomen, leek me.

!\.., aar die dwang om uit te stappen ging
n een paar minuten weer over en de on-

~

eersbui kwam steeds dreigender Jich-
t rhij. Prachtige indrukwekkende wol-
en partijen, inderda.ld - en met mijn
~eiJe benen op de grond zou ik er graag
een mooie foto van hebben gemaakt, om
fater vergroot in Je kamer te hangen.

~

laar nu die wolken ons omvatten en
psloten vond ik t:r niets muuis of in-
rukwekkends meer aan.

l
'l-1etleek mij het beste om mijn ogen stijf
dicht te doen en dat was dus fout.
Want de klappen die we kregen. d~
rollers die we maaktt'n, Je val par-

I
itijen in die Reechcraft Baron wa-
ren met je ogen dicht veel erger,
zeiden mijn medepassagiers ach-
teraf. De angst moet van mijn ge-
laatskleur af te lt:zen zil'n gewt:est, want
de half grappende, ha f bemoedigende
opmerkingen waren oiet van de lucht.
Later zei de jonge piloot, dat hij ook wel
wat moeite had gehad met dat onbere-
kenbaf.lo:..weer, want sommige Illchtver-
plaatsingen waren nu eenmaal niet op

~adar te zien.

Vliegen een goddelijke ervaring?
~Oll nee, dat in geen geval.
Tro\lwt:ns: hoe normale mensen,

die wnder vleugels geboren zijn, Jat
,urven te zeggen, is mij een raadsel.
~Iaar goed, misschien bedoelt mijn
~tiend wel, dat vliegen een goddelijke
,~,aring is in die zin, dat je je dichter bij
g d voelt.

Je hebt inderdaad mensen, die in opper-
st nood opeens weer een god aanroe-
pe . Dat is best te begrijpen - baat het
niet, dan schaadt het ook niet in zo'n ui-
ters.t.esituatie. ,\har ik heh zelf in die be-
narl:le positie geen moment de neiging
geh.d om welke god dan ook aan te roe-
pen~,een almacht zou mij redden van
die n.lfwendbaar lijkende teraardebe-
stelli '. Geen goddelijke ervaring dus,
maa een afschuwelijk angstige beleve-
nis, - wel. Om nooit lIleer te herha-
len. "" ,()(Ibewaarme'" komt mii niet ~
over lippen. -J

Karel Roskam

,

}

En ik griezel nog als ik
denk aan die propvolle
lift in Luanda waarin we
opgesloten zaten. Van de ge ach-

re aan die liftscHacht onder
dat [unne hou-

t n vloertje
n die gam-
ele lift
an ik nol:\.
nachtmer-
ries krijgen.
och durf ik

ondanks die hoogtevr es al tiental-
len jaren wel regelmatig in 'en vliegruig
re reizen. Als ik tenmlllste i een Jumho
zit, op een stoel aan het gan pad, zonder
naar buiten te kijken. Voof liegen draai
ik dus mijn hand niet meer m, ondanks
mijn hoogtevrees, want h och eigen-
lijk net een soort huilen po. , waar je op
de plaats van bestemming uitgespuugd
wordt.

!
Vliegen Îs een god- angstzweet stund in m'n handen en m'n
delijke ervaring, had een keel.' werd dichtgeknepen - van ,angsr.
vnend van mIl gezegd. Dat gaat mij te Da~Jgeheur~eOO~ tijde!1seep vli~gto~hr.
H'f, wam vhcgcn heeft voor mIl meer te .\tIaar Jan In zo n klem wlcbchg dmg,
maken met angst, 7.eker als je, zoals ik, \vaar maar 5 mensen in kunnen! En ik
last hebt vaIl hoogtevrees. Dat had ik alsj\VaS zo stom om daar als vijfde in te
kind al op mi in vaders schouders en dat sd.ppen. - I
is niet meer overgegaan. ~.lensen met .\fee mijn ogen dicht voelde ik dat \\'ê
hoogtevrees worden vaak uitgelachen hoger en hoger kltfflllllcn - toen jk vu,,*-
als btbekken, maar volgens mij is h~' zichtig gluurde 7,ag ik in de verte 011-
een ongeneeslijke afwijking. Op een ba - \~eerswolken aankomen. De klink van
kon heb ik de neiging om over de rand e Je deur naast mij--kek opeens een goede
springen. Laatst liep ik in Rotterdam poplossing - ik werd onweerstaanbaar
een brede steiger bovcn het water; m1ar ;pngetrokken door de mogelijkheid urn
er was geen reling en dus werden mijn uit tc stappen. D;Ul,.\vas ik van al het ge-
knieën slap als was. Ik moest vastgdiuu- Juer in :w'n wiebelig '.v1iegtuigje af,
den wordcn, anders was ik in het \Jater i\\'ant in die Of~rshui zouden we toch
van de !>.1aasgevallen. / 'ook te pletter valfën, bedacht ik. En die

jonge piloot was wel een gezonût; v.ent
i'Jeem de Tafelherg bij Kaapstad. Het met ("en uit~ conditie, m'\.1\r~;ds
uitzicht daarvandaan is adembenc...'rnend, hij een hartaanval zou knjgen?
z("gt iedereen, maar mij krijg je~. n zijn ~ieman~ van ons kon toch ~'liegen?
hlng-zal-zij-Ieven niet in dar eng kabel- I

baantje tegen die steile betgwan . Ik ga
ook nooit meer in een auto over mgcas-
fa!teetde smalle passen, z als de
Swartherg in de Karoo - schlttercnde
vergezichten, daar niet van. t-.l~e
angst dat je ovet de rand de a grond in
dondert, zit Ct hij mij
vootgoed in.



MET VERLOF UIT BUSOVACA
Eind juli, op ccn drukkend warme dag, ga ik op bezoek bij
Marianne Hagoort in Dronten. Ze is nct ccn week op verlof en vertelt
dat het in Bosnië wel warmer is, maar veel minder vochtig. Bovendien
is het '5 nachts bepaald fris, zodat je beter kunt slapen dan hier. Toch
heeft ze de eerste dagen van haar verlof veel geslapen en ziet ze cr nog
ccn beetje moe uit. Ze heeft dan ook hard moeten werken: de laatste
weken verving ze, in haar functie van plaatsvervanger, de compagniescom-
mandant van de Transportcompagnie van het Logistieke Transport-
bataljon in Busovaca. Lange werkdagen, soms tot twaalf uur 's nachts.

Marianne is blij weer thuis te zijn bij
haar man en twee honden. Toch was her
wennen de eerste dag: "Je stopt je ver-
langen weg om cr nier re veel last van te
hehhen. Dat moet ook wel daar, wil je
kunnen functioneren. Datzelfde geldt
natuurlijk ook voor ~1artien hier. Zo'n
eerSH"dag sta je dan toch onwennig te-
genover elkaar, maar dat was gelukkig
gauwvoorhij".

• Plaagvuur
Hoewel Husovaca als relatief veilig he-
kend staat, wordt cr af en roe geschoten,
meestal aan de rand van het kamp. Dat
is "slivovuur", zoals .\1arianne dat
noemt, naar de slivowitsj die de strijders
drinken; het wordt ook wel "Bosnisch
ontladen" genoemd: niet je magazijn uit
het wapen halen maar het in de lucht af-
vuren. Je went er gauw aan. Toch zijn er
ook wel dreigender situaties: de lokale
strijders zijn geen lieverdjes en schrikken
er niet voor terug met geladen
Kalashnikov langs het hek te lopen.
.\1arianne heeft zich voor het eerst, 's
nachts toen cr net een inbraak geconsta-
teerd was, ten diepste gerealiseerd dat ze
inderdaad zal schieten als het nodig is.
Her is niet te vergelijken met de situatie
hier.

• Etnische zuiveringen
Ook al is cr op dit moment rond

Husovaca geen oorlog, als je de kapone
huizen ziet, die je al zo vaak op televisie
gezien hebt, weet je hij ieder huis dat
daar mensen 7.ijn weggejaagd en mis-
schien uitgemoord. Hijna geen moslim-
huis is meer heel en het gaat om enorm
veel huizen. Enkele hegraafplaatsen zijn
ondermijnd, zoals bijvoorbeeld in
:\.'lostar; mensen kunnen niet bij hun ei-
gen doden komen. Als je er zo midden in
zit realiseer je je pas wat cr gebeurd is en
wat er misschien nog te geheuren staat.

Je merkte aan alles dat de spanning toe-
nam: de VN wordt regelmatig met ste-
nen bekogeld en konvooien beschoten,
niet gericht, maar toch.
Je hebt niet meer het gevoel bepaalde
groepen te beschermen, iedereen heeft
het op iedereen gemunt en het kleinste
meningsverschil wordt met de wapens
uitgevochten.

• Transport Op Sarajewo
Op de vraag wat het moeilijkste was war
ze heeft moeten doen antwoordt
;\1arianne zonder aarzeling: "Toen cr
\"oor het eerst transporten naar
Sarajewo gereden moesten worden. Tor
dat moment waren de transporten ook
niet wnder gevaar; de \vegen zijn in
slechte staat, ~r zijn veel kinderen op
straat en er is altijd de dreiging bij de
TO:Jd-blocks. Bovendien duren door de
wrscherping van de situatie de ritten nu

zo'n 10 uur per dag, in het gunstigste ge-
val; als er iets tegen zit duurt een rit al
snel 14 uur per dag en dat gaat dag ill
dag uit door, zes dagen in de weck.
Maar een transport naar Sarajewo is
toch wel even iets anders. Daaromheen
hangt een soort afschrikwekkend waas,
hoewel cr plaatsen zijn in Bosnië die
even angstaanjagend zijn. Ik had de ver-
antwoordelijkheid voor de indeling van
de mensen en had hes loten dat het ge-
wone rooster aangehouden zou worden,
dan kon cr niemand bevoordeeld wor-
den. Maar degen die moesten gaan rij-
den hadden het er natuurlijk moeilijk
mee.'"

• Vcrantwoordclijkhcid
Heel vaak in het gesrrek zegt Marianne
dat je Jezelf daar wc tegen komt, dat je
er "ol\vassen wordt. Elke beslissing die
je neemt h~cft veel verdergaande conse-
quenties dan hier bij een oefening. Je
kunt het niet corrigeren en niet even
over doen. En het gaat altijd om men-
sen. Je moet dus echt heel goed naden-
ken en overleggen voor je een beslissing
neemt, en zelfs dan kunnen er reacties
komen die je niet verwacht had. D:Jar
merk je pas wat verantwoordelijk zijn
voor je heslissingen echt betekent.

• Nog drie maanden
~1arianne is niet erg optimistisch over
de situatie in Bosnië. Ze heeft soms het
gevoel dat de aanwezigheid van de VN
de situatie alleen maar rekt, of zelfs in
stand houdt. Zo gaat er heel wat voedsel
naar de strijdende partijen, en daar sta
je machteloos tegenover. Veel mensen
in Nederland storen haar met hun
oordelen: die zijn alleen gebaseerd op
wat er op TV tC zien is. Bovendien wil
ze zichzelf enÎgszins in hescherming
nemen tegen al te negatieve oordelen. Ze
moet nog drie maanden en wil wel
gemotiveerd kunnen werken. Zo'n
transport op Sarajewo ervaart 7.eals wel
nuttig, en er zullen zeker nog nuttige
taken komen, al was het maar bij
opvang van andere VN-militairen en
van de vluchtelingen.

Veel sterkte, Marianne!

j()an Merens
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MET SREBRENICA VIEL OOK
HET PUBLIEK DRAAGVLAK
VOOR UNPROFOR

• Draagvlak
Onlangs heeft de regering aan de Kamer
veertien aandachtspunten gezonden, die
als een kader kunnen worden opgevat
hij besluitvorming over de inut van

Vcwo/g op p,lgina 12

.Srehrcnica
Inmiddels is er het een en ander gebeurd.
Srebn:nica is gevallen, de Nederlandse
blauwhelmen zijn weggejaagd of gevan-
gen genomen en een soldaat al eerder ge-
sneuveld. De berichtge\'ing over de
noodlonige gang van zaken, de beelden
via de TV, waarbij in de hoofden van de
kijkers de berichtgeving over de val van
Srebrenica, het transport van het li.
chaam van de gedode VN-soldaat en de
verwijten aan de VN een mengsel vor-
men dar he[ oorspronkelijk beeld van de
\.ft.desoperatie in ex-Joegoslavië wel in
ernstige mate negatief beïnvloedt. Een
op de avond van de rampdag gehouden
enquêre (van RTL-nieuws) liet dan ook
zien dat het aantal Nederlanders dat het
risico voor de militairen niet meer ver-
antwoord vindt in enkele dagen van
39% vorig jaar, via 47% vlak voor de
val van Srebrenica tor 65% toeneemt.
Het percentage dat vóór vertrekken uit
Bosnië is, steeg van 44% in }994 via
38% kort geleden tot 57%. Vierenzesrig
procem acht het onaanvaardbaar dat
nog meer Nederlanders om het leven ko-
men bii pogingen de bevolking te be-
schermen. Wat dat laatste betreft, blijkt
dat Nederlanders in principe en in grote
meerderheid voor het aanwenden van
geweld ten behoeve van de mensenrech-
ren zijn, maar als het erop aan komt
geen slachtoffers willen accepteren .

cipatie m de VN-operatie In ex-
Joegoslavië. Eind 1994 was het percen-
tage twijfelaars nog 21%. Daarbij
kwam dat het aantal \'oorstanders van
deelname van 68% eind 1993 daalde via
54% eind vorig jaar naar 41 % terwijl
het aantal tegenstanders op 26% con-
stant bleef. En het percentage twijfelaars
inzake het al dan niet blijven in ex-
Joegoslavië, vergeleken met eind vorig
iaar ging, zo leerde de enquête van
'\Iaatschappij en Kriigsmacht, van 14%
naar 25%. Zesendertig procent bleek
voor bliiven en dat was eind vorig jaar
nog 42%. Er was ook een duidelijke toe-
name van de twijfelaars. Op de vraag of
de risico's die de militairen lopen nog
wel aanvaardbaar waren antwoordde
47% (dat was 39%) nee en 34% ja .

