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ALGEMEEN EN PERSOONLIJK BELANG

Steeds vaker worden de vrijwilli~ dienenden in de krijgsmacht geconfron-
teerd met de mogelijkheid tot uitzending ver over de eigen landsgrenzen
heen, Het motief dat veel beroepsmilitairen ooit aanwendden om hun be-
roepskeuze te beargumenteren, betrof de verdediging van de ven\'o(\.'en vrij-
heden in het eigen vaderland. Dit motief is niet meer vanzelfsprekend.
De minister spreekt duidelijke taal. Hij streeft naar een inkrimpend, efficiënt
werkend apparaat dat binnenkort overal ter wereld inzetbaar moet kunnen
zijn.
Golfoorlog, Cambodja, Joegoslavië ...
Nederland dient haar steentje aan de wereldvrede bij te dragen en heeft niet
langer alleen maar een beschermende taak en functie in het ei~en land.
Hierover is niet alleen al veel gezegd, misschien is er ook veel voor te zeggen,

Maar het gaat hier ook om mensen, individuen.
Het aanvankelijke motief om voor de krijgsmacht als werkgever te kiezen,
staat onder druk.
In deze tijd van ontspanning wordt bijna vanzelfsprekend naar een vredesle-
ger gestreefd, dat wereldwijd functioneel inzetbaar moet kunnen zijn. De
vanzelfsprekendheid betreft hier ook het functioneren van de beroepsmili-
tair daarbinnen, alsof zijn persoonlijke motieven waarom hij voor dit toch
zeer specifieke werk gekozen heeft, er nauwelijks toe doen.
Wanneer je vragen hebt bij deze verschuiving, zou je bijna veronderstellen
dat je dan maar beter naar een andere baan kan gaan uitzien.

De minister 7.0U wat voorzichtiger kunnen zijn. Immers, de tijd heeft toch
ruimschoots geleerd dat je mensen niet zomaar, en misschien zelfs tegen hun
zin, o\.eral op de wereld kan inzetten voor welke vredestaak van de krijgs-
macht dan ook.
Als motieven veranderen waarop mensen voor een beroep gekozen hebben,
dan verdient deze verandering in ieder geval ook een brede discussie binnen
de beroepsgroep zelf. De verandering gaat immers over omvangrijke wijzi-
gingen ten aanzien van de inhoud en de taakopvattingen van het werk van
de militair.

Het algemeen belang van de krijgsmacht is onmiskenbaar. Het persoonlijk
belang van haar werknemers is dat evenzo. Mensen willen ~ehoord worden.
Het is nuttig en zinvol om de verschillende belangen aan elkaar te toetsen,
indien men tenminste de realiteit niet uit het oog wil verliezen,
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ZEE, ZON EN ZALIGHEID

Dienen in de West
Oók op de hindernisbaall is 't 380

Met de regelmaat van de klok vertrekken cr groepen mariniers naar de \Vest
om daar, na de opleiding in Rotterdam, de rest van hun dienstplicht te ver-
vullen. De mariniers die in Nederland achterblijven of naar kouder oorden
vertrekken, hebben veelal geen hoge pct op van het dienen in de West. 'Mooi
weer mariniers' noemen ze hun maten daar smalend.
Zee, zon en zaligheid denken ook de mannen die gaan, nogal eens. Maar de
werkelijkheid wordt na een rondje basis Pareea al snel duidelijk. Looppas in
35° boven nul, met boven je hoofd de brandende zon, is wel wat anders dan
een speedmars op de warmste dag van het jaar op de Oirschotse heide.
Raadsvrouw KJazÎcn van Brandwijk Wiltjer nam een kijkje bij de 21-41ste
Cic van het Korps Mariniers op Marinebasis Parera op Curaçao en sprak
met een aantal mensen. die net terug waren van de oefening Deux Tri
Colore. over dienen en recreëren in de West.

Een binnenweek in de West vcrschilt niet
zoveel van die op een kazerne In
Nederland. Zes dagen van 's ochtends ze-
ven tot tien voor half twee wachtlopen,
schoonschippcn, de tuinen schoonhouden,
schilderen, noem maar op ... Klussen, soms
vervelend, soms wel leuk en met af en toe
de mogelijkheid om cr even tussen uit te
knijpen.
In zo'n binnenweek lijkt de middag te vol-
doen aan de verwachtingen vooraf en aan
die van de achterblijvers. Dan is er rijd
voor zee, zon en zaligheid. Duiken, snorke-
len, surfen, zeilen, zwemmen of liggen op
het strand bij Seaquarium, de plaats om
anderen, vrouwe", te ontmoeten. Een aan-
tal neemt rijles, dat is stukken goedkoper
dan in Nederland. Anderen gaan na zes uur

'werken' in de zon naar bed en komen te-
gen de avond weer tot leven om de plaatse-
lijke horeca te bezoeken.
De dagen en nachten tijdens bivakken en
oefeningen zijn anders, totaal anders ...
Een, twee of drie weken in het veld.Weinig
tOt geen tijd voor jezelf. Stompen, afzien
en... genieten!

• Oefeningen
'Wij hebben zeker vier dagen per weck een
fysiek programma, daardoor blijven de
mannen fit en gemotiveerd. Bijoefeningen,
zoals Deu,,"Tri Colore, hebben we daar
voordeel van.'
Aan het woord is de CSM, adjudant H. van
der Heide, van de 21-41ste.

'Net als bij ieder ander onderdeel gaan we
hier regelmatig het veld in. Naast de gewo-
ne bivakken hebben we twee keer per jaar
een grote oefening en een aantal detache-
ringen naar Bonaire en Bovenwindse
Eilanden. Als grootste hebben we High
Quality. Dat is een oefening waarbij het
voornamelijk gaat om te toetsen hoc hoog
de graad van geoefendheid van de verschil-
lende groepen is, met name ten aanzien van
het taktische, militaire deel, de velddienst,
de drilIs cn dergelijke. Aan High Quality
nemen de Nederlandse, Antilliaanse en
Arubaanse onderdelen uit dit gebied deel.
Een enkele keer is er een gasteenheid van
de Engelsen, Fransen of Amerikanen.
Daarnaast hebben we Deux Tri Colore,
een oefening waar het, de naam zegt het al,
gaat om een competitie tussen de driekleu-
ren van Frankrijk en Nederland. Tijdens
deze oefening ligt de nadruk, naast het spe-
cifiek militaire, vooral op samenwerking
en het fysieke prestatievermogen.'

Hoe gaat zo'n oefeninK in het werk?
Deze keer waren de circuits op twee loka-
ties hier op Curaçao: Annaboci en Boca
Grandi. Het circuit op Boca Grandi was
opgebouwd uit een aantal tedlllische za-
ken, zoals handgranaat werpen, een kaart
en kompastest, KHBO e.d. Het enige fysie-
ke daarin waren de verplaatsingen tussen
de onderdelen door. Die verplaatsingen
mOeStenbinnen een bepaalde tijd gebeu-
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Ad;. H. 1'<1/, der Heide (mijden): 'De mari-
nier 1'a'l tegf'l1l1'vurdig leeft olnders dali die
lid11('fOt'Ker, maar hij wi/ lIog steeds de beste
zijn. '

ren, dus al speedmarsend. Ht"t ó.l:uit op
Annaboei was fysiek t"rg zwaar. Er 7.,nen
daar een aantal onderdelen hij die erg pittig
waren. De l:atl:rawl, het peddelen en dl' las-
tenbaan met daar tussen door l'en aantal
verplaatsingen, die dan op hun beurt wat
rustiger leken dan op Bo,a Grandi. Leken,
want 's middags om twaJ.lf uur je hinnen
een half uurtje verplJ.J.tsen vJ.n punt a naar
b viel op sommige momenten toch nog wel
tegen. HeiemaJ.I als )f' vlak daarvoor een
pittige prest<ltie had neergezct.
Al met al vond ik het deze keer fysiek he-
hoorlijk l\vaar nJOr dt" deelnemers.

• Samen presteren
\'Vat I)a!t 11 tijdens zo'n oefeni,,}!, hl,t meest
op?
\X/at mij het mel'st frappeert is dat er eigen-
lijk niets veranderd is mt"t dertig jaJ.r gele-
den. Tijdens zo'n oefening zie )f' dJ.r er qua
mentaliteit, in7.et en enthousiasme dezelfde
cmotil's spelen als in de tijd (Oen ik hier als
marinier in '64 uit"nue. Wanneer men een-
mJ.al voelt dat men zich mOl't gaan meten,
dan komt alles er weer uit.

Zor}!,f'I1 dat het 1'ochtgeha/tt' up peil blijft-

Heden ten dage wordt er nogal eens nega-
tid gesproken over de mentaliteit van de
huidige marinier, zo in de trJ.nt van: min-
der hard, ze geven zich minder, 7.1." hebben
minder doorzettingsvermogrn, ze zijn alle-
maal softer gewordrn enz. In mijn heleving
is dat beslist nit"t waJ.r, als je manncn weet
tI" motiverrn, als ze weten wat er van ze
verwadu wordt, ,iat het er op aan komt,
dan zie je dat al die raken waar jt"tijdrns dl"
karerneweken wel eens aan twijfelt terug-
komen. Dan zie je dat ze vooruit willen,
willen laten zien dat ze wat kunnen, dan
willen ze presterrn.
Dan zie ik mezelf weer hier op Suffisant tij-
dens zo'n soort competitie een gouden
helm winnen.
Wat nok opvallend is tijdens zo'n geheuren
is dJt de groep de zaken samen oppakt. Als
iemand tijdens el'n t">epaald onderdeel de
zwakke schakel is geweest en helemaal
stuk zit wordt hij door zijn maten opgepikt
en gJat men uiteindelijk als groep toch
weer door. Dan zie je ook dat, ondanks het
frit dat er t'en mindere prestatie is neerge-
ZN, ze als groep toch nog proberen het bes-
te eruit te halen.
Het groepsverband, de eenheid, het mo-
reel, de inhoud, de kra,ht al, groep om
door te gaan en te zeggen: dit ging niet zo
goed, maar P,lS op wc komen er aatl. Dat
zijn zaken die mij erg aanspreken en die la-
ten zien dat de marinier van tegl"lwoordig
wcliswaar anders leeft dan die van vroeger,
maar dat hij nog steeds de beste wil ziin en
d ••t wil laten zien.

• Met elkaar meten
Tijdclls Del/x Tri Co/ure mocsten de
NI'der/anders zith metelI met Antilliauell.
Am/Jal/I'n etl Fral/sell, hoe werkt dat?
Tja, de Anrmil en Arumil 7_ijnheel ander,
opgelrid dan de Nederlandse }"brinirr.
:\"atllurlijk krijgen zij ook een EVa, maar
7e ga,1Il ecn andere ri,hting uit Jan ome

mariniers. Wij worden opgeleid voor het
veld en tal van andere taken. De Aru. en
Antmillers ~'oornalllclijk \'oor de bewa.
king. Ze doen wel summier een aantal
velddienswefeningen, maar toch nit"t op
het niveau zoals in de opleiding in
Ro[[erdJm.
Het gevolg daarvan is dat ir dat onmiddel-
lijk l.iet tijdens een gezamenlijke oefening.
Hun bewapening is gericht op bewiliging
en zo heb je meer verschillen. Bij een JJntal
oefeningen komen ze mindl'r uit de verf.
Tja en het verschil met de Franst'tI ... ik hl'h
het gevoel Jat de mrnsen die ze oproepen
op de eilanden van een totaal ander niveau
zijn dJn onze Aru- en Antmillers. Ik weet
niet l_eker of dat zo is, maar naJr mijn idee
zijn ze slechter opgeleid t"IlZ.Als grap zeg-
gen we wel eens dat de dienstplicht op de
Franse eilanden er is om de mannen van de
straat te houden. Er is e,ht een hed groot
ver"hil en dM zie je tijdens dit soort oefe-
ningen heel nadrukkelijk,

Dat lijkt mc erg frustrercnd l'oor ze?
Ik denk dat het ook heel frustrerend is om
zi,h te moeten meten met onderdelen die
Jnders en beter zijn opgeleid en vaak win-
nt'n.
Je 7.iet dan ook, zeker bij de Ant. en
Arumillers, dat ze bijvoorbeeld tijdrns
sportdJgrn er op gebrand zijn revan,he tt'
nemen. Bij basketbal, ~'oJleyt">al,atll,tiek en
de zevenkamp zijn zij vaak de winnJars.
In het speófiek militaire "hieten ze veelal
te kort, maar op sportgehied latt'n ze ons
nogal rens a,hrer zich.
Toch denk ik dat het goed is dat wij ons
aan elkaar kunnen meren, met sport, met
militaire oefeningen, noem maar op. Her is
voor de mJnnen zelf denk ik ht'cl belang-
rijk te kunnen zeggen: ik ben de beste, de
snelste, de hardste enz, Ze bebhen het no-
dig te kunnt"n zeggen: ik ben beter, wij 7.ijn
brter of als het niet gelukt is: de volgende
keer zullen we jullie eens wat laten zien.
Dan zijn wij de besten.

Dat is wel wat auders dali het idee vall z.ec,
ZOIICIIzaligheid?
Natuurlijk, ik denk in het algemeen te kun-
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nen stellen dat de zogenaamde 'mooi weer
mariniers', net als de kollega 's in Europa of
wa,1f ook ter wereld, lich qua mentaliteit,
geoefendheid en samenwerking met de
'besten' kunnen meten.
Et wotdt hier stevig aan de mensen getrok-
ken en er wordt hard gewerkt. De tempera-
tuur wordt, door mensen die hier nooit
hebben gewerkt, nogal eens onderschat .

• Na de oefening
lleler, John, Jan, Simon en Ed zinen achter
de limonade, koffie en een lading broodjes
in hel cafetaria als we elkaar ontmoeten
voor een gesprek over de oefening Deux
Tri Colore, hun vrijetijdsbesteding en hel
dienen in de West.

Net tenlg /.iande oefening, !JOewas het?
Peter: Echt gaaf, ik ben hier nog niet zolang
en dit is de eerste cçhte oefening die ik heb
meegemaakr. Hel was welloeinvaar, maar
dit is dus waarvoor ik bij het korps ben ge-
komen. De eersrr wekrn hier warrn maar
soft en sloom. Overdag wat rommelen op
de basis en 's middags naar de baai. Nee dit
bevalr me veel beier.

Ed: Nou, ik heb je anders toch behoorlijk
horen piepen toen je weer aan de bak
moest vorige week. Toen had je niet w'n
grote mond en kankerde heel wal af, maar
zonder grapjes! Oefeningen zijn altijd leu-
ke en spannende onderbrekingen, zeker nu
je als groep moest werken, maar ook indi-
vidueel nog war kon scoren. Ik hou er wel
van, alleen die temperatuur, dat is soms
niet te doen. Dir is mijn laarste jaar bij het
Korps en toen ik in Noorwegen lat de vori-
ge trrm verlangde ik naar de West. Nu
weet ik wel beter, legen de kou kun je je
kleden, maar regen die brandende zon doe
je echr niks. Ja, in de schaduw blijven,
maar dan moet die er wel zijn. En die pi-
ka's, dat is een ellende. Ze prikken overal
door heen en als je pcrh hebt blijven ze on-
der je \'e1zinen wdat je le cr uit moer laten
zweren of snijden. Nee, dat haat ik van oe-
feningen hier. De rest is gaaf. Dat peddelen
of de catcrawl. DJt kost een enrrgie!

john: Het wordt wat eentonig, maar ik
vind hel ook altijd lekker als we op oefe-
ning gaan, dan kan cr eens Jekker tegen-
aan. Ik zit niet hij de compagnie, maar ik
heb gevraagd of ik mee mocht. Alles is be-
rer dan hier op de basis achterblijven ter-
wijl je maatjes het veld in gaan.

Simon: Nou, mijn verhaal is wel war an-
ders. Natuurlijk ga je mee als je op oefe-
ning moer, maar als het aan mij zou liggen
had ik een makkelijk baantje bij de pro-
voost en ging nóóit meer mee op oefening.
Het is heet, je verstuikt je enkels om de ha-
verklap, die pika's gaan overal doorhl.-"en.
Hou maar op. Ik ga 's middags liever naar
Seaquarium. daar draai ik niet om heen.
Kijk, als ik eenmaal op zo'n oefening hen
draai ik gewoon en doe mijn best, want an-
ders heb ik de hele klub regen me. Dat doe
ik me:zelf natuurlijk niet aan. Als groep
moet je iets neerzetten, dus dan geef ik me
voor de volle 100%, maar voor de rest in-
teresseert het me voor geen meter.

Jan: Jij kan altijd zo overdrijven, op bivak
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en oefening ben jij altijd de fanatiekste,
soms lijk je wel een kaderlid en na die tijd
zit je altijd te griepen, je bent verknipt man.

Simon: Ja kom hé, de eerste keer dat ik heb
lopen lummelen, heb ik een paar slechte
weken gehad nadien. Dat overkomt me
geen tweede keer, ik ben gekke gerrirje niet
hè. Hier op de basis ben ik mezelf, tijdens
een oefening ben ik de marinier. Jullie zijn
áltijd de marinier en dat vind i1c:redelijk
verknipt.

John: je bent hier natuurlijk allemaal naar
toe gekomen om een beetje te genieten,
maar na een paar wrken heb je het strand

en de zon ook wel gezien. Alleen de vrou-
wen veranderen steeds, maar voor de rest ...
Nee, ik vind het echt goed om regelmatig
op oefening te gaan.

Peter: :-Jatuurlijk wil ik ook wel leuke din-
gen doen hier. Ik ga mijn rijbewijs nog ha-
len en als her even kan een duikbrevet. Dat
is nooit weg, en volgens mij heb je daar tijd
genoeg VOOftussen de oefeningen dOOf.

• Competitie is prima
Hoe is "et om ill competitie te gaan met de
Am-mil/ers. Am-millers en de Fransen?
jan: Soms voel ik me wel een beerje genant.
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Wal is het leukste aml zo '/1 grole oe(ellillg?
In koor: De laatste dag natuurlijk, wat een
vraag!

K[aûen van Bro1l1dU'ijk ï(!iltjer

En het verlof, hoe brellgell iullie dal hier
door?
John: Ik hen met vier mensen een trip door
een aantal landen gaan maken. Dat was
pra<.:htig. we hadden een jeep gehuurd en
gingen van hotel naar hotd. Althans, wat
voor een hotel door ging. We hebben veel
mensen nntmoet waar wc nu nog kontakt
mee hebben. :\okt een jongen ga ik nog eens
terug.
Simon: Ik ga regelmatig een weekend met
wat mensen naar Caracas (Venezuela),
stappen.
Jan: Ik ben naar Aruha geweest, naar Eagle
Beach (Marine \'\'atersponcentrum; red.},
en heb mijn maatles uit de opleiding opge-
zocht.
Peter: Ik wil naar Miami. Disneyland hekij-

ken en verder zie ik
wel. een keenje
Aruba of Bonaire ...
Ecl: i\lijn vriendin is
geweest en komt
nog een keer. Dan
gaan we wat dag-
trips naar Uon,lire.
Caracas enzo ma-
ken. Dat denk ik
tt"nminste.

.Hard
werken èn
zaligheid
1s diel/ell in de U:'est
zee, 7,.011 en zalig-
heid?
Simon: Voor mI)

wel. Die oefeningen
vind ik lastige on-
derbrekingen, maar
ik laat ze niet bepa-

lend zijn voor mijn tijd hier. Voor mij is hn
zee, zon, zaligheid en uitdollen.
John: Voor mij ook. vooral als je vrij bent.
:\-laar volgens mij is Jat bij andert" plaatsin .
gen ook 70. Als ie mnet werken •••••.erk je.
En als je vrij hebt, geniet je. De fysieke be-
lastinj;\ is me in het begin behoorlijk tegen-
gevallen, nu wil ik niet anders. Als ik Hij
ben, geniet ik.
J'lJI: Nou nit"t alleen. het is soms toch echt
hard werkt"11 t"n na een oefening heb je wel
vrij, maar dat heb je dan (Jok ••••.eI nodig.
Ed: Soms, soms is het zee, zon en zaligheid.
i\leestal is het hard werken, net als in
Doorn of Noorwegt"n. Je dient hier ge-
woon en het weer is soms om van te genie-
ten en soms verlang je naar een oudeT\verse
Hollandse regenbui.
Peter: Tor nu toe is het half half denk ik.
Als ik vrij ben is het echr wc1zee, zon en za-
ligheid.

dienstplicht erop zit ga ik weer studeren en
dan moet ik uitgeraasd zijn, dat kan hier
moOI.
I'eter: Ik doe het in it"Jer geval nier zo als
Sim on. Ik wil een hoop dingen doen. Op
zaterdag naar de har vind ik prima. maar
voor de rest ga ik mijn geld anders uitge-
ven. Ik zie nog wel.

•

-

. V ~_
'Als îk 't er bij 101011;:illen. Ilee(1 de rest er /<lst
Ihlll. Ie móel W'll'oon door. Dat geeft ee'l
tIlo1chtiggel'oei.'

mee. Trouwens. dingen met de groep doen
vind ik prachtig. Als ik dan terug denk aan
de EVO, het imrnhivak. dan heh ik t"en
houp bijgeleerd.
Ed: Het is allt"maal leuk. weet je, je hem
onderdt"cI van iets heel groots, ik als klein
mannetie ben belangrijk. Als ik 't cr bij laat
zitten, heeft de rest er last van. Je móet ge-
woon door. Dat geeft een machtig gevoel.
Simon: De nachten. Als je er eenmaal a,lJI
gt"wend bent dan werkt dat verslavend.
Volgens mij is er nergens op de wereld w'n
mooie sterrenhemel. Als ik 's nachts uit de
Pub kom zie ik dat niet, maar in het veld.
Het is echt fantastisch.
Jan: Alles is leuk en meer dan dat. Tijdens
zo'n oefening heh ik het gevoel dat ik mari-
nier ben. Ik zit Trouwens het liefst iedere
dag in het veld. Op de hasis ronddwalen
vind ik maar niks. En die vrije tijd, ach,
daar kum je op een gegeven momenl in om.
De eer~te weken is het allemaal heel leuk,
op st;}p gaan. het eiland verhnnen, meiden
versint"n. noem maar op. ~Iaar geloof me.
dat verveelt op den duur. In het veld is het
iedere keer weer anders en daarna waar-
dl,t"r je je vrije tiid ook veel meer.

• Vrije tijd en verlof
Over {'rije tijd gesproken, hOt' brCIIgel/ jul-
lie die duor?
Ed: :-,'et als iedereen hier. Dt" baai, zeilen.
duiken en stappen.
John: Ik ga vaak naar Brakkeput (1brine
\X'atersporrcentrum op Curaçao; red.),
daar komen meer lui uit mijn lichting en
we hebhen pas ons zeilhrevet gehaald, dus
mogen er alleen op uit. 's /l.Iiddags na vast-
werken gaan wc gelijk daar naartoe. Het
hlijft Inlk.
Jan: Ik dne van alles, cr zit geen lijn in. Ik
heh mijn rijbewijs hier gehaald. hen nu aan
het duiken en ik spurt veel, want als je
steeds ergens aan de bar g.lat hangen hen je
zo je cnnditie kwijt.
SiIl1on: Ik ben de stapper van de klub.
Overdag naar Seaquarium, 's avonds een
paar uur slapen en daarna om tien, elf uur
op stap. De Pub, de Kune en nocm maar
op. Ik geniet hier van het b'en. Als mijn

•
I

.Mooie
nachten

Ht't is natuurlijk ht"t'rlijk om de be~te te
zijn en ik hen redelijk fanatiek, maar wij
lijn wel heel anders opgeleid dan die lui.
Dingen die wij bijna dagelijks doen, doen
ûj één of twee keer per jaar. Dan kun je na-
tuurlijk nooit winnen. Alhoewel, laatst met
de marinekampioenschappen waren die lui
poepgoed. heter dan wij .. Maar tijdens de
oefening gaat ht"t eigenlijk altijd tussen de
Hollandus onderling, Aruba en Curaçao.
Pt"rer: Die lui kunnen anders ook wel stom.
pen hoor. Op Boca Gr;}ndi Sl:oorde die ene
groep toch ook goed. soms beter dan men-
sen van ons. Volgens mij valt het allemaal
wel mee. En het is toch leuk om te winnen?
EJ: Het is leuk om te winnen van mensen
die net 7.0goed of heter zijn dan jijzelf. Dar
is net als hij voethal, al> je als klein klubje
tegen Aiax of zo ~peclt en wint, echt wint
krijg je een kick. Als je als tweede klassn
tegen et"n min klubje moet is het mooi mee-
genomen. maar niet echt leuk. Trouwens.
tijdens deze oefening vond ik het wel met"
vallen. want die lui willen ons, Jan Kazen,
ook wel ttns verslaan. Ik zou bloedfana-
tiek worden als ik steeds maar weer nil,t tot
de besten behoorde.
John: Ik denk dat het
goed is om samen met
die anderen te oefe-
nen. Je gaat elkaar
loch op een andere
manier ûen, en ik
voor mij zelfs waarde-
ren. Die lui moeten
met veel minder oplei-
ding en achtergrond.
militair gezil'n dan.
hetzelfde doen als wii.
Eigenlijk moet je het
vergelijken met land-
mm:htjongens die
nooit oefenen. Ik vind
het goed wat ze doen
en niet omdat wij dan
van 7.e kunnl'n win.
nen. dat is flauwekul.

