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Inhoud

INTIMIDATIE EN GEWELD
Halverwege de jaren lachtig kwamen er aan de lopende band voorbeelden van
misslanden bij de krij~smacht (in het bijzonder de KI.) naar buiten.
Verschijnselen van intimidatie en geweldple~ingen die steeds enkele vaste gege-
venheden vertoonden, te weten:
- 1.ededen zich met name voor in de opleidingssiluatic bij de wapens,
- de daders bleken, wisselend, kaderleden en oplcidelingen te zijn,
- de slachtoffers waren nagenoeg altijd opleidelingen,
- en er was bijna altijd ook sprake \'an enige vorm van seksualiteit.
De militaire en politieke leiding konden, ondanks naarstige pogingen een en an-
der te ontkennen cq te bagatelliseren, niet verhinderen dat de kramen er bol van
stonden, de VVDM er een hoek over uitgaf ('Tegen-Geweld') de Kamer er imen •
sief over debattcerde. Dit alles moodde tenslaltc uit in een door het Ministerie
van Defensie gelast onderzoek door het Instituut voor sociaal-wetenschappelijk
onderzoek van de Katholieke Universiteit Brabant. Met de aanbevelingen, die het
onderzoeksrapport 'Geweld in de krijgsmacht' destijds vergezelden, stemden wij
\'an harte in. 'Vel meenden wij dat deze onvoldoende waren en bepleitten wij de
noodzaak \'an een fundamentelere aanpak (EGO, september 1990),

De af~elopen jarcn leek het erop dat de ~enomen maatrcgelcn effekt sorteerden.
Er deden zieh immers nagenoeg geen geruchtmakende affaÎres mcer voor.
Ingewijden hadden daarover zo hun twijfels. Ble\'en uitglijders uit omdat het mo-
relc gehalte van de mensen (kaderleden en soldaten) nu ineens zo was gestegen Of
was een en ander op rekening te schrii\.cn van de angst \'oor strafmaatregelen?
De recem io het nieuws verschenen intimidatie en gewcldpraktijken lijken te be-
vestigen dat het enige til.d uitblij\'Cn van dit soort misstanden eerder gebaseerd
was op 'vrees voor stra 'dan op 'zo behoren mensen niet met elkaar om te gaan'.

Vanuit dc zorg voor allen in de krijgsmacht (daders en slachtoffers) bcpleitten we
nogmaals de noodzaak van Slrukturcle maatregelen. Over wat wij daar precies
onder verstaan zullen wij - wellicht door de omstandigheden gedwongen - in de
wekomst nog wel weer eens terugkomen. "'ij volstaan nu met hct nadrukkelijk
herhalen vao een eerder gedane aanbeveling:
De opleidin~s/vormingssituatie dient zo te worden gestruktureerd, dat het onder-
kennen van de toclaatbaarheidsgrenzen ~emeen~oed kan worden voor iedere
deelnemer aan dat proces. Dat betekent mformatie aan de pas opgekomen mili-
tairen; doelmatige mformatie die kan worden gehanteerd om in konkrete situ-
aties mede de grenzen te kunnen trekken.

Zolang het in opleidin~ssituaties vaag blijft wat mag en {vooral) niet mag, zolang
in diezelfde situaties de ruimte niet wordt geboden elkaar Ie wijzen op grensover-
schrijdingen, 1_ullendit soort misstanden Zich bij herhaling voor blijven doen.
Daar kan de krijgsmaeht voor kiezen, maar dan dient men wel te beseffen dat
men daar mensen voor opoffert, dienstplichtigcn zowel als nijwilligdicnenden.
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IN GESPREK MET ... LGEN
H.A. COUZY (1)

De krijgsmacht kent momenteel woelige tijden. De taakstelling van de strijd-
krachten wordt immers ingrijpend gewijzigd, terwijl het daaraan gekoppel-
de uitzendbcleid voor het personeel nogal wat konsekwentics heeft. Voegt
men daar nog de afschaffing van de opkomstplicht en de krachtige reductie
op het personeelsbestand aan toc, dan behoeft het geen verdere toelichting
wanneer wc steilen dat Cf, met name bij de KL, sprake is van ccn wcl héél
bijzondere situatie.
Over deze ontwikkelingen en de effecten hiervan voor het personeel had
EGO.rcdactcur Wim Hcij ccn lang gesprek met de hoogste commandant
van de landmacht, 1gen H.A. Couzy.
In dit eerste \'ao twee artikelen"" komen o.a. de volgende onderwerpen ter
sprake: het imago en de bestaansgrond van de Navo op dit moment, de di-
verse vragen rond de luchtmobiele brigade, de wijze waarop de landmacht
zijn overtollige personeel denkt te kunnen laten afvloeien en de door de HLS
himself opgelegde conditieprocf.

Als gevolg t'an het uiteenvallen van de
SOl'jetUnie en het Warschau Pact kwam
de Navo-strategie van het aangepaste
alltwoord en de voorwaartse verdedi-
ging in de lucht te hangen. Wat is eigen-
lijk nog de bestaansgrond L'ande Navo?
De dreiging tegen het Navo-grondge-
bied is niet geheel verdwenen, want als
ik bijvoorbeeld spreek met mijn kolle-
ga's van Turkije dan hebben dÎe nog nÎet
zo'n opgelucht gevoel gekregen als wij
na het uiteenvallen van de Sovjet Unie
en het verdwijnen van het Warschau
Pact. Ik denk dat het nok realistisch is
dat zij zich zorgen maken wanneer je
kijkt wat daar aan hun oostgrens ge-
beurt in het zuidelijk ge-
bied van de voormalige
Sovjet Unie. Al die brand-
haarden die daar nu de
kans krijgen te ontstaan,
narionalistische en etni-
sche groeperingen, ver-
oorzaken een hoop onrust
waar een zekere dreiging
tegen het Navo-grondge-
bied zou kunnen worden
besproken, dat gaat mij te
VtT. De politieke verande-
ringen die zich hebben
voltrokken vragen wel
om een drastische aanpas-
sing van de zijde van de
Navo.
Dan is er lIog iets anders.
Yeellanden zijn hun prio-
riteiten aan het verleggen
naar een bijdrage aan
VN-operaties. Gebleken
is dat de VN, militair ge-
zien, absoluut niet in staat
is om daar op een goede
manier leiding aan te ge-
ven. Er is duidelijk be-
hoefte aan een lichaam
dat zo'n taak wel zou
kunnen uitvoeren.

.\Iisschien dat een aangepaste Navo
daar een rol in zou kunnen spelen en
dan is mijn opvatting 'gooi geen oude
schoenen weg voor je nieuwe hebt'.