• Twijfelaars
Onderzoek onmiddellijk voorafgaand
aan de val van Srebrenica leverde op dat
34°1., van de Nederlanders het ant\voord
niet meer wist op de vraag of men het
eens of oneens moet ziJn met onze parti-

heid nog iets ziet in militair geweld ten
behoeve van economische belangen.
Ook in de Golfoorlog, toen de
Nederlandse militairen die daaraan
deelnamen er eigenlijk geen risico lie-
pen, was er steeds een meerderheid van
voorstanders. Datzelfde gold voor onze
presentie in ex-Joegoslavië. Van belang
voor publieke steun voor vredesopera-
ties is wel de voorwaarde dat daarbij
geen en in elk geval geen ernstige verlie-
zen te betreuren ziin. Nijmeegs onder-
zoek leerde al dat de meerderheid voor
dergelijk operaties snel zal verdwijnen
als van verliezen sprake is. Een met.rder-
heid van ongeveer 70% van de respon-
denten vóór geweld ter verdediging van
de internationale rechtsorde zou in een
minderheid van 34% veranderen. Een
onderzoek in 1993 wees uit dat 42%
van de Nederlanders zelfs êên gesneuvel-
de landgenoot al één te veel vond, ter-
wijl 21 % op het standpunt stond dat 1
tot 10 slachtoffers een aanvaardbaar
verliescijfer was.

die. NAVOvli::Jr~e~
houden zichkeur~ aan
onS vfi:5verbod!

Uit onderzoek van de Stichting
Maatschappij en Kriigsmacht bleek een
trend in de publieke opinie ten aanzien
van het aanwenden van militair geweld
ten behoeve van mensenrechten en de in-
ternationale rechtsorde: een grote nog
groeiende meerderheid is daar voorstan-
der van. Een krappe meerderheid acht
geweldsaanwending dan ook iuist, als
het gaat om de verdediging van he[ eigen
vaderland, terwijl een geringe minder-

Op zijn persconferentie over de val van
Srchrcnica gewaagde Minister
Voorhoeve van een "ramp met verre-
gaande consequenries." Eén van die
consequenties zou wel cens niet alleen
de VN-vredesoperatie in Bosnië of in ge-
heel ex-Joegoslavië kunnen bcucffcn,
maar ook de legitimiteit van de
Nederlandse krijgsmacht. De feitelijke
hoofdtaak van de Nederlandse krijgs-
macht is immers niet meer het verdedi-
gen tegen een als zodanig ervaren mili-
taire hedreiging van ons en het hondge-
nootschappelijk grondgebied, maar
"crisisbeheersing" buiten het Navo-ver-
dragsgebied. Voor die doelstelling was
een groot publiek draagvlak aanwezig.

• Mensenrechten belangrijker
dan vaderland
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Leun \'(Ieeke

Nederlandse troepen buiten het Nan)-
verdragsgebied. Tot die <land,lChtspunten
behoren: het risico dat de militairenlopell
en ook het maatschappeliÎk dr;lagvlak.
Het kon wel eens zo zijn dat na de recente
Ocwijzen van onvermogen tor efficiënte
vredesoperaties (Sllm.llië, Rwanda, ex-
Joegoslavië) en de geringe bekendheid en
het slechte geheugen inzake operaties die
wel succesvol waren (Angola. ~arnibië,
Cambodja) voor lange rijd het draagvlak
niet alleen voor acties in Bosnië, maar
ook \"oor die in heel ex-Joegoslavië verd-
wenen is. En in een somber sct'nario 1.0U

dat ook besmettend kunnen werken op
andere VN-vredesoperaties. Daarmee
zou dan niet alleen her publieke, maar
ook het politiek draagvhlk, dat immers
met dat publiek draagvlak verbonden IS.
kunnen verdwijnen. En dat betekent dat
de legitimatie van de krij~smacht ook in
het geding komt. I Irt beeld van de VN en
VN-operaties wordt nu ernstig belast met
de gang van zaken in Srebrenica en de
kwetsbare positie van andere "free ha-
vens". Dat VN-vredesoperaties meer be-
helzen d.lll alleen Bosnië en dat de V~ in
feite niet, maar de VN-vormende staten
wel de laatst verantwoordelijken zijn, IS
eell voorstelling van zaken. die met
kracht verspreid dient te worden. 1\"u lo-
pen wc het gevaar dat één aspect van een
deel van de VN-operatie in ex-
Joegoslavië niet alleen het beeld van de
Volkerenorganisatie -die op allerlei gchie-
den zeer goed werk doet- ernstig aantast,
maar ook dt, Iq;itimiteit van onze krijgs-
macht ondermijnt. Eén van de verregaan-
de consequenties van de val van
Srebrenica, waarop minister Voorhoeve
dUldde, lo0U wel eens niet alleen het beleid
van de VN kunnell betreffen, maar ook
de uitvocrbaarheid van een belangrijk
Jt'c1 van de nieuwe taak V;ln onze krijgs-
macht.

32

Hieronder een pund waarbij de die
juiste woorden van elk zeven letters zo-
wel horizonraal als vertikaal dienen te
worden ingevuld.
De omschrijvingen luiden als volgt:
I-ontstaan; 2-omringen; 3-opscheppen.

De oplossing van het kruiswoordraadsel
in het zomernummer luidt als volgr:
Horizonta<ll: ]-llMk kers; 6-wegang;
7-kus; S-kraan; 10-evenarin~; II-gene-
raaI; I5-test; I6-tin; IS-vandaal; 19-an-
dersom. Vertikaal: I-mits; 2-kleerma-
ker; 3-era; 4-sage; 5-kakden; 9-tegen-
stand; l2-astma; U-land; 14-ets; 17-
ader.

/ndllsfric-landen kemzen eell hoog per-
centage werkeloZCII.

ZUil het gek zijn om te l/enmderstellen
dat diegenen die langdurig niet kmmen
werkeli last krijgen van de dmk,
- dat ze van een minimum ZllllennlfJeten
(bliwen) rondkomen,
- lIan de staat afhankeli;k zuf/en blij/'en?
Zou het gek zijn 0/1/ te veronderstellen
dat ze ill een grijs, zwart of crimineel cir-
cllit zullcn duiken,
- mIl wat hij te {Iadienen,
- om weer het gellOeI te krijgcn hl/II le-
ven meer ill eigen hand te hehlJen ?

Zoals ;11 alle indUstrie-landen;
mel/Seil met de juiste opleiding OIlthre-
ken,
er is te weinig u'crk /1oor luüg-gescJ}()o/-
den.
u/crk is onbetaalJl<lar.

ZOlf het gek zijn om te veronderstel/nI,
dat diegenen die werken Zich tlil de na"J
werken?
ZOIf !Jetgek zijn om te l'enmderstellen,
dat diegenen die werken last krijgen Pall

die druk?

Stcven.

Is !Jet zo gek dat sommigen pleiteli l'oor
her{lerdeling (I,m mkomen en werk?

Is het zo gek dat /1/{'nsell ook I'ragell
gaml stellen /)ij ons economische sys-
teem dat zo gericht is op groei e1/winst?

Is !Jet zo gek om te vcronderstellen dat
" '!Janningen gaan groeielI tussen de
wer 'enden e1/ de niet-lt.'erkenden?

WAT EEN
INGEWIKKELDE
SAMENLEVING!
WC hebben de hoogste arheidsllroducti-
viteit l'all heel de wereld.
\Ve hehhen de IU/lire/achtige eer het
hoogste percentage \V.A.Oers te ')eb-
bl?/I.
\Ve kef/nen ('eli !Joog ziekteverzuim.

Is het zo gek dat 1/Iensen I'rage1/ gaan
stellen bij een economisch systeem dJJ:
- of mensen overbelast
- of m(,l/sen Jal/ de kant zet?

Zoals in alle industrie-landen ligt er
druk op:
meer l,rudlfctil'iteit,
meer winst,
goedkol)('f produceren met minder meI/-
sen.
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"De vrijdenkers staan er van oudsher
om bekend dat het onverbiddelijke
atheïsten zijn. Het zijn godloochenaars
vair het zuiverste water. Sterker nog, ze
vinden dat het ge/oof een ernstiKt' ku/aal
is, een levensgel1aarlijk waunvoorstcl-
linK, die de mens in unuverkomenli;ke
moeilijkheden kan hrengen. Dat geloof
is een groot kwaad. In naam van God
permitteert menigeen zich de meest gru-
welijk opvattingen eII gedragingen.
Daarbij is God steeds de rechtvaardi-
ging van discriminatie, moord, ver-
krachting en roof. Als regel de manier
om God in de praktijk te dienef/.
Vrijdenkers liNten dat er helemaal geen

goden gediend kunnen worden. God he-
staat niet, hij is een l'erzinsel van de
mensen zelf en he/aas lang niet de bes-
te",

Tot zover Jan Vis in één van zijn TV-
programma's namens De Vrije
CedtU:hte, de groepering van vrijdenkers
in ons land. Het zijn niet de woorden die
humanisten gebmiken om hun levells-
Ol'ertlliging te etll/en'll. Volgens
TielmaIl. de oud.vuurzitter t'an het
Humanistisch Verbond, zijn humanisten
diegenen die aannemen dat mensen zo-
wel het t'ermogell als het recht hehhen
zelf zill ell vorm te get'ell aan het eigen
hesta,l1l. Zij zuf/en in ieder getlal niets
ondernemen met de stelling dat "Cnd,
een verzinsel van de mensen is. met alle
kwalijke gellolxen vandien" teneinde de
wereld te L'erbeteren. Ollerigens is het
resultaat van deze auf/pak -dnor grote
l'rijdCllkers van Mu/tatuli tnt Anton
Constandse- zeer heperkt geb/ellen.

Tuch is het verbazingwekkend dat. 011-

der een regering zonder het CDA, deze
kleine groepering haar zendtijd kwiit-
raakt. \t'e worden dageliiks via radio en

TV overspneld met het woord Ilan Cod.
De vrijdenkers haddm per jaar één uur
zendtijd, die ze over verschillende korte
programma's verdeelden. In tijd dus een
sjJeldeprikje aan een olifant. Maar de ill-
houd daawan is voor onze pluriforme
samenleving meer dan helangriik. Het
aantal Salma'l RlfShdie's in de wereld is
al te groot. Formeel is de reden voor het
einde t'an de zendtijd een administratie-
ve zaak. Door het godvrezende volks-
deel van de natie zaf het worden ervaren
als het verwijderen /Jallde luis uit de pels
van het omroepwezen. Een protestop-
tocht naar het Bi/menhof zal zeker niet
jJ1aats vinden. Terwijl toch deze kleine
groep atheïsten in onze cultuur geschie-
denis heeft gemaakt. gezien de grote na-
mell die ze heeft voortgebracht.

Het is, zoals mm zegt, niet de individu-
ele mens die ze beoordelen, ieder gelooft
maar wat hij wil. Maar vrijdenkers he/J-
ben wel het recht zo'n geloof 01' zichzelf
gevaarlijke onûn te vinden. ertegen te
waarschuwen en het met argumenten te
hestrijden ook middels de moderne me-
dia.

Cor Out

psychotherapie? Heb je dat al gepro-
beerd?" Bij een andere tekening wordt
er, juist op her moment dat er een renner
over de streep komt, tegen een man op
een ladder, die het woord 'finish' op een
spandoek moet schilderen, geroepen:
"Kom er maar af, dit was de laatste".
Als er al zoiets zou bestaan als een artist-
block dan lijkt Kamagurka daar in het
geheel geen last van te hebhen.

KAMAGURKA
Wie wel eens achter een schrijfblok zit
zal het volgende zonder enige twijfel her-
kennen: het wilnÎet vlotten iets op papier
te krijgen. Na een half uur is het hlad nog
steeds onheschreven. Rolden de eerste
letters cr maar uit dan volgde de rest van-
7e1fwel, maar cr wil niets komen.
Op het thema van de worstelende schrij-
ver maakt de bekende cartoonist en

(strip)tekenaar Kamagurka wekelijks
een prent voor de week-editie van het
NRC-Handelsblad. Zoveel moeite als
schrijvers hehben, zo probleemloos lij-
ken de tekeningen hii deze cartoonist uit
de pen te vloeien. Nu heperkt hij zich
niet alleen tot schrijvers maar signaleert
hij het probleem bij iedereen die schrijft.
En zelfs 'iedereen' neemt hij breed. In de
zojuist uitgekomen bundel \Vriter's
hlock is eell cartoon opgenomen van vijf
slakken waarvan cr vier een slijmspoor
weten na te laten. Eén van deze vier zegt
tegen de niet-producerende vijfde: "En

Kamagurka: Writcr's
Harmonie, Amsterdam.
f 17,90.(WH).

block, De
1995. 104 blz,
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HET HOUSEFENOMEEr
VERSTRENGELING HOUSE EN DRUGS

vloed aan houseplatcll zo groot, dat nie-
mand meer in staat is ze allcmaal te be-
luisteren.