Nou el'en serieus.
Jolm: Ik vind de oefeningen waar )e per-
soonlijk ook kan scoren prima, dat geeft
wel een kick. Ik hou wel van scoren.
Peter: Wat ik prachtig vind is de lasten-
ha;}n. D;}t ging prima. dus dat speelt 7.eker



DROOGTE ISMEER DAN
EEN NATUURRAMP

Karel Roskam

• Hulp verplicht
l'\u een natuurverschijnsel die landen treft
kan nier worden voorbijgegaan aan de ne-
y;atieve inv1ol'd van de Zuidafrikaanse
apartheid. Die is namelijk niet verdwenen,
wanneer presilicnt De Klerk verklaart dat
de apartheid is afgeschaft. :-'1inister Botha
kan niet verwachten, dar de mensen in dil'
geteisterde landen nu vergeten wat bet
Zuidafrikaanse regime heeft aangericht.
Op lijn mimt moet erkend worden hoezeer
de destabilisatie jarenlang ellende en liiden
beeft veroorzaakt. Pretoria zou de kwestie
van schadeloosstelling niet uit de weg mo-
gen gaan.
Het Wesren is verplicht die schadeloosstel-
ling te helpen regelen, want de apartheid
(en de destahilisatie) konden door Prerori,1
ongesrraft worden uitgevoerd dank lij de
Westerse steun. Het \X'esten heeft normJle
diplom;ltieke nerrekkingen gehandhaafd
en hl,cft van effectieve sanctiemaatregelen
weinig of niets willen weten. Dat schept
verplichtingen, nu misschien meer dJn
ooit, wanr de hmden van Zuidelijk Afrika
kunnen aanspraak maken op schadeloos-
stelling en hulp. Nu lle hongersdood toe-
slaat mag her \'Vesten zijn verantwoorde-
lijkheid hell'maal niet meer ontlopen.

king komt in Zuidelijk Afrika. Volgens
Botba "moeten wc onze ideologische ver-
"chillen oplij leggen". Dat klinkt bot uit de
mond van de man die l-Ovcle jaren mede-
veranrwoorJdijk i, geweest voor de desta-
bilisatie van de regio, waardoor de proble-
men van honger en armoede sterk zijn toe-
genomen.
Zo heeft de Zuidafrikaanse beletting van
:\"amibië in 75 jaar welvaart gebracht aan
de blanke minderbeid dJ;}r, maar de meer-
derheid heeft voornamelijk te lijden gehad
~'an de apartheid in thuislanden, waar bij-
voorbt'eld in Ovambo vrijwel niets gedaan
werd Hlor de ontplooiing van de bevol-
king.
Na de onafhankelijkheid van Angola in
1975 heeft bet Zuidafrikaanse regime 13
iaar lang een verwoestende oorlog gevoerd
en steun gegeven aan UNITA. Door deze
jarenlange oorlog werd de landbouw in het
zuiden vt'rstoord en werd de boerenbevol-
king geterroriseerd. (Overigens is bet mis-
lukken van de oogst in Angola juist het ge-
\'olg van overvloedige regenval.)
In Zimbabwe en Zambia IS het
Zuidafrikaanse regime te keer gegaan met
o.a. bom'lanslJgen. ~Iaar een absoluut
dieptepum van de ZuidafrikaJnse destabi.
lisatie werd bereikt in :-'lozambique, waar
de MNR zich tor doel had gesrdd her leven
in de jonge republiek te ontwrichten. In
MOlambique was evenmin sprake van een
burgeroorlog, want de MNR vormde geen
alternatief \'oor de regeringspartij, maar
stelde zich alleen tor doel om de boerenbe-
volking te terroriseren. Daarbij kreeg de
1INR actieve steun van het Zuidafrikaanse
regime, de Zuidafrikaanse veiligheidsdien-
sten en de Zuidafrikaanse strijdkrachten.
Door deze terreur-oorlog werd de land"
bouw van ,'vlozambique ontwricbt.

• Andere landen
Zuid-Afrika's mioister van Buitenlandse
Zaken, Roelof BurhJ, waarschuwde in
april voor een ramp, als er geen samenwer.

omhoog. De trek naar de stad neemt toe en
de krottenwijken da,u groeien in omvang.
Rivieren l.ijn verdwenen, dammen en reser-
voirs drogen uit. In sommige steden van
Zimhahwe moest al worden o\'ergegaan
tot distrihutie \'an water. In Zambia wordt
de distributie van electriciteit overwogen.
De armoede groeit en dat leidt rot sociale
onrust. Daardoor komen ook de plannen
voor cconomiS<.:he hervorming in hl'r ge-
drang. De onderhandelingen voor een
nieuw Zuid-Afrika komen onder grotere
druk re staan, terwijl de ontwikkeling naar
vrede en democrarie ook in andere landen
kan stagneren.

In Zuidelijk Afrika dreigt hongersnood, door de ergste droogte van deze
eeuw, Daardoor zijn 100 miljoen mensen in grote problemen gekomen. Dit
jaar moet 10 miljoen ton rijst worden ingevoerd. In Zimbabwe worden nu
ruim 6 miljoen mensen bedreigd door honger. Ook de blanke 'commerciële'
boeren in Zuid-Afrika hebben van de droogte te lijden. Zij hebben van hun
regering een miljard Rand steun gekregen, maar dat vinden ze niet genoeg.
Want de gevolgen van de droogte zijn rampzalig: naar verwachting zullen
duizenden grote blanke boeren failliet gaan.

• Enorme gevolgen
De droogte heeft ook nog andere gevolgen.
Allereerst is er de stijging van de voedsel-
prijl.en. Verder is (Jok de productie van al1-
dere gewas,en, zoals tabak, katoen en sui.
ker, ,terk gedaald, waardoor de uitvoer
vermindert en de deviezcJlvoorraad ,linkt.
Het vee sterft van de droogte of wordt ge-
dood voor voed,el. Boeren en handelaren
in planclandsgebieden gaan failliet. De
werkloosheid groeit, ook door het ontslag
van landarbeiders. Het sterftecijfer gaat

Voor de niet-~csuhsidiccrdc zwam: land-
houw in Zuid.Afrika is de droogte nog
rampzaliger. l\'iemand weet hoeveel zwarte
hoeren het loodje zullen leggen. De hon-
gersnood zal groot zijn in de thuislanden,
die 'normaal' toch al ved te lijden hebnen
van armoede.

EGO I JULI/AUGUSTUS 1992 7



FRANSE AMBASSADE
STIMULEERT
EIGEN POPMUZIEK
Wie dacht dat ze zich op ambassades met niets anders bezighielden dan het
organiseren van het liefst zo formeel mogelijke parties en het verstrekken
van allerhande visa's heeft natuurlijk voor cen groot deel gelijk. Maar cr ge-
beurt meer in die prachtige landhuizen in het betere deel van Den Haag. Zo
heeft de Franse ambassade zich hel lot aangetrokken van de Franstalige pop-
muziek, die huiten de eigen landsgrenzen maar matiglopu'air is. Zo komt
de gemiddelde popkenner in Nedecland op dat gchic met veel verder dan
Johoo)' Halliday of Julien Clere. Daarom besloOl de Ambassade de Francc
aux Pays-Bas aan het begin van dit jaar, na al met ccn zekere regelmaat con-
certen van Franse bands te hebben georganiseerd. de promotie van de Franse
popmuziek serieus ter hand te nemen. En zie, Patriek Brucl stond in no-time
in de top 10 met de live-uitvoering van Casserla voix. • Latijnse invloeden

De aandacht van de culturele afdeling van
de Franse ambassade richt I.ich alleen op de
moderne Franse popmuziek, op de sterren
van dit moment. Volgens Knops onder-
scheiden die :zÎeh van musici uil tradirione-
Ic poplanden als Amerika en Engdand
door Je Latijnse invloeden, de invloed van
het chJIISon en uiterJarJ de Franse taal,
waarin ze zingcn. "Wij beperken ons uit-
sluitend tot artiesten die in het Frans zin-
gen. Dat kunnen dus ook aniesten uit het
buitenland zijn, zoals R()Çh Voisine
(Canada) en Stephan Eicher
(Zwitserland)."
De promotie-activiteiten die nog op stapd
staan zijn onder meer de organisatie van
ccn 'nuit de la chanson', een concen met
een groot aamal toppers IJl het
Congresgebouw in Den HaJg en het uit-
brl'ngen van een cd mct de be,te
Franstalige artiesten van dit momenr.
Knops wil nog niet zeggen welke cl<n 7.ijn,
maar "je kunt zelf wel bedenken wat Je
meest populaire aniesten lijn". Dat bete-
kent dat naast Patrick Bruel en PJtrióa
Kaas ook artie,ten als l1ano negra en Les
~egresses Vcrtes te horen zullen zijn op dl'
cd, Ter vergelijking André Hazes en
T rixkener Kcrks op één cd met het beste
van de Kederlandse muziek, Moeilijk
voorstelbaar. "Inderdaad, in ~eJer1and
heerst veel mcer Cl'n hokjesgeest, maar in
Frankrijk staat ,\-hno negra gewoon naast
Paniek Brucl in de hitparade."
Dit betekent niet dat de weg naar succes in
Frankrijk vrij ligt voor groepen als The
Scene en de Tröckener Kecb. De hokjes-
gec,t m,lg zich in Frankrijk dan niet zo veel
voor doen, echt open voor muziek uit lan-
den als :-.Jederland staan ze nou ook weer
niet. ~De Franse samenIcving is een zeer
geslotene, Wij in Nederland nem~'n hij-
voorbeeld sneller Engelse woorden owr,
tcrwijl zij gewoon een Frans synonil'm ver-
zinnen. Zij hebben ons ook niet zo nodig,
voor hen is Nederlands een soort Chinees.
Dat is dus jammer voor The Scene."

Patrick Bruel

Negresses Vertes nu ook eens te beluiste-
ren.~

Ewrt VJlI DiJk

• Frits Spits
Knops venelt dat de huiver van de platen-
maatschappij voor l'en deel werd vcroor-
zaakt doordat Casser 1<1L'oix l'en uit 1989
stammend nummer is. "Frits Spits heeft de
single destijd, wel eens gedraaid, maar het
werd niets. De livc-uitvoering, waarop
Brud 1,e1fnota bene n,mwelijks te horcn is,
ja d.lar stonden I_ewd een beetje huiverig
tegenover." l1iezclfde Frits Spits speelde
een belangrijke rol bij doorbraak van de
Parijzenaar Alain Bashung. "Wij zijn een
aantal malen bii Spits langsgeweest cn

namen dan een stapel platen mee.
Omdat het er zO\'eei waren VTIH:g

hij wat wij leuk vonden. Wc
kwamen met Bashung
(Osez josépIJine) en daar
was hij meteen weg van. Hij
I.ei 'hier ga ik wat mee
doen'." Hl,t resultaat mag
bekend worden veronder-
steld, Osez joséphilw was
na Gisser la ~'oixde tweede
Franstalige hit sinds tijden.
De mcdewcrkster van de
Fransc ambassade geeft toe

dat het toeval in deze een gro-
te rol speelt. ~Ja natuurlijk, het

is allemaal wel subjectief, maar
toch, we zijn wel van plan de zaken

structurcel aJn te pakken. Wc hebben
ook contact gezocht met Herman van de

Velden, de man die de muzieksamemtcl-
ling verzorgt van Langs de Lijn en nu ook
\'an Radio Tour de France. Daarin wordt
natuurlijk al veel FrJnstJlige mU/.iek ge-
draJid, maar wij heb hen hem ervan kun-
nen overtuigen eens iets anders te draaien
&UI Charles Aznavour of Gilbert Bécaud.
Daar stond hij gelukkig wel voor open.
Hopelijk zijn Patrick Bruel of Les

terviews gegcven . .\-laar pas nadat hij bij
Ivo l"iehe op tv was geweest, was het hek
van de dam. De single werd alarmschijf en
uiteindelijk een grote hit."

Les
Negresses
Ver/I's

Patricia Knops, medewerkster van de cul-
turele afdeling van de Franse ambassade in
Den Haag wil niet zeggen dat Bruel zijn
successen in ~ederland louter en alleen aan
haar afdeling heeft te danken, maar voor
een deel acht l,e dat zeker het geval. "De
platenmaatschappij voelde er niet zoveel
voor om in hem te investeren. Als ze een
Franse aniest promoten verkopen I_emis-
schien 300 exemplaren van diens cd extra,
terwijl bij een Engelse of Amerika,lllse ar-
tiest dat al snel in de dui/_enden loopt. Dat
is voor hcn dus veel gunstiger," zegt Knops
begrijpend. "Wij hebben toen gezegd d'lt
wij hen wel wilden helpcn om Bnld mar
Nederland te halen. Hij is een paar maal
hier geweest en heeft een ,tantal radio.in-
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METALLlCA
Met.lljca
De trihutc to Freddie I\1crcury. de aan aids
overleden zan~cr van Quccn, heeft heel
wat goeds tot gevolg gehad. Sinds dic ge-
denkwaardige 20ste april doen wij het ,11.
leen nog maar md.
Zelfs Jan Soldaat gaat niet de deur uit zon-
d••..! een rubbertje in lijn portcmotlllaie,
sterkt,{ nog, hii haalt het cr zowaar uit als
het moment daar is. Ook Je optredcmlc
groepen heeft het concert voor 'aids-
awareness' gt'CIl winJcicn."n gelegd. Dd
Lcppard scoorde t'en hitje. Guns 'n ro~cs
zelfs een hele grote l'n m'er de cd.verkoop
van Quecn zdf moeten hl."t maar helelllaal
niet hehhen.
Een andere profiteur van het concrrt
was het uit louter Queen-fans be-
staande 1Ietallica. De1.c
Amcrika,mse hand kon in hard.
rockkringen al langer op OnV(lOT-

waardelijkc steun rekenen, hun ge-
lijknamige ed ging ook al wat lan-
ger in grote hoeveelhedt."n over Je
toonbank en met zo nu en dan een
singletje haalden ze wel eens de hit-
parade. Gelukkig waren 7,edaarbij
ook kien genoeg om Nu/hing else
matters op Wembley te spelen. Een
welverdiende top 5 notering was
het resultaal.
De single toont het kwartt."t van ziln ru,>ti-
ge, melodieuze kant, zoals Tile IlIIforKit'ell
ook al had gedaan. Maar wals een beetje
met al band betaamt is er meer; de stt."vige,
strakke, zompige, supersnelle hardrock die
7.0 kenmerkend is \loor :\letallicl over.
heerst in de ovenge tien nummus.
Bekendste en beste nummer is Enter s,md-
mail, maar ook de rest m,lg er wezen. Ik
denk dat ik mijn haar maar weer et."llSlang
laat groeien.

RIGHT SArD FRED

Dat de çd i, opgedragen aan Jimi Hendrix
is nog m,lar een vall de \.err:lssingen van
Up, de debuutceedee \.an het Britse trio
Right said Fred. Dat oppervlakkige niets-
zeggendheid toch hijzonder aangenaam
kan zijn, i, een andere. Dl.'epl'y diPP)' is
zo'n liedje, dat maar niet uiT je hoofd wil
verdwijnen en daarhij ook no~ eens wei-
gert te vervelen. Ht."Tzelfde gold voor de
e("rdere singles Don'/ talk, illst kiss en het
relativerende 1'm foo sex)'. Het klinkt alle-
maal zo gemakkelijk, dat er wel heel lang
over nagedacht moct ûjn.
Het7.elfde geldt voor ht."t imago van het
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drietal. Krullebol Roh :\Ianzell bedicnt de
gitaar, terwijl de kale broertjö RkhJrd en
Fred Fairbrass respectievelijk de lang en de
akoestische gitaar \'oor hun rekening ne-
men. Hoc verzin je het. NJast d(" mllzikal("
inspanningen van het dricral werkt nog een
reeks gastmusici mee aan Up. Waar zou de
cd and("r, al die uit("rst danshare ritmcn
vandaan mO("ten halen?
:\1aar goed, Up mag d'lIl ("nkde verras,in-
gen bevattcll, het is niet dé sensatie van de
jarell negentig. Het zal ook niet de geschie-
denis ingaan als de meest gevarieerde cd
ooit. Het valt hier en daar zdfs niet ml'e de
liedjes uit elkaar te houden. Daarentegen
Oevat Up wel enkde hed lekkere deuntje"
W,larmee j(" goed een lange, hete lomer
kunt doorkomen.

Jan Rot

JAN ROT .
Een zee van tranen

Het fenollle("n Jan Rot blijft aan de weg

timmeren. Naast zijn 'stukjes' in di\"Crse
tijdschriften (onlangs lelfs gebundeld tot
een heus boek) en een hogelijk gewaar-
dead optreden als televisiepre~.ntator van
("en ,erieus popprogramma, vond de twee
Itl("ter Ian~e zanger h("t maar weer eens tijd
worden voor een cd, ûjn vijfde als soloar-
tiest. Vanaf de vierde, Hoop en liefde, hedt
Jan Rot zich een voorvechter getoond van
ht."tNederlandse lied. Ook op Een :.ce 1'1111

trallell is de taal weer Nederland, en de stijl
smartlap.
De 7.anger heeft meermalen te kennen gege-
ven lich te Oevinden in het schemergebied
tussen Vader Ahraham en de Tröckener
K("ck" maar op Een zee vall trallell is het
luch m("er de oppersmurf dan de kecks.
Het drama ligt op de loer en Jan Rot weet
dat veelal treffend te verwoorden, in de
hoop een gelijkgestemde 7.icl in het hart te
raken.
Negeori("n liedjes m,lar liefst op Eell zee
tUil fralll'lI, variërend van rdatiepro-
blemen tot problemen in relaties. Niet
alles is even geslaagd, negentien tear-
jerkers is misschien wat tevet'! van het
goede en Jan Rot en ik lijken te ver-
schillen van mening ovt."r de vraag of
een sm;utiappen.cd leuk is voor een
keer (ik) of de dcfiniti("ve we~ is die een
talentvol liedjesschrijver moet inslaan
Uan Rot).

SHAKESPEARS SISTER
Honnon.1I yours
Nadat Siobhan Faher niet alleen
Bananarama, maar ook nog eens een
7.\Vangersehap \.eroorzaakt door voor-
m,tlig Eurytmic lhve Stewart had over-
leefd, achu(" zij de tijd rijp om zich met
MarcelIa Detroit te storten op Shakespears
sister. En hoe. De single Sta)' wekte niet al-
leen de toorn up van enkele (?) religieuzen
(in verband met de videoclip), het stond
ook nog eens weken- en wekenlang boven-
aan de Engelse hitparadt." (in verband nl("t
de kwaliteit). In N("dl'rland deden we de
prachtsingle schouderophalend af, hopelijk
treft de opvolger J don'f filrl.' een beter lot.
Ook dat is namdijk weer een vmnder-
schoon nummer, maar wel van een heel an-
dere orde. Overn'nkomst tussen beide is
echt("r de opvallende produktie, waar ove-
rigens de hele cd door wordt gekenmerkt.
De twee dames (Fahey voor de lang en
Ddroit voor de harmonica en de hoge ach-
tergrcnd stemmetjes) laten op HormOlldl1)'
)'Ollrs, hun tweede cd, een g("hed eigen, n;et
luder te ddiniëren, stijl horen. Bij de 7_US
van William spelen de hormonen bt.hoor-
lijk op en daar mogen we hlij mee zijn.
Shakespears sister klinkt niet als een band
die op het podium de pannen van het dak
speelt, maar op het kleine sl.hijfje weten ze
zc("r goed voor de dag te komen, met een
even gevarieerde als mooie cd.

E.ld).
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EUROPA EN HAAR VEILIGHEID

Van een samenhangende organisatiestruktuur is nog geen sprake

Dap/me

ONDER ONS GEZEGD L'II GEZWEGEN

Gezelligheid kun je wel ,,'ergctcn,
wat een druiloor dic vent,
bij hem is het woord collegiaal ccht onbekend.

Meen je dat echt,
wordt hij hier geplaatst!

Ik sprak hem nog laatst.

De NAVO, ooit opgericht in termen van de
eerste Secrrtaris Genera,ll Lord Ismay 'to
keep the Germam down, the Americans in
and thl' Rllssians out' is een overblijfsel uit
het bruusk afgesloten tijdperk van de
Koude Oorlog. De :-JAVO is een militaire
organisatie geril'ht tegen de \"Cmrmalige
Sovjetunie en zijn bondgenoten, welke zich
nu in partners zo niet Hienden gerransfor-
JIICl'rd hebben. De ~AVO-taak ook de
Duitsers eronder te houden is in een tijd
van de oprichting van een frans Duitse bri-
gade een anachronisme. En het gevaar van
een niet meer bestaande Sovjerunie tr be-
zweren is per Jefinitie unzin. De enige taak
die wd overblijft is de Amerikanen op het
Europees toneel te houden, maar de Haag
is wie da,u nu nog het meest op gl;'steld
zijn. Nodig vanuit een militair oogpunt is
het niet meer en zowel de Amerika'lIIse pu-
blieke opinie als de Senaat zien steeds min-
der nut in de Amerik,tanse aanwezigheid.
een opvatting die ook in toenemende mate
voor de Europese publieke opinies en rege~
ringen ga'lt gelden.
De NAVO ombollwenlot een meer politie-
kr dan militaire veiligheidsorganisatie, zo-
als ook wel de bedoeling is, \'erliient geen
schoonheidsprijs. Je kunt immers een mili-
taire olifant geen politiek vogelnestje laten
bouwen en doe je het lOch, dan wordt het
geen succes. Toch was de ;-.JAVO de enige
goed werkende - zij her militair-politieke-
organisatie na de Koude Oorlog.
\l;'e1iswaar was en is de KAVO een oplos.
sing op zoek naar een probleem. maar zij is

Europa? Ten aanzien van de militaire en
politieke veiligheid kennen we de NAVO,
de WEU en op afstand de VN en de CVSE.
Inzake de economische vriligheid de EEG.
Als hrt gaat om de juridische veiligheid
(bijvoorheeld .'v1enscnrechten) de Raad van
Europa, Na geconstateerd te hebben dat
Europa nog vcr wrwijderd is van een \'ei-
ligheidsstructuur waarbij in hun onderlin-
ge samrnhang de diverse vormrn van vei-
ligheid wordrn bevorderd, moeten we vast-
stellen dat op het gebied van militair-poli-
tieke, economische rn sociale alsmede juri-
dische \'eiligheid een aantal instellingen be-
staan, die (nog) mnder afstemming op el-
kaar, pretenderen hun of soms zelfs di' vei-
ligheid in Europa te garanderen.
De feitelijke situatie in Europa na het ver-
dwijnen van de Oost-West.tq:;enstelling en
het uiteenvallen van de Sovjetunie is die
\'an een veelhrid aan instellingen die geen
van allen dè veilighridsorganisatie voor her
zich naar het Oosten vergrotend Europa
zijn.