Naast het op zoek zijn naar een nieuwe
bestaansgrond worstelt de Navo in ieder
gel'al ook nog met grote verschil/en in
de benadering van de kwestie l'an het
l!oormalige joegosfal'ië. De wijze waar-
op bijl'()orbeeld Engeland en Frankrijk
enerzijds en Duitsland anderzijds (WeT
deze problematiek denken is bepaald
niet bevorderlijk lIoor het imago van het
llOndgenootscha/J.Hoe ziet u dat?
Ik denk dat u de spijker op z'n kop slaat.

f\.'ten verwijt de Navo allerlei dingen,
maar de Navo is niet meer dan een fo-
rum van vijftien landen. Het probleem
ligt niet bij de Navo, maar bij de indivi-
duele lidstaten die Of geen mening heb-
ben öf fOtaai tegenovergestelde opvat-
tingen erop na houden. Vandaar dat
men niet tot een gemeenschappelijk be-
leid komt en dat betekent dat ook de
Navo, althans op zo'n punt, meteen ver-
lamd is. liet verwijt gaat wel steeds in de
richting van de Navo maar het ligt bij de
individUele lidstaten, overigens niet al-
leen de Westeuropese maar ook bij de
VS.

De zorg voor het imago f'an de Nat'o
wordt er niet minder door ...
Het heeft zonder meer zijn weerslag op
het imago van de Navo.

• De luchtmobiele brigade
Tot voor kort hield Nederland, l'oor
ruim veertien miljard glllden per jaar,
een kompleet leger, een modeme lucht-
macht en een marine waar alles op en
aan zat, op de been. Een sterk inge-
krompen krijgsmacht kost uns land nog
altijd zo'n slordige dertien miljard gul-
den. Het bezuinigde geld is, voor 1'1.'11
niet onbelangrijk deel, naar de luchtmo-
hiele hrigade duurgesluisd. Er worden
door diverse politici IIraagtekens ge-
plaatst bij deze luchtmobiele brigade.
Wat moet Nederland nll met deze peper-
dure brigade die eigenli;k was t'oorbe-
stemd voor de Noord-Duitse laagvlak-
te?
Ik wil eerst even reageren op het eerste
deel van de vraagstelling. De vraag sug-
gereert dat we maar zeer beperkt terug-
gaan wat het defensie-budget aan gaat.
We zijn over de periode 1990-1993
20% teruggegaan met het defensie-bud-
get. Dat vind ik in zo'n korte tijd een
enorme vermindering. Dan suggereert

de vraag ook dat er zoveel
geld voor de luchtmobiele
brigade beschikbaar
wordt gesteld dat dat ei-
genlijk niet verantwoord
zou zijn. Ik wil er dit op
zeggen: De uitrusting die
nodig is voor de luchtmo-
biele brigade kost minder
geld dan de uitrusting van
een gemechaniseerde bri-
gade. SUAAesties als zou
de luchtmobiele brigade
het peperdure speeltje zijn
van de KL of van de gene-
raals van de KL, is hewust
een verkeerde voorstelling
van zaken.

Dat klopt lIolgens It niet
met de feiten?
Dat klopt absoluut niet
met de feiten. Je kunt rus-
tig keihard zeggen dat de
totale uitrusting van een
gemechaniseerde brigade
in de buurt ligt van de vijf

~ à zes miljard gulden en
~ van de luchtmobiele bri-
~. gade omtrent de drie mil- •••.
;:. jard. Vergelijk je het dus ••...
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dt'nk dat dat ook uitstekend past in de
Prioriteitennota. Wanneer de inzetmo-
gelijkhetlen van tevorcn bijna niet meer
vast te stellen zijn - het kan Cambodja
zijn, het kan Joegoslavië zijn, misschien
wel Somalië of een ander Afrikaans land
- mod je et'nheden heschikbaar hebben
om dat tI.' kunnen doen. Met name een
luchtmobide brigade moet meer inzet-
mogelijkheden hebben dan wij aanvan-
keliJk hadden voorzien toen wc het eer-
ste concept voor deze brigade maakten
vóór het einde vall de Koude Oorlog.
\XIijhebben toen al gezegd, en dat stond
ook al in de Defensienota, dat we de ba-
taljons van de luchtmobiele brigade uit
zouden rusten mer gepantserde voertui-
gen voor de inzet van VN-taken.
Maar ik ben nu van mening dat we het
concept op meerdere plaatsen mocten
aanpassen. Dat is overigens niet alleen
een Nederlandse zienswij7.e. Dezelfde
discussie ~.indt momenteel ook plaats in
Engeland, de VS en Frankrijk, landen
die ruime ervaringen hebben met dit
soort eenheden, !\.bar ook daar blijft het
hoofdconcept recht overeind staan: de
mogelijkheid om deze eenheden snel in
te zetten door middel van helicopters.
We moeten natuurlijk niet het idee heb-
hen dat zo'n striidmacht ideaal is om da~
gen lang, wekenlang, maandenlang, op
de grond, taken uit te voeren. Die inzet
met helicopters is alleen maar om heel
snel ergens te komen, waardoor je de te-
genstander verrast; je komt op een
plaats waar men je niet verwacht. ;'vlaar
ze daar weken, maanden of nog langer
laten zitten met niks anders als een rug-
zak en een geweer past niet meer in deze
tijd.
Ze dienen, is mijn opvatting, ook in
staat te zijn om, uitgerust met pantser-
voertuigen, in bijvoorbeeld het voorma-
lige Joegoslavië, een rol in VN-verband
te spelen. \XII.'zijn er nu mee bezig om ze
daarvoor ook te trainen en vanaf 1 janu-
ari 1994 zijn ze };ereed voor zo'n taak.
\"('e moeten af van de geJachte dat een
eenheid als de luchtmobiele brigade
slechts één taak zou kunnen uitvoeren.

Door de veranderde
omstandigheden lijkt
de luchtmobiele bri-
gade nll illgezet te
gaan worden voor
bi;t'()orbeeld VN-
uperaties. \Vellicht
IJllar l,mdell te wor.
den gestuurd die ûch
steeds ZWllllrdere WJ-
pel/s aa1l5cIJaffen. Is
deze, hetrekkelijk
lichte, luchtmohicle
hrigade daarvoor te
gcbmikell?
Ik zou het vanuit een
andere invalshoek
willen henaderen.
Bovendien I.OU ik
hem ook anders wil-
len gaan noemen, ik
zou liever willen
spreken over een
m uI ti .fun k t ioneIe
brigade. Namelijk
een brigade die je op
verschillende manie-
ren kunt inzetten. Ik
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• Multi-functionccl
De plannen voor een luchtmubiele bri-
g'IJe datcrf!ll al 1'<11/ ver voor de I'erande-
rillgen in Oost-EuropJ. De bedoeling
was toch um deze brigade in te zetten in
de Nourd Duitse lailglJ/Jkte?
Dat is juist.