AI in het begin, men house-muziek nog
een nieuwtje was, liepen er in Chica~o
onder de discotheek bezoekers ook een
vaste kern van LSD en XTC gebruikers.
De in 1986 door .\1arshall Jdferson op-
genomen CD Acid Tracks leek zclfs ge-
maakt voor deze groep bezoekers. De
CD was ook het startschot voor de
roemruchte Summer Of Love die
Engeland in 1988 in ZLJngreep had.
Daar barstte opeens de house-rage goed
los, want Engelse discjockeys die in het
vakantieoord Ibiza vertoefden en daar
met house-muziek in aanraking kwa-
men, gingen danig under de indruk naar
huis. In Engeland ging de house-muziek
een Ievcn leidcn onder de naam acid-
house. Acid House is em vari.ltie in de
house. muziek met swingende jungle-
beats, \varme baslijnen, gesampelde kre-
ten dil' de boel opstoken cn het gebruik
van oude synthesizers. Doordat de syn-
thesi7.ers zichzelf blijven herhalen, pro-
beren de makers \'an acid house een
hypnotiserend effect te bereiken.
De kranten doken er massaal op, want
vooral Je combinatie \"an drugs, vooral
XTC. met deze dansmuziek was natuur-
lijk korm op de molen van de Engelse
bou levard-bladm.
XTC, ook wel ecstacy of .\lD1tA ge-
nocmd, maakt een stof vrij in de herse-
nen die ervoor zorl-;tJ.n ie ie goed voelt.
Die stof heet sl'rotoninc. Het synthetisch
gebrouwen XTC zorgt er wel voor dat
als je het vaak gebruikt, het weer enkcll'
weken tot zelfs maanden kan duren
voordat die serotonine weer in de herse.
nen aanwezig is, want alle serotonine
wordt dan helemaal verbruikt. Zonder
bijwerkingen is het goedje dus niet, ook
al beweren veel gebruikcrs anders.

rrankie Knuckles, een ondernemende
discjockey, vond een nieuwe manier uit
Olllhet publiek aan het dansen te krijgen
in de discotheek waar hij plaatjes draai-
de. Zijn recept was een uitl-;ekiende mix
van oude soulmuzil'k en Europese syn-
thesizerhands zoals het Duitse
Kraftwerk. Zijn mix overgoot hij met
('{'n laagje swinl-;cnde drumcomputerrit-
mes en preken van mensen zoals .\brtin
Luther King. Ook lette hij op wat er te
zien was; in de \'{'arelHluse Club, de
naam van de discotheek waar hij werk-
zaam was, knalden dl' stroboscopen, de
maffe filmpjes en dia's op de ugen van
de bezoeker~. Door deze verrichtingeJl
ging Frankie Knuckles de geschiedenis
in als de Godfather of House.
Knuckles had succes, andere discjockeys
dnlen hem na en experimenteerden lu;'!r
hartelust lllCt zijn recept. Resultaat: de
house-muziek was gebort'n, en het was
nog maar een kleine stap naM het ma-
ken van houseplaten. De eerste house-
platen stonden hol van ~tuwende baslii-
nen en snelle ritmes, de in de house
roonaanl-;l'vende 120 slagen per minuut.
In 19H5 had DJ Jackmaster Funk als de
eerste huuse-mixer een wereldhit met
zijn Love can't turn arouod. Daardoor
schoten platenlabels als paddestoelen uit
de grond. Inmiddels is de wekelijkse

De housemuziek ontstond in de jaren
'80 in de Amerikaanse stad Chicago.

Er kan geen twijfel men over bestaan:
housemuziek heeft een luidrll(;hrig
plaatsje veroverd lil de popmuziek.
Regelmatig daveren knetterende clips
over de beeldbuis en prmesteert de luid-
spreker van het toestel krakend, terwijl
het loeiharde bastonen de huiskamer in-
slingert. Op straat lijn veel amo's al
voorzien van een soort hartslag; op wp-
volume braken de vaak tot 400 watt op-
geschroefde installaties het honkritme
uit. Biina iedere maand is er wel ergens in
Nederland een ellorme hOllSe-partl'
waar de bezoekersaantallen soms de VI,' e
tienduizenden overschrijden. Er zijn spe-
ciale housemuziek import CD- en platen-
zaken, en op iedere straathoek gluren de
kleurige posters met aankondigingen
voor house-parties, de arl-;e1ozesleJ1(e-
raar aan. Voor de leek lijkt het hele hou-
se-gedoe allemaal hetzelfde. Een eentonig
en machinaal ritme voorzien van een brei
aan e1ectronische gdlllden, die de mensen
zoveel mogeliik aan het J.ll1senmOt"tkrij-
gen. ,\har voor de kenner is het duidelijk
dat de housemuziek onder te verdelen
valt in een flink aantal richtingen.

GESCHIEDENIS

Ratelende bassen die ccn flinke la.
ding adrenaline door je bloed trek.
ken? Knetterende hlicpjcs en maffe
geluidjes die zichzelf oneindig herha-
len? Snoeiharde volumes uit gigalUi-
schc geluidsinstallaties en ccn sper-
vuur van stroboscopen en computer-

gestuurd laserlicht? Een ritme dat lijkt op de hartslag van ccn in ademnood
verkerende topatleet? Dergelijke vreemdsoortige combinaties, smakelijk ge-
combineerd met stukjes oude muziek en geraffineerd gebracht door ervaren
discjockeys, heeft de lichamen op menig dansvloer in beweging gezet. De
naam voor dit fenomeen, dat tienduizenden mensen van het begin van de
avond tot aan het krieken van de dag aan één stuk door in spectaculaire licht-
shows heeft laten dansen, is house-muziek,
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lEEFT DE WERELD VEROVERD

E RIJNHAL-ARNHEM
Inmiddels is XTC in Nederland en ook
elders op de lijst van verboden drugs ge-
plaatst, en zijn er helaas hier en daar op
house-parties mensen gestorven aan eetl
fatale dosis van XTC of andere drugs al
dan niet in combinatie Illt't 3kohol.

Zoals III iedere muziekstiil ontstonden
er ook in de house-muziek verschillende
richtingen.
In Engeland bijvoorbeeld werden VCT-

schillende elemenren uit de popmu7.iek
vrolijk gecomhineerd met house-mu-
ziek. Ook Engelse gitaarhands gingen
aan de slag met house-muziek. Groepen
zoals Harpy l\1ondays, Prima I 5cream
en voora The Shamen werden er be-
roemd dOOf.
Op house-partjes draaide men in de
chili-out kamers een ander soort muziek
dan op de dansvloer. Chili-out kamers
zijn plekjes waar vermoeide dansers
even kunnen bijkomen onder het genot
van rustige, zweverige klanken. J\1aar
deze ijle toontjes, gemengd mCf dans ba-
re house-ritmes veroverden ook de dans-
vloeren onder Je naam Ambient House.
DJ.aruit borrelde vervolgens de Deep
House op, een mengeling van Amhient
House en allerlei invloeden uit de Soul-
muziek.
In New York vonden de Latino's in de
spaanstalige wijken de Freestyle House

uit, een energieke combinatie van Luin-
ritmes en gesampelde stukjes uit disco-
hits van weleer.
Lijkt de house een heet je op Hip Hop,
door de mamer WJ.MOPJe ritme.s in el-
kaar steken, en worJt er bovendien ook
nog eens een vlotte partij op gerapt, Jan
weet de kenner meteen dat het gaat om
Hip House.
De Amerikaanse stad Detroit was de
geboorteplaats van de meest vooruit-
strevt'nde huuse-muziek: Techno.
Tedmo ontstond uit de behoefte van
zwarte discjockeys en producers om
dansmu7.iek te maken die compleet
nieuw was en niets met de gang-
bare zwarte dansmuziek yan doen
had. Techno lijkt op een lege fa-
briekshal waar hier en daar een goed ge-
oliede, futuristische machine ritmisch
bezig is. De Duitse synrehsizergroep
Krafl\verk, die uitblonk in kille ge-
voello7.C liedjes, geldt als grootste inspi-
ratiebron yoor de makers van dele
vorm.
Hithouse daarentegen heeft totaal geen
artistieke pretenties, her is gewoon snel
in elkaar gedraaide muziek met maar
één doel: zoveel mogeliik geld aan het
housegeheuren verdienen.
In Nederland ontstond Gabberhouse
aan het begin van de negentiger jaren.
Het is een keiharde, eentonige house-
vorm die niks fijnzinnigs te hieden heeft,
maar die al snel populair werd.

HOUSE, IVAT NU:
Het ziet er naar uit dat de house-muziek
een blijvertje is in de popmuziek, of-
schoon er ook mensen zijn die niets zien
in house, en het nier eens als muziek be-
titelen. Ongetwijfeld zullen in de toe-
komst nieuwe 'lormen aankloppen, of
zal er een totaal nieuwe dansmuziek uit-
gevonden worden.
De dansculruur die met de disco leek uir te
sterven, kreeg dankzij de house-mu7.iek in
ieder geval 'veer nieuw leven ingeblazen.
House-muziek wordr ook steeds commer-
ciëler en heeft de underground-status al
lang achter zich gelaten. Regelmatig drin-
gen housenummers door tor in de hitpara-
des, en bovendien worden er allerlei oude
nummers afgestoft en voorzien van een
dansritme. Dankzij de techniek van het
sampelen, dat is her digiraal opnemen ell
weergeven van geluiden of stukken van
geluiden, zijn de mogelijkheden eindeloos.
Wat de toekomst in petto heeft, is daarom
niet te zeggen. Wat wel vaststaat, is dat ie-
dere wet.k wel ergens op de werdd, of her
nou Amerika, Europa en zelfs de landen
vall het voormalige Oostblok zijn, wel er-
gens een disCjockel geconcentreerd staat
re zweten in de p atencabine, boven de
dansende menigten. En wie weet, \vordt
er op dit moment wel ergens een nieuwe
vorm geboren, door een vooruitstrevende
plaarjesdr:lJ.ier met een geniaal idee ...

TlJeu Paym<l1!s
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We leren elkaar kennen tijdens de cursus Bijzondere Personeelszorg op het Coornherthuis. Hij, sergeant-majoor
Wil van der Holst, is deelnemer en ik, raadsman Joost van Langen begeleid het geheel, samen met collega domÎnee
Aline Damhom. In de cursus wordt gesproken over VTOuwen, allochtonen, homoscxuelen en vcrslavingsproblc~
matiek binnen de krijgsmacht. Hoc gaan militairen met mensen uit deze minderheidsgroeperingen om en wat kan
daarin worden verbeterd? Naarmate de cursus vordert wordt het voor Wil van der Holst duidelijk dat bij de cursus-
leiding onvoldoende praktijkervaring aanwezig is. Reden VQOf hem om ons uit te nodigen, voor 'Slimme streupers' .

• Een groentje voor de poort
Sergeant-majoor Van der Holst heeft
met zijn opmetking natuurlijk gelijk,
maar de andere kant is, dat kazerne-er-
varing niet altijd van wezenlijk belang
is. Ik zie mijn opdracht vorm krijgen in
de ruimte die ik laat aan anderen opdat
zij hun verhaal, dat waar ze mee zitten,
kwijt kunnen. Ik vraag en als het mij
niet duidelijk is vraag ik door. Daar ligt
natuurlijk de verbazing, want hoe kan
het zijn dat een hulpverlener de meest
eenvoudige zaken die op de kazerne spe-
len nier kent. Dus het is waar, in milirai-
re zaken kan ik onderricht gebruiken.
En ook is het goed om zelf te gaan kij-
ken en luisteren naar de omgangsvor-
men die op een kazerne worden gebe-
zigd.
Mijn blijdschap met de uitnodiging gaat
evenwel gepaard met spanning. Hoe
moet ik mij kleden en wat heb ik nodig?
Gaan ze een streek met mij uithalen?
Groen dus, letterlijk en figuurlijk, sta ik
voor de poon van de Engelbrecht van
Nassau kazerne, die dichr is en waarach-
rer weinig tot niets beweegt. Verkeerde
kazerne? De portier, even later, kijkr mij
aan mer een gezicht alsof nu toch de
Russen zijn gearriveerd, dat kan toch
niet waar zijn. Ik stel hem gerust, ik hen
her maar, de raadsman.
Het hlijkr in orde als ik de naam van Wil
van der Holst laat ,.allen en na war
wachten in het zonnetje word ik door
luitenant Richard Malinka hartelijk ont-
vangen mer koffie en twee exemplaren
van de Panorama, om door te lezen zo-.
dat ik weet wat mij te wachten zal sraan.
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Ik zie foto's van jongens die bezig zijn
met 'afzien' en 'kapot gaan" die 'tot het
einde' door gaan om uiteindelijk toch
'uit te vallen'. Eerst maar koffie, denk
ik, binnen is binnen.

• De oefening
Wil van der Holst verschijnt als tweede
in het pc-bureau van het verbindingspe-
loron. Hij vertelt mij wat er op program-
ma staat. Nog deze avond, zondag, zul-
len ten oost-noordoosten van
Amersfoort negen groepen van vier of
vijf leerling-commando's worden afge-
zet. De7.Cmensen hebben de opdracht
zich tactisch te verplaatsen in de richting
van het bos rond Oud-Leusden. Ze moe-
ten zich houden aan de afspraak d.tt de
oefengrem.en in acht moeten worden ge-
nomen en dat er geen contact mag wor-
den gemaakt met de burgerbevolking,
immers ze zijn gedropt in vijandelijk ge-
bied en hebhen de opdracht om tactisch
te handelen.
\X'ij,de mensen van het verbindingspelo-
ton, hebben de opdracht de verschillen-
de groepen op re sporen. We doen dit
met behulp van een viertonner, een mer-
cedesbus en vier Laro's. We hebhen hel-
derheidsvergrorers en radioapparatuur
bij ons en in ons voordeel is ook dat we
zeer gedetailleerde kaarten van her ge-
bied bezitteo.
Voor we vertrekken naar Ede waar we
ons kamp zullen gaan opzetten, eten we
in de kanrine een laatste maal. Geen
maaltijd waar I'e op I.it te wachten.
Snackbarvoedse, lekker maar mijns in-

ziens niet her voedsel waar je de man-
schappen mee het veld io kunt sturen.
Ook omdat je weet dat ze vier dagen op
24-uurs-pakkerren gaan leven. De friet
is aanleiding voor een flauw grapje.
Iemand zegt tegen Gerald. een jongen
met een donkere huid: 'Ik dachr dat jij
alleen maar nasi at' Gerald doet alsof hij
het niet begrijpt. Ieder ander heeft het in
de gaten en zowel de luitenant als de ser-
geant,mal'oor reageren door te zeggen
dat Gera d de klompen in de kast heeft
staan. Een overreactie op ondermaatse
lol.