.DeNAVO

dl' kwestie van sociale veiligheid, te karak-
teriseren als Cl'n situatie waarbij dl' aan de
maatschappij inherente tegenstellingen nirt
zodanig omvangrijk rn manifest worden
dat daarmee de samenleving in haar voort-
bestaan wordt bedreigd, terwijl de politie-
ke veiligheid duidr op een zodanige mate
van politieke stabiliteit dat het heersend
politiek systeem geen daadwerkelijk gevaar
loopt, Militaire veiligheid is dus maar een
van de vele 'veiligheden' en voor Europa
niet de belangrijkste, dit ondanks de pro-
blrmen in Joegoslavië of de spanningen in
~Ioldavië. Overigens dient nog opgemerkt
te worden dat al die verschillende vormen
van veiligheid met elkaar gerelateerd zijn.
Zo zal het bevorderen van de ene veilig-
heid, bijvoorbeeld de militaire, ten koste
gaan van de economische en vervolgens
mogelijk tot arbeidsonrust en daarmee tot
sociale onveiligheid l;'n politieke destabili-
teit kunnen leiden,

• Feitelijke situatie
Wat is nu de feitelijke veilight.'idssituatie in

• Veiligheid
:\Iet het begrip veiligheid is het nog slechter
gesteld, als het gaat om de bepaling van de
inhoud. Wat is veiligheid? Veiligheid is dl'
zekerheid dat we gevrijwaard zullen lijn
van een of andet onheil. Maar wdk onheil?
Tot voor kon bestond het onheil, als het
om veiligheid ging, met name uit een vij-
and, die met militaire middden uitgerust
rrn meer of mÎnder ernstige bedreiging
vormde. Het ging dus om militaire veilig-
heid: een toestand gekenmerkt door de af-
wezigheid van de mogelijkheid dat een an-
dere staar met militair geweld de eigen
staar schade kon bl;'rokkenen. lnmiddds is
die militaire veiligheid van dl;' eerste plaats
verdrongen. Als het om veiligheid gaar,
ook in Europa, zijn cr nog hed wat meer
veiligheden, die zich aandienen. Zowel ob.
jectief als in de hoofden van de mensen is
milieuveiligheid een belangrijker onder-
werp. Overigens ook de economische vei-
ligheid, de omstandigheid waarbij het vige-
rend economisch systeem zonder kans op
ondermijning kan functionerrn, is van cru-
ciaal bdang. !\kde daarmee verbonden is

Wat is Europa en wat is veiligheid? Wat onder Europa te verstaan: Het
Europa van de Raad van Europa. het Europa van de EEG, het Europa van de
WEU (Westeuropese Unie), het Europa van de CVSE (Conferentie over
Veiligheid en Samenwerking in Europa), het Europa van de Atlantische
Oceaan tot aan de Oeral? Is het in deze tijd nog wel zinnig geografische ma.
ten te hanteren als het gaat om het aangeven van bij elkaar behorende sta-
ten: Ligt niet de V$ heel wat dichter bij Nederland in economisch, politiek,
cultureel, technologisch en religieus opzicht dan bijvoorbeeld Albanië?
Maar ook als wc ons tot de geografische kaart bepalen, dan nog is Europa
geen vaststaand geheel, ook al vallen de VS en Canada cr dan buiten en
Turkije erbinnen,

Dat ze hem voorbevorderd hehben,
hij heeft het met zichzelf wel getroffen,
er is er maar één goed en dat is hij,

Wat zeggen ze eigenlijk over mij?
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wAAR.OM C>oEN JUL.L.lé C>IE KERNPROEVEN

PAN NIET IN FRANI<R.IJK ?!!

*.••

wel meer dan de CVSE of de WEU een kant
en klare veiligheidsmachine, waarin ook de
Oosteuropese landen en Rusland hogelijk
geïnteres,eerd blijken. Dit komt onder
meer tot uitdrukking 111 de Koord
Al1antische Samenwerkingsraad, waarin
de NAVO-leden, de voormalige
Warschaupact landen plus de Baltische
landen en de uit de Sovjetunie voongeno-
men republieken (minus Georgië) zitting
hebben. Bij gehrek aan een Euro~se vij;llld
is de nieuwe NAVO-strategie met name gr-
richt op ctisisbeherrsing, maar moel dat
dan wel hinnrn het NAVO-gebird doen,
ht"tgeen impli..:rert dar de nieuwe laak dus
niet uitgeoefend kan worden in een belang-
rijk deel van de wereld waar tert,<:ht of ten
onrechte nieuwe crisc, verwacht worden.
In dl" crisis in Joegoslavië kan de NAVO in
elk ge\'al niets uitrichten, overigens ook dl."
EEG niet, die uiter;urd niet voor haar op-
treden aan het :-:AVO-gebied gebonden is.

• Europese Defensie?
Toch dient opgemerkt dat een toekomstige
Europese politil."ke Unie niet erg denkbaar
is zonder eigl."JImilitaire organisatie, hoe-
zeer bl."t militaire veiligheidsaspect ook in
helang afnremr. In ~laastricht zijn de EG-
landen overeengekomen een grmeen:><.:hap-
pelijk buitenlands en vciligbridsheleid te
ontwikkelen. een beleid dat echter niet mag
indruisen tegrn de a..:tiviteiten van de NA-
VO. ;-':U is bet duidelijk dat een dergrlijke
formule omwille \'an hCI compromis ge-
maakt is; niet allc landrn zijn immers cven
gecharmeerd van de ;-':AVO, die in feitl."ren
door dl." VS gedomineerde organisatie be-
treft. Een idee dat nog eens werd bena-
drukt door het 111 maart uitgelekte
Pl."ntagon-paper.
De EG is ovnigrns allang een Europese
veiligheidsorganisatie. maar dan niet op
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militair, maar op economisch gdlird. Op
dat terrein is de EEG qua veiligbeidsorga-
nisalie in belangrijkheid de NAVO in feite
allang voorbijgt'stredd.

.OcWEU
Over blijft dan met name de \X'esteuropese
Unie, de CVSE en de VNo Wal de
Wl."steurope,l." Unie hetreft kan worden ge-
zt'gd d;u het om een indertijd Jood gehoren
kindjl." gaat. dal nu na de Koude Oorlog
een aantal nirllwe kansen lijkt te krijgen.
Zo kan de WEU een hrug vormen tussen Je
EEG en de l'\AVO. In artikel 0, lid 2 van
'het Verdr,lg \'an 11;1astricht' wordt Je
\'{'esteuropese Unie verzoçht 'de besluiten
ell maatregelen van de (politicke) Unie wel-
ke gevolgen hebhen op deknsiegehied uit
te werken rn trn uitvorr te lrggl."ll. De
noodzakelijke prakti:><.:he regelingen wor-
den \-J,tgelegd door de RaJd in ovcrl."ell-
steJllming met dl" instellingen van de
WEU'. De WEU zal dus als een defensie-
component VJn de Europör Unie wordrn
upgrzet en zal 7.0 ook de te bouwen
Europese peiler van hl."tAtlantisch hondge-
noots(hJp verstevigen. Tot dat laatste is
rreds rerlirr besloten, zij het dat de
Europese pijler niet de bt,trokkenheid V,lt1
de VS hij Europ;] in gevaar mJg hrengen.

.OcCYSE
Valluit l."en progrösievr vi,ir is sterds dl."
CVSE (Conferentie over Veiligheid en
Samenwerking in Europa) als dè Europese
vriligheidsorganisatie aangekondigd. Hl."t
ging en gaat immers om een organisatir
waarvan alle Europese landen lid 7.ijn plus
nog Canada en de vs. Een organisatil." Jie
voor het einde van de Koude Oorlog ook
voor de Sovjetunie en de Oosteuropese lan-
den dl." mogelijkheid tot gelijkwaardige

participatie mei het Westen inhield. Maar
de l':AVO hleek meer attractief voor
Oosteuropa d:m de CVSE, die wel een \'er-
drag hehelst maar amper een werkzame or-
ganisatie. Inmiddels is echter een begin ge-
maakt met het optuigen van de CVSE met
ondermeer een eigcn st'Crelariaat, el."n con.
sultatiepro..:edurr hij crises rJl ern centrum
voor crisisprevcmie.
Op de duur 7.OU de CVSE dé \.eiligheidsor-
ganisatie voor en van Europa moeten wor-
dl."n. Voor eventude militaire vredesopera.
tics zou de CVSE dan grhruik kunnen ma-
ken \.an t'ATO-eenbedrn of troepen onder
de WEU-vlag.

.OeYN
Bezien wij echter de ontwikkeling op mili-
tair veilighddsgebied [(Jt op dit moment.
dan nll'ldl zich nog een andere veiligheids-
organisatie ook voor het Europee, toneel
rn dat zijn de Verenigde Natirs. Zij waren
het die uiteindelijk aan vredeshandhaving
in Joegoslavië kondl."n gaan doen. De
Verenigde Naties, horwel nog stl'cds voor
veel verbetering vathaar, hlijken ook voor
Europa datgenl." te kunncn doen. waartol."
kennelijk de EEG, CVSE, NATO en WEU
niet in staat zijn.
Hct gehccl aan veiligheid,organisaties in en
met het rekking tot Europa laat een geheel
aan institulies zien die overigens en in TOe-
nemende matl." nil."t los van elkaar kunnen
functioneren. Voorlopig is de veiligbeids-
structuur van Europa nog niet uitgekristal-
liseerd .. \har in de verdere toekomst zou
men kunnen dcnken aan een CVSE-or-
gaan, eventueel in brt kadrr van de VN
opererend en slechts in geval van nood van
NAVO- of \'{rEU-troepen gebruik makend.

Leon W'eeke
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RIO '92 .'vkDonalJs in !\..loskou en Peking wijzen
daar op. Ook tot ooit totaal gc'isoleerde
culturen, in GroenlanJ en op de eilanden in
de Stille Zuidn'e. is 'de heschavinJ,:' allang
doorgedrongen .

M r L.IEU -~c"" F E:.~E:.NTtE •••..
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• Mooie vrouw '•.
Iedereen z.iet nu, dat dat alles op een of an- '1-
Jere manier niet goed gaat, Maar \.erslaafd
als we inmidJels zijn, we kunnen er ook
maar moeilijk van af. Dat maakt de opstel-
ling van die politici ook zo llloeilijk.
Vooral omdat juist z.ij meer dan ooit pu-
hlieh' figuren zijn geworden,
Ot' massacommunicatie. Je televisie voor-
al, spedt hier een grote rol. Polirici. meestal
mannen nog steeds. zijn niet meer de men-
sen waarvan je l.'enS gehoord of gelezen
hebt. waarvan je buurman zegt Jat hij er
ooit eentje heeft gezien. Nee. iemand die
politicus wil worden of blijven. zo'n man
zit regelmatig midden in je huiskamer. AI
zappend kun je hem heel lang vasthouden.
Soms neemt hij z'n vrouw mee, vooral als
ze mooI IS. Of z'n kinderen ••11naar het uit-
komt,

Het nadeel van al dat publieke optreden is,
den zo'n man (meestal een man inderdaad)
te veel gaat zeggen, te veel belooft. Onder
het motto 'hoop doet leven', probeert hij
Je zaken V,ln een veel te optimistischl' kant
te belichten. Dat kan ook niet anders. dat is
z'n vak . .'vlet sombermanverhalen krijg je
geen stemmen. En met voortdurend de ca-
mera en de microfoon in de buurt is het bij-
na onmogelijk te beweren. dat het nu maar
eens afgelopen mO<'t zijn met almaar méér,
almaar beter. almaar mooier. ;llmaar snel-
Ier,

Het treft niet. Juist nu de me[l';en 'all ovcr
[he world' steeds minder van de politiek
moeten hebhen. gingen de politici vanuit
Rio met el.'n loudzware boodschap naar
huis. "Doe er wat aan." is die boodschap.
"ook al kost hel je popubriteit. ook al koS!
het je kil.'l-{'rs."
;\1isschien. heel mi,schien helpt het. Maar
juist de boodschap vanuit Rio is nu niet he-
paald datgt>ne waar de meeste mensen op
zitten te wachtl.'l1. Zeker in de westerse we-
rcld niet. Wie Je hoodschap uit Rio goed
vertaalt. heen het over matiging. verdeling.
dus inleveren. En minder dan ooit zijn we
daar eigenlijk collectil.'f lOe bereid.

Er heerst een soort algemene consumptie-
verslaving. Althans in onze streken. In it".
dl'r geval is er een stuwmeer aan wensen.
Juist de huiJige jonge generatie is de eerste
tien. Iwinrilt, dertig ja.Ir van ha;~r leven vol-
komen gek gemaakt door een samenleving
waar het allemaal l.'igenlijk niet op kon.
Reçlame. de hijna dagelijkse prijzenstroom
in tv-kwissen, het amhitiepatroon van ou-
ders en opvoeders. Onze life-style is een
soort exportartikel. .\1illarden mensen wil-
len ook wel et'ns. De rijen \.oor de

• Stuwmeer aan wensen

Er is veel gesproken op de mammoetconfe-
rentie in Rio Je Janóro en evenveel gefaxt.
gestencild. geJrukt. De schone schijn is
tenslotte vertaald in een einddocument
waarvan de goede beJoelingen afJruipen.
maar waarin de wil om het echt helelllaal
anders te gaan docn ontbreekt.
T o(h. toch is er Jie wimt. Geen enkele po-
liticus kan voorlopig nwer ;r;eggen Jat hij
het allemaal niel gehoord heek Wat dat
betreft waren de boodst"happcn te duide-
lijk. Over de gevolgen van de wanverhou-
ding tussen arm en rijk in de wereld. over
het effect van de bevolkingsexplosie, over
hel milieu dat er aan gaat en de natuur. die
in dat alles wordt meegesleept. Nee. ge-
hoord moeten de politici het allemaal heb-
ben, e\.enals al die anderen die zich in de
economie, in de gezondhódswrg. in het
militair apparaat. in Je kerken opwerpen
als leiders van de samenleving.

• Winst

De tijd gaat snel. 'Rio'ligt al weer weken achter ons. UNCED, de conferen-
tie van de Verenigde Naties over milieu en omwikkeling. Cetouwtrek over
werelden van verschil en de onzekere wekomst. Over gapende kloven in het
dagelijks leven ook. De magnetron in de keuken en de goot van de sloppen.
wijk. De komst van de computer op de basÎsschool in Meppel en de eerste
echte wereldbol op het schooltje ergens achter Manilla. De intensive care
van een gemiddeld streekziekenhuis in West-Europa cn het ontbreken van
een eenvoudige injectienaald of een hansaplast je in een dorp in Somalië.

Rio, de vergaderzalen zijn ,tlweer leeg, de
spandoeken weg, de cameraploegen naar
huis. De straatkinderen van de hoofdstad
van I~raljlii:' ht>bben weer wat van hun vrij.
heid terug, als ze niel om andere redt>nrn
verjaagd worden of kapot gest"hoten,

Sombermanverhaal èn enorme uitdaging



Kindarm heel/'elnl in de Derde Wereld mot'ten reële kilnSt'lJ kri;Kt'l1

SOl1lmi~en hehhen de moed. Die ze~~en dat
zoiets als méér en heter en sneller steeds
meer energie kost, stet'ds meer C02 in de
atmosfeer brrngt. Dat dl' ,Iardr daardoor
langzaam opwarmt, de zeeën stijgen en een
flink aantallandell op drn duur ver7.llipen.
Inclusief Nederland. Maar de handen krijg
je daarnlor niet echt op elkaar. Ieder
Nederlands doelpunt hij de EK netekcnt
rmarioned merr.

• Gevaarlijke video
De televisie <lIsm.K'htig medium. Ook \'oor
meer realistis<:ht' politici. Maar dezelfde
audio-visllrie technirk spedt sommigen
van hen stevig uit balans. Op video kan im-
rtlt'rs hijna allrs hewaard worden, En op-
nieuw afgedraaid en hekeken. Daarmee ligt
het eeuwi~e verschil tussen woord en daad

S\'n1!Jo/ell Uif de Stille ZuidUt,. hec/ oude
eillturen gaan a .l.ln als het u'esters l.:r:(pil-
troon U"t'reldwi;d d(J(Jr~l'/

wel erg op de Iocr. Onjuiste voorslellin~en
van zaken, praatjes voor de vaak, leugens
om hestwil, draaierij; ze worden door dl'
techniek en ook in toenemende mate door
de Journalistiek genaddoos af~estraft.
De mensen in de hlliskanlt'r 7.irn het, welt'll
het, gaan cr op let tril, Juist door die met'r
attellle houding slijt hrt geloof in oprrcht-
heid weg. 'Ze zoeken het maar uit,' klinkt
cr &ln. \'\'akkere mensen vervallen dan in
een SUOrtapathie, en na mii dl."7.ondvloed.
Die kan daardoor nug wel eens eerder ko-
men dan de mensen lief is. Zie het broei-
kas-effect, zil' d.: stij~ende leeën. De huidi-
~e ~t'neratie jongeren maakt het nog mee
als wc de wetenschappers moeten gdoven.

• Bierviltje
Toch dwingt 'Rio' tl}[ maatregelen. Die
gaan rr ook komrn. Het kan gewoon niet
andl'rs. Want nirrnand zal ontkrnnen dat
het allemaal heel hard gaat. Een nadeel is,
dat onze tijdrekening te kort schiet om het
allt'maal te beseffrn. Een gelond, wt'sters
mensenleven, zeg 70 tot 80 jaar, vinden we
al héél lang. :\'laar in de loop van de ~e-
schiedenis, la,H st,lan dt' loop van de na-
tuur, i~ dat a!lem"JI niets.

Een bierviltje is veel en vrel te klein om al-
lemaal op ce schrijven hoe snel de wereld
verandert en welke ~e\'olgen dat heeft. De
hevolkingsgroei schrijven wc op dat viltje,
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de ontvang van de steden, de afvalberg, her
verlies aan plante- en diersoorten, het ge-
hrek aan drinkwatt'r, de o7.onlaag, de zure
regrn enz.
In Nederland wrrd dl.' laatstr dertig jaar al-
leen al de mest vall 7.egen tot een soort na-
[iona!e ramp; de auto smoort in 7'n eigen
file; onderwaterbodems zijn vuiler dan
ooit.
En dan is er nog OllS rigen bevolkin~spro-
hleem; we 7.ijn eigenlijk niet meer bereid
onze bejaarden en lieken goed op te van-
gen. De zorg loop[ terug, een teken dal de
druk in dl.' samenleving toeneemt: ieder
voor ziçh en God voor OIIS allen.
1bar niemand wil eigenlijk in zo'n samen-
leving wonen, dat is wel duiddiik.

• Een beetje lef
Daarom is de boodschap van 'Rio' toch
heel belangrijk. Het zet om met beide he-
nen op de grond; "Waar zijn we nu uitein-
delijk mee bezig?~ Rio was en is wereld-
wijd t'en rege!rechlt' uitda~ing voor de poli-
tici, hun kie7.ers en alle mensen mrt een
bretje lef, Dat laatste mortrn wc dan ook
maar ophren~en. Het 7.al goed zijn onze
toekomstdromen ie['wat terug te schror'
ven. Maar met die beide benen op dl' grond
kan het Jllemaal ook heel aardig zijn,

IJ



DEZE ZOMER IN DE BIOSCOPEN

Amerika voert de boventoon, Nederland doet tege nzet

-: FILM IN--'1•
: KORT---

HIli/I, ,~t<1f1e/,'n Rellé 1'<1/1 't Hof in 'Flodder in Amerika.

Of het nu ccn lange hete zomer
wordt, of ccn geheel verregende aan4
gelegenheid, en of de bioscoop dus
verkoeling moet brengen dan wcl als
schuilplaats zal dienen, cr valt weer
genoeg te genieten. De Amerikaanse
suprematie op het witte doek is 004
ontkoombaar, maar Nederland stelt
daar in elk geval één geheide troef
tegenover: Flodder is terug!

FLODDER IN AMERIKA
Di(k ~1a3S hedt zijn critici ahijJ het gras
voor de voeten weggemaaid JOOf met zijn
publieksfilms geen enkele prerentie voor rc
wenden. Toen hij les jaar geleden de fami-
lie Flodder introduccl."rJc, een a-sociaal ge-
zin dat een kak huurt kWJm terroriseren,
was duidelijk Jat hij mikte op een brcl'J
publiek en dat hij daarvoor bereid was vcr
te j;aan. De film hkek een enorm succes.
Maas toonde zich een nuduere Hollander
door niet onmiddellijk in te haken op dat
~rote ~eld met l'en haasrig in elkaar ge-
flanst vervuIg. Hij wachtte rustig zes jaar,
tekende alle ideeën die hem invielen op en
creëerde zorgvuldig <."en tweeJt"
FloJderfilm, die hij in AlTIl~rika situeerde.
Eerlijkheid gebicdt me te zeggcn, dat het
script van onwaarschijnlijkheden ,lan el-
kaM hangL De film is gemaakt in Jezelfde
stijl als de eerste, met veel vette grappen,
veel gewaagde stunts en opnieuw de' kari-
katurale karakters die het puhliek indertijd

w gretig in het han sluot. De familie wordt
dit keer in het kader van een cultureel uit-
wisselingspf()~ramma voor een jaar naar
Amerika ge'sHlUrd, tot I;rote opluchting
van het gemel.'ntehestuur. Al op het vlieg-
veld van Ncw York raken ze begeleider
Sjaak, Je sociaal werker, kwijt, om vervol-
gens per abuis te worden aangl.'zien vour
een Jelegatil.' bl'üngrijke Russische medici.
Vooral met deze \.ergissing vraagt ~1.las
wel erg veel van Jl." verheeldingskracht van
zijn puhlil.'k, maar alla, het is vakantie en
we willen lachen ... Als het foutje eenmaal
wordt ontdl.'kt, z.ijn Jl.' Flodders inmiddl.'ls
het Plaza llotel al uitgemikt, en heeft niS
Kees een baantje gevonden in een striptea-
st"-tent. Het feit Jat de zoon van Je presi-
dent verliefd up haar is geworden, komt af
en toe ook best goed uit. :\elly Frijda als
.\la Flodder, Huub Stapel met blonJe vet-
kuif als Sjonnie en T:njana Simic als dl'
welgeschapen zus Kees, ze zijn er allemaal
weer bij. ),1ogmaals, 't is amusement, meer
niet. .\Ioet kunnen.

WAYNE'S WORLD
:\og meer pretentieluos plezier valt er te
bekven bij Way"e's \'('orld, een jongens-
filmpje Jat in Amerika een waanz.innig suc-
ces bleek, en een veelvoud van de he,>chei-
den produktiekosten opbra,ht. Twee jonge
knulletjes hopen met hun televisie-show
het grote puhliek tc bereiken. Een van hen
\.crliest zijn hart aan een mooie popzange-
res en spant zidl dus ook in om haar hij

zijn grootse plannen te bereiken. De film
telt veel verwijzingen naar andere films,
maar ook naar bekende ,ommercials. Ook
de 'orrupte produo.:enten in televisie.land
krijgen er flink van langs (verrassend rolle-
tje van Rob L.owe). Kortom, lekker melig
dus.

KUFFS
San Francisço kent lIog altijd de PutTOl
Specials, een sourt particulier politiekorp'i

V.i.ll.r. G<1rthA/Kar, Roi) l.oll'e en ,I"fike
Myers it, 'W<lyne's \'(,'orld'

dat de middenstand moet beschermen en
dat h'llvt'fwege Je vorige eeuw wcrd opge-
ri,ht. Christian Slater '>pedt in Kllffs een
jonge losbol die de wijk van lijn broer erft,
n'lJat die voor z.ijn ogen is neerges,hoten.
Hij heeft al slld door J.n hij Je moorde-
naar op eigen kracht lal moeten ontmaske-
rl."n, want veelmcJewcrking krijgt hij niet.
En politie-agent ben je ook niet van de ene
op de anderc dag. 't Zou een middelmatig
pief-paf-poef-filmpje zijn geweest als dt"
jonge SLIter er niet zo'n aardige hoofdrol in
had gespeeld. Regie voerde BnKe Evans.