Wanneer ik praat over de totale kosten
van een gemechaniseerde brigade, dan
betreft dat niet alleen de investeringen
van I.es miljard maar komen daar ook
nog eens de personeelskosten hoven op
en korn ik toch weer een stuk hoger UiL
Belangrijk is dus hoc je de definitie
maakt van de kosten van een eenheid.
Maar in alle gevallen, hoe ie het ook be-
nadert, een gernedlaniseerde brigade is
alti/'cl hoger in kosten dan een luchtmo-
bie e brigade, althans zoals Nederland
die van plan is te gaan organist'ft'n.

mJNMr(
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met een gemechaniseerde
brigade, dan is de lucht-
mobiele een goedkope
brigade. Natuurlijk is het
zo, 'dat wannt:cr je legt,
ik ga in één keer zo'n in-
vestering doen voor zo '0
luchtmobiele brigade van
drie miljard gulden, rja,
Jan is het een gigantische
investering. ,\.-laar we
doen het niet in één keer.
Ook de aanschaf van de
hclicopters geheurt heel
geleidelijk. Ik vind dat
hier bewust een verkeer-
de vuorstelling van zaken
wurdt gegeven.
Wanneer er wordt ge-
steld dat er door politici
vraagtekens worden ge-
plaatst bij de luchtmobie-
le brigade, Jan is dat van
een andere orde. Dat is
Jan een kwestie van een e
eerliike, zakelijke diskus- 2
sic met als centrale vraag:
Of in de inbreng van Nederland eell
luchtmobiele brigade ,vel het meest geëi-
gende middel is, juist in het kader van de
Prioriteitennota? Dat vind ik een leer
gerechtvaardigde vraag om daar een dis-
cussie over te voeren. Maar dat dient
ontkoppeld te worden van het enorme
financiële beslag, want dat suggereert
zaken die niet juist zijn.

U stelt dat de kostelI vall een luchtmo-
hiele brigade ongel'eer de helft zij" l'an
die van een gemechaniseerde brigade.
Toch blijvC1l maar steeds gemchten de
runde doen dat de kosten t'oor de lucht-
mobiele brigade i" de hl/urt vlJn de zes
miljard gulden zullen komen te liggen.
Men heeft herekend dat de totale kos-
ten, dus niet alleen het materieel, maar
ook tien jaar lang alle personeelskosten,
komen te liggen op ongeveer /:Csmiljard
gulden. ;'vlaar dat IS heel iets anders.
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Dan zouden wc niet flexibel genoeg zijn
om În voldoende matc te kunnen inspe-
len op de snel veranderende omstandig-
heden in de wereld en de taken die daar-
uit voortvloeien voor de KL. Je moet dus
eenheden hehben die in verschillende
scenario's heel goed inpashaar zijn. Ik
zou daarom van de benaming luchtmo-
biele brigade af willen en liever spreken
over een multi-functione1e brigade.

• Overtollig personeel
Ik /leem aan dat ook lf van mening bent
dat Nederland met een kleinere kri;gs-
macht dan voorheen kan volstaan?
Volmondig.

Wat is, lm!gens It, de meest elegante wi;-
ze waarop het ollcrtol/ige personeel
moct afllJneien?
Iedere grote organisatie die gaat reorga-
niseren heeft een plicht te zorgen voor
goede regelingen voor het overtollige
personeel. Een overheidsorganisatie als
de krijgsmacht dient dat bij uitstek te
doen. Het probleem daarbij is dat wij
zinen met een kategorie, waar de over-
tolligheid het grootst wordt, die juist in
de kwetsbare leeftijd zit, tussen de 35 en
de 50 jaar, en een arheidsmarkt in ons
land die cr niet rooskleurig uitzict. Het
gaat om mensen die een militair opJei-
dings- en ervaringspakket hebben, dat
maar voor een deel hruikbaar is in de ci-
viele sector. Omdat er aldus sprake is
van een uitzonderingscategorie dient er
extra zorgvuldig mee te worden omge-
gaan. In ieder geval anders dan met
ambtenaar x die bijvoorbeeld op het mi-
nisterie overtollig is geworden. Dat is
iets waar ik voortdurend aandacht voor
vraag en mijn hest doe deze categorie
een extra zorgvuldige hehandeling te la-
ten krijgen. Ik moet niets hebhen van
achteloze opmerkingen als: "jammer,
dat is de trend van deze tijd" of "het ar-
heidslmro vind je in de derde straat links
en je doet je best maar". Zo kan en mag
je niet omgaan met deze categorie men-
sen.

u bent er een l'oorstander uall dat !Jet
personeel zo snel mogeli;k weet waar
het aan toe is?
Ja, dat klopt. Overal waar ik kom, merk
ik dat één vraag de meIlSen bij voortdu-
ring bezighoudt: wat geheurt er met mij?
Daarom vind ik dat we alles op alles
moeten zetten om daar zo snel mogelijk
duidelijkheid over te verschaffen.
Waarhij het natuurlijk onmogelijk is ie-
mand een garantie te geven tot aan zijn
pensioen. Dat zou men wel willen, maar
dat is niet reëel. Want ik bepaal de om-
vang van de KL niet, dat is de verant-
woordelijkheid van de politiek. Zulke
garanties kunnen dus niet worden afge-
geven. Maar ik vind wel dat we aan be-
trokkenen een loophaanprognose moe-
ten geven. Dat we elke beroepsmilitair
moeten leggen: "Wij hebben uw hele
dossier doorgelopen en wij zijn van me-
ning, op grond van uw kennis, uw goed
funktioneren op verschillende plaatsen,
uw gezondheid en de bevindingen van
uw commandanten, dat u zich geen zor-
gen behoeft te maken. Voor u zal er,
menselijkerwijze, ook in de KL van mor-
gen een plaats zijn". Het omgekeerde z.al
zich ook gaan voordoen, dat er tegen ie-
mand wordt gezegd: "Negentig procent
van Je funktics kunt u niet meer uitoefe-
nen vanwege medische problemen, u
kunt niet uitgezonden worden, u kunt
niet meer officier van piket spelen, enz.
Het is heel spijtig, maar voor u is bij ons
in de herberg geen plaats meer".