• Het basiskamp
Ik rijd mee in de viertonner die door
korporaal Michiel de Boom wordt be-
stuurd, een rustige jongen mer liefde
voor zijn vak. Bij Ede slaan we het kamp
op, twee boogtenten die aan elkaar woe-
den gezet. We werken hard door en het
is interessant te zien hoc goed over alles
is nagedacht en hoe goed iedereen weet
wat er moet gebeuren. Ik help mee ('Ik
heb nog nooit een majoor zo hard zien
werken!'), leer snel en voel het scouting-
bloed terugkereo.
Niet iedereen is aan het bouwen.
Sommigen breken dingen af, namelijk de
chauffeurs en Laro-commandanten. Zij
halen de kap van de Laro en installeren
de "'tAG. Rond de l.aro \vordt camou-
flage aangehrachr. Even later schrikt her
bos op, oren dicht, tet tet tet tet, test.
'Hallo, hier zitten we.' Ik moet er een
beetje om lachen, alsof ik naar een film
kijk die nog op gang moet komen, her



Opbul/wen VillI het hillak ill Ede

lachen voor de grote slachting die er aan
gaat komen.
We eren brood en drinken koffie.
Luitenant Malinka heeft het druk. Hij
legt aan de Laro-commandanten uit wel-
ke strategie er gevolg gaat worden. Alfa,
Bravo, Charlie, Echo en Romeo 7.itten
gebukt over hun kaart en maken aame.
keningen op het doorzichtige plastic dat
zo een dubbele functie krijgt. Ik kijk
over hun schouders mee. Hun strategie
is, gebruik re maken van de door de na-
tuur gegeven obstructies, rivieren en an-
dere obstakels. Maar ook kanalen, auto-
wegen en treinverbindingen worden be-
studeerd op bruikbaarheid. Steeds wor-
den op een lijn vier lokaties vastgesteld
die dan door Alfa, Bravo, Charlie en
Echo worden bewaakt. Het raadplegenllan de kaJrt. 2de ~'a/lr.SMO Vml Der Hulst

.Echo
Ik word ingedeeld bij Echo. Ik koppel
dit woord aan \X'il, de commandant van
onze Laco, die verder gevuld wordt met
Gerald Mensink (chauffeur), Robert
Augustien (:'vlAG-schuner) en Tom
CollillS. We rijden om ongeveer 21.00
uur naar de plaats van bestemming. Bij
een boer op het pad gaan Wil en Tom op
onderzoek uit in het bos achter de boer-
derij. Wij volgen hen met onze verrekij-
kers. We genieten ook van de omgeving.
De boeren hebben veel van het gras ge-
maaid voor kuilgras en in bet lichtgele
gras bedrijven haasjes haastig de liefde.
\X'il en Tom komen terug. We rijden
nJar de plek die zij hebben uitgekozen
en dan begint het wachten met Gerald
en Robert op Echo 1 en Tom en ik op
Echo 2 (ik begrijp op dat moment nog
steeds niet dat de naam Echo bij de Laro
bli/'ft, denk dar de naam steeds gekop-
pe d is aan Wil). Wil pendelt en zorgt
voor warm drinken.
Her is koud. Hecllangzaam trekt de kou
ie borten in. De poncho die Wil voor mij
heeft meegenomen helpt, maar nict vol-
doende. Gelukkig ben ik niet de enige
die dit zo beleeft. Tom slaat zichzelf
voor het hoofd niet voldoende kleding re
hebben meegenomen, immers hij wist
wat er ging gebeuren. Ik verschuil mij

.lchter onwetendbeid, boewel dat je niet
warmer maakt.
\'{'e wachten. De boer stopt zijn hl'zighe-
den omdat het te donker wordt. Het ge-
luid van zijn tractor dooft uit, alles
wordt stil. We horen het geluid van hon-
den en zeggen tegen elkaar dat onze
doel~ruep daar mogelijk de oorzaak van
is. Het geluid van een uil, mooi maar
geen prooi voor ons toenemende onge-
duld. Kïers komt voorbij. We praten
wat. Tom vertelt over zijn opleiding en
de twee keer dat hij deze oefening deed.
Wil vertelt oller de kazerne, hoe deze is
georganiseerd en hun plaats in het ge-
heel.

• Bij het kanaal
'Romeo, hier Echo?'
'Echo, hier Romeo!'
'Romeo, hier Echo. Heeft u vervolgin-
structies?'
\Xte staan ureo te wachten en zijn van
mening dat alle negen groepen elders de
markeringslijn zijn overgestoken. Heeft
het zin om vol te houden? Nee, hesluit
Wil en vraagt aan luitenant ~lalinka of
verplaatsing is toegestaan.
'Echo, hier Romeo, u mag de tweede lo-
katie gaan opl.oeken.'
\Xte kunnen evenwel niet zomaar weg.
Door een administratieve fOUT,ergens,

ooit, in de voorbereiding van deze oefe-
ning, moeten we gebruik maken van
mobilisatie-Laco's. Hoe lang ze hebben
stilgestaan is niet hekend, maar zeker is
dat het ze geen ~oed heeft gedaan. Twee
starten er niet lilt zichzelf.
Wc krijgen sleep van collega sergeant
Jan Vleugel. Op de open bak wikkelen
\ve ons in alles wat beschutting kan ge-
ven tegen de koude wind. Door een kier
in mijn poncho heb ik lÎcht op de weg,
een hundel in de duisternis die homen en
schermbloemen doet oplichten, altijd
mooi. Minder mooi is dat we
Gelderland onveilig maken met ons la-
waai en ons zoeken naar die brug over
het kanaal.
Bij her kanaal worden Robert en ik Echo
I. We liggen aan de overkant, hebben
als taak 'de vijand' op te vangen. Maar
eerst genieten we onder aan de dijk van
koffie. Op deze plaats is het nog stiller
dan op de eerste lokatie. Steeds horen
we een uil en ook steeds kijken we uit
over een laag mÎst. Nergens vijanden,
hoewel Robert in zijn kijker denkt iets
waar te nemen. Ik zie niets.
Zodat we uiteindelijk ook hier opbreken
zonder in actie te zijn gekomen. Zoiets
voedt de frustratie. ~1aar het is ook een
teken dat de viiand goed is opgeleid. Hij
de derde lokatie is het niet anders. We
stoppen om half vijf.

• De volgende dag
De volgende dag l.ijn we om twaalf uur
weer op pad. Twee groepen zijn al eer-
der opgestaan en wij gaan het van ze
overnemen. Op het overdrachtspunt ho-
ren wc dat zij twee groepen te pakken
hebben gekregen. Ze zijn trots op hun
prestatie maar zien er ook moe uit. De
commandanten bespreken hun plannen
voor de avond en de nacht. Weer wor-
den er lijnen en punten getekend op het
plastic.
We lopen in lijn door het bos, doorzoe-
ken een aantal percelen en volgen moge-
lijke sporen. De zon schijnt en we lopen
rond als zombies die smachten naar suc-
ces. Omdat we dat niet hebben praten
we over ons zelf, over thuis en ons leven.

Met pulitiehO'ldell in het hos zoekl'Il /lilar
comnl<l"do's
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Minstens zo leuk, de mens J.chter de mi-
litair.
'5 Avonds liggen we in stelling lan~s de
weg Lccrsum-~taarssell. Onze taro
sTaaf aan de weg, opvallend zou je dt:n-
ken. maar later blijkt dat zelfs de vijand
hem niet ziet terwijl ze er langs lopen.
Wil en Tom zijn Echo 1, Gerald en ik
zijn Echo 2, Robert bewaakt de Lara.
'Echo I, hier Echo. Ze lopen langs, vlug,
kom.'
Gerald die de mobilofoon heheert,
springt op van cnthousiasme, actie! En
hij is wcg. Even later hoor ik nog ie-
mand rennen. Plichtsgetrouw blijf ik op
mij post, zonder uzi. Als ze nu hij mij
langs komen zouden Je rollen wel eens
kunnen worden omgedraaid, denk ik ge-
laten.
Ik bell verstijfd van de kou als een half
uur later \'I/il zich op de mobilofoon
meldt: De buiT is hinnen. Later hoor ik
hoe de groep zich had gedragen. 'Ze
vroegen er om.' Ik kan mij er wel iets hij
voorstellen, dar ze versuft hadden gelo-
pen, moe en hongerig.

• Bingo?
Weer later zijn Gerald en ik Echo. Ik

Gerald 1'.1ellsillk en Robert AlIKlIstien

loop wat rond en zie achter de bomenrij
een groep op mij af komen. Ik kan mijn
ogen niet geloven, denk eerst dat het de-
zelfde groep is, dan, dat dat niet kan en
ren zenuwachtig terug naar de Laro.
"GeraId! Er komt een groep onze kant
uit. "
Gerald wordt opnieuw bevangen door
een wild enthousiasme. Hij rent als een
geoefend strijder naar de overkant, de
groep tegemoet.
"Halt!"
.'\-har waarom halt houden als je nog
tijd hebt om weg te rennen. Gerald'.
U7.i tenert door de nacht. Robert en Tom
reageren er op. Ze komen uit het bos ge-
rend om assistentie te verlenen. Ik wijs
de weg naar wat een verloren wedstrijd
wordt. Via de mobilofoon vertelt
Robert dat ze er drie op het spoor zijn,
maar die hoop moeten ze later opgeven.
Ik leer tijdens deze minuren met de mo.
bilofoon van de Lam om te gaan. Ik leer
uiteindelijk ook dat ik Echo ben, omdat
de l.aro altijd Echo is. Hoe? Doordat
Wil mij vraagt contact op te nemen met
Romeo. Waarom dON hij dat zelf niet?
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Omdat hij op positie Echo I zit, krijg ik
te horen.
Romeo heeft voor ons geen vervolgop-
drat:ht, we mogen om vier uur naar het
basiskamp. Over de snelweg rijden wc
naar Ede. Het was minder koud, maar
we merkten er niets van.

• Politiehonden
Alom half negen sta ik naast mijn bed
omdat mijn buurman het in zijn hoofd
heeft gehaald 'Reveil' te roepen. Ik prijs
mij gelukkig dat het mijn laatste dag is
en dat ik de volgende dag mag uitslapen.
Niet eerlijk ten opzichte van de anderen,
maar het was van te voren afgesproken.
'Vandaag gaan we jagen' zegt Wil.
Tussen Veenendaal en EIst maken we
contacr met mensen van de politie. N1et
tien honden zullen we de hossen bij Ebt
doorkruisen. Een hopeloze opdracht, zo
lijkt het, want het hos is groot en ze kun-
nen ons al van verre horen aankomen.
\'{felopen weer op lijn en gaan rechtdoor
en over alles heen, weiden van bosbes-
sen of dit:ht struweel. Boven ons hangt
een helikopter, maar als ik her navraag
krijg ik te horen dat we daar toch eigen-
lijk niets aan hebben, omdat we geen ra-

diocontact kunnen maken. Ondertussen
hebben de honden de rong flink uit de
bek en om mij heen kijkend zie ik dat
het met ons eigenlijk niet anders is, hoe-
wel je het dan anders noemt. Niet goed
voor de motivatie die toch al laag is, om-
dat we niets hebben gevangen.

• Evaluatie
Als we naar de auto lopen om te gaan
lunchen, vraagt Wil wat ik er van vind.
Ik vraag mij af wat hij precies bedoelt. Ik
vertel hem van mijn bevindingen.
Belangrijk is mijns inziens dat ik met
heel mijn lijf heb gevoeld hoe het is om
dagen met elkaar op stap te zijn. Ik heb
meer respect gekregen voor militairen.
Ze zijn veel van huis, moeten gebruik
maken van voedselpakketten die, on-
danks al het nadenken en het verbeteren
ervan, toch te wensen overlaten. Dan
het wachten en vervolgens weer moeten
pieken, de onregelmatigheid in alles wat
Je duet, buven op het te weinig slapen, ik
neem er mijn pct vuur af. Ik vertel \'<lil
ook, dat ik beter begrijp dat tijdens dit
soort van activiteiten de sfeer verruwt en

S1'.1O \tril 1'1111 der Hvrst. die raadsman Joost
vall Lallg,'1l uitnodigde

dat grappen en grollen manieren zijn
van afreageren. Daar staat tegenover dat
een ieder toch ook de verantwoording
heeft om het proces van verruwing niet
te laten escaleren. Want juist bij dit
soort van .lcti~'iteiten zijn gevoelens
gauw gekwetst. Omdat de mensen moe
zijn en tlink uit hun reserves mot'ten
putten. Iedereen heeft verantwoording
in de ",in dat hij of zij aangeeft wailt zijn,
respectievelijk haar grenzen liggen. Om
dat te kunnen doen mot't iemand zich.
zelf kunnen zijn. Verruwing van de sfeer
heeft tot gevolg dat er grappen en grol-
len worden gemaakt die ten koste gaan
van mensen, met voor de groep negatie~
ve gevolgen .

• De kikker
Bij het afscheid krijg ik een prent met ht't
opschrift: 'Survival is niet-opgeven'.
Boven de tekst is een kikker bezig zich te
bevrijden uit dl' bek van een reiger. Zo
heb ik mij de7.e dagen niet gevoeld, hoe-
wel ik wel reserves heb moeten aanspre-
ken. Ik wil de menst'n bedanken voor de
mooie en leerzame dagen. Wil van dt'r
Holst bedank ik spt'ciaal. Hij heeft her
toch maar aangedurfd om mij als potte-
kijker toe te laten.