LETHAL WEAPON 3
Zonder nu opecns een knieval te gaan doen
voor ao.:tiefilms. lethal \X'eapon 3 is een
lllUSt. Toegegeven, er komt veel geweld in
voor, maar dat is in een Amerikaanse poli-
ticfilm onvermijdelijk. De heide hoofdrol-
spelers • .\-Iel Gibson en Dallny Glover, ma-
ken van deze derde aflevering, evenals V<ln
de heide zeer suceesvolle voorgangers, eeh-
ter weer een feest om naar te kijken. Ze zijn
zecr serieuze en toegewijde politiemensen
die grote aiminelen a,hter de broek zitten,
maar het is het teamwerk tussen de beide
mannen onJerling d,I[ de films huizenhoog
uittilt boven alle andere films in dir genre.
Deze keer komen ze op her spoor van een
voormalige ,ollega, die I1U goede zaken
doet door in beslag genomen wapens V,Hl
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AnllJbdla Sciorra (I) en Rebecea De Momay 111 'TlJe I',md Ihar Rocks Ihe Cradle'
MON PERE CE HEROS

het politiekorps te verkopen aan bendes.
Danny Glover, de oudste van de twee eops,
lit tegen zijn pensioen aan en wil 't een
beetje kalm aan doen. Maar Gibson stelt
hem natuurlijk weer voor de meest onver-
wachte verrassingen. De balans tussen
ernst en humor, de oprechte toewijding van
de politiemannen, de technisch volmaakte
afwerking en de vele adembenemende
stums maken dat James Bond nooit meer
terug hoeft te komen! Richard Donner te.
kende opnieuw voor de regie.

In de thriller The Hand that Rocks the
Cradle worden een paar eigentijdse 'items'
aangesneden. Om te beginnen is daar een
gynaecoloog die een nieuwe patiënte op
een zeer onhetamelijke manier onderzoekt.
Dat is helaas niet nieuw, wel het feit dat de
vrouw hesluit om de man aan te geven.
Dan volgen cr nog drie aanklachten, en de
arts schiet 7.icheen kogel door het hoofd.
Zijn eigen HOUW, ook zwanger, krijgt een Chris/ian Sla/er elf Milla Jovovieh ill 'Kuffs'
miskraam en ziet opeens haar wereldje vol-
ledig instorten. Ze zoekt een zondehok, en
concentreert zich op het gezinnetje van de
eerste vrouw die haar echtgenoot aan de
paal nagelde. Ze biedt zich aan als kinder-
meisje,wordt prompt aangenomen door de
nietsvermoedende jonge moeder, en begint
dan stap voor stap aan een diaholisch
plan... De film is traag van opbouw maar
in dit geval werkt dat uitstekend, want
door die gedoseerde spanning verslapt de
aandacht geen seconde. Her knappe is ver-
der, dat je ondanks alles wat de oppas aan-
richt, toch ook nog wel een beetje medele-
ven voor haar kunt ophrengen. De mannen
in het verhaal zijn ofwel onbetekenend of-
wel onsympathiek: het gaat uitsluitend om
de krachtmeting tussen de beide vrouwen.
Natuurlijk legt de oppas uiteindelijk het
loodje, want een dergelijk verhaal vraagt
toch om een moralistisch slot. Prachtige
rollen van Annabella Sciorra als de moe-
der, en Rebecca De Mornay als de getrou-
bleerde oppas.

CRADLE
THE HAND THA T ROCKS THE

Zowaar twee nieuwe Franse films deze zo-
mer, en allebei de moeite waard ook nog!
In de vakantie-komedie Mali Père ce Heros
gaat gescheiden vader Gerard Depardieu
met zijn veertienjarige, weerspannige doch-
ter Veronique naar Mauritius. Eenvoudig
is anders, want een tiener anno nu noudt er
zeer eigentijdse manieren op na. Eerst
krijgt paps het weinig verhullende badpak-
ie van zijn oogappel te verwerken, daarna
blijkt dat dat nog maar een voorproefje is
van wat hem nog meer te wachten staat.
Om indruk te maken op een plaatselijke
surfheld, vertelt ze namelijk dat ze niet met
haar vader maar met haar minnaar op reis
is, en dat ze nog door de politie gezocht
worden ook. Een beetje geforceerd is het
scenario hier en daar wel, maar Depardieu,
langzamerhand uitgegroeid tot een kolos
van het type Marlon Brando, speelt zijn zo-
veelste glamrol als de vertwijfelde vader.
Heel geestig is een scene waarin hij samen
met zijn kind onder het balkon van haar
vriendje staat en haar vertelt wat ze zeggen Gerard Depardielf en Marie Gil/ain in 'MOlt Père ce Heros'
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CASABLANCA
Voor de echte fans tens!ottt: deze lomt>r. al-
leen 11\ Amsterdam, een repri~e vall n.n van
de beroemdsle films aller tijden:
Cas,I!J1<11ICiI waarvoor ,\IÎchad Cuniz in
I 'N6 een Oscar won, HUl11phrey l';og,Ht
speelt een nachtc1uheigenaar in
Casabl.lnca, Ingrid Hergman is lijn vroege-
re geliefde, die hij tl'rugziet ,lis ze me! ha,u
echtgenoot die in het \'erlet lir, ('el1 lUe-
vluchrsoord zoek! voor de I'M.i's. Bergman
en Bogart moeten opnieuw afsl,heid nenll"n
en 0, W,H levert dat l'l'll mooi verdriet op.
De film is al jaren geleden op video ver-
schenen, maM de liethehber weet d.u er
maar één plaats is waar zo.n juweel volle-
dig tol z'n recht komt; op een groot doek,
maar d,m wel liefst in een kleine hios..:oop.

van de verhalen, maar doet ook haar voor-
dl'cl met dl' adviezen die de oude dame
haar gedt voor ha,IT eigen situMie. 's Is al.
lemaal heel erg Amerikaans. maar er wordt
prim;l geadcerd en humor en tragedil" wis-
selen dkaar in een mooie habn~ af, Jessica
Tand)', hijna negentig, kreeg n'n Oscar-no'
minatie voor haar rol.

De mollige Kath)' Bates hl'cft na dl' Oscar
voor haar allereerste filmrol, in '~Iisery',
niet over welk tl' klagen. Gelukkig maar,
want l.e hlijkt een aanwinst voor het wiHe
doek, en mer haar gevulde ge,<;talte ook een
troost voor ,11 die Amerikaan~e vrouwen
die gebukt gaan onder her graatmagere
s..:hoonheidsidea;11 daf daar geld!. In hit'"
Green TOIII,lIoes speelt Ihtes een w,lt ou-
dere, ongelukkige VToUW m('! een onge'inte-
ressel'rde m,m el! een eerprohkem. [n het
hejaardentehuis waar h,lar rante haar
voortdurend de dem uit schopr I,odra ze
hinnen is, m.ukt ze kellnis met een anJne
oudere dame die wel hlij is Illd haM ;un.
weligheid, Ze raken in gesprek en de oude
vrouw verleir over haar jeugdjaren, In
flashhacks I.ie k dan hoe twee vriendinnen
zich sl;landt: proheerden te houden in een
van de zuidelijke ,1,1Il'IJ van Amerika in de
jMen dertig. De hCl-oekster genie! intelIS

FRIED GREEN TOMATOES

ken. Liefde en sO\:iale hewogenheid, plus
een grote dosis avontuur en doorzettings.
\'ermogen, kan dat nog misf Nou, ;lf en toe
••••,d. 0(' film is vccl te lang en ook hlijkt
Tom Cruise me! zijn hloedeigen echtgenote
Nicolc Kindm'lll op hl,t witte doek geen ge-
lukkige comhinatie re vormen. Ook lijn
enkelI' ,>Cl"IWSonnodig hard en hloedig:
Crui~e komt d(' cer~te maanden van zijn
,'crhlijf op Amerikaanse hodem aan de
ko~t ,lis bokser en &laT heeft regisseur Ron
Howard. vndt>r toch een zachlIllocdige re-
gisseur, op een merkwaardig onevenwidl'
rige n1<lnier uitgehaalJ, zodat je de enorme
opdonders die de )(mge avonturier te ver-
werken krijgt, hijna lijfelilk ondergaiiT.
/l.bar de episode waarin hij eindelijk geld
genoeg heeft om naar Okbhoma te reilen
en een stuk land te claimen, is overJonde-
rend en doet daarbij nog cens hed authen-
riek aan. Cruise hlijkt voorts een voortref-
felijk ruiter en dat [c\err ook hl'eI meesle-
pende plaatjes op, Ecn wonder overigens
dar lO'n peperdure ster zelf in ilzingwek-
kende snelheid O\'cr de prairie mag galop-
peren: mel'stal sleekt de verzckering daar
een stokje voor!

Van een geheel ander kaliber is het histori-
sche drama InducIJine, De film hegInt in
I ')]0, als het COllllllunisme tl,'ual in het
wenmalige IndO\:hin,1 de kop opstet:kt en
eindigt in 1954 mer de wapenstilstandcon-
feremie in Genève. Daarhij kwam neen
definitief einde aan Je koloni.lle overheer-
sint; door frankrilk, Cathcrinc De11l'u\'e is
Je n:rpersoonlijking van de Franse aristo-
cratie in haar rol van eigenares van een Uil-
gestrektl' ruhherplamage. Ze heeft Je in-
landse docht •.•r van verongelukte vrienden
g•.•adopt •.•enl. Dat llleisje lal later het com-
munisme omarIllen l'n 1,0 de helichaming
van de nieuwe tijd worden. Ze raakr het
kind kwijt aan haar jonge Franse minnaar
en moet accepteren dat ook haar eigen le-
ven een ollafwendhare verandering I,al on-
derga;Il1, Prachtig •.•lokaties. veel gUl'd ge-
documenteenic historische scenes plus een
hernieuwe kennismaking met Deneuve die
IJleer allure lOont dan ooit, maken de film
tut een ouderwetsc helC\'enis.

FARANDAWAY
Fans \'an Tom Cruise, een van de duurste
stl'rren van dir moment, kunnen hun h;ur
ophalen aan Far ,md AII'<I)'. Ook al zu'n
ouderwets aandoende film, waarin een ar-
me lerse hot."renzoon, \'erhinerd over her
optreden \'an de landheren in lijn vader-
land, de wijk neemt na,lr Amerika, Hij
doet dat samen met de d(K'hter van de
grootgrondbezitter die zijn vaders huis we-
gens wanhetaling in hrand heeit laten ~te-

Af,)r"" tultist' 1'arka /'1/ Af,)r" Studrt
;\1,)sterso/l (bOI'ClI), K'ltlry BJtes ell Jessifd
Tand)' (o/lder) in 'Fried Gr('/'Il Tomatoes'

mON: een grapje dat vt."rwijst naar di •.•,1Il-
dere film waarin hij LU pr;lChrig op dreef
W;lS, Cyrano de Bergerac.
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CARTOONISME

Afillicent is een hruisellde FTOUW en
van we/ke kant je hailr hek ijkt, weer-
galoos mooi. Iedere ges/achtsTiJI,e man
wordt dan ook prompt llcrllefd op
haar, nIaar doorgaans tevergeefs.
Mil/jeent is regelmatig lid l'all een of
andere sekte, (lie haar uerhiedt meer
dan ofJfen4Jkki$e omgang te hebben
met lieden, die met lJ/ï aie sekte staml
ingeschreven. Het aarltal sekten,
waar z'/,o.voor kortere of lJ/18cre tijd
haar t /lishal'en ['mld, ziJ'1 zelfs
voor haar niet meer ;11 de juiste
[lofgorde 0/) te noemen.
Soms l'crscheen zij op verjaarda-
gen, in prachtige zijden gewaden,
klellrig en behangen met kettingen
cu ringen, dan weer was zij sober
en z~dig ge/mld ;,/ eenvoudig zwart

~UonJe'I"k' 'd I . b" f'lterr1f • 15 lilt e JOU ,was 'I ( Je
sekte de lel/ze. Alaar zij blijft on-
danks alles, begeerlijk.

Tijdens een feestelijk gebeuren, een
opening van een schilderijen tm-
toonsteffing meen ik, werd
Mil/icent voorgesteld aan Jan. Jan
oogt sloom, mailr er zit een kO/J-
IJie op, kun je wel zeggen.
Iemand (luisterde Millicent in
het oor: 'fan is cartoonist!'
Mi/licent's belangstelling barstte
ter plekke /tit haar COCOII. Ql/dsi
/lonchalant scJmifelde zij naar
de nabijheid Vdll Jan en zag ten-
slotte kalls ha,lr brandende
vraag af te V/lren: 'jij ben! aan-
hanger van het cartoomsme?
Wat behelst dat eigenlijk pre-
cies?'
Jan, bekend met het feno-
meell Millicent, overzag
bliksemsnel zijn mogelijkhe-
den, rook zi;n kans en trok
een ocwlt gezicJJt.
Hij leidde voorzichtig
MiWcent naar een afgelegen
hoek, keek sl}iedend om zich
heen, verzekerde zich e"'all
dat ook niemmui zich heimelijk ach-
ter een dertig centimeter hoog IJalmpje
had verborgen en sl"ak toen (luiste-
rend: 'Dat is niet zo eenvoudig uit te
leggen, het cart{umisme gaat hèè{
dIep.'

Ali/!icent's agell begomlen te glinste-
ren, haar mond ging open. Jan voerde
stilaan de spanning op: 'Wil cartoonis-
ten komen regelmatig bij elkaar en me-
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diteren dalI gezamenli;k.
Wij zitten muisstil Ol} de grrmd, ill de
lotushouding en af en toe horen wij ie-
ma"d m de lach schietel;. die heeft er
weer een, weten WIJ da".'
'\'Fat heeft-ie da,,?' l'roeg Millicent, zij

greefJ met beide handen /an's arm. als
wilde zij beletteIl, dat hIJ weg ZUil Jo-
pen, haar in een verscheureniie OIlwe-
tendheid achterlatend. ~
'Een grap!' zei Jan, 'Zo iemJnd heeft al
mediterend een verlichtende grap. als
een soort visioen ontvangen, hij ver-
wijdert zich diskreet en gaat de grap ill
een belendend vertrek vlSIlJliseren, op-
tekenen als het ware, vastleggen voor
het nageslacht. Daama voegt hij zich
op kO/lsevoeten weer tllSSCll de ande-
ren en mediteert verder,
Na afloop roepen allen in koor: 'SAUL
STEtNBERG is groot en RONALD
SEARLE is zijll I"ofeet!' Waama ie-
dereen gelouterd naar hl/is gaat.

Jan zweeg opnieuw lang, als l!erkeerde
hij in hoger sferen. Maar ltil een poosje
schudde hij zijn hoofd en sprak:
'Sorry. maar dit is niet de plaats en het
moment, om uitgebreid op het car-
tOOI/isme ill te gaan. De betrokkenheid
van cartoonistelI bij elkallders proh/e-
men, hlln gemeenschapszin, ik zou er
uren (wer bll/liell praten en vooral
{wer de verrijking die het in iemands
leven kalI brengen, maar als ie er meer
over wil weten ...•
Millicellt knikte geestdriftig.
'Kom dan zaterdagavond bij me langs,
dan kan ik je met lectuur eli video.op-
namen !Jet een ell allder verduidefij-
ken .•
Millicent zei nauwelijks tot zaterdag
te kIt/men wachten.

Ook I'oor Jan waren het lange da-
geit, maar ei"deliik was het zover.
Met drie voordeel/Jakken kaarsen
had Mi de iuiste sfeer weten te
scheppen, een keur Fan grammo-
foonplatenlag naast de video-af-
stand bedieni"g.
Stipt acht uur ging de bel. Jan
sprong naar de hal en rukte de
deur open; daar stond
Mil/icent, mooier d<lll ooit.
temiddetl van zeker twintig
jonJens en meisjes I'an het.
zelr.de slag.
M,lficent riep opgetogen:
'Toen ik in onze commune

lIertelde l/I1n het
C.-artoonisme. l~'as iedereen laai-

end enthousiast, ze wilden allemaal
mee, daar heb ii; toch geen moeite
mee, met ie gemeenschapszin?'

Willy Lohmanfl
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WETENSCHAP EN TECHNIEK

lAatst hoorde ik iem,md uggen d,u het
goede Vall de technische wetenschJppen is,
dJt wat u ontdekken ook gerealiseerd kan
worden. Dat is nog eens wal allders dan
wat die wetenschappeIl herl.'Îken die het
over wehijn en geluk hebben. MaJr "ete-
keilt dit tW, dat wat de techniek kalI, ook
mag?
Als het //Iogeli,k is 0111 lJ<1cteriënte rmtwik.
kelen die miljoenen mensen kunnen dodelt,
mogen ze dan nok geproduceerd worden?
Als de wetellsdJilp in sta,;t is om biina on-
bereikbare plalletell te bereiken, is dat dan
ook go('d? £n als men in één operatie hart,
longen en lel'er krill transplanteren ell een
leven kan redden, moet dat dan geheuren?
Ten koste f'an primaire menseliJke b(.hoef-
ten die l'oor miljoellel1mensen in de werdd
nog d.1gelijks Iliet umrden ven'u!d?

Dit ;:ijll;:0 maar een paar l'oorhee1den 1'(/11
wat de wetenschap zw/l'ermag. De hWlla-
nistische traditie ill het westelI gaat er l/an.
lIit dal dillKen ten lIitlmer gehracht modelI
worden als dat l'oor de ontwikkeling f'(/II

de mens noodzakelijk en goed is of omdat
het 11I00iis of f'rel/gde brengt. Dit mlt niet
altijd samen met wat de wetenschap lIa-
streeft, uhr niet als die eell doel in ;:ichuIf
is geworden. Men stl/l/rt hedemendage een
raket .Ie lucht in met e('n CD aan Imord,
waarofJ boodschappen stJ,1II vun el/kele
el/ge uJrdbelj'oners f'oor het gel'u! men
dertig melkwegstelsels l'erder niet-aardse
wezens zou tegen komen. Je weel tenslotte
maar 'Hwit.

\Vat technisciJ moge/ijk is moet ook ge/Jeu-
reil, ook alwordell iJumanistisc!Je (of reli.

gielf;:(,)waarden met voeten getreden. Dat
wat kali is goed, ook a/lig je daar l'iJltien
jaar voor in coma. De techniek zag dat het
goed was ell ;:ij TIIstte niet. HieTllit bliikt
dat de technologie OIISeen ethiek bn'ngt
die er lIiet Iinor de mellsen is, maar SOI1lS
;:elfstegen melIselI. Voor een oorlog hoef je
de deur allliet eens meer uit. Je ut de com"
fmter .1.111, drukt een knopje in, blieb-blieb,
en weer een heel bataljon of een prOl'illcie
uiteengespat,

Wetensc}wp en techniek betekenen l'oor de
mensheid olltzett('lId I'eel als zij de wereld
en ha<lrbewoners een kwaht,;tief bl'ter 11'-
veil kUllllen bieden 1'11 de wereld !Je//Jenom
een pl'l<ltSte worden waar het goed toeven
is f'oor iedereen. Wetenschap ell techllo/o-
gil' die ertoe bi,dragell dat mensen de mo-
gelijkheid hebhen om Imll identiteit te vin.
den ell te hehoudell, in plaats van dat ze die
moeten lIitlel'erell I'Jnwege I'er<lllderdeso-
ciale of politieke systemen. We he/Jbell een
mense/iJke, lj'drme wetenschup nodig die
zich 'Iiet los v(/n de samenleving, mddr mei
het oog op de sam('nh'l'ing 01lfwikkelt.

Frt'ek Pol

JOE.GOSLAVIË
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Visitekaartjes
De oplossing van de vier vergelijkingen in
het juninummer luidt als volgt: conduite"
gedrag; complex" geheel; intentie" be-
doeling: intellect" \'erstand.
Hierbij weer een viertal visitekaartjes,
waarbij het heroep van del,e mensen kan
worden gevonden door alle letters van
naam en woonplaats in een andere volgor-
de te letten.

O. Kin

I I
[). lest

Erp Rog

G.Opo

I
B. Piper

Gade Schinnen
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TOPSPORTERS UITGEBUITt

In 1974 werd door de Haarlemse uitgeverij De Spaarnestad 'De Slag om het
voetbalgoud' uitgegeven. De Ncderlandsclftalspclcrs togen woedend naar de
rechter. Zonder hun wcstcmming warcn allerlei afbeeldingen gebruikt om
hel bock te verluchtigen. Later was cr nog de affaire Krol cum suis tegen
Panini, dat iets soortgelijks had uitgehaald. En nu is cr het rapport
'Exploitatie van topsporters'. Achttien jaar te laat.

Hans van Wissen

• Sponsors
Kennelijk waren de sponsors zo happig dat
al spoedig confiicren uitbraken. De beken-
de sponers kregen een individuele sponsor,
bren we zeggen Sony, maar de hond ging
toevallig in zee met Philips. Het is een heer'
je moeilijk om met heide merken op je shirt
te lopen. Om dit probleem te lijf te gaan
werd een echte hougieraar Spon en Recht
ingeschakeld, die er Jus ook niet echt uit.
kwam. 1taar hij schreef wel een rappon
mer de pretentieuze litel 'Exploitatie van
Topspotten', dat inderdaad deed terugver-
langen naar die goede oude tijd van de
plakplaatjes.
De beroepsvoetballers en voormalige ama.
teuratleten worden op één lijn geplaatst. Ik
denk eerlijk gezegd dat het bij de besten in
die categorieën wel mee valt met de exploi-
tatie. Als je de salarissen, inkomsten en
starrgelden hoort, lijkt vaak eerder her te.
gendeel van exploitatie aan de orde. De
enige (wergebleven vorm van uitbuiting
vind ik eigenlijk zoals het bijvoorl'lCeld in
de schaatshond leek te gaan. D,lll krijg je
tijdens interviews zo'n hoofd te zien waar-
bij de ene helft hestaat uit een neus en
mond en de andere uit een muts met
Aegon. :\1aar zelfs dan denk ik: wie zich zo
dom te kiik laat zetten, moet het ook maar
zelf weten. Bij Aegon laat ik me in ieder ge-
val niet verzekeren.

Internationaal Olrmpisch Comité gedwon-
gen hun kunsten voor niels te vertonen. En
al zaten er nog zo veel bonzen op de eretri-
hune t'n vergaapten z.ich nog zo veel toe-
schouwers op de schelling zich aan hun
verrichtingen, ze za~en cr geen cent voor
terug. Zelfs niet eens erkenning was hun
deel. Geen wonder dat tijdens de
Olympische Spelen van 1968 zwane atle.
ten een zwarte vuist hieven, nadat ze het
podium waren beklommen. Amerika juich-
te om hun prestaties, vooral als die ver weg
geleverd werden, maar weigerde iets aan de
maatschappelijke discriminatie te doen én
te betalen.
Minder erg was dat in r\ederland. Zeker.
Er was nauwelijks rassenwaan, omdat
:-.Jederland in die lijd slechts één ras kende.
De rest was leuk ánders. Het ras van de
topsporters behoorde niettemin tot de cate-
gorie lilliputter: aardig om naar te kijken,
amusant voor een avond of desnoods een
week, als je er \"ervolgens maar nier meer
naar hoefde ómkijken.
De Nederlandse amateursport ontwikkelde
zich in weerwil van die imeresse, maar het
duurde tot 19H6 voordat het IOC definilief
het woord 'am:lteur' op de schroothoop
van de geschiedeni'i gooide. Terstond
openden z.ich voor de Olrmpische atleten
nieuwe perspectieven. Er werd al wel eens
onder tafel betaald, maar nu konden ze
openlijk worden gehonoreerd en wat be-
Llllgrijker was: sponsors werven.

inZIcht: zou die Wilkes dat nou allemaal
gOl'd vinden? :\1aar waarschijnlijk vund die
man het gewoon leuk. Ach, en hij voctbal.
de net zoals Kees Rijvers, [ol,:h ook een
paar jaar in het buitenland, waar hij be-
hoorlijke bedragen verdiende. Wilkes zou
er nooit zijn opgekomen om cnige vergoe-
ding te \"fagen aan de uitgevers van al die
plakplaatjes. Dat veranderde in de jaren ze-
ventig. En ik vond het eigenlijk terecht. Je
moet mt't je tijd meegaan. Kapitalen ver.
dienden d\.' dubieuze bedrijven, die een fo-
tograaf naar \.'\.'nvoethalwedstrijd stuurden
en die het plaatje vervoll;ens in hun reep
wuhbels of zak wobbeIs stopten.

• Amateurs
Geen enkele rechtsbescherming hadden die
voctballers. En nog minder emolumcmen
I;enoten de zogenaamde amateursporters,
de schlemielen van het geheel. Later, toen
de voethallers hun eerste rechtszaken had-
den gewonnen, ging mijn sympathie naar
de amateurs uit. Ze werden door hun
bond, door het l':ederlands of

Hel is nostalgisch I;czeur, maar onbe-
dwingbaar is de behoefte om terug te keren
nJaT de tijd dat een gigantische ruilhanJd
beswnJ in de plakplaatjes van Abt" Lenstra
en Frans de ~tunck. Zelf deed ik er niet
aan; wij spaarden exotische sj~arctten-
doosjes (Chief Whip en Playcrs), vierkante
doosjes of halve, met tien si~aretten erin.
Of liever eruit. Wam wc rookten natuurlijk
niet, we kregen die doosjes van vaders en
ooms. De vierkante knipten we doorrnid.
den en als onze verzameling groot genoeg
was, speelden we er een soort kaartspel
mee.