Dat is eell duideli;ke trend-breuk met
het tut nu toe gehanteerde heleid.
Iedereen, I'an hoog tot laag, was 0IJ de
hoogte uan het sanctioneren uan dit
soort geuallen.
Ja, dat klopt. \'(Ianneer iemand mij voor
de voeten zou werpen dat dat al tien jaar
het ge\'al is, zou mijn antwoord het vol-
gende zijn: "Dan heeft u tien jaar geluk
gehad. Eigenlijk hadden we tien jaar ge-
leden al tegen u moeten zeggen dat we
geen plaats meer voor u hebben. Dat
hebben we toen niet gedaan, we hebben
u toen binnen boord gehouden maar,

helaas, dat kan tlU niet
meer. U moet nu ander
werk gaan zoeken en wil'
zullen u daar maximaa
bij helpen".
Dat soort dingen moeten
we zo snel mogelijk dui-
delijk gaan maken aan
het personeel.

• Snel
duidelijkheid
Ik bevestig uw waame-
ming dat de menSelI zo
snel als maar moge/ijk is
willen weten waar ze op
kunnen rekenen. Tegeli;-

~ kertijd uit men de be-
~ zorgdheid hoe men dat
~ zal gaan meten. Van wel-
~ ke criteria gaat men zicb
g bedienen?
c Wij zijn nu hezig met een
ê proef, hij twee catego-
rieën, om, aan de hand

van een groot aantal criteria, te probe-
ren vast te stellen welke groep we graag
zouden willen behouden en voor wie er
geen plaats meer is bij onze organisatie.
We hebben daar speciaal een commissie
voor in het leven geroepen, waarbij
vooral de inspraak komt van comman-
danten die betrokkenen goed kennen.
Daarbij spelen natuurlijk zaken mee als
medische geschiktheid, inzetbaarheid en
het algemene functioneren. Ten aanzien
van het functioneren gaat het er niet om
of iemand een c of een dd ergens voor
had, dus de absolute hoogte van de be-
oordelingen wordt daarin niet betrok-
ken. Alleen bij iemand die altijd b-be-
oordelingen heeft gehad en dus altijd
onder de maat heeft gefunctioneerd,
wordt cr naar de beoordelingen geke-
ken. Dit is een extreem geval. Bij Je gro-
te groep gaan we dus niet de hoogte van
de beoordelingen daarbij betrekken. Er ~
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wordt nadrukkelijk gekeken of de men-
sen passen in de nieuwe KL: 7.emoeten
bereid zijn uitgezonden te worden, moe-
ten fysiek hun zaken kunnen doen en
goed kunnen functioneren. Op grond
van die criteria hopen wij tot een verant-
woorde prognose te kunnen komen.

De hefmlgenuerenigillgen plaatselI /logal
wat vraagtekells bi; /lil' uonrt/Jarellde
'lall/Jak in deun. De AFAf/' hi;voor-
IJee d meent ,Jat I'ia resewoir-l'orming
een eII ander op een eerli;ker wi;ze ge-
stalte zal kri;xen, temeer daar het nog
steeds onduideli;k is hoeveelmenselI er
nu af moeteli gamt I"oeiell.
Het laatste is precies de reden waarom
de vakbonden er ISO graden anders
over denken. !vlijn insteek is: alles uit de
kast halen om overeenstemming re be-
reiken met de vakbonden om gezamen-
lijk dit moeilijke proces in re gaan. Tot
nu toe stonden we diametraal regenover
elkaar, maar gelukkig hedr er recente-
lijk een doorbraak plaats gevonden. Er
vindt nu, op dir momem (eind augustus;
red.), overleg plaats me[ de vakbonden
waarin we elkaar zodanig gt'vonden
hebhen dat ik verwacht, dat in het for-
mele overleg dar voor oktober is geagen-
deerd, we er, via goed overleg, uit 7.ullen
komen. Dan schat ik in dat we een jaar
nodig hebben om alle l.estiendui7.end
personeclslcden individueel te bekijken.
Dat hete kent dus niet dat iedereen nu
nog een jaar zou moeten wachten. Er
zijn bepaalde groepen waar \ve heel snel
mee klaar zullen zijn. Er zijn zelfs nu
nog caregorieën met tekonen, daar ziln
we dus nog sneller mee klaar. Tussen
novemher dit jaar en november volgend
ja.lr hoop ik iederecll die prognost',
waarover ik aan her begin van dir item
sprak, te kunnen geven.

• De conditieproef
De I se~ltemher 1993 ingevot'rde I'er-
plicht al te legxen conditiel)foef heeft
nogal wat stof doen opwtlaien, 1I0g l'oor
de eerste push-ups werden gel1l<111kt.Afet
/lallle 1',llllvege het dreigen met rechtspo-
sitionele konsekwellties. In eNI bi;{age
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I'all de Griffioen (maandblad I'oor de
Nederlalldse Troepen in Dllitsland, 12-
8-1993) valt letlerli,k te lezen: "Voor dl'
milit,lirell begint I'allaf ;lIli een tweede
ontslag-criterillm zidJt/Jaar te worden:
de wrplichte collditieproef". Welke ge-
dachte steekt er achter deze opgelegde
fysieke tests?
Daar zit voor mij maar één gedachte
achter: mijn grote zorg over de slechte
conditie van de beroepsmilitair. Niets
meer en niets minder.
Aan deze condirieproef, die nu is vasrge-
steld, is op vrijwillige basis deelgenomen
door cursisten, onderofficieren en offi-
cieren. Van de officieren zakten 13% en
van de onderofficieren 49",{,. Dus de
helft van de onderofficieren, in de leef-
tijdscaregorie lUssen de 30 en 35 jaar,
kon nier aan die proef voldoen. Dan is
her dus heel slecht gesteld met de fysieke
conditie van de beroepsmilitaIr. Dat kan
dus gewoon niet!
En dar is, nogmaals, de enige faktor ge-
weest waarom ik vond dat er iets aan
moest worden gedaan. :'v1ijnvoorganger
was al gekomen met een procf op vrij-
willige basis, maar dat heeft, afgemeten
aan de resultaten, niet het gewenste re-
sult.lat opgeleverd. Reden waarom ik,
hoe ona.lngenaam ook, geen andere mo-
gelijkheid lag dan het dwingend op te
leAAen. Helaas blijkt dat nodig te zijn.
Zelfs een kind hegrijpt dat iedere mili-
tair een goede conditie dient te hebben.
Daar kan de discussie echr nier over
gaan. \Y/e hehben bewust, na jaren van
voorhewiding, de eisen zo gesteld dat ie-
dereen, die zijn conditie ook maar een
beetje op peil hondr, moeite/oos door
die tesr heen komt.
Ik neem mezeli als voorbeeld. Ik heb niet
veel tijd om aan sport te doen, maar ik
houd wel mijn fysieke conditie op peil.
In juli, de inkt van de brief was nog nat,
kwamen mensen \'an het sporrhuro al
informeren wanneer ik van plan was te
rest af te leggen. "Dat doe ik in septem-
ber", was mijn antwoord. "Hoe is her
met uw conditie?" "\'\fel redclijk." "Nu,
dat moeten we dan maar eens meren."
Diezelfdc middag heb ik de wnditie-
proef afgelcgd. Ik liep, om maar iets re

noemen, binnen de gestelde tijd, drie-
honderd meter meer. Dat geeft wel aan
dat die test absoluut niet zwaar is. f let is
een heel reële test.
Het heeft niets te maken met het zoeken
van een ontslaggrond, wallt elke militair
die aan de medische eisen voldoet moet
deze proef op z'n slofjes kunnen halen.