Joost AI. 1'(111 1.allgen

l'blT.Gerilld Mensink, Rvbert /l.llgllst;CII ('11
Tvm Cvl/ins



de kunst van het tatoeëren
Vooral in de zomer heb je de kans de trotse bezitters ervan tc~en het lijf te
lopen. In alle afmetingen en op alle plaatsen van het lichaam staan de afbccl.
dingen in het vlees gegrift: tatoeages.

een lange geschiedenis van tatoeeren.
Ook het hoofd van vrouw, vriendin,
kinderen of een heroemde popster kan
menig lichaamsdeel een ander aanzien
geven.
Roei, nu dertien jaar in het tatoeeerders.
vak, heaamt dit volmondig: 'qua stijl is
er enorm veel veranderd: Tribal en
Keltisch hijvoorbeeld, of airhrush foto-
grafieen. Dat :tijn tatoeages die met spe"
ciale naalden worden aangebracht,
waardoor cr een fraai effect omstaat van
kleuren die geleidelijk in elkaar overlo-
pen. Ook de kleuren zijn veel sterker.
Vroeger waren het kleurstoffen die ze in
de houw gebruikten voor het inkleuren
van voegen. Nu heb je speciale tatoeage-
kleuren die heel helder zijn, en soms heel
feL' Ook benadrukt hij dat de klandizie
is veranderd: 'vroeger kreeg ik lui die
links en rechts de kogelgaten in hun
donder hadden, maar nu komt iedereen.
Ik ken een zakenman, waar je niks aan
ziet, maar die onder zijn pak helemaal
vol zit met tatoeages.' Dit behoeft geen
nadere uitleg, want zijn compagnon
Tom is op dat moment met een zoemen-
de tatoecernaald in de weer om een kleu-
rige vlinder hij de navel van een vrouw
te zetten. Vooral de televisie zoals :'vlTV,
met clips van bands waarvan de leden
stoer getatoeëerd rondlopen, heeft daar
veel verandering ten goede in gebracht.
'Nu wordt het dragen van tatoeages
toch meer en meer geaccepteerd', meent
RoeI.
:-"1ctTom, die hij het vak van het tatoee-
ren heeft bijgebracht, rum Roei een ta-
toeage-studio in Arnhem.
Hygiëne is een uiterst belangrijk aspect
geworden in de tatoeage-business: er is
'On J"aarlijkse controle en tussendoor
wor en er onaangekondigd steekproe-
ven genomen. Een indrukwekkend ont-
smettingsapparaat staat duidelijk zicht-
baar opgesteld, en er worden rubheren
handschoenen gehruikt. 'ne controle is

• l\1eer dan decoratie
Zeelieden die verre reizen maakten,
kwamen met andere culturen lil aanra-
king waar de tatoeage hehalve als deco-
ratie ook een symholische functie had,
zoals de ahveer van het boze. De tatoe-
age kon ook een bewijs zijn dat de dra-
ger ervan bepaalde proeven had duur-
staan die hem tot een volwaardig lid van
de samenleving maakte. De tatoeage
was dus niet alleen maar een mooi plaat-
Je; het Jelllomtreerde ook dat de bezitter
wel tegen een stootje kon en dat hij bij
een hepaalde groep hoorde. :-"1aar hier
keek men toch anders tegen een fraai ge-
decoreerde zeeman aan. Hier zag men de
tatoeage gewoon als de zoveelste uiting
van onverantwoordelijk avonturieren en
een leventje naast de wet. Het was trou-
wens een zeeman, de Engelse ontdek-
kingsreiziger James Cook, die het woord
tattoll introduceerde in de Engelse taal"
Hij kwam het woord tegen op Tahiti,
waar Ta/u, zoiets als aam'al/ell beteken-
de. Een scherp gepunt instrument werd
tegen de huid gehouden en vervolgens
werd er met een klein hlokje op getikt.
Er is sindsdien wel het één en ander ver-
anderd. \X'ie aan het woord tatoeage
denkt, ziet niet langer rokerige haven-
kroegjes en criminc1e figuren met vlek-
kerige en vage teksten op armen en han-
den opdoemen. Verschillende tijdschrif-
ten zijn er aan gewijd. Maand na maand
staan hun pagina's vol met grote kleu-
renfoto's van indrukwekkende tatoe-
ages. Ook respectabele zakenlieden dra-
gen ze onopvallend weggestopt onder
hun smetteloos gestreken pakken.
Vrouwen vinden het soms een verrijking
van hun lichaam door bijvoorbeeld sub-
tiel een kleine tatoeage op een dij of
schouderhlad te dragen.

ving die vaak in diepe armoede leefden,
gehruikten de tatoea~e om zich tenmin-
ste nog op één manier te kunnen onder-
scheiden.

• Een tatoeage voor iedereen
De keuze van een passende tatoeage is
enorm toegenomen. Naast de ankers en
rozen kan je nu ook nog eens kiezen tus-
sen Keltische- en Trihal motieven, dat
zijn afheeldin~en die ontleend zijn aan
stammenculturen zoals de Dajak-india-
nen op Borneo en de Maori op Nieuw-
Zeeland. Want vooral de ,\.bori kennen

TEKENS IN HET VLEES

Er is de hutste jaren heel war veralulerd
in de wereld van de tatoeage. Zo'n rwin-
ti~à dertig jaar geleden kun de gelntc-
resseerde vaak alleen kiezen tussen
plaatjes van ankers en andere zeemans-
zaken, rozen en namurlijk de vervaarlijk
grijnzende chinese draak. Ook monter
en vriendin waren geliefde onderwer-
pen. Iedereen die toen een tatoeage
droeg, werd met een scheef oog aange-
keken. Dat had te maken met een stukje
geschiedenis; vooral slaven, criminelen
en andere randgroepen V:1O de samen le-
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heel streng, en dit is natuurlijk terecht'
vindt RoeI.

• Werkwijze
Aan de wanden is de enorme verscheide-
nheid aan afbeeldingen goed te zien.
Mythologische figuren zoals eenhoorns
en draken staan zij aan zij met doods-
koppen, tijgers, indianen, bloemen en
allerlei abstracte voorstellingen, in kleur
of zwart-wit. Afhankelijk van de grootte
kan er heel wat tijd overheen gaan voor
een tatoeage af is. Roei: 'Sommige op-
drachten kunnen maanden duren.
Vooral grote afbeeldingen op de rug of
op de armen, want het duurt iedere keer
drie weken voordat de huid geheeld is en
er weer verder gegaan kan worden.
Vooral de nabehandeling is daarom be-
langrijk. Een goede nabehandeling be-
staat eruit dat het verband na vier uur
verwijderd wordt en de tatoeage met
koud water en een schoon stukje zeep
wordt gewassen. Daarna moet de plek
met vaseline of uierzalf worden ingevet.
Dit ritueel moet dagelijks wotden her-
haald, zodat de huid goed heelt', aldus
RoeI.
In Nederland is er een bond van ta-
toeëerders waar Roei en Tom allebei lid
van zijn. 'De bond coördineert de tatwe-
dag, verzorgt de voorraden en bewaakt
de kwaliteit van de tattoeëerders die lid
zijn. Ook geeft de bond een stukje infor-
matie naar de klanten toe' verduidelijkt
Tom.
Jaarlijks worden er congressen georga-
niseerd waar tatoeëerders en liefhebbers
uit de hele wereld elkaar ontmoeten.
Zo'n congres is natuurlijk een ideale
plaats om zichzelf op de hoogte te hou-
den van de nieuwste ontwikkelingen en
ontwerpen, die daar onderling gekocht
en geruild worden. Er zijn ook wedstrij-
den voor de mooiste tatoeages. Maar
behalve de congressen zijn er ook andere
manieren om aan interessante afbeeldin-
gen voor tatoeages te komen. Want, zegt
Roei, 'soms komen mensen met ontwer-
pen naar de studio en in de wintermaan-
den kruip ik zelf nog wel eens achter de
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tekentafel. ' Tom valt hem enthousiast
bij: 'ken je het werk van Jonathan Saw?
Die kwam een aantal jaren geleden met
de Tribal-stijl. Hij speelde trouwens ooit
eens samen met Clint Eastwood in een
film. Of de schaduwtekeningen van Paul
Booth, die zijn fantastisch.'

• Géén hakenkruizen
Er zijn dingen die Roei of Tom nooit
zullen doen. Zo hangt er boven de in-
gang van de studio een groot bord dat
bezoekers erop wijst dat drank en drugs
in de zaak absoluut verboden zijn.
Mocht het voorkomen dat er een dron-
ken persoon binnenstapt, dan wordt er
niet getatoeëerd. Handen en gezicht
worden ook niet ~.oorzien van een eeu-
wige tekening, want, aldus RoeI, 'dat
zijn zaken die je niet kan bedekken.'
Griezels die hakenkruizen en rascisti-

sche leuzen op hun lijf of leden willen
hebben, zijn bij Roel en Tom aan het
verkeerde adres.
Als laatste wil Roel nog wel even kwijt
dat de tatoeage niet meer een sieraad
voor de rest van het leven is. 'Je kan te-
genwoordig met behulp van een lasers-
traal in veel gevallen een tatoeage die je
niet meer leuk vind, zonder littekens ver-
wijderen. Vroeger moest dat nog met be-
hulp van de zogeheten ballontechniek.
Dan werd er een ballon aangebracht
vlak onder de huid waar de tatoeage zat.
De ballon werd dan na verloop van tijd
steeds een stukje verder opgeblazen,
waardoor de huid oprekte. Als de huid
voldoende was opgerekt, werd de tatoe-
age eruit gesneden en werd de huid aan
elkaar genaaid. Dat liet wel een litteken
na', voegt Roei grijnzend toe.

Theo Paymans



FESTIVALS EN E
Eindelijk begint ook in ons land de algemene hommage aan de muze der ei.
ncasten op gang te komen: het feit dat de franse gebroeders Lumièrc in
1895 de film uitvonden, wordt herdacht met diverse speciale programmerin-
gen. Zo hebben 52 bioscopen door het hele land zich aangesloten bij Les
Films du Paradis, waarbij elke weck een andere belangrijke klassieker wordt
vertoond, in een naadloos rouleer-systeem. Voor de echte fan die zijn/haar
algemene basiskennis omtrent het medium film wal wil bijspijkeren, is er ge-
noeg te kiezen. Er zijn films van 52 verschillende regisseurs gekozen, voor
zover mogelijk enigszins in chronologische volgorde, ze lijn toegankelijk
voor een niet al te elitair publiek. en ze zijn allemaal Ncderland~ ondertiteld.
(Films uit de zwijgende periode, dus van 1895 tot 1929, zijn in een apart
blok ondergebracht in een ander speciaal programma). We doen een greep:
Der Blaue Engel, Top Hat, Casablanca, Les Enfanls du Paradis, Brief
Encounter, Giant, Vertigo. Dood in Venetië, Taxi Driver, E.T., Turks Fruit,
Kaas. Ecn initiatief dat voor herhaling vatbaar is, lijkt me. Er is tenslottc
matcriaal genocg,

ven gegrepen, dat de film een verrassend
authentieke en geloofwaardige indruk
achterlaat. Superieure rollen van
Johanna ter Steege en l.uc van Sande.
(Leuke Els Dotrermans krijgt in haar rol
als de zwijgende echtgenote van de jour-
nalist iets te weinig te doen.) Zeer de
moeite waard!

Het festival wordt geopend met alweer
zo'n stukje vakwerk van een vrouw:
Anronia. Marleen Gorris, die zich aan
het hegin van haar carrière als een tame-
lijk felle feministe presenteerde, slaat in
Anronia een veel mildere toon aan.
Antonia is een echte mater familias. Als
de film begint is ze in de dertig, moeder
van een hedeesd dochtertje. Aan het eind
is ze in de tachtig, moeder, grootmoeder
en overgrootmoeder van allemaal bij-
zondere vrouwen. De mannen mogen
dit keer van Gorris hest meedoen, al zijn

• Agnes Yarda
Agnes Varda, de belangrijkste vrouwe-
lijke regisseur van Frankrijk, maakte een
eigentroduktie die speciaal is geconst-
meer rond het thema 100 jaar film.
In Les Cent ct Un Nuits treedt .\tiçhel
Piccoli (met lange spierwitte harem) op
als de honderdjarige Simon Cinema
wiens geheugen een tikje in de war is.
Hij haalt van alles door elkaar en dat
vormt de body van het verhaal. Veel he-
kende Fransen, maar ook sterren uit an-
dere landen maken hun opwachting, zo-
als Catherine Deneuve die met Robert
DeNiro in een bootje re zien is.