• Commercie
Toch keken we wel enigszins afgunstig
naar die kla,genoorjes met hun eindeloze
plakboeken. Het jongetje dat Faas Wilkes
'had' werd met afgunst bekeken en bewon-
derd door de schuchtt're meisjes. Maar ik
kan me niet herinneren dat Faas \'(!ilkes
ooit een cent aan die handel heeft verdiend.
Ik dacht wel eens en misschien had ik toch
een soort vroeg omwikkeld commeróeel

EGO I JUl.VAUGUSTUS 1992 21



'PIJN IS GEN OT'
Wielrenners in mooie verhalen
van Jan Siebelink

Peter Post. Stt'ven Rooks. Gert-Jan I
Theunisse, Johan van der Velde en JooP
Zoetemelk.
Hoewel, gesprekken, Siehelink neemt ruim
de rijd voor beschrijvingen van de omge-
vingen. voor hespiegelingen over de ge-
schiedenis van de renner zoals hem die tot
aan de ontmoeting voor ogrn stond. En
JouP Zoetemelk ziet hij alleen maar, hij
doet geen p0l;ingen om dele weinig
spraakzame oud-renner te spreken, ook
niet als hij hem hezig ziet ,un de har in zijn
(Zoetemelks) hotel. Dat geeft niet, hrt pot- ••.
tret Jat Siebelink schildert is er niet minder ••••.

Een van de aardigste romans die ik vorig jaar las was Aan de overkant van
d~ rh,ier..~chriiver: Jan Siehelink. Sichclink is ecn goed schrijver, c'.1. aarzelt
met om 1.11" kunde ook aan andere onderwerpen dan romans te wilden. In
feite treedt Sicbc1ink dan op als journalist, dat wil zeggen: hij treedt de wer-
kelijkheid tegemoet en gebruikt slechts de gegevens die hij aantreft om ccn
verhaal neer te zetten. Ook dat kan Siebelink goed. Wat verder van Siehelink
geweten moet worden: hij is een fervent Eend-rijder, een automobilist van
ccn uitstervend soort dus.

De l!lIs Vo.llISl1llllo.lDiJlI ••

-om.

• Erik Brcukink
Siehelink praat ook met Erik Breukink, dit
jaar wederom kanshrhber voor de Tour-
overwinning, hoewel sommigen denken
dar hij daarvoor net niet goed en hard ge-
noeg is. Onzin natuurlijk. dat laatste, voor
wie weet wat Breukink in 1988 in de Giro
d'ltalia presteerde. Hij won toen de etappe
over onder meer de Ga\.ia, waarin renners
half bevroren uit Je koers stapten, Johan
van der Velde een half uur op die berg in
een auto zat bij te komen van zijn onder-
koeling voor hij weer verder kon. En Erik
Breukink was hard. die kecr, Jat kan hij
dus zijn. Nel als zijn toenmalige ploeglei-
der Peter Post dit' Breukink, die in Je ijsre-
gen een afd,lling van \.ijfentwintig kilome.
ter naar de finish mo~'sr maken, géén ge-
voerd jaek wenste te gevrn omdat, aldus

r
• Wim van Est lil
\looi zijn de ~.erhalcn vooral ook omdat zt'
niet de sportman als sportman, maar Je
spUrlman als mens cemraal stellrn.
De oude Wim van Est die zich bij wedstrij-
den nog graag laat zien, en handen schud-
Jend dr parcoursen rondgaat maar die na
het overlijden van zijn vrouw ern droe\'ig
man is geworden - ondanks z.ijn glorieulC
sponverlcden. ondanks zijn zakelijke suc-
ces. En Van Est herft sinds kort een soort
ruzietje met \X/out \X'agtmans, ook al zo'n
groot renner uit de jaren vijftig. het ga,\[
over enkele rientallen dakpannen, mis-
schien een paar honderd gulden.
Als je leesr hoe Siehelink dit kleine ruzietje
llecrzet, krijg je bijna de neiging om die
twee oude bokken op te bellen en te zeg'
gen. mannen, doe niet zo kinderachtig, jul-
lie heb hen S,llllen zo veelm<.'egemaakt, dat
kan toch door een paar dakpannen niet
stukgemaakt worden!

• Slachtpartij
Het gaat van het Spaanse Jaca naar Val
Louron. over 2]1.5 kilomd("r, mer 5 .:ols,
daaronder de Aubisque en de Tourmalet
(teringhergen, bn ik uit ervaring meede-
len). Siehc1ink sl.:het>top prachtigr wijze de
sfeer in de bus tijdens de erappe. Soms zijn
de renners direct te zien, op andere mo-
menrrn morten de passagiers het van tv-
beelden hebben. ,\laar êén ding wordt al-
lengs duidelijker: Jantje Siemons. de zeven-
emwinrigjarige renner, z.al het moeilijk
krimen. \~'anr hij is geen klimmer.
Al snel is duidelijk, dat de etappe een grote
slachtpartij wordt. Ved rellllers raken al
gauw op enorme achterstand - onder hen
Jan Sicmons. Op ccn gegeven moment
wordt in de hus de tv uirgt'schake1J.
.\Ioeder Siemolls hoopt maar, dat Jan hiJ
een grote groep achterblijvers kan aanslui-
ten, een 'bus', die door de org:lIlisatic nooir
wordt uirgesloten wegens tijdsovcrschrij-
ding, twinrig, dertig reoners uit de koers,
dal doet men nin
En inderdaad, Jan komt met de bus aan, op
tijd overigens.
Zijn gezicht :{dl onder smerig ~'et, vies
zweet bedektl' zijn lippen. Uit eell gewollde
hand si!pdde bloed. Zijn gezicht 'mei ogen
1'<111 elders' drukte niets lIIar lIit, Wo.lS al
Imlg I'oorhi; dl' st.lat lI'<larill IlIelI zich moe
of leeg of uitgeput poelde.'

• Kijken en luisteren
Zulke dingen noteert Siebclink, l'lI hij no-
teert zt' perfen. Daarom is PiJn is genut
zo'n leuk boek. Siehelink kan niet ,Ineen
goed schrijven. maar ook goed kijken en
luisteren.
Het hoek lll'var ook nog gesprekken met
hik Brcukink, Wim van Est, Jan lanssen,

een andere renner, tot dertig procent ener-
gie kan hesparen. Tot zover het knechten-
werk.
Siebc1ink mag mer de familie Siemons mee
de luxe bus in en maakt een zware
Tourerapp~' m~'r. In de vooravond daan'an
praat hij met Jan Sirmons. dir niet aan
winnen denkt - hij is knecht, maar zjch af-
vr,wgt of hij de finish wel halen z.aL

• Knechtenwerk
Het l'chtpaar Siemolls volgt de Tour ml't
extra bdangstelling, omdat hun zoon, Jan
Siemons, beroepswielrennrr i." in dr TV:\I-
ploeg van Cees Priem. Jan Siemons is
kne<.:ht. En n'n knecht is een belangrijk
deeltje van het raderwerk dat een wieler-
ploeg goed doel draaien. Een knecht zorgt
voor de kopman, Koud? Af laten zakkt'll
tor de ploegleidrr.,wagen en ren jack voor
de kopman halen. Heet rn droog? Idem. nu
om water. En, vanz,e1fsprt'kend. tllssrnduor
dr kopman hegeleiden. Door het peloton,
stceds voor hem rijdend, zodat hij altÎjd
een wieltic hedt om aan re ziften. zoals dar
heet. De kopman wordt door de knechten
uir de wind gehouden - tijdens de wedstrijd
wordt daar niet ovrr gcsprokrn, maar
windtunnelprocven hehben uitgewezen dat
een widrrnner die uÎr de wind rijdt achter

Het is diC7.clfd{'"Lelijke Eend, die wc al op
Je eerste pagina van Siehelinks onlangs
\'crschrnen bock Pijl/ is genot aantreffen.
Siebelillk helandt dan op het parkeerterrein
van Saun;J Diana, een oorded te Zundert.
Daar maakt hij krnnis met Frans en Corrie
Siemons, die hun huis van plezier uitbaten
als eerlijke middenstanders, zij het dat ze
rr, zo hlijkr, een aardige grijpsruiver aan
overhouden. Genoeg tenminste om zich
een luxe dubbeldeksbus te kunnen vt'roor-
loven die te1krnjare de Tour de France
volgt, als volgwapcn van de ploeg.Prirm.

V.r.'1./. Kliri!l'l'r Jo.llISiehelink ell de renners
Johml vall der Velde en Erik Drel/kink
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Een h,mdreiking l'1l11RelIIs la Reek I'oor JiJn
Sielllons

I'o~t, rrn winnaar niet in een jack aan-
komt.

• Peter Post
Bij diezelfde Perer Po~t gaar Siebclink op
bezoek, in dlt."ns bil na pn)[Serig, volkdig
wit ingerichte huis. Ze drinken goede wijn
en Post vertelt over de slagers vakkennis die
hij nog steeds heeft en over hoc hil, van sla-
grrsknecht, wielrenner werd. Door hard te
zijn, voor zichzelf, voor anderen. Pmt was
koning der Zesdaagsen, won dl' k.lSst."ien-
klassieker Parijs - Roubaix in ren nog ,tl.
tijd ongeëvenaarde recordtijd, ma,lr wildt."
meer, Zl.'w hij tegen Siehelink.
'Ik ge/lil't als ik k.:ll/wi,mel/. ,\1.1arwim",n
is niet ge/weg. Ik geniet als ik mijn teXl'1l-
staruier wrsla.' En dan klaagt Post owr
huidige n:nners, die niet écht lijken tI' wil-
Jen winnen, en zeker nit."t elkc wedstrijd
waaraan 1.1' meedoen. Zoals ~lerckx wel
det'd. En I~ernard Hinault. En Pt."ter Post.

.Johan van der Velde
Siebelink hedt ook een winnaar opge7.0du
die het nouit is geworden, Johan van der
Velde. ~Ienselijkt."rwijs zou Van der Velde
ook dit j,lar nog de Tour de fran..:e hebbell
kUllnen menilden, hij is nog maar 35, jon-
ger dan bijvoorbeeld Duclos I.asalle die dit
HlOrjaar Parijs - Roubaix won. Maar Van
der VriJt', dil' in 1980 al~ me •.•stt."rknn:ht
JooP Zoetemelk aan dl' Tour dt." !'ran..:e-
overwinning hielp, was niet opgewassen tc-
gen lijn eigen succes. In 1982 werd hij der-
de in de Tour, hij won [wl."l.'m,lal het pun-
tenklassement in de Ronde van Italië, hij
was hel idool van vrel wiekrlidhehbers
maar hij raaktt." v•.•rslaafd aan de pepmiddr-
kn, vt."rloor conditie rn l.elfvertrouwen, Oll-

derscht."iddr het ver~chil russen mijn en dijn
~teeds minder en kwam voor de re..:hter en
in de ge\'angenis terecht. Zijn kapitale huis
is hij kwijt, hij werkt al" pijpfitter, woont
met zijn g•.•zin in een huurtlar. Dat kan ook
g•.•beuren, mt."lern topsporter. ....misschiell
heb ik door miin t.llelll toch te U'eilli~kims
gekrexen om echt h,mi te worden ... ' con-
dUt.kerr Van der Vridr over zijn nt'erg,lIlg .

• Tour de Francc
Tl' \'Cri talent om echt hard re worden. Wat
zou Jan Siemons er niet voor over hebbrn
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Ze hebbel/ me hier bij 11 neerKezet. omdat
ik niet wil schieten.
Kijk, eiXellli,k wil ik he/em,wf niet in
diel/sl. II/.:lardat moet, ja toch ... Dat ze mij
een iaar lan~ dwarszitten I'ind ik best,
maar schieten doe ik niet. NII niet en /louit
niet. Ik wil wt'l etell I'oor Zt' koken, of
schoonmakelI, nOt'm 1II.:l,lrop .. ~faar ze
kriixen lilt' niet zo Kek dat ik ga schieten.
W'al moet je '1011 /liet zo'n u'apell? Een
bedje stoer doen. l\hm, deze jongen mooi
niet.
Als 11 ze /lil el'en /'ertdl dm ik alles wil
dot'rJ, maar niet schieten, d,m is hel IJrt)-
blet'fll misschien opgelost.
Ki/k, ik bell lIiet teg('/l dienstplicht. Eli ge-
wetensbezwaarde, zoals de ser~eam zegt,
ook niet. Gestoord heli ik ook /liet, dus
mb S-.'i. Net ,71s iedere gezondt' jonxell
ha.:lfik erval/ dat ze me een ,aar fang als jo-
ker gebruikelI. maar a la... ik wOIm JIO/l
eenmaal ill]\'ederlalld.
Ik k,m 's aW)lfds Jlaar hllis met die DOV-
kaart, dus dat is het probleem lIiet.
Als de diensttijd erop zit kan ik terug bij
mijn ollde b..1<ls.We staan Of! de markt /liet
hakkersgOl'd. Nou moet je je I'oorslcllen
d,u ik tol 1111 lol' ~ezellig /liet mensen om
bell ge~alln. AlI1JJ.' praatjes IIId iedereen.

0111 van dat talent llIaar e•.•n zweempjc te
hebben. Zodat hij eens één k•.••.•r ern toUf-
etappe lOU kunnen winnen, in plaats van er
zich, na g•.•dane knrclnenarbeid, alleen
maar zorgen over te makrn dat hij voor de
tijdslimiet binncnkomt.
Siebclink hreit ecn muui boek geschreven,
ovrr wielrenners van uitrcnlopende gene-
ratics cn uite •.•n!opend karakter. Elkr wie-
lerliefhehber lal het, zeker nu een aamaJ

Of ze nOIl Nederlallder zijn of Turk, of
Chi/lees of 1~'lItdali ook, ik I/i"d mensen
prachtig! D.:lt klinkt misschielI ll'd gek lIit
de mOlld I'a" ZO'/I ~rote kerel als ik, maar
ik heb soms het idee dal ze allemaal een
beetje v'lII/IIij zijII. Dat ik 1'dII:;e hall ...
Nou ia... weet je, mellsen zijn bdd/lgriik
f'OOrme. Héél helan~rijk. Ik heb wt'i t'ell
grole hek, maar al die mel/sell ziill eell dt't'l~
tie van mijn 11.'1'1'11.fll 1/11wil/eli ;:1'me leren
hoe ik menselI dood moet schietelI. Dat
kan toch "iet. Ik kali loch niet zegxell;
'daar zit eell velll die ik nid keil ell dil.'
schiet ik dood onul.lt de rexering dat goed
vindt', dat kan toch nit.t? Ik keil die llli lWI
de regering niet. En dali zou ik, omdat die
vindt dat de ander I'erkeerd is en dood
1110et,moele/l schieten ... Dat kan lIiet, echt
niet! Zoiets doe ie nit'l, daan'oor let'f je
niet. Ik wil alles voor mensel/ doen, I'oor;:e
zorgen, 1101'/11maar op, ma.:lr ik ui nooit,
I'our nit'lIIl1l/d, IerelI schieten op mt'/lsell.
En kOIll ,1It' er niet mee aall dat het karton
is wallr ik op schiet, want dal weet ikzelf
u't'!. Ddt is liet zo iets <l!s schrikdrdad om je
/IIin ulte'I. Je zet het er neer, zet ht,t niet
JJ'I, 1Ihlllr als je het nodig I'il/dt kan het
we/. Ik wil niet in :;0'11silllatie komelI. Ik
kan nooil zoiets doen. /lel is toch lJresehik
als je zit,t dal mensen dit, ooit bI/reu lI'aren,
boodschapIJen hij elkaar dedell, u'ie weet
same/l eell pilsjt' drollkelI, elkaar nu afma-
keil zoals in Joexos1,Il'ië of noem mIlIIr op
W.:larin dl' wereld.
Dat hoort lIiel ;:0 te zipl. ik u'il er ill iedt'r
gt'f'al niet aall mee dnell.
Kllnt 11nOIl /liet tegen ze zeggen dat ik Iliet
gek heli, of dwars, of geu'etensbl.'ZlI'aarde.
Dat ik gewoon niet wil schieten, I/Iaar I'oor
de rest wel Xt'WOOlIhl dienst wil? Dan is
het /!roiJIeem toch zo opgelost?

WIKLA

van dl' geilltt."rviewden wrer in dt."Tour de
France rijJt, willen lezen. Maar geen enke-
le liefhebber van goedgeschrevt'n \'erhalen
kan h~'1 ongelezen laten mct de smoes dat
het maar over sport gaat. Daarvoor zijn de
verhalen van Siebelink tr mooi.

Jan Stuof

Jan Sit'bt'iálk: l'lill is gel/ot. Meul('11hofr.
AmsterJ"m 1992. IR9 bh. Gei'/i.f 24,90.
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De hier af!'\cdrukte gedichten zijn cr
slechls twee van de hondcrdtwimÎg(!)
uit de onlangs verschenen bundel
EenzanK van Elly de \Vaard. Hel is de
zev'cnde, en lOt nu toe omvangrijkste,
bundel \'ao een van Nederlands succes-
volste dichteressen.
Elly de Waard (Bergen N.H., 1940)
werkte als recemcnte popmuliek voor
de Volkskrant en Vrij Nederland en pu-
hliceerde gedichten in o.a. De Revisor
en De Gids. Bij uiigeverij De Harmonie
"crschenen ook haar eerdere dichtbun-
dels Arstalld (1978), Luwte ('79), Furie
('81) - die alle drie herdrukl moesten
worden - Strofen ('83), Een wildemis
van verbindill!;"" ('86) en Olloo/tooijng
('88). Uitgev'cnj Kwadraal brachl haar
Achttien l'crtalinKt"1 uit van gedichlen
van Emily Dickinson. Verder stelde ze
enkele bundels samen \'an de '~roep'
dichteressen De Nieuwe Wilden ill de
Poëûe.
EellzanJ;beslaai weer voor een grom
deel uillndrin~ende - veelal wanhopig
aandoende -liefdespoëzie, die door de
afwisselend felle en tedere sensihiliteit
enorm blijh intrigeren. De !7otere open-
heid, van inhoud èn slrukluur, draagl
daartoe eXlra bij. Elly de Waard's sub-
dele en beeldende spel mei de taal
maakt dal hier opmeuw heel \'eel te ge-
nieten \'ah.
Eli)' de Waard: Eenza"g. De Harmonie,
Amsterdam 1992. 168 hlz. f 34,90 (FS)

EENZAl<.lE Ilarci~, tere

~oIJaal, die daar zo
dapper in de koude

~taa!, gescheiden van
de overige narcissen-

ben je op t:en veldtocht
zoekgeraakt?

wat is bel dat
je zo afzonderlijk maakt

en datje in de bittere
wind het sit:r1ijk

neigen naar elkaar van de
anderen moet missen?

pionier?

DE sparretakken
zijn stijve

beverstaarten
een waas van nJp

ligt op de naalden
zo vluchtig of

de adem
vall een haas

er is blijven
hangen; zo'n beetje

als bevroren
adem aan

bebaarde wangen
en duizendmaal

het snorren van
snelle vleugeltjes

in de wintcr\uchl
- het dak

van het allene
huis waarin

de dichter dicht
en zucht is met

zilver van maanlicht
bespannen

We ft'urn ill Nederland mrt I'elel/.

We kOllell vaak ,/eulfde dingen.
VO(}fwerpell die in de reclame zi;n: kledillg
die dit seizoen 'in' is.

De t.v. l'()orziet ons ti;dens dt' ,Il'tmdllrell
l'all deulftll' informatie, of hOlldt l'e1enop
dezelfde manier hezig.

Welke muziek we moeten draaielI wordt
OIISelke week verteld ill de rop-tiell.

Er wordt gezegd: de politiek<' partlien IJe-
girmell stt'eds meer op t'ikaar te /iiken. Het
l'erschil tilssen links ell rechts l'l'rt'a.:lgt.
Het l'erschil ill aanpak I'an i'lederlalldse of
wereidprobft'lIIell door .ie l'erschillende
politieke richtingen is minimaal.
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Eell duideliike ft'vensol'ertlligitlg is zeker
I'oor de meeste lOl/gemelIselI lIiet meer aan
de orde.

Het werk of het beroep ~'allmeI/sen speelt
zich df ergens ofl eerl imlltstrietcrr/'ill uf in
massale kantoTl'II.

Het lel'ell dat de doorSIIel' Nederlander
leeft, f:aat steeds meer /i;kell op dJt l'ml die
vele alldere Nederlanders.
De ene Nederlallder gaat stceds meer op de
,mdere Ii;ken.

Maar hoe moet ie'mand 11011loch het gevoel
kriigen/IJOuden dat lJi; als indit'idu h(,eI
IIl/iek t'tI de moeite waard is?
Waaraall kali hit die overtIliging ollt/enClI?
\l;'at zi;n werk inhoudt, daar hebben ma<1r
enkden zicht of!. Wrat eCII opleiding be-
helst, wie /t'('et .iJar 11011 iets I'allaf buitelI
de directe studiegelloterl?

Het hldh'idu is als het ware steeds Illeer
allolliem, /ijkt steeds meer op alldere il/di~
l'iduell.

De doorsIlee mens ui het moeteli hebben
vau et'n stedg olltu'ikke!de persoonliikheid
en eell ndaste omKel'inK die h'm of ha,u
wel ziet zittCII.

,\1,lar als ;1'lVJt dllt I)f'trefi pech hebt, wat
dali?

En dali hekmipt mi; hct get'oe/ dat het 1'1'-
lell lIiet lukt om t'oor zichzelf dat gevoel,
dat zicht op zidnelf t'n z;'IlI!la,lr moge/i;k-
hcden, overt'ind te houdeu. Het gel'nel ook
dJt I'elen zich lIiet gOt'd I'oe/ell, zich mis-
SClJie'lI wel Iliet thuis poelerl m dit
Neder/alld, omdat /lil' zo op elkaar zi;n
g,Mn li;kclI.

Klopt er icts l'an dit sumbere gel'oel l'ml
mi;?
\Vat tlellk ;ij?

Sft'l'en

I' \. IIU\\n Ut IW,
,iulI' \1\\\\ 1\
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WAAROM ROOMSER ZIJN DAN DE PAUSt
Rinze Kingma van Delft Instrurnents over
de boycot, Defensie en nieuwe wonderen
Delft Instrumcnts. eens hofleverancier van Defensie, maakte \'orig jaar door
Amerikaanse sancties een diepe duikvlucht. Het kwam het concern op ccn
verlies van bijna 80 miljoen gulden te staan. Maar de turbulentie is volgens
presidcnt~dircctcur Rinze V. Kingtna (47) voorbij. Het bedrijf is 'vernieuwd'
uit de strijd gekomen, aldus Kingma in een vraaggesprek met EGO-mede-
werker Rien Rohijns.

paratuur aan Irak, De boycot van de VS die
daar begin vorig jaar op volgde deed het
hele bedrijf maandenlang op zijn grondves-
ten trillen en resulteerde tenslotte in een
d;;lling v;;ln de omzet met hijna zeventig mil-
joen gulden en een verlies van ongevCl'r
viiftig miljoen.

"Hier ligt nog een nachtkijkcrric.'
I~ijna misprijzend lijkt Rimc Kingma
ernaar Tl' wijzen in de showroom van
Delft lnstrumcnts. '~bar JaM .... met
een breed armgehaar gaat hij langs
Je wanden, 'daar liet u waar we
voornamelijk mee bezig ZlIn',
\X'ervend loopt hij langs vernurrige
medische Îmtrumcnten die hem niet
1,elden de term ';;Ihsolutt." topkbsse'
ontlokken. Trots hlijft hij stilstaan
hij enkele apparMen voor f}"siother;;l-
pil". 'Alle sporters op de Olympische
Spelen in B;;Ircelona worden hiermee
straks behandeld en opgelapt. Dar
z,11ons een wereldnaam bezorgen.'