Over medische eisen gesproken. Kort
geledell schreef de umd Sous-Chef
Personeelsheleid, bgen mr (J. l'an der
\,(!ind, een hrief met een nadere uitwer-
king van deze in te I'oeren amditieproef.
Aan het einde van deze brief wordt ge-
sproken over lIitstelmogeli;klJeden.
Citaat: "Uitstel Ifl1l1wege ee/l medische
beperking die naar I'erwachting langer
dali een half ;aar dUllrt; in dat geval
dient ill ()lier/eg met de onderdeelsarts
een 111cidellteel Geneeskundig Onder-g zoek (IGO) te worden aallgevmagd,

:;:tenzi; een reeds bi; een eerdere keuring
~ vastgestelde medische bef/erking al zon-
der meer duide/i;k aangeeft dat het af-
h'gKen van de l)Toef niet verantwoord
is. "
Ik zal de vraag konkreet //laken. Een on-
derofficier bi; de infanterie makte ;aren
ge/eden, na een (mKeluk of' de storm-
baan, ongeschikt voor dit Ultlpell.
Betrokkene werd omgeschoold tot mtl-
terieelbeheerder of administrateur. Moet
deze ml1l1 ::icIJ nu zorgen IIwken oller
::i;n conditieproef?
Deze man behoeft zich geen zorgen te
maken over de conditieprocf. .\laar
sommige mensen moeren zich wel zor-
gen maken wanneer ze een functie heh-
hen toegt'wezen gckregen renvijl ze niet
aan de funktie-eisen voldoen, maar dat
ze dispensatie hebben gekregen om me-
dische redenen. Dat is een categorie
mensen die zich uitermate zorgen moe~
ten maken. :Vlaar dat staat los van de
conditieproef.
Er zijn op dit mOlllent in de KL ongeveer
twaalfhonderd beroepsmilitairen die
niet voldoen aan de functie-eisen om
medische redenen, maar met dispensatie
(medische beperkingen) toch die funkrie
toegewe~.en hebben gekregen. Dat is de
categorie die zich zorgen moet maken,
want we gaan dus nu die hele groep van
twaalfhonderd beroepsmilitairen heel
goed tegen het licht houden. Zit daar ie-
mand bij met niet meer het volledige ge-
hoor, dat zijn er veel bij de KL, dan valt
er nog best te funktioneren. :'vIaar er zir-
ren ook mensen bii die heel ernstige
kwalen hebben gehad en die eigenli;k
geen enkele militaire funktie meer kun-
nen vcrvullen. Die mensen krijgen dus
een Gent'eskundig Onderzoek en, he-
laas, zullen dar mensen zijn die onze or-
ganisatie moeren gaan verlaten. Ik zeg
het onomwonden: dat is de groep die
zich ernsrig zorgen moet gaan maken.

Wim Hei;

• In het \'olAenJe maJnd \.erschijnende
tweede deel van dit vraaggesprek zijn de
thl:ma's o.a.: hct uitn'ndbcleid, het terug'
dringen van maatschappelijke verworvenhe.
den, het aanhalen van de discipline, de nieu-
wc uitstraling van de KLen hoe de land-
macht denkt zijn ,lag te kunnen slaan up de
arheidsmarkt.



LAST ACTION HERO
Musie From Th, Onginal
MOlion Pielure IColumbiaiSony)

.Meestal is een soundtrack-cd van een
goedlopende film voor platenmaatschap-
pijen een makkelijke manier om de zak-
ken te vullen. Eén of twee nieuwe num-
mers cn verder een eenvoudige comrita-
tie van eerder uitgehracht materiaa dat
voor de film werd gebruikt. Bii de sound-
track van Last Action Hem is dat eçhrer
anders. De recente humoristische actie-
film van Amokl Schwarzcncggc( gaat
\'crgezeld van veel nieuwe cn vooral he-
avy muziek. Vandaar dat je op deze,
twaalf nummers tellende en bijna een
uur durende, sÇhijf nog niet eerder uitge-
brachte nummers van ACJDC, Alice In
Chains (2x), Mcgadeth, Queensryche,
Oef Leppard, Anthrax en Tesla aantreft.
Een waar smulfestijn voor de liefhehhers
van het hardere werk.
ACIDC's Big Gun is inmiddels alom be-
kend, mede dankzij de geweldige video-
clip waarin Angus Young met Arnie over
het podium stampt. Zoals gewoonlijk
spelen de Australii.órs loeiscrak en uiterst
herkenbaar.
Alice In Chains weet met What The Heil
Hal'e I en A Littfe Bitter, een dreigend
sfeertje te scheppen. Beide nummers ken-
nen duhhele zangpartijen, in het tweede
zelfs benadrukt door stemvervormers. In
tegenstelling tot de meeste Seattle-bands
weinig grunge, maar wcl enorm heavy.
Megadeth, met als frontman ex-
Metallica-gitarist Dave Mustaine, gros-
siert al jaren in oer-Amerikaanse power-