• Nederlands Filmfestival
Vorige maand maakte ik al melding van
het mooie docu-drama dat Nouchka
van Brakel, een van de centrale figuren
tijdens het Nederlands Filmfestival
(waarom toch niet meer dat vertrouwde
en veel origineler Nederlandse Film-
dagen?) maakte. We borduren nog even
door op dat steeds terugkerende evene-
ment, dat van 23 tot 30 september in
Utrecht plaats heeft. iedere keer wordt
er wel door deze of gene geroepen dat
het maar opgedoekt moet worden, of
ten hoogste eens per twee jaar gehouden

omdat er te weinig goede films in ons
land zouden worden gemaakt, of atvo'is-
sclend in België en in Nederland. 11aar
het lukt telkens weer om een interessant
programma samen te stellen, belangrijke
gasten naar ons land te halen en een
groeiend aantal enthousiaste filmfans
n.Uf Utrecht te lokken. Ook dit keer is
t:f echt wel het een en ander te genieten
in de Domstad. Vooral de dames zijn
royaal en sterk vertegenwoordigd.
Naast de film van Van Brakel is hil"voor-
beeld Tot Ziens te zien, die enke e we-
k{'n Hlor de start van het festival al in de
bioscopen in première gaat. Deze tragi-
komedie van Heddv Honigmann be-
schrijft een situatie die lO oud als Je we-
reld is: een man is gelukkig getrouwd
maar wordt desondanks smoorverliefd
op een andere vrouw. [n dit geval betreft
het een Belgische sportjournalist die,
schaatsend op de Jaap Edenhaan in
Amsterdam, spontaan valt voor de blon-
de Amsterdamse onderwijzt:res die daar
ook haar rondjt:s trekt. ;\taar de Belg is
een fatsoenlijk mens, dus hij krijgt last
van zijn geweten, al kan hij zijn nieuwe
vlam natuurlijk niet zomaar uit zijn ge-
dachten hannen. Ook zij heeft het er ver-
schrikkelijk moeilijk mee. Alle situaties,
of ze nu geestig ziin of gewoon om te
janken, zijn zo herken haar en uit het le-

\Y/illeke f'all Ammdmoy als Antol/iû

alle toonaangevende rollen vanzelfspre-
kend voor de dames. Laat u \'ooral niet
afschrikken door het woord feminis-
tisch: Antonia, schitterend gespeeld
door \Villeke yan Ammclrooy in één van
de beste en origineelste films van haar le-
\'en, is een helevenis yoor wie wel eens
van de gebaande paden af wil, ook in de
hioscoop. Zelfs de meest ZUfe
Nederlandse criticus had bij de interna-
tionale première in Cannes lovende
woorden voor de film. En dat zegt veel!

Leonore van Opzeefand

Andere items die tot /lil toe bekel/d zi;11van
het festif'o1l: de l!akprijs, die dit ;ao1rwordt
toegekend I'our sUllo1rio. en Hoi/and Meets
UK, waarin ved o1and,nht l'fJOr Engelse(ilm-
produkties. Nieuw is het CD.i festil'a. De
to1lkshorvs worden ill de ochtendllren f'oorge-
uten door scenarist Jan EilanJer, en 's
allol/ds door l'hi/ip Freriks. tokûties; het
Remhro1ndt-tiJco1ter, City!MfJl'ies en 't Hoogt,
met het festh'al-pal'i/ioen aan hct Nel/de als
centraal OIltmfJ('/ingspllllt. De GoudelI
K,:ûL'eren zul1e'/ op 29-9 wurden uitgereikt
tijdens een gala dat de A VRO op Je 1!I!e1d-
bllis brengt.

Ce/ia Julmsml N/ TreL'or Howard i"
Brie( Encounter
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LAND AND FREEDOM
lcJcn.~cll die 7Îch in een bcp;l<\ldc stijl
heeft hewezen. wil op een ogenhlik iets
<lnd(,ts proheren. Dat fCllomeen doet
zich hij elke vorm van kunst voor, maar
I'ooral hij film. Ken Ltl<lch, Brits cim'aq
die uitblinkt in kleinschaligt' huis-tuin-
en h:ukcnJrarna's als R,linillg StOl/CSen
J.ildybird. J.l1dybird wilJe Jus llaaf
Spanje om een epos over de Spaanse
burgeroorlog te maken. Iloofdpersonn
is D,lVid, ('('n jonge werkloze communist
uit Lin:rpool. dit' hoopt in dar verre,
warme land iets nuttigs tc kunnt'1l doen.
Hl"t communisme heeft hem in ziin
greep. .'vlaar c('nmaai aanheland in
Spanje, vallen hem dl: schellen g,lJnde-
weg steeds nwcr \lan de ogcn...l.oadl
heeft er een waT rommelige jongensfilm
van gemaakt, waarin alleen het begin en
het ••lot. gesituet.rd in Engeland. ûjn su-
perieure stijl vertegcO\\"llllrdigen. !\bar
toch i••Land and Freedom een n'cr sym-
pathicke politieke verhandeling waaruit
hct idcalisme en de opn'dnheid van dl'
regisseur zelf duidelijk na,lr von.n ko-
ml'n.

1<l11H<lrt (r.) ,lis D;ldd in I-.md ,md Free'/o/ll

BRAVEHEART
Ook .\legasrar .\kl Gihson waa~de z.Îch
aan een epos. Zijn eerstc zl'lf gerq~issecr-
de film, ,\-fall without <1 hu•.•kreeg wei-
nig handen op elkaar. maar Brawheart
ISet.n leer specracuLJir geheel geworden
waarin Gib,on blijk gel'ft van een hreJe
VIsie, ook in gigantische massa'st'ènes,
Zijn eigen rol, die van hoofdpersoon
William \\'allace, een Schorse vrijhl'lds-
strijder die in de dntienJe eeuw strijJ le-
v'l'rde om de gehate Britse koning
EdwarJ van de Schotse troon te weren.
krijgt voldocndc 'lanu.H:ht lomkr dat
hil Lil.:hzelfecht op de voorgrond dringt.
De '1'lIlkleJing is ,lliembenemend en de
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gevechten, hoewel uitermate hloedig. ge-
\'t'n een mooi beeld van dt' primitieve
tcehnieken tijJens die gruwelijke mid-
deleeuwen.

IN COULO HAPPEN ra YOU
In Arnerik,l. waar vem:hrikkelijk veel
mensen een hcel hard le\'ell kldm (of hl'-
ter liiden) en wa,H de artnoede hOllgtil
VIert, moest er natuurlijk een film ko-
men die dllldelijk maakt dat een Gouden
Ibrt ved meer wa,Hd IS ,bn een Vette
lkmkrekening. ~icoLl~ Clge leende ZIch
lllerkwaardi!o; I;enoeg voor de rol \';HI
een goedwillendt' buurra!o;ellT. die aJn
een serveerster dic hij geen fooi kan !o;e-
ven. belooft dJ.t hij haar de helft komt
orengl.n van WJ.ter cventueel op zijn lo-
terijbriefje valt. Zij i" lief en vrolijk on-
danks de klappen die her leven al hedt
uitgedeeld (ook alv.'cer w'Tl niet mi~ te
n:r~tane hint ridning sloebers die de ene
klap na de andere moeten incasseren).
dus ze rekent nergcns op. !\taar jawel
hoor, er valt een prijs \'an 4 miljocn dol-
lar op het lot. Oe J~ent gaat Il'rug !lau
dc serveerster om zijn helofte IlJ rt' ko-
men. al krijgt lijn venijnige, nutenalisti-
sche vrouw zo ongeveer cell infarct ,lis
ze het hoort. Enfin, u begrijpt: het geld
raken de cap cnl.ijn serveerster uiteinde-
lijk toch kwijt, maar dan houden ze in-
middels van elkaar en d'13r draait hl.t
to(h lll,ur om in het In'en. Ht,t produkt
zit goed in e1kau en wordt prima ge-
spl'eld (hehal\"(' Cage, is Hridgl't Fonda
de servel"fster ell 1{osie Percz de mhalige
cega). maar Hlde jaH'n negentig ga,H een
Capra-forrnule uit de vroege jaren vijftig
eo.:htniet meer op.

ilridg," i'rJlldd. ,\h(O/,IS CIK" ,'n Rus;" P,.,ez
in It wlI1d Jl<lfJP"llllg.lill ,

••

CLERKS
Tot slor wil ik u nol,: cen filmpje aan-
hevelen dat al weken in ons land
rouk.t'rt, maar waar ik u toch persoon-
lijk, naast ;llle lovende besprekingen in
andere kramen cn bbdell. naar toe
wil sturen. In Clerks vertelt de debu-
terende 23-jari~e Ke\in Smith l.l]n
clgl'n hilarische ervaringen als bediende
in een kleim' SUpl'fmClrkr annex video-
theek. f lij gehruikte de winkt'! zelf als
lokatie, en dr;uide 's nachts, Het feit
dat her dan s[ecds donker was, loste
hij op door III het ,,(ript te schrijven
dal de blinden kapot waren en de helc
dag niet opcn konden, Zo simpt'! is
dat dllS. Voor iets meer dan 20.000
dollar wcrd Clcrks een filmpje vnl
merkwaardigl' klanten, vriendcn. vrien-
dinnen. liefdes perikelen, llloderne
jongeren-filosofie. gepreselltet.td door
ielll,llld die in staat is 0111 in de ge-
woonste dingcn nog 'lbsurditeit te
ontdekken. Alleen het jargon is al
l'en studic waard. i\:nnit l.erder vcr-
tooml. met niets [e vergelijken en voor-
;11 dus niet te missen voor wie l.ich
ecn heetjc eigemijJse filmfreak wil
kunnen noemcn!

1.vG

Bri"n O'H.i/lor.1Il ell Jeff Alldersun (r) in
Gerb



Fibula hedr
een n,1;Jmop
te houd~n
als uitgever
van histori-
sche werken
in fraaie

Atlas van scheepswrakken

en schatten

vormgevmg.
Op de uit-
voering van

del.c atlas valt weinig aan te mer-
ken. Ho:t is çen schitterend kijk-
en Il."esboek- voor de salontafel
misschien, maar eerder nog om
ademloos door te werken VO()fie-
der die in de romantiek van de
scheepvaarr geïnteresseerd is.
Schipbreuken van Ouslindië-
vaarders als de "Batavia", 'on-
zink bare' zeekastelen als dl."
"Titanic" , goud,chepen als de
"1.utine", of veerbown als de
"'HeraId of Frçe Enterprisc" en
de "Estonia" (in dit boek uiet he-
handeld), hebben altijd sterk tot
de verbeelding gesproken. Het is
de tragil."k van zo'n ramp die OllS
aampreekt. de historische beteke-
nis, l."nonvermijdelijk ook her
mysterie van de schatten dil."mer
de wrakken ten onder gl."lpan
zouden zijn. Vooral het laatste is
het uitgangspunt van dit bock.
Nigel Pickford is als zijn vader
vóór hem nauw betrokken bij
verschillende bergingsuperaties.
Uit in de atlas opgenomen lijsten
van meer dan 1400 gedocumen-
teerde schipbreuken heeft hij er
40 uitvoerig behandeld en prach-
tig gcillustreerd met tekeningen,
kaarten en foto's. De geschil."de-
nis van de helangrijkste schl."ep-
vaartrolltes. van lle bronstijd tot
de Tweede Wereldoorlog, van de
schipbreuken zelf en van de al
dan nil."tgeslaagde pogingen tot
berging van de dikwijls kostbare
lading wordt mooi beschreven en
tOl'gl."licht.Fraaie kaarten, de eer-
der genoemde lijsten, een w()()r~
den lijst, register en veranrv.'oor-
ding compll."feren het geheel. Tot
zover niets dan luf.
Treurig is, dat de Nederlandse
bcwerkingdan weer zo knullig is.
Dl."vertalers lijn kennelijk land-
rotten. De zl'ernijl {I' langs een
meridiaan, d.w.z. 1852 ml."ler}
wordt consequent verkeenl verre-
kend als een landmijl (1609 ml."-
ter) - lastig l.ocken v(x)r toekum-
stige bergl."rs!Oorlogsschepen
hl."bben een 'gl."zagvoerder' waar
commandant had moeten staan;
'commander" is in het Engels
meestall."en rang, niet een func-
tie. 'Koers' is de richting waarin

tijd en aandacht voor de corrl."Ctie
wa, hl."thoek wel waard gl."weest.
Kees M. Paling: Galgemaal voor
I'ruisen. BZZTöH, 's Graven-
hage 1995. 192 blz./ 29,50 U1\1)

Net op hl."t
ffiOffil."mdat
tijdens een
tentoonstel-
ling in Ber-
lijn de rol
van de Duit-
se Wehr.
macht tij-
dens de

TWLocde\X'ereldoor1og van L'en
minder fraaie kant belicht wordt,
verschijnt Galgo:maal n)()r I'rui-
,çn. Het hoek verrelt het levens-
verhaal van de Pruisi,.;he gene-
raal Paul von L:ttow-Vorbeck,
die leddç van 1870 tot 1964. Ilij
diende tijdens de Eerste Wereld-
oorlog in Duits Oost-Afrika en
wa, tuss.:n de beide (KIrlogen
nauw betrokken hij de roerige
tijd van dl."Wl."imarrepubliek çn
dl"opkomst \'an HitJer, çetst als
militair en larer als politicus.
Hoewel7,elf nooit lid van de
NSDAP, behoordl." hij bij dl."
gfll\:P aart,-(nnsl."fvatieve
Pruisl."n,die dachten dat samen-
werking met dl."nazi's Duitsland
van de ondergang zou redden.
Uit het bock komt het beeld naar
voren van een man die indl."rdaad
gel."nnaû is, maar l'en zodanig
voorstander van zaken als orde
en gezag dat hij zich lelf wij, kon
maken dat (tijdelijke) samenwer-
king met mens..'n die hij vl."racht-
te. (niet om hun principes maar
om hun afkomst en optr~llen?),
een oplos<;ing zou kunnen bren-
gen voor de periode van chaos l."n
opstanden waar Duitsland na
1911l in terl."Chtgekomen was.
De mythe dat het met de Wehr-
macht wel meeviel in de oorlog,
dat vooral de SSdl."wandaden
bedreef, wordt door Galgemaal
\'oor Pruisen niet onderuit ge-
haald. Het hoek gl."eftechter wel
een zodanig beeld v;m de VO()fge.
schiedenis van dl."Tweede
\Vl."reldoorlogen inzicht in alle
vetwikkelingen, met 'goede' l."n
'skchte' Duit"rs. dat het zeker
aan tl."raden is. Door de kapstok
van een pcrsoonliike gl.."hiedl."-
ni" rnN daar doorheen gevloch-
ten dl."g(',.;hiedenis van de familie
van Prins Claus en veel citaten
van bekenlle schrijvl."rs, is Galge.
maal v'oor Pruisen geen droge op-
,omming geworden, maar een
leeshaar boek voor ieder die zijn
geschiedenis ('Cnswil uphalen.
Do: woordl."11'verzoening met
Duitsland' zijn de afgelopen
maanden ontelhaar keer gevallen,
Nederlandse mi1it:liren werken
nauw mer hun Duitse collega's
,amo:n; ",'at Weten wij van hl."t
'goede' Duitsland uit de geschie-
deni, eigl."nlijkaf? Ook daarom is
het aan tl."raden her bock te 1c-
zen.jammer van de slordigl."
(computer-) fouten l."nde on-
nauwkeurige kaartjes, iets meer