• Vies van Defensie?
Nadat uw bedrijf zolang op
De(ellsieordcrs In:c(t geteerd, Iiikt
het Il-'eI of I/ er illeens I'ies 1'(111 bent?
Nee hoor, zeker niet, Wij hehnen
geen principiële ideeën on"r
Defensie. We hehhen er ook niks tegen.
~Iaar we wilden er als bedrijf ;;IUeen niet
door worden overweldigd. We wilden al
jaren een andere richting inslaan. Delft
Instrumenrs staat voor veel meer dan het
leveren van militair materieel.

Dan moet het 11 gesloken hebhen tvell de
Icwring van lIt/ch/kijkers aalt Irak Delft
lnstruml'nts mm de rand vau de .lfgr/md
brdcht?
'Het was alsof mijn wereld instortte, toen
ik er van hoorde. ~teer dan d;;lt zelfs. Ik
wens her niem,md toe zoiets ooit mee te
maken. Al mijn haren zijn cr grijs van ge-
worden en ik weet nu als geen ander, wat
lropenj;;lren ûin. Zoien; geheurt ons ook
niet meer. '\(,'e hebben tlU I.OWel waterdich-
te schotten gepbatst, dat het memelijker-
wijs niet meer kan.'

Hoe beef/lilt' bedrijf de klappeIl verwerkt?
'De company is er heter en sterker uitgeko-
men dan we erin zijn gegaan. \X'e hehben
een helangrijke transformatie achter de
rug. \'('e zijn een wrnieuwd bedrijf. Het be-
sef, dat Delft Instruments HlOral ,iviel be-
zig is, dringt nu overal door.'
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Ril/U V, Kil/wna: 'ne/ft ln>frumel//Sst<la/
I'oor !'eeimeer dali he/lel'erClI1'<11/militair
ma/ait'eI'

• Afhankelijk
Tot 1990 was Oldelft nog voor zeventig
procent afhankelijk V;;lnDdensie-opdrach-
ten .. \Iaar het bedrijf lonkte al jaren naar
ue ,ivicle markt, De kans om zich daarop
beter te nestelen deed zi,h voor dOOf de fu-
sie nJl>t de andere Ddhse precisiewerker ,
Enraf :\'onius, dat zich juist in die sector
had geprofileerd. 'Reide firma's w;;lren te
klein voor tafellaken en te groot voor ser-
vet; aldu, Kingma, 'DoOf samen te gaan
kregen we in fén klap het goede draag-
vlak.'
Door de fusie daalde het militaire a;;lndeel
In de omzet van het lIIeuwe Ddit
InstrumellTs al dire't naar veertig procent.
Op het ogenblik is het nog maar tien pro-
cem. De medis,he tak (bijna 50 procent) en
de industrieel-wetenschappelijke poot
(veertig proCl'nt) lorgen voor het lceuwe-
deel van hl,t bl.drijfsresuitaat.
Des te harder kw,lm de klap aan, toen
bleek dat via de Belgische do,hter Instrubd
t\merika,lIlse herexportregcls waren over-
treden bij de levering van warmtehecldap-

• Afbouwen
Bell/u eige,zliik achteraf niet blii, dat 11 de-
ze kaakslag 'uht gekregen? Het stelde 11 in
staat snel/er dan de bednelillg was IIWde-
fellsiepofJ/ af /1' bouwelI?
DM klinkt me te cynis,h. Het klopt dat de
onderneming versneld door het proce, is
gegaan, dat ons steeds voor ogen ,tond. Als
alles een hele tijd a,hrer de rug i" zou Je
misschien heel afstandelijk kunnen zeggen
dat het V(lor de lange termijn goed is ge-
weest. .\har nu alles nog 7.0 vers in het ge-
heugen zit, ben ik lOver zeker nog niet, We
werden gedwongen dingen te doen die we
niet wilden. En het ligt niet in de aard van
een ondernemer zich door externe om,tan-
digheden iets te latt'n opdringen. Door de
afhouw van de dcfcT\<;iepoot moesten hil-
voorbedd hoc dan ook medewerkers af-
doeien, ~u hehben we d;;lt in een jaar moe-
ten doen, terwijl we er ;;Inders twee of drie
jaar de tijd voor hadden kunnen nemen.
Dat heb ik 'lis I.eer pijnlijk ervaren:

U duet enigszins I'erungeli;kt, mildr men
kan ook zeggen; eigell schuld, dikke hlli/.
Toen u eell f.1illie/e Belgische ollderneming
overnam, knn u - ge::iell de lossi' replIMtie
I'all dit I,md ill de wapenhandel - ellende
['erwach/ell?
'Dat is generaliseren. Het Belgische hedrijf
is misschien wd het modernste dat we heb-
ben. Hun holografie is bijvoorbeeld werke-
lijk uniek. We hebben na het faillissement
delen van dat bedrijf kunnen overnemen,
die qua synergie perfect bij ons pasten en
passen.
Er is gesu~ereerd, dat wij ma;;lr wat aan
hebben gerommeld. Dat is een zeer on-
rechtvaaniige en onjuiste benadering. We
hehben inderd;;lad een pa;;lr n<lChtkijkers
aan Irak geleverd, maar dat wa, nog voor-
Jat er sprake was van een Golfcrisis of -
oorlog. In die kijkers zaten enkele
Ameribanse onderdelen. lhannee bleken
we Amerikaanse herexportregels te over-
treden. rout, daar niet van . .\-bar we heh-
ben geen regels van het Amerikaanse mi-
nisterie van Handd overtreden, zoals ook
werd ges,hre"en. Evenmin hebben we
1~e1giS(he of :'\ederlandse exportregels
overtreden. Hel ging om drie incidentele
overtredingen. Toen dat duidelijk werd
heeft het ministerie I"an H,mdel de sancties
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Tijdens de medio md dit jaar in H,lar!em gehouden stripdagen Ilinldui-
zend hezoekers!) werd een wel heel bijzondere CD gepre'enteerd: jul'" in
MOIra l.anJ"",r Swarrc en f'ay I.o'.sky.
Jopo de I'ojo is een ,.an de hekend,rc striphelden van .I." veelzijdige
Haarlemse kunstenaar Joost Swarle. In Swarte', srripalhum 'Cultuur en
Techniek' (De Harm"nie, Amsterdam 1990) komlill:l.kJopo de CO alreed,
aan (M ••• de »Iemen houden ,.IJ" mii" "",,:iek. ,\log een PaIJr optredens .. NI
ik kan de studio in.") Na enkele aanoicding,.n Ie hebben afge,lagen is Jopo
uiteindelijk gczwiçot voor een aanoieding van een 'minor firm' met als af-
'praak dal de opname wu plaatsvinden 'on a two trad Revox tap•. recor-
der'.
Zo ontstond de ,'erSICCO in Nederland waaroij een srripheld al, in'piratie.
bron gold ,'oor een componist: Twaalf songs g.ocompone<.rd d""r Fay
I.ovsky. Diverse asp<.~1envan Jopo de P"jo.s karakter worden door Fa)"
Lov'ik)"o.czongen: de niet van zijn muziek geçharmeerde huren, zijn VOUT-

liefde ,.oor drank, I.iin maar nweilijk mer H"uwen om kunnen gaan, enz.
Swarte zelf zingt (beter gezegd !w<:uwt) Oük Cl'n nummettj<: nl. 'Yawn
Blues (t,'bt: '.ooooO{Juhhhh, rm >0 tired. oououuuhhhh, r", su tired.
It'v()oIJhhU'vou, 1'1'1so tired. / umke up this »Iuming, / w,mt back to lJed.M
De CD is werkelijk suhliem vormgegeven d""r J"oS! 5warre I.elf (een hoek.
je met de teksten en tekeningen die de kunslenaar Weermaakte naar aanlei-
ding '.an de liedie,).
JuP" in Mono' is een uitgave van Oog <:n nlik, Nieuwe Hemw<;: 7,
AmsterJ'lm en uitg. De H'lrmonie, Amsterdam 1991. f _l9,9_~.(WH)

'Dat dJ,ht u maar. Voor die geavanceerdl'
medi>ehe apparatuur en micro-electronica
geldelI del.elfde spelregels. Als er strategi-
sche componenten in worden gehouwd is
het - net als bij Defen.,icopdrachten - een
strategisch produkt met alle gevolgen van
dien. Als je in de high tech zit hoort dat er-
bij. Het risico is wat dat hetreft gelijk.
Ps)"chologisch ligt het misschil'll anders.
~har in beide gevallen is ber zo dat mensen
kwaad kunnen worden en dM IC boetes
kunt krilgen. Amerikanen worden hoe dan
ook ev.en hoos.'

\'(!at de toekomst betrt'{t: 1/ m.1<1ktof! het
ogel/fJ/ik ill dl' eh,iele sector apparaten dit,
bijll,l wonderen kI/lil/eli verrichten. Nu de
stormen (Jl'ergel/Awid zijll hoeft 11 alleen
lIog //laar te oogsten?
Was her maar 7.0 gemakkelijk. Het blijft
mis.,ionariswerk. Wij maken inderdaad
medische diJgnose-apparatcn die het beste
in staat zijn ern.,tige ziekten als kanker in
een zeer vroeg stadium op te sporen. Wij
tlJ,lken simulatoren met een nauwkeurig-
heid van minder dan een milimeter, [erwijl
concurrenten nOl; over centimeter., .,pre-
ken .. ~har voordat een uitvinding tot volle
wasdom komt gaat er een hele (Jf halve ge-
neratie m.erheen.
le moet een hele lange adem hebben om
dat missionarbwerk te kunnen verrichten.
Wij maken de krenten in de pap. We heb-
ben een groot J.antal, relatief kleine markt-
gebieden. ,\Llar omdat wij een totale busi-
lJess achter ons hebben, waarbij de ver-
schillende units elkaar kunlll'n helpen en
wc in .,tarn lijn flexibel pieken op te van-
gen, hebben wij die langere J.dem. Die heb-
hen \ve ook hard nodig. \X'ant ook al maak
je Je beste apparaten die uiteindelijk het
goedkoopst werken, d,lIl wil dat nog niet
zeggen, dat le ook zomaar worden ge-
kocht. Daar is het s)"steem van de gezond-
hcidswrg nog niet op ingericht.'

RiC/lRobijlls

•IJ

De defellsiepovt t',1II Delft [//,rTl/ments
wordt afgelmllwd. ,\i,lilr komt d<1tlIiet eer-
der door de internatif)/1<Ileontl/.Jikkelingell
dan door UIV bl'drijfsfil(Jsofie? Hmldel is
toch halldel?
'liet is al jaren onze bedrijfsfilosofie die
versneld i., door de internationale omstan-
digheden. Het is voor de ,rabiliteit van het
bedrijf beter in de dviele sectoren te linen.
Defensieorders betroffen altijd I;rote pro-
jecten. Die kreeg je of ie kreeg ze niet. Ab je
le kreeg zat je voor een tijd goed. als je de
slag miste lM je in de problemen. Dat gaf
een hoop onrust. De structuur van het be-
drijf is nu zo. dat je niet meer met vijfdub-
bele meevallers zit, maar ook niet met even
lO grote tegenvallers. Daarom zijn wc rela-
tief .,tabieler l;eworJen. DM wil overigens
niet zeggen. dat alle onrust is verdwenen.
Als je een medisch produkt ontwikkelt
duurt het mms ook tien jaar, voordat bet
op de markt komt. Intussen moet je ved in-
\'esteren. Maar het is overzichteliiker.'

gen van de overheid heen zouden gaan, zit
je met het volgende dilJemma: i., het rel;en-
over ie personeel, je aandeelhouders en je
klanten rerecht roomser dan de paus te
lijn? Van alle drie 7.OU ik het v.erwijt krij-
I;en, dat die opstelling niet in hun belang is.
Daarom hebben wc gek Ol_en vour dae
pragmatis,he benadering.
Verder wil ik er op wijzen, dar ik nooit
kanker op de overhl'id. Als ik het heb over
voor onze onderneming behmgri)ke zaken
als onderwijs en technologiebf.'leid doet
:'-:ederland het in vergelijking met andere
landen abwluur niet gek. We hebben echt
niets te klagen. Toen we in de ellf.'nde zaten
hebhen wc bijwnder veel steun van de
.Nederland,e overheid f.'n met name van de
Nederlandse amhassade in Wa.,hingtolJ ge-
kregen. '

• Psychologisch
Bovendien loopt If niet meer de kans op
zwarte lijsten te komelI?

eind vorij,\ jaar al voor ta,htig procent op-
geheven. En inmiddels is de ho).cot hilna
geheel voorhij.'

• Schotten
Bellt u "iet h'lIll(, dat h1'l 11 weer kan OIJer-
komen?
'Nee. Hij exportprocedures moet je zorgen
dat je waterdichte schotten hebt om dit
soort zaken te voorkomen. Toen het ge-
beurde hadden we een of twee van die
schotten. Nu hebben we cr wld vijf achter
elkaar. De interne ft.gels zijn drastisch aJn-
gescherpt. In plaJ.ts van (.en of twee hand.
tekeningen zijn er nu wel tien nodig.
Misschien zijn we zelfs wel wat te vcr door-
geschoren. ~laar het wa, nu eenmaal: eens
en nOOIt meer.
Kijk, we hadden altijd al een duidelijke po-
li,)". Wc leverden alleen, als dat door de
overheden in de IJnden waM we werkten,
was toegestaan. Wc hehben bedrijven in elf
landen die allemaal een democrali.,ch ge-
kozen regering hebben. Die regeringen be-
palen wat ethisch veramwoord is. Daaraan
onderwerpen we ons.
.\laar dJJr hebben we nu recenl a,1n wege-
voegd, dJ.t we niet alleen de regels vall het
lJnd, waar de fJbrick staat, volgen, doch er
bovenop altijd een toetsing van de
Kederlandse overheid vragen. Het komt
nirt vaak voor, maar tot mijn verbazing i.,
Nederland nog wel eens soepeler dan die
andere landen. In dat gevJ.1 nemen wc altijd
de minst soepele regds al., criterium.'

• Ethiek
Vil/dt 11het niet wat makkelijk zich in dit
soort kwesties achter Ol't'rhedell te vcr-
schuilcn? Olldememers k.mkcrcn alti,d op
de Ol'aheid, //Idar als het zo uitkomt is ze
ineens ecn reddingsbod. / 'e!JI 11 zelf geell
ethische 1ftJTllIeIl en waarden?
1k verschuil me in het geh(.el niet achter de
overheid. Maar de redenering is simpel. Als
wij met een eigen beleid over de opvattin-

101'0 DE 1'010 Ol' CD
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CUBOP Blues al ecn ritme dat op Cuha bekend
staat als de Hahanera .

Muziek om wakker bij te blijven
Onder de vele nieuwe CD's die tegenwoordig de markt overstromen, nemen
de produktcn van altsaxofonist Paquito O'Rivera en trompettist Actum
Sandoval ccn toch wel speciale plaats in. Hun muziek onderscheidt zich van
de rest door ccn grote emotionaliteit en het gebruik van diverse exotische rit-
men. Dit laatste is natuurlijk niet zo verwonderlijk, wanneer men bedenkt
dat beide heren afkomstig zijn van het eiland Cuba en daar dus duidelijk hun
roots hebben liggen. Aan de Cubaanse muziek in 't algemeen en de samen-
smelting met de jazz in 't bijzonder wil ik in dit artikel graag eens aandacht
besteden.

Wanneer wc de grschieuenis van het eiland
Cuba nagaan dan zien wc al din."çthet voor
heel Amerika gebruikelijke beeld. De nieu-
we wereld had enkele eeuwen geleden veel
arbeidskrachten nodig en in die behoefte
werd voorzien door het met bruut geweld
overbren/(en van Afrikaanse mensen, die
op de verschillende plantages in slavernil
moesten leveIl en werken. Voor het trans-
port zorgden in veel gevallen onze eigen
voorouders, maar wat Cuba betreft waren
het de Spanjaarden die de lakens uitdeel,
den.

• Slavernij
Over de manier, waarop blank en zwarl
met elkaar omgingen, zullen we het hier
maar niet hebben, feit is echter wel, dat de
huidige Cubaanse bevolking alle mogelijke
kleurschakeringen kent. De voertaal is nog
steeds het Spaans, al zal iemcmd uit Madrid
er wel enige moeite mee hebbcn.
Opmerkelijk is hct om te constateren dat
de slaven op Cuba veel langer aan hun cul-
tuur hieven vasthouden dan hun 'collega's'
in Noord-Amerika, die al >nel tot het chris-
tendom bekeerd werden. Natuurlijk deden
de missionarissen ook in het Caraïbisch ge-
bied vreselijk hun best om de nodige ziel-
tjes te winnen, maar op de een of andere
manier bleven uit DahomeylBenin en
Kongo afkomstige religies als de Lucumi en
de Arára mei de bijbehorende muziek, dan-

sen en ritmen volledig intact.
Tijdens de geheime godsdiensfOcfeningen,
Samera's geheten, werden aan de v;oden
offeranden gebracht die met telkens wisse-
lende ritmische en muzikale patronen ge-
paard gingen. De eeuwenoude bala.trom-
mels vormden de basis van deze complexe
ritmiek. Na de afschaffing van de slavernii
kon de muziek op Cuba zich vrij ontplooi.
en. al bIcven sommige religieuze ritmen ge-
heim.

• Mystieke muziek
Beide bevolkingsgroepen (Afrikanen en
Spanjaarden) hadden aanvankelijk natuur-
lijk hun eigen muziek, maar allengs namen
zij dingen van elkaar over en vond er een
soort samensmelting van muzikale cultu-
ren plaats, die COteen universele klanken-
wereld leidde. Overigens kan men op Cuba
ook vandaag de dag nog muziek horen, die
duideliik afstamt van de oorspronkelijke
negerbevolking.
In de loop der liid ontstonden er nu twee
belangrijke stromingen, uI. die van de
dansmuziek, waarvan de rumha en mambo
de meest prominente vertegenwoordigers
ziin, èn die van een meer serieuze, wat mys-
tieke luistermuziek. Hel is erg moeiliik om
nauwkeurig aan te geven, wanneer de eer-
ste Cubaanse invloeden in de jal,zmuziek te
horen zijn, maar pianist Jelly Roll ~torton
gebruikte in liin versie van de Sr. l.ouis

• Latin-American
[n de jaren dertig neemt het toerisme een
grote vlucht en voor veel Amerikanen is
Havana een echte trekpleister. Op deze
wijl.e leren veel mensen de Latin-American
muziek kennen en waarderen. Tevens ont-
staan er voor de Cubaanse orkesten speel-
mogelijkheden aan de oostkust van de V.s.
Vooral in New York is men l.eer ontvanke-
lijk voor de exotische klanken en wordt de
basis gelegd voor war momenteel een ge-
heel eigen cultuur is geworden.
Trompenist Mario Bauza kan als de
grondlegger van een en ander worden be-
schouwd. Hij speelde al voor de Tweede
Wereldoorlog bij het orkest van drullllller
Chick Webb en maakte enorme indruk met
zijn exuberante stijl. Na de uorlog \'inden
we Bauza bij de band van de inmiddels le-
gendarische Machito en heleeft de Latijns-
Amerikaanse muziek hoogtiidagen.
Ook de fameuze trompettist Dizzy
Gillespie onderkent de mogelijkheden van
de latinmuziek en neemt in zijn orkest de
Cubaanse slagwerker Chann POlO op, die
de snelle beboplijnen lllet zijn Afro-
Cubaanse ritmiek een totaal ander karak-
ter geeft.
Del.e mixture zou onder de naam Clilmp
de gesl'hiedenis ingaan en ook in onze tijd
wordt deze naam nog steeds gebruikt.
Helaas zou Dizzy niet lang van zijn nieuwe
aanwinst kunnen genieten, want Pozo
komt al snel om het leven bij een mysteri-
euze steekpartij. ~len beweerde destijds,
dat de beroemde drummer werd vermoord.
omdat hij geheime religieuze ritmen aan de
openbaarheid had priisgcge\'en. Hoc het
ook zii, de latinmuziek neemt een grote
vlucht en vooral de dansorkeslen worden
over de hele wereld beroemd. Iedereen ken-
de de namen van Machiro, Chico O'Farrill
en Perez Prado.

• Salsa
Na de Cuhaanse revolutie is het echter over
met de wcderziidse kruisbestuiving en
moeten de lalinbands het verder londer
impulsen uit het moederland stellen. Zo
komt het in Ncw York tot de al eerder ge-
memoreerde samenklontering van musici
uit het Caralbisch gebied en ontstaat de
muzieksoort, die men algemeen kent als

Irakere
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Salsa. Eigenlijk dacht de N~w Yorkse sce-
ne, Jat zij de grote voortzert~rs van de
Cubaanse muzieknaditie waren, maar zij
werden rond 1978 ruw wakker geschud,
toen de groep Imkere zich voor het eent
buiten Cuba presenteerde. De banJ speelde
Afro-Cubaanse muziek, die stevig veran-
kenl was in Je oeroude tradities, maar te-
vens invloeden liet horen van jazz, pop en
klassieke componisten als Each en
Deoussy!
Dit alles werd geserveerd in fantastische ar-
rangementen met duizelingwekkende
maat- en tempowisselingen. Tevens be-
schikte de formatie over sterke solisten als
Paquito D'Rivera, Arturo Sandoval en
Chucho Valdés. De laatste is nog steeds als
pianist/leider aan her orkest verbonden en
heeft nog niets van zijn enthousiasme ver-
loren. D'Rivera en Sandoval hebben de
hand al geruime tijd geleden verlaten, om-
dat zij zich door het politieke klimaat op
Cuba te veel in hun muzikale carrière be-
lemmerd voelden. Natuurlijk hebben ook
financiële motieven een rol gespeeld .

• Cubop
Wanneer we de huidige situatie in de Latin-
American scene hekijken dan kunnen we
eigenlijk diverse richtingen onderscheiden.
We hebben Je orkesten van mensen als
Tiro Puente en Eddie Palmi~ri, die Je Ncw
Yorkse salsa vertegenwoordigen.
Cuba heeft het dansorkest Los Van Van en
het nog altijd superieure, op de jazz geo-
riënteerde Irakere als ijzers in het vuur, ter-
wijl Paquito D'Rivera en Arturo Sandoval
de grote solisten zijn, die overal volle zalen
trekken met hun eigentijdse versie van de
Cubop. Al deze musici bewijzen bij voortd-
uring, dat de Afro-Cubaanse muûek nog
springlevend is en ook in de toekomst een
belangrijke rol zal blijven spel~n. Voor die
lezers van EGO, die na dit verhaal erg
nieuwsgrierig zijn geworden, heb ik nog
een aardige tip. Op het komende Nonh Sea
Festival zijn wwel aans~'adcr Mario Bauza
als supergroep Irakere te 7.ienen te horen!

TiJeo Carree
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Paquiw D'Rivera:M,mhl1ttJn Rum, Columbia
CK 40583
Areuro Sandoval: Flight To freedom, GRI'
96342
D'RiveralSand"val:Re,,,,;',,,, Mes,jdor 158052
Mario &auza:Tanga ~lcssiJor 158192
Tiw Pucmc; O"t Of TiJis W,or/d, Conçord
PicantcCCD444S
~tachilO: MaciJilO And His Sa/SJ RJnd, Timeless
CDSJP IS3

Van boven naar beneden:
Paquito D'Rivera,
Chucho Va/dés en
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ARUBAANSE MILITIE
VERWACHT DUIDELIJKHEID

In het februari-nummer van 1990 besteedden wc uitvoerig aandacht aan de
positie van de Arubaanse Militie. De teneur van dat artikel \'laS dat de ka-
derleden bij de Aromil bepaald niet gelukkig waren over hun situatie: 'Wat
gaat er gebeuren na 1996 dis Amba onafhankelijk wordt. Blijven de
Neder/mrdse mariniers op Amba? E" hoe gaat het fierder met de die1lst~
plicht'?
Benieuwd naar de ontwikkelingen in de afgelopen paar jaar sprak raads-
"roU\'" Klazicn van Brandwijk Wiltjer met Louis N. Richardson en Joho N.
Has5cll (kaderleden van de Arumil) en Anselmo S. Pontilius (voorzitter van
de F.T.A.-Fcderacion di Trahadornan di Aruba - de vakcentrale waarbij de
kaderleden van de Arumil zijn aangesloten).

we zorgen voor de he\'eiliging en bewaking
van de gouvernl."ur, boogw;)ardigbeidshe-
kleders uit bijvoorbeeld l'\ederland en
Venezuela. Ook verzorgen we het ceremo-
nieel bij de dodenherdenking en bij hoog
belOek. Dan hebhen we een a;)ntal objek-
ten dil" we moeten bewaken, Hier op
Aruha verzorgen we de EVO van onze ma-
riniers en daarnaast draaien we mee met
oefeningen van de NederLlllders. Soms met
el."n eigen groep, soms ingedeeld hij de
Nl."derlanders,

Jolm, om het geheugell op tc fnsscll, wil jc
et'ell uitleggcn waf wc OIIShij de Arm/lil
I'oor moctclI sullcll?
In 1963 heeft Nederland met de Antillen
afgesproken dat er in het kader van de
dienstplicht tweehonderd Antillianen per
jaar voor hun eerste oefening zouden wor-
den opgeroepen, Ze\'entig daarvan moeten
op Aruba worden opgeleid, De dienstplicht
op Aruba is twaalf maanden. Bij de Arumil
lijn er w'n vijftien Arubaanse kaderleden.
Wij hebben de sLUm van vrijwillig nadie-
nende. In eerste instantie hebben de kader-
leden een tweejarig kontrakt. En als je goed
funktioneert wordt dat stilzwijgend ver-
lengd.