meta!. Angr)' Again sluit qua sfeer moei-
teloos aan bij voorganger Alice In
Chains en kent een refrein dat je snel op-
pakt.
Queensryche zweeft al vier cd's lang in
het schemergebied tussen heavy metal ell
symfonische roek. Ook het zwaar orkes-
traal en met violen aangezette Rea!
World valt in die regionen te plaatsen.
Een ballad-achrig stuk, waarbij de magi-
strale stem van GeoffTate opnieuw ver-
hazingwekkend is. Er wordt een mooie
brug geslagen uaar een hectisch instru-
mentaal einde, waarna de echte laatste
noot weer uiterst sereen is.
Daar pakt Oef Leppard de draad op met
Two Steps Behind. Een semi-akoestisch
nummer met een sentimenteel meezing-
refrein in de stijl van Bon Jovi of .Mr. Big.
Ook hier violen en soms twijfel je of dit
werkelijk de voormalige supergroep Def
Leppard is, Joe ElIiot's stem bevestigt dat
echter.
Anthrax heeft met nieuwe zanger John
Bush de fun-metal dagen definitief achter
zich gelaten en begint Poison Afy Eyes
me[ een vleugje electronisch vernuft.
Daarna is vooral het razendsnelle tempo
van Charlie Benante's dubbele basdrums
opvallend, maar het eigen gezicht van
Anthrax \Trloren. Past in het straatje van
de Alice In Chains en ~Iegadeth-num-
mers op deze cd.
Tesla's Last Actiol/ Hero is de meezing-
kraker, die op thriller-achtige wijze be-
gint. Daarna hakt het er behoorlijk stevig
in, maar de cacchy-me1odie maakt er
toch de ultieme mainsrream-rocker van.
De rappers van Cypress Hili, de weirdo's
van Fishbone en de Arheidsvitaminen-
klassieker Dream 011 van Aerosmith zijn
ook nog op Last Action Hero terug te
vinden. De monotone rapsong Cuck TlJe
Hammer rechtvaardigt op geen enkele
wijze de huidige populariteit van
Cypress Hili, terwijl Fishbone met Je
rap-metal combinatie Swim vooral aan
Anthrax in hetere dagen doet denken.
Gocd, dar wel, maar geen typisch
Fishbone-nummer.
Het afsluitende instrumentale stuk van
:\Iichael Kamen en zijn ensemble is leuk
voor achrer filmheelden, maar nier om
uit je stt'reo te horen knallen. Een anticli-
max op een mooi in elkaar geknutselde
cd.

MIGHTY MIGHTY BOSSTONES
Ska.Core, Th, Dcvil Aod More
(Mercury/Pbooogram)

Een foutje van de platenmaatschappij
zorgde ervoor dat niet de nieuwe vol-
waardige cd DOl/'t KlIolt' Hall' Tu
Party, maar het extraatje Ska-Core, The
Dwi! And More op de deurmar beland-
de. Normaal gesproken zijn die korte
ep's nauwelijks de moeite van een be-
spreking waard omdat er naast de single
van het grote broertje, eerder uitge-
brachte live-nummers of re-mixen op-
staan. Maar omdat nood de wet breekt,
the :'v1ightyMighty Bosstones één van
de leukste bands van het moment is (zie
interview in EGO van januari) en deze
ep bovendien een paar verrassende

nummers telt, dit keer een uitzondering.
The Bosstones hebben een overstap ge.
maakt van Taang-records naar een ma-
jor-platenmaatschappij en dat is meer
dan verdiend. Iedere band uit Seartle die
drie akkoorden kan aanslaan veroverde
het afgelopen jaar ook zo'n deal, dus
waarom dit grappige en originele achttal
uit Boston niet? Op Ska-Core, TlJe
Dev;! And More laten ze hun humor
weer hoogtij vieren, door een aantal
nummers te coveren en cr een geheel ei-
gen Bosstones draai aan te geven.
Ht.t schijfje opent echter met het eigen
nummer Someday I SJlppose, waarin de
vrolijke combinatie van ska en hardcore,
oftewel blazers en raggende gitaren, sa-
men met de schuurpapier-stem van Dicky
Baren opniemv de kop opsteekt. Daarna
worden er in S minuten en 27 seconden
vier covers doorheen gel.aagd. Allereerst
nemen de Bosstones T,);nk Again van
srraight-edge hardcore-guru's Minor
Threat onder handen. Geweldig dreigen-
de blalerspartij en flink blazen met het
volume. UglJts Out is een fröbelt je, dat
binnen een minuut voorbij is en daarna

volgt het boze Police Beat van SSD,
The ;\1ighty ,\lighty Bosstones weten de
boosheid vast te houden en toch hun ei-
gen wending aan het nummer te geven.
Het meest verrassend is Simmer Dowll
van Bob r-..tarley. The Bosstones spelen
een geweldi~e uirvoering van dit reggae-
nummer. HIermee verandert elk dood-
bloedend feest op slag in een knaller.
Wat een energie. Dansen verplicht!
De live-versies van Drugs And Kittens
en rif Drink To That zijn voor de bezit-
ters van twee voorgaande Bosstones-
schijfjes niet zo interessant, evenmin als
het live-stuk waar je ruim l'en half uur
op moet wachten en waar geen titel van
vermeld staat. Een lamme vinger van het
ingedrukt houden van je 'fast forward'
knop. Klein minpuntje, maat toch is
Ska-Care, The DelJif And More een aan-
rader. En vcrgeer vooral niet om ook
naar Dm:'t Know How Ta Party te luis-
teren. Degenen die the Mighty Mighty
Bosstones op Pinkpop of Flight To
Lowland's Paradise zagen weren waar-
om.

Marco van Nek
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EEN KANS VOOR IEDEREENt al elf militairen de kursus gevolgd en
hebben zich dcrtig bclangstellcnden ge-
meld.

Nieuw educatief centrum in Schaarsbergen
Op 25 mei van dit jaar ,,"'ccd op de Oranjckazcrnc in Schaarshergen, thuis-
basis van de luchtmobiele brigade, het derde educatieve centrum geopend.
De eerste twee zijn gevestigd op kazernes in Nunspeet en Oirschot; zij wer-
ken vooral voor de dienstplichtigen die daar gelegerd zijn. In Schaarsbergen
zullen binnenkort alleen nog beroepsmilitairen gelegerd zijn, met als groot-
ste groep de herocrssoldaten voor bepaalde tijd, de BBTers. Dit centrum
heeft hetzelfde doe als de eerste twee, maar door de nieuwe doelgroep ligt
de nadruk vooral op het vergroten van ccn kans op ecn baan in de burger-
maatschappij na het aflopen van het contract. Om die reden neemt raads-
vrouw Joan MeTens voor EGO juist dit educatieve centrum eens wat nader
onder de loep.

Er is al veel geschreven over de ont-
staansgeschiedenis van de educatieve
centra, dus zullen wij daar op deze
plaats niet al te uitvoerig op ingaall. Her
proefproject 'educatieve centra' is uit
twee verschillende invalshoeken tot
stand gekomen. Vanuit COKl.
(Commando Opleidingen Koninklijke
Landmacht) werd in 1991 beslmen tot
een proefproject 'onderwijsondersteu-
ningscenrrum'. Ht,t ging hierbij, in het
kader van de vernieuwing van de regu-
liere militaire opleidingen, om goed he-
reikbare accommodaties, waar de leer-
ling rustig:, zowel in de anmduren als
overdag, kan studeren en waar hij op
studiehegeleiding kan rekenen. Het idee
van de educatieve centra kwam van de
Stichting IVIO (Instirum voor
Individut'Cl Onderwijs): een rustige stu-
dieruimte bieden waar leerlingen onder
goede begeleiding door middel van zelf-
srudie kursussen en opleidingen kunnen
volgen die voor een loopbaan in de bur-

germaatschappij van nut zijn.