Pruisen en de Nazi'sbaseert/ op bel..mgrljke gedetail-
leerde belliijsstt,Hen. Het is tl.'-
I'ens eelt zoektocht nallr de bete-
kenis l'all d,' uer/oren bTl/id in de
mellseliike ziel. in de Imop, dat
hallr teTl/gkeer in mis denkmode/
ouer heelheid ertue zal bijdragen
de woestenij weer t'Tl/chtbaar te
IlliJkeJl.
Aldus .\targaret Starbird in haar
bock De vrouw mer de alba<;lcn-
kruik, ondo:rtitel Maria Magda-
lena en de bctekeni, van do:graal.
Op zichl-clf is die ,mdere .bijzon-
der intieme en belangrijke- ver-
huuding tus,en jews en :\tlria
:\1agdalena geen nieuw gl'Zichts-
pum; de geruchten zijn cr al 2000
jaar en l,e werden recemdijk Wl."-
rl."ldwijdgl."openhaard in ver-
filmingen van 'GodspeIl', 'Jezus
Christ Supt'rstar' en 'The L1,t
Temptation of Chri~t'. De rots-
vaste bewijzen van JO:IUS'huwe-
lijk nwt dealldere .\taria (die de-
zelfde zou zijn als Maria van
Bethanië) kan ook Starbird niet
geven. EVl."nminvan hel verband
tus<;('ndal." :\1aria en de 'S.1ngraal'
(dat in het ()udfrans koninklijk
Moed betekent en mogdijk duidt
op een afstamming van de
.\lcrovingischl." add van de
Koning David). Of van de \"Crun-
derstelling dat Satah, de 'Zwarte
Primes, het .tL,!1tijde van de krui-
siging nog ongl."boren- kind van
jezus was. d,u na de du~'ht naar
Egypte in 42 n. Chr. als rv.'aalfja-
rige met haar moeder ,\1<lria
.\lagdalena. :\1artha en LU<lfus
landde in het Provencaals.: l.es
S,lime,.I\. bries-de-la- .\ll."r.
Geen definitieve bewijun dus,
macHwel leer aannemelijke stcl-
Iingm, di~ door de auteur met
veelzijdig onderzoek wordl."n on-
derbouwd. Dat betreft minutieu-
l-l' analy,es van; bijbdtl."ksten,
SalonlO's Hooglied, de Dode
Zee-rolll."n l."nde Kopti"Che ge-
schriften van Nag I-lammadi, dl'
oorspronkl."lijke kaarten van het
Tarotspel. vele Zwarte
:\1adunna-bcelden, schilderijen
van Botticelli en anderen,
.\tidddel."uwse wandtapijten en
de watermcrken-svmboliek van
de ketterse Katha;en (met 2ll
klcurenreprodukties en vele teke-
ningen). Enorm boeiend is het le-
l.en over 'llternaticve betekl."nis-
sen van Arthur1cgl."ndl."n,vernor-
gen hnodschappen van truuba-
dours. Tempeliers en vrijmetse-
laars en de -ktterlijk vernietigen-
de- rol van dl."katholieke kerk en
de inquisitie. De talluo, gelegdl'
Vl."rbandentus>en al deze onder-
werpen underling en ml."tbetrek-
king tot de graal en de tlerlrlrell
blllid (hl."tvrouwelijke in d•.•wl-
tuur) levert ware ere opo:ner, op.
.\1argaret Starbird: De HOUW
met de alhasten kruik. (\'Crt.
Ahbie Docvcn) Ankh Hernll's,
Devemer 1995. 192 blz. gcm.
i39,50 (FS)

Dit boek is
een verken-
/ling van de
keltt'rlj van de
hei/iKe Kraal
en een plei-
dooi vour de
rehabilitatie
t'ml de ('rOllIl'
('all Jezus, ge-

Prisma
van de
Synoniemen

Synoniemen

\X'i •••zo af en
toe weleens
wat schrijft
zal m~teen
zekne regel-
maat op het
genruik van
bepaaldl'

••"•.,.~ ...,•••••~. woorden
stuiten, Voor een woord wil men
bijvoorbeeld een ander woord
(omdat het zo stom staat steeds
hetzelfde woord te genruiken) Of
juist l'en minder alledaagse dui-
ding. Het nedenken van synonie-
men is wdalniet zoccnvoudig
en bovendien is het juist gehrui-
ken van een wnoniem ook niet
altijd even ge~akke1ijk. Wie dit
prohleem herkent zal hij dit soort
gelcgenhl."den zijn tOl"vllll:ht kun-
nen nemen tot hd kort geleden
versch~nen Prhma van de
Synoniemen van de hand van
R,Reinsma.
In deze uirgave zijn mL'erdan
30.000 woorden en uitdrukkin-
gen in groepen ingedeeld op
grond van hun overeenkomst in
betekenis, Veel woorden en uit-
drukkingen zijn synoniemen in
de strikte zin van hl"twoord het-
gl'l."nhetl"h"m d,llze onderling
(nagenoeg) verwisselbaar zijn.
Dit is bijvoorbeeld het geval bij
'uniform' en 'tenue', Andere heh-
ben een iets engere betekenis dan
het trcfw(K)rd waaronder u ver-
meld ,(;jan. Zo is 'militair' de pa-
raplurnm voor 'recruut, man-
s.:hap, groene baret, huzaar, ja-
ger, mineur, enz.' Bij tal van
woorden treft men verwijzingen
naM woorden met een enigszins
verwante befekenis. Zo wordt
men onder 'aangeschoten' dflOr-
\'erwezen naar 'dronken' .Kortom
een interessant/helangwekkend
na,lagwerk/woorden bock,
R.Reinsma: I'risma van de
S~'noniemen. Het Spectrum,
Vuecht. 1995.366 blz.
i 19,90.(WH).

De verloren bruid
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Magische mysteries

----'--

Wim Hq
j0<111 MerClIs

Comelis Schep('1
Frank S{)()elstra

I {oudt hC't Jan nuoit op, boeken
over rdatics tussen mannen en
vrouwen! \Vaars<:hijnlijk niet,
Zolang mannen cn vrouwen blij-
ven prubert"n in tl,HlW \'erband
mer c1kaJr re wont"n, tt" lt"\'t"n en
zich vuort Ie riamen, zullen Ut"
vra~en over hOl' je ual aan moet
pakkt"n wel gt"steld bli)wn wor-
den en zullcn 'lllnici soortcn
dt"skundigC'n blijven probercn
antwoorden te gC\.t"n.
Het bock l\1annen, vrouwen, re-
1;lties is rrn VJn dl' velt" op dit
terrein; hel is niet het laatstc.
nit"t ht"t bC'sle t"n (){,k niet hO:I
mcest dicpgravcnde.
Toch valt dit bOt.k op in t"en
;IJlllal opzichrt"n. D,u mannt"n
en \"touwen in hun gt"drJg nogal
van t"lbar kunnen verschillen is
bekend, cn niemand zal ontken-
nen dJr dit iJl relaties tot 1,t"t:'1
p1czier maar (lok tot problt'mt'n
kan leiden. Veel boeken over
mannen en vrouwen gaan III 0l'
de oorl.aken van dezc vt"rs<:hillen
en geven Jaar uplossingen voor.
liet aardigt" van Mannen, HUU-
wen, rdaties is, da! de \.t"rschil-
len Jls feiten aangenomen wor-
den. Hier en dJar worUt wel iers
aangeduiu, Zl'er sUl11l11icr, (lvt"r
dl' nnrl,aken, maar t"r komen
geen wcreldverandercndc tht"o-
rit"ën aan te pa, um ze op tt" los.
sen. Leuk of nier leuk, op kortc
tcrmijn te I'eranderen of niet, we
wordt"n er dagelijks mt"c gecoll-
fronteerd. En Jls je UJt als uit-
gangspunt neemt kun jo:natuur-
lijk O\'erg,un tot mecr prakti-
sche advieJen die menscn in hun
waardC' laten, Onderliggenue ge-
da<:htc is dat bq::rip voor her an-
ders-zijn VJn de partnt"r t"en he-
tne onderlinge çommunicatit"
kan oplt"wren, En dJn zijn wc
toch al wet"r c{'n heel stuk ver.
deL
Ondank> de stert"otit"J,e gt"dra-
gingt"n die beschreven worden is
veel hnkenbaar cn daarmt"c he-
spreekbaar al> je ,amen dit boek
leest.
John Gray: Mannen, vrouwen,
relaries, Hel Spec!rum/ScaL!,
Utrt"cht 1995.247 blz.! 27,50
UM)

Mannen en vrouwen

Mannen,
vrouwen,
relaties

.•._,-
---~,---_ ...-.-_ .•...

Ballingschap

ulf, ook I'all de duil'c1, ook l'<ln
jezus, Ook I'IIIl dl' krokodil.
;\:aast {k rijkelui. dt" bandieten.
de soldaten t"n de nonnen, dit"
achtt"recnvolgens ht.t Spookhuis
op dl." heuvellx'wonen, wemdt
hct decor van hC{l\'c1- t"n Zt:'ep:ees-
ten, van oerwoud- en n'-"-.>l.lluts.
dl'monen, die gt"p,laid of bestrt"-
den moetC'n wordt"n. Een raadscl-
açhtigt", prachtig vt"nddc, ma-
gisch-realistischc roman OWf de
ontwikkding van ('CTImeisje tOl
\'rou ••••' up de hreukrJnJ van een
oude cn C't"nnieuwe çultuut.
Beth Yahp: De drift van dl."kro-
kodil. Ambo, B'larn 1995.329
bit,! 29,.'10.(1'5)

Dl." in Iran
gelx,ren au-
tt"ur KJder
Ahdolah
(1954)
lIt"emt ttn
geheel eigen
plaats in on-
Jl'r dl."1't"-
der!Jnd,e
schrijvers.
In Iran pu-
bliceC'rde hij
twet" b,lt"-

h'n. ma;lr moest in 19~5. urn po-
litieke rcdl'nen, zijn gdmonelJllJ
ont\'luchtt"ll. Op uitnodiging van
de v;-.;r kWJm hij in 19!;H nJar
Nt"derland. Zijn dirt"<:l in hel
Ncderbnds gt"schrn'cn ut"buut
('De Adelaars') kr •.••..g bijzonder
goede kririeken en werd Ilt""
kmond mt"t hel C;ouden Ezelsoor
1994. Zijn onlangs I't'rSÇht"nen
tweedc \'nhalenbundcl De meis-
jcs en de Partizanen zal zt"ker zo
gocd worJC'n ontvangen.
Ook in dezt" bundd ,taan de ver-
halen in hl'! teken "an het verblilf
in ballingSÇhJp: herinncringen
vol wt'l'nu)Cd, een nieuw leven
trachten op tt" houwen in l'en
vreemd 1.111.1,ht:'t gl:'\'(1<:1\.(){lrtdu-
rend op de \'lucht te J.ijn, enz.
I {ct meest indrukwekkend vond
ik hl,t korte "t"rhaal De briC'\'C'n.
In nauweliiks leven bladl.ijdcn
wt"t"! AbdolJh et"n inJringend
l"lt:ekl up tI."rocpcn van ct"n vluch-
teling in ;-..federland die et"n Otl-
ht"ilsiJerichl "Jn th ui, omvangr
(ue d,){)d van ziln vauer) en niet
a,mwezig kan zijn bij de begrafe-
nis. Zelfs tclefullt"ren met zijn
mocdC'r biedt geen oplussing: Ik
hnrmle ha,'r eli ik hoorde h"ar
md. Het W<lS8"")1 gt'sprek, maar
1'1'11(iua murg,/lUi. (... ) Wie w"g
i.', is weg. Wie je 'liet bi; it' hebt,
hl.'b;e 'lid bi; ;1'.Et'llll()gel ill de
lucht 1'11tegeliikeTliid i)l ;e h<llld,
[",std<ltniet.
Pra<:htigc Vl."rhalen die nog bng
hlijven hangen!
Kader Abdobh: De meisjl's en de
Panizanen. De Geus, Breda.
19<)5. 1.38 blz. i 29,90.(\'n-l).