Dlls IIII/ieÛln <I/I'ana( 1963 /wdienelldf
john: Nl."e, dat is pas vanaf I 969 tot stand
gekomen. Op Curaçao waren cr toen pro-
blemen. een grote staking die uit de hand is
gelopen. Dl" ~cdl."rlandsl." mariniers moes-
ten toen de politie steunen om tegen de op-
standelingen op te kunnen treuen. De

\
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Kl."JcrLllldse regering heeft toen gC7.egd dat
zc Jat in voorkomcnde situaties niet meer
7.0U toestaan, De Amillüanse regering,
toen nog inklusief Aruba. moest een eigen
hewapeningsgarde op gaan richten.
Daarop vooruitlopend hceft de
Nederlandse regering besloten om mensen
op te gaan leiden die als kader bij deze gar-
de zouden kunnen dienen, Van,lf dat mo-
ment kregen de kaderleden iederc twee jaar
een koJltrJkt J.angehoden. Om van die on-
zekerheid af te komen heeft men een j,I,H of
acht geleden oeslot\:n de kontrakten stil-
zwijgend te verlengen, ;)Is er tenminste
geen problemen w;)ren.
En dat is nu nog lO. met dit verschil dat we
nog steeds nil."t wetl."n WJ.t l."rna 1996 met
ons gaat gebeurcn.

• Taken
Voord<lfwe ,{,wr op doorg<l,m, Louis wel-
ke t<lkellheeft de Arumi/?
Wij lijn een hewakingsdetJchement. dus

Is er erg l'rel l'ersc1Jiltussell d.:lt W.:lt de
Ammil ell het Kurps duelI?
Louis: Ten dele naruurlijk wel. Wij zijn
specifiek \.oor beveiliging en hewaking van
oojekten en personen op Aruha. De
Nederlanders hebben een veel brederc. uit-
gebreidere taak. Kijk je echter naar dat wat
wij als kaderleden doen, dan zijn er qua
werkomstJ.ndigheden heel vl."el overeen.
komstcn. \X'e werken evenvcel uren. draai-
en op een oefening op dezelfde wijze. lopen
wacht en noem m;)ar op.

• Belangenvereniging
Toen ik in 1989 met eell.:lantal meI/sen l'all
de Arumi/ sprak W.:lrelljlll/ie erg telel/rg/"
steld /wa de /mdllidelijkheid l'all ,ul/ie po-
sitic. Iemand zei toen: "Trouwens, we l'r.:l-
g/'II WIS wc! eells df of het i/'nwnd. welke
Nederlmlder dan ook, iets kan s,.helen wat
er lIa lYYó met Amba, met de Ammil ge-
bel/rt." Huf' is /lil de stand ,',m zakelI?
John, Wc hehben nu het heft in eigen han-
den genomen. In de Nederlanders, althans
dil."mensen die onze belangen zouden moc-
ten vertegenwoordigen. heb hen we niet zo-
\.1.'1.'1 vertrouwen meer als eerst. Een aJ.ntal
onder ons hebhen hun lidmaatschap hij een
:-:ederlandse helangenvereniging opgezegd
of lijn van bond veranderd. Verder hebben
we ons kollektief ingeschreven bij de
FT.A. Dat is een soort vakcentrale op het
eilan~: waar tal van llÇrocpsgroepen lid
van ZI]n.
Omdat wc hl."t idee hadden dM wc \.an het
kastje naar de muur werden gestuurd door
alles en iedereen. van de politiek. naar de
nurine-Ieiding, lla;)r de vakbond, na;)r hl."t
georganiseerd overleg, naar de
~ederlandse regering l."n n;)ar dl."
Arubaanse regering. hebben we gezt:gd:
hier stoppen we mee. Wij ga;)n nu zelf ons
plan trekken.
Louis: TOl."IlWl."ons bij de F.T.A. hadden
aangesloten zijn wc eerst eens op een rij
gaan 7.etren wat er tot nu allemaal rond ons
is gebeurd. D,urna hdlhl."n we uitgelocht
wie, op welk niveau nu verantwnordrlijk is
voor dl."Arumil, Op grond daarvan zijn wc
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aktie gaan ondernemen.
Zo hebben we in decem-
ber 1991 brieven ~estuurd
aan de Nederlandse poli-
tieke partijen en aandacht
gevraagd voor onzc situ-
atie. Daarop heeft alleen
het CDA gereageerd, in de
zin dat ze de brief omvan-
gen hadden. T elcfonisch
hehhen wc nu (april
1992) van de PvdA en het
CDA vernomen dat cr met
de adressering wat mis is
gegaan, maar dat 7,e hin-
nen een week of vijf zullen
reageren. Wij zijn be-
nieuwd, dat snap je.

• Gelijke rechten
Meneer POIlti/ius, de ka-
derleden van de Arumil
hebben zich 1111 aangeslo-
ten bi; de FTA. Wat kan
de fT A tIIl meer voor ze
doen dali de Nederlandse
belangenverenigingen?
Ik denk dat het van belang
is dat UI' mensen van de
Arumil zich bij ons heh-
hen aangeslotcn. Wij, als
FrA hebben direkte lijnen
met UI' rt'gering op Aruba.
Wij hehben kontakten
met de pers, kunnen in
kontakt treden met de
Nederlandse regering. En
wij zijn een organisatie
waar de belangen van de
relatief kleine groep, die
de Arumil toch zeker in
een Nederlandse belan-
genvereniging is, beter tot
hun recht kunnen komen.
Wij hoeven geen rekening
te houden met alle andere
categorieën die er binnen
een belangenvereniging of vakbond \'oor
militairen zijn. Wij hehben alk'en maar re-
kening te houden met het helang van onze
leden. En die belangen 7.ijn eenduidig. Ik
kan, als voorzitter van ue FrA, ook wat ge-
makkelijker zeggen Jat er sprake is V,ln
rechtsongelijkheid tussen dc Nederlandse
en Arubaanse militairen. Natuurlijk moet
ik Jat dan aantonen, maar ik hoef geen re-
kening te houden met de belangen van
'mijn' ;:":ederlandse leden.

Wat ft'vert dat in de prakti;k op?
Ik lal een paar dingen noemen. Door onze
interventie is de deur naar het Kabint."t van
ue Gouverneur weer open. Zo hebben wc
op 8 april jJ. een gesprek gehad met de di-
rekteur van het Kabinet. Tn dat gesprek
hebben wc hem uitgelegd dat de Arumillt."rs
zich misbruikt voelen. Dat lij de beste ia-
ren van hun leven geven aan de krijgs-
macht, en daarna zo, althans voor hun ge-
vod aan de kant worden gezet. Dat ze het
zat zijn steeds maar weer te moeten konsta-
teren dat bijvoorbeeld de extra heslagleg-
ging in verband met wachtlopen en oefe-
ningen soms tien keer zo laag zijn dan die
welke aan Nederlandse dienstplichrigen
wordt uitgekeerd. Naast ue verschillen in
de basis-salariëring roept dal veel wrevel
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op. Daarnaast hehhen wc hem gezegu dat
cr nu eindelijk eens duidelijkheid mOet ko-
men over wie nu verantwoordelijkheid
heeft voor wat. Hel kan toch immers niet
dat de Aruhaanse regering naar Nederland
wijsr t."n omgekeerd . .\lcnsen, mijn ledcn,
worden daarvan de dupe.

Ik heh de indruk dat duidelijk is overgeko-
men dat wij vinden dat het zo niet veruer
kan.
Dl' reaktie van de direkteur \'an ht."t
Kabinet van de Gouverneur was van dien
aard dat ik op korte termijn verwacht, dat
de Gouverneur het zal gaan hespreken met
de minister-president van Aruha en in een
latere fase met de minister van Defensie
van Kederland.
Op zich was het sowieso verheugenu te
vernemen dat cr in Nederland inmiddels
een ambtelijke werkgroep is ingesteld, met
de opdracht te gaan bekijken op wdke
punten de rechtspositie van de 'Arumillers'
en de 'Antmillers' in negatieve zin afwijkt
van die \'an de uitgezonden Nederlandse
militairen en waar verbeteringen mogelijk
zijn. Als het goed is, is het rapport van die
werkgroep in juni 1992 ter beschikking
van de ~liniser van Defensie. In ht."tnajaar
7.al cr dan toch wat meer duiuelijkht."iu

moeten zijn en zal de
Arubaanse regering wat
met de aanbevelingen
moeten doen.

• Dienstplichtigen
Deze zake" zi;n met na-
me ['oor de [!rijwillig /fa-
diellellde1/ Fan belang. Is
er bin1/l.'11 de FTA ook
ruimte Foor dienstplichti-
geil?
Op dit moment lijn er
geen dienstplichtigen lid
hij de FrA, maar ik kan
mij voorstellen dat
dienstplichtigen toch lid
woruen. Immers ook aan
hun positie is het nodige
te verheteren. Stelt u zich
de jongen die net een goe-
de baan in een van de ho-
tels heeft maar eens voor.
Een goed salaris, moge-
lijkheden voor UI' roe-
komst en hup, dan moet
je in militaire dienst voor
een fooitje. je plannen
worden voor een j,ur

~ doorkruist en, zeker voor
degenen die plannen heh-
hen om te trouwen. is de
wedde hepaald niet toe-
reikenu.
Ik schud uit nu zo even
uit mijn mouw, maar het
is zeker mogelijk dat
dienstplichtigen zich aan-
sluiten hii de rIA. O\'er
het hoe en wat we ze te
bieden hebben l1lot"t nog
verder worden doorge-
dacht.
Trouwens, ik stel me zo
VOOt dat de zaken uil' we
voor onze huidige leden
rq;elt"n ook uit zullen

stralen op de dienstplichtigen. In ieuer ge-
val op diegenen die toch wat langer in de
krijgsmacht willen blii\'en.

• Duidelijkheid
Hoe ki,ken JlIllie tegen de toekomst aan?
Louis: ik hlijf wat sceptisch. Ik ben be-
nieuwd naar de uitkomstt."n van de ambte-
lijke werkgroep.
john: voor mij is het van belang dat wc 7.elf
nu aan de slag zijn gegaan. Ik verwacht uat
de politieke partijen in l"ederland echt zul-
len reageren en dat hun visie helpt onze po-
sitie te verduidelijken en te verbt"tt."ren.
Pontilius: Ik verwacht roch dat de
Arubaanse regering en de Minister van
Defensie op redelijk korte termijn duide-
lijkheid verschaffen. Zo niet, dan staan wij
weer op de stoep, net zo lang tot cr duide-
lijkheid is. Ondertussen hlijvcn wc de za-
ken natuurlijk met argusogen volgen.

Heren, hedal,kt ['oor dir gesprek.

Kla::::it'll['all Brandwi;k \Viltjer
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GERUSTSTELLEN
Een J<IIII't/<lfiibi/Jrrisico. stelde de Minister
van Defensie. Met deze WfJordell /JTlJ/JI:er-
de hi; de miliMir(,1I1'/1 het thuisfront gerust
te stellen. Men ging tenslotte niet l'our een
oefening f/<l<lrjoegosl,wië of wat daar !log
van Ol'ef is. De elkaar alJ,I,Ir bestriidelule
(!i1rtijenlieten zelfs de rode kruis tral/spo,.
tellltiet met TII.';t,waarom ZOl/het dalll'oor
de blauwhelmen eell aalll',l(lrd risico ;:;;;".
Ol/ze militdiT('II ll'erl/ell ilml (Jok /liIar eell
l'ciliger plt'k gl'lJf<lclJt.

Het vooraf geruststellen op komende ont.
wikkelingen. begon al in ol/ze jeugd. 2oJI5
bij het bezoek aan de tandarts. Vall te {'O-
ren werd gezegd dat je niet ballg hoefde te

,-.
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;:ijll, het stelde niet ;:0 wel !JOUT. DJ! Il'<lS
op:::.iehall'('rdaclJt, w<1,I,doOT je wantrou-
wel/ groeide. Feil m<lIl;1Ieell cl/ge u'jUe ias
begon eerst met een ~'cmiillig Jl<lakjetllssell
;e kiezeIl ell tandt'n te pt'lIkren. Dûam<l!J",
ollhei/spellend geluid l'û/l eell /Joor ill ie
II/olld. Het /lUS tIIJJr eell k/eill gaJtie, zei
de witte beul. Na al die martelil/Kfnl lmelde
ie je dali ook j1ink belû::erd door de voor-
/ichtinK t1oora(.

Aan !Jet eind I/all de dertiger jaren, toen
Hit/er-Duits/alld al een forste Kebiedsuit-
breidillg /Md gerC<l/iseerd,stelde minister
Co/i;n ons gemst. Voor dl.'radiu sprak hij
de gel,leugdde woorden d<ltwe TJlstiKkon-
den gal/n slapt'II, omdat er !/fJora/snoglIit'ts
aall de kmd W>1S.EniKe d<lgenla/er stond
Rotterd<llll in IJT<lIld. De Rotterdmnmers
Wdrell TJlstig gd,lII s/Jpen, h~,t merem/(,d
twiifelde niet aan de woordell 1',lIl 1;'('11
staatslIIJlI.

DJ<lrnamoesten we lI<1arons Nederlallds-
Indië. De ill1,mdse bevolking zat met smart
op Olls te wachteli, werd gesteld. De
jdppCl1waren !'CTslagen,zodat we ons kOIl-
dl.'l1inzetten de samen/el'iIlK aldaar op te
bouwen. \'(Ielwaren er enige javanen die
bcïlldoed door de j<lppetl /I<laronafhanke-
lijkheid streefden. Dat plooit/I.' mocstell we
evell glad stri;de/l. wallt de IJet>olkhlgstond

~ -.---'~".-
" _.. _, ...•-

û,hter ons, 11',15de l'oor/ichting. Het was
dm! ook geen oor/OK die we daar ginge/l
I'oeren, ma<lrhet warl.'Ilpo/itionde akties,
zoals de regeril1[.:stelde. Mellix milit>1ir
l'oelde zid, dm/ ook behzerd bij ,wIlkomst
in de trofJell, toen hij ontdekte niet a/s be-
I/rijder te wordelI onl/!<lIlgen zoals hem
I'ouraf u'as l'erte/d bi; het inschepell.

Zojuist is in de NA \'O-ra<ld besloten dat
el'elltJlcel (}/fiten het l'erdraKsgchied kali
wordelI opgetredt'11.Het arste <i,u mi'lister
Ter Bt'ek l'oor de catllt'r<l/Veer zei was dat
het we/eell a<llll'aardbaarrisico moest zi,,/.
Dt' t/Veede kamer zal ook d<lt beleid ill
fwergrote meerderheid steunen. Tot uwer
geell aallmerkingen op het functioneren
('<lil de parlemell/aire democratie. '\Ja<lr de
ministers en de geachte afget'<l<lrdigdell
kI/lillen bi; 1,,111 !Jt'slissillgdeze gems/ellen-
de woorden heter achterweKe late/l. De
enige strijd die hl/Il /Jeûg hOl/dt is die /'all
de komende l'erkiezinKell. Dat is el.'nstrijd
met eell i/<llll'aardhaJr risico. tIlmiddels
het'ft eNI militair het nodige wantrol/well
oPXeboulI'd ten am/zien /'a/l woorden I/it
de politiek die tot doel helJhell hem of haar
gerust te s/el/ell.

Cor Out
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'De eer5te les l'alf madJt i5 dat
wij ul/eell ziin.
De laatste les I'all //lacht is dut
II'i; al/I'n ééll z,{n'
Dit leert Lynn V. Andrews vall
de Grootmocder op het eind van
'Vrouw van \\'yrrd' (ondertitel
'Over het aanwakkeren van het
inl1l."rlijklevensvuur'), al weer
haar levende roman over oerou-
de ltIagie l."nspirituele levensles-
sen. Eerder vertelt •.Iele magische
Grootmoeder:

VlOUW YANWYllD

l"en 'mythiM:h monster' dat in
het veen van Georgia woom.
I fet wordt een avontuurliJke
ontdekkingsreis door een le"en
vol sex, geweld, leed. schoon-
heid en waarht'id, dit' haar uit-
eindelijk weer hij de
~locrasvrouw terugbrengt.
Liever dan dl."ttieste belevenis-
sen van Faith hier samen te vat-
rl."n,citeer ik enkele voorbeelden
van johnsolls beeldende en hu-
morrijke taalgebruik.
'Alen zei Jut h'l;;:o donker II'as
dut Je regendruppels bij dl' mell-
sen up de Jeur kloptelI en om
een kaars smeekt,'n ;;:odutze
kondeJ/ zien hoe ze hij de grond
moest,'n komen. '
.... rhij) torende;;:o houg bOI'en
haar uil. dut IJl;teKelitkerti;d ill
&. hemd zijn huar kon 1,7tell
knippen ell in de hel zijn sdme-
nel! puetsell.'
Faith komt in een hotel ....waur
het zo kleill wus dJ! de kakker-
lakkeil ;11 rijCII l'i1Jl ééll door de
gJllg moesten 10pclI.'
....hij was zo zwart dat Elsie,
zifll l'roUIl', hem et'n laken Ul'er
zifll hoofd moest Kooien umiers
kon de zonlliet opkomen.'
'Kind toch', zei ze, 'j,' zict {'(u;t
alsof je aan een slokkengeuechl
hebt meegedi/un en jij de enige
zonder stok was!'
Een mytische roman in de vorm
van een volksvt'Thaal. Om van te
smullen!
Charles johnson: Failh en hel
verhaal "an de J\10eraS\'rouw.
Glohepockel, In de Knipscheer,
Amsterdam 1992.252 bIl.
j 15,-. (FS)

Macht en magie

-"'"-'-
'Lang gelt,dt'll werden wij de
lJIachrsJ)<luders~'mf W)'rrd ge-
noemd. en wij geloofden in, en
miderl'onden, de mt/dJI /lull alle
h'wn. Wi; eerden de eersle
plaats I'an d,' I'rouU'. lX'i; gt:!oof-
dell dat het lIlogelifk is om lIIet
&, Vogeli'olken en meI de FIer-
l'oeters te spráen, \Vi; gdoof-
den dat er geest is In alle dinReIl;
als;e mi/ar zorgl'lI/dig luisterde
kali je JIIet de stenelI spreken. elf
lI'i; hadden een groot amltalwij-
u dingen te zeggen.'
Deze keer krijgt L}"nnhaar wijze

leven. Ze wordt daarhij op weg
gcholpen duor de Monas\'tou ••••.,

In de vorige boekenrubril"k was
geen ruimte meer voor de
Globepoàet 'Failh en hel \'cr-
haal van de Moerasvrouw' van
CharIe, john,on.;..Ju dus. De
M:hrijver. vorig jaar op tv bij
Adriaan van Dis, werd pa, we-
reldwijd bekend toen hij in 199U
de ~ational Book Award kreeg
voor zijn roman II.tiddle Passage,
~ed. ver!. S/al't'lJwJlle. Slecht,
twee maal eerder omving een
zwarte Amerikaanse auteur dele
prestigieul,l." prijs: Ralph
Emerson (Invisihle man. 1952)
en Alice Walker {The wlor
purpil.", 19112f. :\L1ar al in 19ï5
bracht In dl' Knipscheer de ver-
taling (door :\larijke Emeis) uit
\'an Failh and the Good Thio~,
•.Ie debuutroman uit 1974 van
Charles johnson (I9411),
Gelukkig is l'r nu dal." goedkope
herdruk, wam het gaat hier om
een prachtige roman, pardl'nd
vcrteld ('Luister, ;O>lgell5eli
mt'is;es') al, l'en duivels spook-
verhaal. F,lith Cross hegint op
haar 18c verjaardag, ter uin'oe-
ring van dl."laatste wil van haar
zojuist gestorven moeder, een
zoektocht naar Het Goed in het

ven nog voor zü;:hheeft liggen.
Voor Cornelligt dat omgekeerd.
Hij heeft de langste tijd gehad,
hij is al 'ouder dan men volgens
zijn diagnose mocht verwach-
ten'. Hij ziet de dood steed~
dichter bij komen. Op indrin-
gende wijl_e beschrijf! Van
Roosmaien de stapsgewijze ach-
teruilgang ('Ooit werd het
schuitelen terwijl ik me vasthiel •.l
aan tafclrand, sroelleuning of
muren, Ie link. (... ) Een rolstoel
werd noodlakeIijk'). In toenl."-
ltIl."ndemate gaat zijn bestaan
l.ich afspelen hinnen dl' vier mu-
ren van zijn aangepa,te kamer-
tje. Steeds sterker wordt zijn af-
hankelijkheid van derden (moe-
der, verpleegsterf. Zelden is hij
meer alleen, el."nzamer dl's te
meer. ;..Jaarrnate hij minder kan
(voor het eerst in bed plassen:
'een vt'Tnedl."rendl.",nauwdijks te
accepteren nederlaag') gaat hij
meer fantaseren over l'en akrid,
zonnig leven en onr een meisje,
Iise. Uitl'inddijk lijkt deze Ilse
tot leven te komen in de gedaan-
te ,'an de nieuwe wijkverpleeg-
ster Lucie.
Deze aangrijpende roman geeft
een haarscherpe heschrijving van
de dagelijkse werkdijkheid van
een l.w:l:lrgehandicapte.
Cees van Roosmalen: Met blote
knieën aan {Iezeerand. De Geus,
Breda 1992. 172 blz. / 25,-.
(\\'H)

Moerasvrouw

van l"l"nverslaving') alle eer aan.
Wam die magie en de geschiede-
nis van dl."marathon komen in
dit boek ruimschoots aan bod:
Van de eerste, door een oorlogs-
koerier, gelopen, marathon (490
jaar voor het hcgin van onzl"

'11ij huft ingel'ullen wangen,
eell teruKldikende IJuurdloze
kill, een sclit'l'e mOlld, uitsprill-
gem/e ;ukl,eemlerell, bolle ogen
ill benige kassen. smuIIe wellk-
bral/wen, een hoofd met di.
vorm l'UlIeen omgekeerde peer,
bmin sluik haar f)f'er een brede
schedel... f),I<ITOllderbevindt
zich een schriel lichaam tussen
twee II'il'iell en tll'ee armlelmin-
gen, u/.I.Jrop dunne lange l'iflgers
ligKen. Zi;1I hoge orthopediscbe
sclioellell slaan up de metalen
ra/stoe/steunen. Om zijn 1,,'nNI
floddert eell beige broek en OJII
zijn l"wenliif een b1ullwgri;u
wol/en trui. Z;;n horstkas steekt
scheef ni/ar VUrt'Il.'