• Passende adviezen
De educatieve centra werken geïnte.
greerd met CVOfVTO (civiele vakoplei-
dingen/vrije tijdsonderwijs). De meer-
waarde hoven het huidige systeem zit
met name in de aanwezight'id van twee
studiebegcleiders, die deskundig 7.ijn op
het gebied van de relatie onderwijs.ar-
beidsmarkt, ruime kennis hebben van
jberoeps)opleidingen voor volwassenen
en geschoold zijn in her geven van pas-
sende advie~.en. Hierbij komt nog dat er
een mentorschap in het leven is geroe-
pen; in de directe omgeving van de stu-
derentie militair zijn menroren aanwe-
zig, vaak collega's of groepcommandan-
ten, die een stimulerende rol vervullen
en een steun in de rug kunnen zijn. Voor
hen is een kursus ontworpcn, met ccrti-
ficaat, om hn mentoraat goed re kunnen
vervullen. Op de Oranjekazerne hebben

Ifet valt toe te juichen dat defensie inziet
dat het niet eenvoudig zal zijn voor veel
jongeren, met vaak een heperkte oplei-
ding, om na een aantal intensieve mili-
taire jaren, inclusief misschien een uit-
zending van zes maanden, een goede
haan te vinden in de burgermaatschap-
pij. Erkende diploma's zijn daarvoor im-
mers een voorwaarde.
Er hlijven toch nog wel wat vragen zo-
als: In hoeverre is cr ruimte russen alle
ocfenprogramma's door om te studeren?
Wat is de rol van de Stichting IVIO bij
het aanbieden van studieprogramma's?
Zal de militaire samenleving de (hur-
gerlsrudiebegeleiders accepteren als vol-
waardige gesprekspartners als het gaar
om het integreren van het studeren in
het militaire b'en?
Op zoek naar de antwoorden op deze
vragen vinden korte gesprekken plaats
met een van de srudiehegeleiders van de
Oranje kazerne, enkele studerende mili-
tairen en tenslotte met generaal-majoor
b.d. J.J.J.M.~l. VOSen luitenant-kolonel
A.J. Homans, beiden nauw betrokken
bij het ontstaan en het reilen en zeilen
\<ande centra.

DE STUDIEBEGELEIDING
Christa Gertsen is een van de twee stu-
diebegeleiders op de Oranjekazerne. Ze
is in dienst van de Stichting IVIO voor
de duur van het projekt. De eerste gege-
vens over mei tot en met juli heeft zij be-
schikbaar. Aan tweebonderd militairen
is informatie gegeven over kursussen en
opleidingen, en honderdzeven mensen
hebben zich ook daadwerkelijk inge-
schreven. Deze aantallen omvatten
dienstplichtigen, beroepspersoneel voor
bepaalde tijd (BBT) en die voor onbe-
paalde tijd. ~terkhaar is dat, na de voor-
lichting via mentoren en het educatief
centrum 7.elf, de vragen om informatie
toenemen.
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\'Vaar en wanneer studeren al deze men-
sen eigenlijk?
Christa merkt voorlopig geen grote toe-
loop naar de beschikbare studiezalen
overdag. Wel zitten daar 's avonds altijd
wel een paar mensen re studeren.
Verondersteld wordt dat de meeste men-
sen toch thuis achter de hoeken zitten,
of in het eigen legeringsgebouw een rus-
tig plekje hebben gevonden. Ook in de
militaire tehuizen wordt 's avonds van
de studieruimtes gebruik gemaakt.
Studeren op de slaapkamers hlijkt niet
mogelijk .

• Stimulansen nodig
Over het algemeen wordt afgeraden om
tijdens de opleidingsperiode van een half
jaar met een studie te beginnen. Blijft
dus anderhalf jaar over om een zodanig
diploma te halen dat men een goede
kans maakt op een burgerbaan na het
afzwaaien. Het lijkt zeer de vraag of dat
wel zal lukken.
Christa Gertsen is van mening dat het



Studiebegelcidster Ch,ista Gertsf!ll i/I

gesprek

met sommige beroepsopleidingen
(cha uffeursk ursus, bevei ligingsopleiding
of NIMAdip[oma) moet kunnen. Men
kan immers de studie een half jaar stop
zetten of in een langzamer tempo stude-
ren. Als de militair uitgezonden is ge-
weest is het nog mogelijk om gedurende
negen maanden na afloop kontrakt op
"I'kskosren verder te studeren. Een com-
peet rvlAVO-diploma is niet haalbaar,
wel een paar cerrificaten.
Toch vraagt het nogal wat •...an de stude-
renden: voor de meeste opleidingen
staan al gauw zes uren per week stude-
ren en dat valt niet mee. Lange oefenin-
gen kunnen her studierirme ook hehoor-
lijk verstoren. Behalve het eigen door-
zettingsvermogen van de student is een
stimulerende houding van zijn directe
omgeving, inclusief de commandant,
van groot belang. En dan nog zal het
voor de BBTer met een wat hogere oplei-
ding, gewend om te studeren, gemakke-
lijker zijn dan voor de soldaat, die nu
niet zo'n geweldig studiehoofd heeft. De
medewerkers van het educatief centrum
hebben al wel geconstateerd dat onder
alle BSTers de wens om een opleiding te
doen in hun contract-periode duidelijk
aanwelig is.

• Mondeling onderwijs
Het hoort ook tot de taak van her edu-
catief centrum om, op grond van vragen
uit de militaire gemeenschap, zelf een
kursus of opleiding te organiseren. Dat
is in Schaarsbergen ook gebeurd: een
kursus \'\fP 5.1, met studieverlof en les-
pakketten (aangekocht door het onder-
deel) in bruikleen. De enige kosten wa-
ren die voor het examen. In de roekomst
zal dit soort activiteiten zeker verder
worden uitgebreid.