Kort nJ de
\"l~rschijning
in Australii-'
V,111haar
debuutro-
man The
{"fowdilc
fury, krecg
dl."jongt:'
:-'la!cisi,ch-
Chint"sc

schrijf,ter Ikth Yahp (19641 cr
dt" Prt"miers Lirerarv Award 1993
voor. Eind mt"i kw~m bij Ambo
dt" 1'c{lt"rIJndse vertaling (door
Hanneke Rich,ml":-':urbcyl uit
ondt"r dl' titd De drift van de kro-
kodil.
Dit bijzonderc bot"k I'an ct"n \"t"c!-
belovend auteur vertelt de gt"-
schit"denis van drie generaries
\"Touwen rond een klooslerschool
a,lIl tlt" kust op dl."heuvd van :-'!at
Salleh, de \Lll1e Zt"iler. ecn
waanlinnig gC'worden schipbreu"
kding. wiens geest C'r nog steed,
rond/.werft. De vt"rtdstt"r in dl."
TOtIlJn i, een bijnJ 14.jJTig kost-
schoolmeisje, d,l( -I"lt:h;ll\'e door
dl."nonnt"n- men door haar om,1
dan door haar m{lt"dt"r wordt op-
gC'vocd: Voordat hdar ex/ra ,uw
dicht ging, WJS mijn gmo/n/(l('-
da de beroemdste geestell-I'er-
drij(ster !'<IIIde hele st<ld.En over
haar 1ll000'der. toen die jong wa,:
111dl' k/()()sterll'<lss,'ri;was miin
moeder persool/liik KetmKe [I<lll

de gehoorte 1'<111 het krokodil/ege-
zegde. De ;OIlK"/l die he/I't'TZrm
(...) wa.' de Hagedisse;tJllgel/.
Dele loon van tlt" concii-'rgt"
spt"Clt van de mannen in hl'r vcr"
haal-o.,1. de Oude ['riC'stC'T,de
Rijke .\tln, Kuning Krokodil- de
bclangrijkste rol. :-'!Jar ue echtt"
hoofdrol1cn zijn \\'C'ggckgd voor
de kleindochter, haar vriendin 'de
bulleh'lk' en I'ooral de Groot-
moeder met hll"r speciale ,,<'I'S-
tenhdkmes, d.1/ ze xehmiktl' ,lis
h.,/ ex/ril mnó/iik werd ,,/Iemllal.
Haar, çursil.f gezetro:, le"cnsll'ssen
lijn JpJne jUWt'c!tj('"
De meisjes 7.ocken in haM 01"-
urJclu in het oerwoud naar ct"n
'schar'. t"t"n Onafgedane Za,lk
van OlllJ. Dl."lIagedi,sC'jonp:t"n
z(l<:kt, vooral in cindclo()s I't"d
papil."rcn l."nmet hulp van de
Oude PrieSTer en dt" m{l<:der, naar
'bcwijzl'n'. En ook dt" hullc1lilk,
die 's nachts in hl,t klooster dl."
Hct"mdstt" foto's maJkr. wilul'l'r-
,Ti iJewi;sm"teri,1<1111,1Il:'''111 zie/;-

V,lTl her It:'ven VJn een doursnee
pp.in in de eer,le na-oorlop;se ja-
ren in een typiSÇhe volksbuurt
(Groningen). Voor de derde kt"er
op rij laat Franssell< zien dat hij
ecn rasvcrtdler is!
Jean-I'aul Fran,~ens:
Broederweelde. De Hannunie,
Atmlt"rd;un. 1995. 142 bil ..
i 29,9U.(WH).

BRD[Df.!{\\ u::.m: Van de

hanJ van dl'
auteur
Jcan-Paul
Framsens
vt:'rscheen
di! voorjaar
et'n derde,
autobifll::ra-
fiSÇhC'ro-
man. Was

cr in de C'erstC' (Een Goudcn Kind)
een hoofdrol wc~dq:d voor Je
moeder en in dl."twccdc (Een
C;ocde VadC'r) voor de vader. in
dCZl' Jerde roman draait het om
dl."jongcre bfll<:r van Je schril ver.
Jos.
[n BrocJcrweelde komt Jos zijn
hmer vcnellcn dat hij die midd;lg
van zijn huisJrts heeft vernomen
dat hij keelkanker heeft. Dcze {'u-
ucrc broC'r (Jc VC'nellcrJ vraagt
zich enigszins geïrritccrd af waar-
om zijn bnl<:r uitgerekend hem
llt'eÎt uirgC'lüchr voor her in unt-
vang,t [wmcn van dit onheilsne-
richr. Veel CUnTJCt haddt"n l.e im-
mcrs nooit mC't e1kaJr gehad.
Zijn onmacht is zo groot dat hij
zijn rot srerven ~eJ{l<:mJe hnl<:r
in het ziC'kenhuis min of ml'er Jan
zijn lot overlaat. \X'atll1l.'er zijn
broer, de dJg voor Je oIX'ratie,
her ziekenbuis onfvlucht bcgint
hij zich vour zi;n bro<-'rtjetoch
vt"Tanrwoordclijk re voelen.
~aarstig gaat hij op zot"k naar
zijn hroer om hem, n'l,l.lt hij dt"z{'
ten l.lngen !cste ht"cft gevond<:n.
ll'rug te brengen nJJr dl."opera-
ticrafd.
Ikt ~1Jr in dezt" roman, net als in
lil- beide voorgaande, eeem'eel
om het gezin en de I'endlcr al,
om de hoofdpersoon, Ik romans
gcvcn da'lrnaast een frJJi beeld

Kanker

je vaan, niet {Ie snelheid - 'kucrs
minderen' is du> uniin, 'Calm'
l"lt:tek,;-nt in verhand lIIel de zeil-
vaart eerder 'windstil' dan 'ru,-
rig'. Ook op niet nautisch terrein
gaat het nogal eens mis: in het
Nederl;mds spreh'Jl we van
Klein-luie, niet van 'Asia Minur';
van Oostzee, lIiet van 'R;lltiSÇhc
ZeT', enz. Als de uitgeverij gem
deskunJige vcrull."rs kan vindl."n
(of hun de rijd en een hehuur1ijk
honorarium niet gunt),1a<lt ze cr
dan tenminstc een vakkundige
cindredactl."ur aan zetten.
Veel zout, m,lJr l."rl-ijn dan ook
vcel slakken, Jammer V;1llttn
owrigcns prachtig hock, dat ook
voor een muggcziftcrig aangelcg-
dl."lt'ft'r vt'd imeressams tl."hie-
dl'n heeft.
Nigell'iekfurd; Atlas v'all
scheepswrakken en schatten. Uit
hCI Engel, wrlaald Joor Hans
van Cu)'lcnborg en Annemarie
Huuwink ten Cate. fibula,
HOOIen, 1995. 200 bil .• ! 85,-.
{CS)
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VOOROORDELEN
Regelmatig wordt cr flink van leer ge-
trokken tegen de buitenlanders. De
vooroordelen ûjn d:ln nÎet van de lucht.
Soms heeft men het over migranten,
soms over asielzoekers of over vluchte-
lingen. :\tecstal echter wordt alles op
een grote hoop gegooid en gaat het over
'die buitt'nlanden;'.

Zelfs een krameartikel over de eerlijk-
heid van een Armcellse familie bracht in
dit negatieve denken gecn verandering.
Wat \vas het geval: in dit kranteartikel
wordt verteld dar betrokkene naar de
bank ging om f 4.000,- re wisselen in
briefjes van honderd. De b.lnkmedc-
werkster geeft hem f 40.000,- terug.
De Amerniër brengt de volgende dag
f 36.000,- terug en zegt: "Het lijkt leuk,
ik kan niet leven met idee dat de b;llie-
medewerkster iJl de problemen zou ko-
men als ik het geld niet had terugge-
bracht". Het artikel haalde zelfs de za-
terdageditie van de Zevener Zeitung.
Nadat ik het artikel gelezen had dacht ik
in eerste instantie zoiets als 'prima kerel
om dit te doen, hoeveel Nederlands lUU-
den het geld wel zelf gehouden heb-
ben?', maar tegelijkertijd dacht ik ook,
waarom moet er zoveel publiciteit aan
gegeven worden? Zou dat komen omdat
er zo slecht over de buitenlanders ge-

dacht wordt, en nu eindelijk iets positief
veneld kan worden?

'n Reactie op dit krantebericht wil ik u
niet onthouden. Het commentaar luidde
"'Ik kan niet zomaar even naar de bank
gaan om vier duizendjes re wisselen, hoc
zien die er eigenlijk uit?"
Op dat moment zakt mij dan bijna let-
terlijk de broek van de kont!!
Ik wil u feiten doorgeven die de Alme
Frank Stichting onlangs publiceerde
over buitenlanders. :\1isschien iets om
eens over na te denken, want veel wat er
zo in het algemel'n beweerd wordt komt
nier overeen met de werkelijkheid. Het
schrikbeeld van een 'vloedgolf' van
vluchtelingen, zoals gedacht wordt, ziet
er in de praktijk anders uit.

Slechts een fractie van het totale aantal
mensen dat wereldwijd op de vlucht is,
komt in Europa terecht, namelijk onge-
veer 1 miljoen van de dertig tot veertig
miljoen. Als je dat vergelijkt llIet de aan-
tallen die sommige zgn. derde wereld-
landen opvangen, is dit maar een schijn-
tie. In een straatarm land als Soedan b.v.
verblijven vier miljom vluchtelingen. En
Nederland neemt in vergelijking met an-
dere rijke landen in Europa, zoals
Iklgië, Frankrijk, Duitsland en de

Raadslieden - waar en wie

Scandinavische landen, niet uitzonder-
lijk veel vluchtelingen op. Het aantal er-
kende vluchtelingen schommelt nu rond
de vijftig duizend. Maar er wordt geroe-
pen dat er honderdduizend illegaal in
ons land verblijven en die zijn de schuld
van de overbevolking. Een andere kreet
die geslaakt wordr is dat de Islam bin-
nenkort de grootste godsdienst in
Nederland zal zijn, met allerlei ver-
schrikkelijke denkbeelden terwijl in
werkelijkheid slechts 3,1 % van de he-
volking moslim is tegenover 25% ka-
tholiek en protestant. De manier waar-
op de pers inspeelt en omgaat met be-
richten omtrent buitenlanders bepaalt
veelal de mening van de gemiddelde
Nederlander. Grote krantekoppen als
"duizenden illegalen in de Bijlmer" voe-
den deze vooroordelen. Deze negatieve
en uitvergrote aandacht van de media is
dus voor een groot deel verantwoorde-
lijk voor de manier waarop wij naar de
buitenlanders kijken en praten. Zo dus
eigenlijk ook het in eerste instantie po-
sitieve stukje in de krant, over het terug-
brengen van het geld naar de bank.
Zouden ze dit artikel ook op deze ma.
nier geplaatst hebben als het een
Nederlander geweest zou zijn?

Raadsman Ben van der tinden

Bureau

\Ve7-el'rt I-tudd
Vlb. Twenthe
Oir",h<>l
Scedorf
Rotterdam!
D"orn
Arnhl'm
Den Helder
Steenwijk
Den II •..lda
Scedorf
Urrecht (Kmar)
Assen
\\;'el'r1
Driehuis.
Den Hdder
Ede
Harderwijk
Dl' Peel
Scedorf
Urrcrhr
Rheindahlen
OirSÇhor
Amersfoort
Nijmel'en
Schaarsbergen
S<:haarsht.-rgen
Seedorf
VughrJW'eerr
leeuwarden
Rmterdam

H"..,fdraad,man
Stafraadsvrl>uw
Co<.>rnhel1huis
(raalhrnanl
(raadsman)
Curaçao

Naam

L.J.H. (lex) Ik...,kers

l.I.. (Immrl !kijer
J. (jacqul-s) van den Blink
K. (Kluien) '.an Brandwijk-\Viltjer

EoY. (Ellen) Bremer
c.c. (Tineke) Dekkl"r.Hundling
A.B. (Adr;) van Deurzen
J. (j<l0p) Flokma
R.P. (Rob) Geen"
J.J. (jaap) GelUl'
\V.A. (Bart) Iletl"brii
C.H. (Kees) van der Hiht

C. (Carinel van HinTe
A.lI.T. (Ad) Homis
l.I'. (Irma) jawbs
F.G. (Fri!s) van de KnIk
B.J.T. (!kn) ,'an der Linden
B.M. (Beernoud) ;.lonjen
J.G.j. (Jan) ~auts
V.j.B.M. (Villcem) PI'elerS
K.S.lKees) Run
P. (Pl'Ier) Samwel
G. (Gerard) Snels
;.t. (Marijke) "an der Srigchcl-Wi;ngam.l
j.\\:'.F. (jan) Sulman
J.E.;.1. (j"sé) Verheren
G.j. (Gerrit) Vlietstra
;.1.c. (M.m) Vogels

W.ll. (Wim) lleij
j.j. (J<>an) :'1erem

j. (Jan I Jen Boer
J.M. (joostl "an Langen
;'1. J. (:'laria) van Oorp

Telefoon bureau

05207.67549/0525.)-8109

040-6279091627913
00.4942817510, tst. 2285
010-4539341/381

085-718911, tsr. 335
02230-520119
0S214-8754/8197
022J0.$6820
004942817510, N. 221:15
0.30-.365234
05920-58574
076-273341

02550.61222
Oil.380-811126
0341O-77809/77ilI0
00.4939.8870
049428 J7510, t,r. 228<;12286
030-365234
00A924341408
"ervallen
033-607051
080-2769.11, tst. 154/196
085.533377 uf <;32774
08.)-532752 of 532774
00-4942817510, tst 2H5
073-881564 of 04950-82702
058.346826
OJ 0-4539341f281

03404-14436
03404.]4436 uf 20906

03404-14060
03404.14060
005999637126

MDTN
.06-D5-7549
.06-514-6093
.06 - 549 - 7913
.06-594-2285
.06-213-341128J
.06-202-617
.06.517.335
• 06 - 209 - 2089
.06.5.32-2643
• 06 - 209 - 6820

• 06 - 557 -)234
.06-541-8574
.06-578-702

.06 - 219 - 204

.06.678 -1826

.06 - 533 -7810

.06-443-259
• 06 - 594 - 2285
.06.557-52.34

.06-549-7913
.06 - 500 -7051
.06-511.1154
.06-564-2774
.06-564-2774
• 06 - 594 - 2285
• 06 • <;.11 - LS64
.06 - 519.6826
.06-21.3-34Jf281

Telefoon privé

038.212656

040-627322
00.4942848629
03480-14787

08308-21867
02991.3$15
05220.62273
072-641080
075.70.H05
05160-13579
OlJ-425425

01727-13248
030-937ll08
03417-58156
045-212183
OO~
494HlJ7009
035-234907
00-492-434$99S
01640.47215
020-632378$
080-563833
080-229069
08382-1675
00-4942818445
080-732564
05110-72385
033.952099

05210-136S7
085.629745

03210-18934
08370-10205
00$999658948
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