Zo beM:hrijfr Corncl F1imers.
een aan spierdrstrofie (progres-
sieve spierziekte) lijdl"nde jonge-
man, zichzelf wannel."r hij zijn ei-
gen beeltenis in het vensterglas
van zijn kamertje aanschouwt.
Dl."ll." Cornel is dl" hoofdperoon
in de autobiografische debuutro-
111,10van Cees van Roosma1cn,
Ml."thlote knieën aan de zee-
rand'.
Achtl."Tllwil1ligjaar oud is
Cornei. Voor dl" meeste mensen
een leeftijd waarop men het le-

Uitzichtloosheid

jaartelling) tot dl."wereldrekord-
tijd van de Ethiopiër Dl."nsimo
(Rotterdam, 1988,2,06.50). Er
hedr zich tUSSl."nbeide prestaties
heel wat afgespeeld. prachtige en
afM:huwclijke dingen. De helden
l,OWeials de slachtoifers van de-
ze gebeurtenissen worden door
Van Wissl."n in korte - rijkelijk
geïllustreerde - hoofdstukken
ten tonele gevoerd.
Een vlot geschreven boek waar
iedere recht-geaarde atletiek-
liefhebber \'an zal smullen,
Hans \'ao \'('issen en Volker
Kluge: 42.195 meIer: De
Marathon. BZZToH, Den Haa~
1992.127blz.ge"t11.j24,50.
(WH)

Uit alle verhalen blijkt o\"l."rdui-
delijk dal Senior een M:herpe kijk
hl."eftop mensen en met name dl."
omsrandighl."dl."n waaronder ze
leven l."ntl."gelijkrrtild toch ook
nog proberen il."tsvan hun he-
staan tc maken. Ileel beeldend
worden de hoofdpersonen neer-
~ezet. Een kll."inl."grl."ep.Dl."ou •.il."
:'vla Bell dil."op een gq;even mo-
ment hezoek krijgt van haar
nmrtvluchtige kll."inwon jacko
en dil."zijn reputatil." (een dief,
messentrl."kkl."r, \"l."rkrachter,
huurmoordenaar, enz.) alll."eer
aan doet hij zijn pogingen zijn
groormol."dl."r haar laatstl." centen
afhandig te maken. !\'otabene
opgespaard geld voor haar bl."-
wafenis. De protserige Ascot,
die niet l'erder ruSI alvorens hij
in l."engrote winl." auto zijn
dorpsgenoten de ogen uit kan
steken. De kleine Laura (bang
voor de steeds veranderende
wolken) die, na jaren, eindelijk
haar vader ontllloet en de groot-
ste afknapper in haar nog prilll."
leven moet incasseren (wordt
door haar vader 'een klein mis-
baksel' genoemd). Via dit soort
verhalen, o\'er het kleine leed
van gewone mensen, weet ülive
Sl."niorl."l."nuitstekend beeld tl."
schetsen van het platteland van
jamaica.
Oli\'e Senior: Zomerweerlicht.
Ambo. Baarn 1992. 161 blz.
/25,-. (WH)

Jamaïca

Atletiek

Dl."achtl."rgrond waartegen Olive
Smior de Hrhalen in de hundel
'Zomerwl"erIÎcht' situeert, wordt
gevormd door het plattelarHI van
het eiland Jamaïca (Caraihrsch
gebiedf.

Van de hand van de bekende
sportjournalist (èn EGO-mede-
werker) Hans Vim Wissl"n ver-
scheen onlangs een heerlijk boek
over hl."tltIeest tot de verhl."dding
spreken •.ie onderdeel van de at.
letiek, de marathon. In '42.195
meIer: De ,\tarathon' doet Van
Wissen, met behulp van de
Duitse marathon-kenner Volker
Kluge, de ondntitel van het
boek (':\lagie en geschiedenis
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ll."H'nslessen TOegediend tijdens
haaf dromen in de door haar
leermeesteressen Agncs
Fluitende Wapiti en Robijn
Opperhoofdl."1l Genol."l:l gebouw-
de Droomhur (In het Cree-reser-
v'aat in ~1JniToba. Canada),
waarin ze terugkeert IlJ<lT een
eerder leven in hd oude
Engeland van de Kelten. Het
gaat in deze boeken telkens urn
imicht vcrwern-Il in de l."t'nhl."id
van mens en kosmos, verleden
en toekomst, en om tI."nnt\\laken
uit de droom die dit leven is:
'W'e zijn hier gckom,m om /""-
licht ti' wordCIl, 111(1<1'dat is 1111

iJlist lt'1l<1rwe het meest bang
I'oor zii'l.' Hoe de angsten te
overwinnen die deeluitm,lken
van dit innerlijk groeiproces
wordt weer even boeiend be-
schre,,!:n als in
\Vb/(fp<1JrdvTOIIW (dat in Kepal
speelde), Krist.Jlvrolili/ (bij de
Aboriginals in Auslfalië),
SUrrt'I'fOIfU', jagllarl'rOlll/l
(;\lexieo), De vll/cht van de ze~
l'l.'ndl.'maan en (het eerSTe)
Mediä{'1wrollll' (Canllda).
Geeste ijke avonturenromans die
nog spannend l-ijn ook.
L)'nn V. Andrews: Vrouw van
W)'rrd. Sen'in:, Cothen 1991.
216 blz. I 32,50. (FS)

Tantra 1
Er valt Je laatste jaren (weer)
een herleefde belangsTdling voor
Je tamrische levensvisie, die al
meer dan 35 eeuwen oud is.
waar te nemen. Vurig jaar ver-
schenen u zelfs een aantal boe-
ken tt'l,lelijkenijd over, wa:1T\'an
ik er hier twee hespreek.
Eerst het - duor Ankh-HernlL'S
mooi uigegewll - erudiete stan"
daardwerk van Andrf v:ln
Lyseheth: 'Tantra, ecn andere
visie op In'en en seks', uit het
Frans vertaald door Karel
Loneije.
Wat is tantrisme eigenlijk? Wie
bij tantra denkt aan een 'st,md-
jesboek' als de Kama Sutra l.it cr
naast. want tantra is geen ero-

TANTRA

tiek. Trouwens, volgens Van
Lysl'belh, uok geen gudsdienst,
al mikt ze wel op het 'vergodde-
lijken' van de partners en hun
seksualiteit.
'Ook alsluit t4ntrll lI'e/,werrt'o-
gell sehl/e/e energie ill, toch
hUilden hal lIJ,l/ ot'[eningell
geen enkel 1'('fhlllzd met erotiek.
11lll'erkdijkheid i5 tantrIl I'ooral
de l'errllimi1l11'{m het [,el"lIst-
zi'll5l'e/d, de 1ewlI5lU.'ording van
dl' kosmische aspecten I'an het
lel'en ..
Dit CÎta,lt komt uit het slot van
het eer,te en langste deel (van de
leven) dat gaat over 'De tantri-
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sche visie' en waarin o.a. zaken
aan de orde komen als: wereldse
en sacrale tijd; miln lichaam, dat
unbekende heelal; de dood is het
leven!; de vrouw, haar cultus en
haar mysterie. En bij dat al voert
Lysebeth uns in zijn meeslepen-
de en humoristische verteltrant
\'an I>'oeddha naar ;-";ielsBohr,
van Giordano Bruno naar Friljuf
Capra, VJn Ari,wteles naar l.e
Bon, van de Pygmeeën naar de
Hopi-lndianen, van de joodse
kabbala naar de Indiase goden.
.•••Ioeilijk? Kee,l.Ó niet!
In dl'el2, 'De andere kijk op
vrijen', lezen we over o.a.: Hijen
en spiritualiteit; onze dubbele
seksualiteit; de vrouw, erotische
kampioene en over mantra's
(ocrklank en ademhalmg) en
vantra's (de Pl.llJl, het grondvier-
kanI, d•..cirkel en de lotus). Deel
3, ';\lythen en symbolen" gaat
over de Indiase god Shiva en de
godin Shakti, over de lingam l"n
de yoni, die nHJr veel meer sym-
bool staan dan alleen hel man-
nelijk en vrouwelilk geslachtsor-
gaan, ov •..r h•..t Linkl."TPad en de
mythe van de 'lndrogyn. I let
vierde deel behandelt de
Mal[huna-rituelen, houdingen
om tut vereniging te kom •..n en
de misverstanden over tantra en
vrije seks en orgieën. Deel 5, 'De
sehude b•..heersing', gaat over
erectie, l.aaduits[orting en org<ls-
me van de man. waarbij te\'ens
grondig wordt afgerekend met
het wijdverbreide misverstand
dat die twee laatstgenoemde het-
zelfde lOuden zijn. Tamra weet
'...1/1dllizend •.•n jJr •.•n dJt h •.•t
;lIist .1•.•;:J<ldllitstorting is di •.•dl'
In,1n afhoudt l'dIl het ware nr-
gtlsm •.•.1',111d,' >,'bllef •.•"'fl'aring
die leidt tot hogere, kosmische
iJewllstzijnsnil'eaJls. De zaaduit-
storting houdt di •.•cfl'aring ;lfist
tegell, l'oor hem el'ellJls troll-
l/f''''S voor hJJr. LatNI lIJeht't
bed dlliddi;k zelgen: als l1egen-
tig prucellt 1'Û/I' I.' l'rUlIll'en gecn
urgasme <'rl"u•.•n, kOlnt .lilt
doordJt l'ijfelltllchtig prncellt
l'a'l de mall/lell l'oorti;dige ~ad-
uitstort •.•rs zijn!' Volgt een uit-
voerig hoofdstllk. hen'n, hoc
e.e.a. onder controle te krijl-:en.
Idem voor de dames hoc de yu-
ni-spieren te verslerken en tot
vaginale heheersing en verfijning
te geraken. Deel 6 handelt over
tantra in de \'(-'eslerse wereld en
det'! ï hevat drie 'lanhanpels:
een panoramisch overllcht van
de tantrisch •..filosofie, een bi-
bliogr,lfi •..(ca. 300 titels!) en een
woordenlijst met 9 pagin:l's
technisch •..en Sanskriet-termen.
Een wijs, uptimistisch en fra,li
geillustreerd boek, dat de
lezer(es) enorm kan verrijken,
waarbij ik meer het ll<lchtkastje
dan de boekenkaq op het oog
heb.
Andrf van Lysebcth: Tantra, een
andere \'isie op le\"Cnen seks.
Ankh-Hennes, Deventer 1991.
421 blz. gcm. geb. I 65,-. (FS)

Tantra 2
In 'Tantra, de kunst \'an het be-
wust beminnen' beperken de au-
teurs Charles en Caroline fl.luir

zich tot het seksuele aspect van
het tantrisme. Uitgaande van de
Shiva~Shakti-Eenheid wordt
langs de weg van op elkaar af-
stemmen van de z{'\'en
hoofdchakra 's knergieknoop-
punten in het m•..nselijk lich,tam)
door het liefdespaar gepoogd tot
(grotere) spirituele verbonden-
heid tc komen. Hulpmiddelen
als roga-ademhalingstechnit'ken,
mantra's, yantra's en meditatie-
ve oefeningen dienen om tantri-
sche harmonie te bereiken. In
een hoofdstukje over tantrischt'
communicatie wordt een drie-
stappen-methode ontwikkeld

um uit d•..veel voorkomende dis-
harmonie van 'rationele man
versus emotionele HOUW' te ge-
raken. In hl.t tweede dl'el.
'S",ksueel genot: het extatische
hereiken in de liefde', volgen uit-
eenzettingen over: de twee ge-
notspul",n van een vruuw (ditu-
ris en G-plek), dil'erse methoden
voor ejaculatie-controle van de
man, houdingen en standen vour
de liefdesdans, het eren van de
lingam en de roni en een aantal
exotische seksuele technieken.
Het hoek besluit met VCl"rtil'nge-
heugensteuntjes voor de praktijk
en een korte bibliografie. De au-
teurs - die tantra- en yogacursus-
sen geven op Hawaï - hebhen
een eenn,udige, praktische
handleiding voor het liefdesspel
geschreven, niet nwer, niet min-
,Ier.
Charles en Caroline .\luir:
Tantra, de kunst ,'an het hewust
beminnen. Servire, Coth •..n
1992. 176 hb .. ge11l.geh.
129,50. (I-'S)

AO: Jezus en Columbus
Eind mei kwamen in de AO-
reeks - al tienuIlen jaren weke-
lijks verschijnende, geïllustreer-
de boekjes van zo'n twinrig pagi-
na's over diverse Actuele
Onderwerpen - weer een paar
interessante nnmmers uit: over
Las Casas en Columhus en over
jezus Christus.
liet originele dagllOek dat
Admiraal1)on Cristobal Colon
van zijn •..uste ontdekkingsreis
in 1491/93 bijhield voonijn ko-

ninklijke Spaanse opdrachtge-
vers ging in de 16e eeuw verlo-

ren. Maar de •..vene •..ns wekge-
raakte samenvatting die Fra
Barrolomé de las Casas er tIlssen
1530 en 1540 van maakte, werd
250 jaar later teruggl'vunden el!
uitgegeven. Las Casas was aan-
vankelijk soldaat - in 1492 was
hij 1!l jaar - die in 1513 de bloe-
dige \"erovering van Cuba mee-
maakte. Hij werd priest •..r-kolo-
nist, doch deed al spoedIg af-
stand van ziln grond en slaven
en begon te pleiten voor een
n1l."nswaardiger behandeling van
de Indianen. Ondanks enorme
tegenwerking hield hij dit vol,
ook als bisschop \"an Guatl'mala
en de laatste 10 jaar van l.ijn le-
ven (hij werd n) na terugkeer in
Spanje. l.as Casas' samem'atting
\'an het dagbuek van Columbus
- d,tt I'orig jaar in Nederlandse
\'ertaling verscheen bij SUN in
;..Jilmegen - volgt diens twee
houfdthema's naa,t de vaaraan-
wiizingen: de natuur en de
Indianen. (.Ians \'(Ierner maakte
er een boeiend boekje uver: Las
Casas en het dagboek van
Columbus ,AO nr. 24IS).
Een week later verscheen een al
even fascinerende AO over jezus
Christlls, dat niet gaat uver het
Christelijk geloof. m<lar over de
taliOle, veelal tegenstrijdige.
theorieën die er in de loop der
tijden over de 'historische juus'
zijn ontwikkeld. Eigenlijk ijkt
slechts één ding vast te staan:
jezus heeft werkelijk b",staan.

.'>laar verder bestaat over hijna
alles verschil van mening, zoals:
geboortedatum en -plaats, het
oudnschap. broers en zusters,
de jeugdjaren, het uiterlijk, de
relatie(s) met .\1aria ;\Iagdalclla
en/of de apostelen, de gang van
laken rond het proces en de rol
van I'ilatus en de joodse raad, de
duod(su{)[zaakl •..n de 'opstan.
ding', het verblijf in Egypte, bij
de Essenen en later in Kashmlr
waar jezus als lOï-jarige zou
lijn geStorven en begraven. Of
toch als 80-j,uige in Massada?
Et blijven meer Hagen dan ant-
woorden, maar Theo Kroon
heeft die laatste in AO nr. 2419
heel nuchter en gedocumenteerd
op een rijtje ~ezer.
AO's zijn te bestellen dour
f 3,50 (inc!. porto) te gireren op
nr.1Sï9J4 van Stichting
IVIO/AO te Ldyslad O.V.\'. het
gewenste nUllllller. Een abonne-
ment kost I !l4,- p.j. of f 46,-
per half jaar, een proefabonne-
ment nJOr 3 mnd f 21,-. (FS)

Klassieke roman
Toen in I ~9() van de Zuidduitse
auteur W.G. Sebald (Wertach,
1944; sinds 1970 hoogleraar
aan de Universiteit van Norwich
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Het verhaal
Aarde

hun levcnsstijl, produktie- en
consumptiepatronen, de milil:u~
crisis voor een groot deel is ont-
staan. Alleen als die schuld (uok
financieel) erkend werd, wilden
dl: arme landen praten m'er vcr-
mindering van hun bevolkings-
groci. Over de gevolgl:n van die
levens,tijl voor de 'Derde
Wereld' valt veel te lezen in 'Het
\'crhaal Aarde, Inheemse volken
aan het woord over milicu I:n
omwikkeling'. Het boek wordt
ingeleid dour HallS Alders, mi-
nister van VRO~t, en uitjdeid
duor Gro Harlem Brundt and.
mini,ter-president van
Noorwegen en initiator van het
rapport 'Our Common Future'
(dit Brundtland Rapport is de
bl.kendste studie van de jaren
'SO over omwikkeling, omwape-
ning en milieu - als vervolg op
'Het rapport van de Club van
Romc').ln haar nawoord
s(;hrijfr Brunddand:
'Traditiollelc ClIlturell :::ijnde bc-
waartJI<latsell van grotc hveveel-
heden ketlllis en ervarillg die de
schakel VOrtllell IIISS('11de mens-
heid cn IJo.Io.IrI'wege oorsprOllg.
Het l'erdlVi;lIell I'all dil soort
cllltllren betckent een lIerlies
uoor de hele same/I!cvi"g, die
lIog veel k<ln lerell I'all dc tro1di-
lionl'ie mallier IlliI'" op deu 011-
de culturell op een a,IIJ11aardbare
mallicr omgaa1l meI Zet'r com-

------
plexe ecologische systemen.'
Of ze nu omroerend of met nau-
welijks verhulen wocde, nuchrer
zakelijk of literair hoogstaand
vertdd worden, leerzaam zijn de
zcvemien verhalen in deze bun-
del allemaal. De meeste zijn in-
drukwekkende weerp"en van
een heel andere manter van om-
gaan met Moeder Aarde. Ze
worden vertdd door "ertegen-
woordigers van inhel:m~1: volken
uit: dc VS, Guatemala, Brazilië,
Peru, PaasciLlOd, Solomon
Eilanden. Papoea-Xieuw
Guinea, Australië, Filippijnen,
Sri Lanka, Nepal, India, Lesoto,
Kenia, Egyptl: en Finland.
Sommige verhalen dragen poëti-
sçhe titels als; De cirkel is de ma-
lIier Vl1l1 kijkelI; De maism,'"se"
:::ij"111111gode" niet Iiergetell; De
:::ingeIldestem val! het bos;
lharang, de helmde plant; De
dag waarop de berg 'nee' ui;
\'oorbij dc laatste boomgrell5.
Een rijk boek OHr de vl:rhou.
ding mens en natuur, dat nu
eens alle aandaçhr vraagt voor
hllll oplossingen.
Het \'erhaal Aarde, Bridgcs
Hooks i.s.m. Novib en NCOS, In
de Knipscheer , Anlsterdam
1992.239 blz. I 29,50. {FS)

\Vim Heij
Frank Spoelstra

Het verhaal Aarde
De VI'-conferemie ovcr .•••1ilieu
en Omwikkeling vorige maand
in Rio de Janeiro had re kampen
met heel wat belemmeringen om
tot werkelijke resultaten te ko-
men, ~Iisschien was wd dl."
grootste beh.'nllnering de moei-
zaml: erkenning van de rijke lan-
den - de VS voorop - dar door

ken dat ik bij die waterpoelvall-
daall moet blijllell. Zij inspireer-
de me tot het schrii~I('1lI'<ln
\Valg.'
Zo eindigt B. Wongar
(joegoslavië, 1932) zijn voor-
woord bij 'W'alg. Roman oVl:r
AU~lralië'. Het verhaal wordt
verteld door D[umala, een meis-
je van dl: Galwanstam, dar
wordt vrijgclaten uit het
'Instituut vuor Men~eliike
Ontwikkeling' van Dr. Cross.
Haar vrijladng uit het 'instituut'
- waar met gevangen ahoriginals
worut 'gefokt' om uitsterven te
voorkomcn - gesçhiedt waar-
schijnlijk in dc hoop Joor haar
ook de ontstnapte Ure weer te
kunncn pakken die zij, samen
met h:lar dinguhond .•••loru,
volgt op zi[lI honderden kilome-
ters lange tocht door dl: bush
naar hun stamland Galwan, In
'Walg' (aboriginal woord voor
baarmoeder) weet Wongar, via
de belevenissen, jeugdherinnl:-
ringen, dromen en nacbtmerries
van (ie zwangere Djumala tij-
dens dell: barre reis, een onge-
looflijke hoeveelheid kennis van
de inheemse tr.ldities, de orale
poëzie en het leven in cn met de
woe,tc natuur aan de lezcr over
te dragen. Kennis die hij zelf \'er-
wierf van zijn over1cdl:n vrouw,
aan wie dc roman is opgedragen
en die haar naam schonk aan de
hddin.
Evenals \X/ongar's sehinerl:Olle
verhaktIbundel 'De weg naar
Bralgu' (m).thi>ch eiland, land
van dl: douen), hier precies een
jaar geleden be~pruken, heh ik
'Walg' vol ontzag, maar ook met
schaamte, gele7.en,
B. Won!>:ar; Walg. Bridges
BookslIn dc Knipschl:er,
Am~tl:rdam 1992. 253 blz.
1.14,50. (FS)lakken in grote stapels Mierll om

ze in bratld te steken. O/lIma[o1
l'erschi/nl in mijn dromclI e/I
~Icrtelt me uver Ct'tI po.lpierbast-
boom bii een waterpoel die, dlli-
;ulig gcU/ordenllan het Zal/licht,
Ol/wiel vm haar te wo.Io.Irschuwen
dat d,' ,Jingoiagers daar waren
gCllIl'est en het water ho1ddcll
~Iergifticd.
Ik Jcnk niet dat ze hd de boum
kwaliik lIeemt, 1I/0000.Irmisschicn
pru[,el'rt ze me duiddijk te ma-

Aboriginal roman
'Af ell loe::ie ik ill mi," dromen
dc I"'men V<lllht'l cnt' gebied
Ilao1rhcl o1"dl're dllchten. Ze 10-
peil 11.,.,1 [o1l1g~amerd,m meI/sen
en hOlldcnl'aak dkaars hal/d
I'asl. Achter heli doemt met gro-
te s"c/heid een groep blilldozers
op; ze l'ermurzc1e" de slo1mmt'1l
el/ liegen dc incellKestrellge1de

I:en maand tl:rug naar zijn ge-
boortedorp Wertach, waar hij
sinds zijn jeugd nil:r meer was
geweest. Door Sebalds scherpe
waarnemingsgave en gevoelige
herinneringsvermogen kan de
(melancholisçheJ lezer diens mis-
moedige. maar niet zonder hu-
mor weergegevl:n. exçurSleS
goed navoelen. liet boek eindigt
met Sehalds apoçalyptische her-
beleving in een droom van de
grote brand van Londen. waar-
over hil' net in het d'lghoek van
Sall1uc Pl"pys (uit 1':I13!) heeft
gelezen, De laatste woorden lui.
den: 'En daags crna een stille as-
re:w'n - westwao1rts, tot vuorbii
\'(indsor Po1rk.- 2013 - Einde'.
Wat heeft Sebald met 13?
':\lelançholische dwaalwegen';
niet makkeli[k maar machtig
mooi!
W.G. Sebald: ,\ldam-holisçhe
dwaalwegcn. Van Gennep,
Amstndam I ':I':l2. 204 blz. geil!.
134,50. (lOS)

..----

Het boek, dat uit vÎer delen beo
staat, begint met een korte 1110-
nografie over de tucht \"an Henri
Beyie, alias Stendhal. die als 17.
jarige in mei 1800 met
N'f0leons leger on"r de Alpen
Tro ..Dit deel is verlucht met
o.a. schdsjes uit Stcndhals 'Het
leven van Henry Brulard', Het
tweede, autobiografische, deel
doet verslag van een reis naar
'X/enen, Vent:tië en Verona in de
herfst \'an 1980 (herhaald in
'87) en is met nogal 'komische
bewijsstukken' g61Iustrt.'t'rd. In
het derde, weer kon monografi-
sche, deel vertrekt Dr. K., alias
Kafka, op 6 september 1913 uit
Praag om via voornoemde ste-
den naar het Gardameer te rei-
zen (waar Stendhal in septemher
1813 verbleef) voor een kuur
van drie weken in een waterge-
neeskundig sanatorium. Hier
opnieuw kostelijke illustraties,
alsook een mooi betoog van Dr.
K.'s tafelgenoot, een oude gene-
raal die Stendhal meer bl'grip
toedacht van de kleinigheden die
alles in het levl:n - ook de grote
veldslagl:n - bepalen dan alle ge-
nerale sravl:n bij elkaar,
In her laatste deel keert Sehald

- _ .......••.••_.-

in Engeland) 'Sc1Jw;,idel.
Gefiihle.' verscheen, was er aan
loftuitingen geen gehrek: 'een
boek \'311 werkelijk verrassende
schoonheid" 'een van Je mooi.
ste en tegelijkertijd schokkendste
hoeken van d""laatste jaren',
'mel"sterlijk gesuggereerde angst-
toestanden', 'hoog-karaats pro-
za', 'reb naar de bodem van de
existentiële droefenis .....
Dit najaar verscheen bij Van
Gennep dl."~edcrlandsever-
taling (door Jos Valkengoed) on-
der de schitterende mei
'.Melancholische dwaalwegen'.
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