In het hiervoor genoemde geval werden
pakketten van IVIO gebruikt. Dat is
lang niet altijd het geval. De studiebege-
leiders voelen zich geheel onafhankelijk
bij het geven van hun adviezen. Er
wordt gekeken naar vooropleiding,
werkervaring en toekomstplannen, al-
vorens in overleg met de aspirant-stu-
dent tot een advies en inschrijving voor
een kursus wordt overgegaan. Het aan-
tal met sukses gevolgde opleidingen is
voor de studiebegeleiders belangrijker
dan een enorm aantal inschrijvingen.
Om ook mondeling onderwijs, war voor
sommigen een makkelijker manier van
leren is, te organiseren zijn er kontakten
met het beroepsonderwijs in de stad
Arnhem. Het blijkt echtt'r niet gemakke-
lijk om voldoende mensen van een zelfde
nivo op een gelijk moment bij elkaar te
krijgen om het voor deze scholen renda-
bel te maken een kursus op maat te or-
ganiseren. Ook hier blijken de frekwen-
te oefenprogramma's, die natuurlijk
voor de meeste onderdelen op verschil-
lende tijdstippen 7.ijn, een struikelblok.

DE STUDENTEN
Ol? een dinsdagavond in augustus zijn et
dne studenten in de ruimres van het edu-
catief centrum, t\vee UBTers en de serge-
ant VTO, die zelf ook aan de studie is.
Ze vertellen dat cr vaak mcer mensen

aanwezig lijn en dat later op de avond
nog wel mensen zullen komen. Soldaat I
Patrick Rosmalen en sergeant Tim
Wermer willen wel even praten.

• Stapje terug
Patriek doet de beveiligingsopleiding.
Hij studeert meestal thuis in de weeken-
den, russen oefeningen, en is nu voor het
eerst hier aan het werk. Op de kamer
kan hij niet studeren. Het oefen pro-
gramma van zijn onderdeel, 11 infbat
lumhl, is zo zwaar, dat hij zijn studie-
rempo met behulp van de studiebegelei-
dcrs van vier taken per maand naar twee
teruggebracht heeft. In eerste instantie is
hij toch militair, het studeren is belang-
rijk, maar komt cr bij. Hij weet van veel
collega-BBTers dat ze studieplannen
hebben, iedereen wil van de goede finan-
ciële regeling gebruik maken en beter
voorbereid het burgerleven instappen.

• \Tcel interesse
Tim doet een PBNA-kursus en gebruikt
de tijd dat hij '5 avonds dienst heeft in de
studieruimte om ook zelf te studeren. Er
is een goede taakafbakening met de stu-
diebegeleiders: Tim als VTO-sergeant
verzorgt inschrijvingen bij opleidingen
en verwijst naar de studiebq~eleiding bij
vragen, twijfels of problemen met de ••••

Wt\;
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Met gemengde gevoelens zit ik te kijken,
deze advertentie zou me wel wat lijken.

Het speelt door mijn hoofd als een lied:
Moet ik nu gaan solliciteren of niet?

Verwarrende berichten komen op mij af.
Het zal wcl meevallen, zegt de staf.

Maar in de krant staan andere verhalen
en thuis krijgen ze ook al de balen.

Tim W'ama (IJ 1'11l'Jtrick Rosm,liell a,m de studie

foml Afcrclls

Met dank aan allen die hun tijd g;lven
voor het samenstellen van dit ;lrrikcl.

afhankelijk van (tc hercidwilligheid van
zijn meerderen. Is er nu niets op Tever-
zinnen dat een BBTer gewoon recht
heeft op srudieuren? Voor TSers is dat cr
toch ook, Het blijkt lbt in Den Ha;lg
wel degelijk wordt gestudeerd op ('en fa-
ciliteitenregeling voor BBTers. Er heerst
echter de angst dat commandamen, ge-
confronteerd met veel zwaardere eisen
dan vroeger, in de problemen komen als
zij verplicht zullen worden hun lTlcnsen
rege1ttl;ltig aan de zelfstudie te moeten
;lfstaan. liet is ook wel een heet je tl'gen-
strijdig: houw een nieuw goed geoefend,
snel inzeth;lar leger op en zorg er tegelijk
voor dat de mannen stmks met goede
burgerdiploma's afzwaaien!
Er doen niet voor nil'ts allerleI andere,
Franse, Duitse of Amerikaanse modellen
de ronde, waarbij de bcilitcircn vooral
n;l afloop V;ln het contract verkend
worden: hijvoorbecld het recht om op
kosten van de ~taat nog gedurende een
jaar een civiele d;lgopleiding te volgen.

Allemaal prim;l pbnnen, ma;lr wel kost-
baar en het is zeer de vraag W;lt onze
overheid er nmr ovet heeft in deze be-
l.uinigingstijd. L;l;lt men om te heginnen
erkennen dat de BBTers niet allemaal
over goede vooropleidingen en studie-
hoofden heschikken, ell dat sommigen
van hen echt ecn stevig steuntje nodig
hehben om een studie in diensnijd met
sukses;lf re ronden. Als er dan t'en goede
bciliteitenregeling komt, beschikt men
niet ;ll1een over een goed wervingsmid-
deI voor berm'pspersoneel, maar ook
over gemotiveerde mensen, die dankzij
hun diensttijd l'en zinvoller hest;lan kun-
nen vinden dan zij anders gedaan zou-
den hebbell.

wachten dat, vooral 'loot de jongens
met een gebrekkige vooropleiding, een
tweede kontraktperiode vruchten kan
gaan afwerpen. Dan komt cr ruimte,
door het vele hl'rhalen van sommige les-
sen, om ook overdag naar de studiezaal
te gaan en de studie intensiever aan te
pakken. 11edewerking van comman-
danten, om hun 'oudereja<lrs' te laten
gaan, is dan nodig, maar het is nauwe-
lijks voor te stellen dat die niet zal wor-
den gegeven. Als cr dan goede begelei-
ding is en de BHTer zit in een ritme van
studeren, l.al de gedachte dat 'nu echt
gaat lukken W;lt vroeger misschien wel
mislukt is' een geweldige stinmlan'i zijn.

• Recht op uren
Toch blijft ook in dit geval de ~tudellt

HET ZELFDE LIEDJE

Het klinkt misschien overdreven,
maar ik koos een baan voor het leven.

En weer klinkt dat zelfde lied:
moet ik nu gaan solliciteren of niet?

'\Veet je nu nog niets?'
'Doe je dan zelf wel iets?'

Tnhet gesprek met generaal Vos en over-
ste Homans krijgen zij gelegenheid [C re-
ageren op wat hiervoor is gezegd.
De cijfers vinden beiden verheugend: in
zes ''leken zit het centrum al op eenderde
van de doel~telling voor een jaar.
Ook is het goed te vernemen dat de stu-
denten cr van uitgaan gedurende el'n uit-
zending door te kunnen ~tuderen. Er
wordt immers naar gestreefd om stan.
daard in uitzendingsplannen, onder het
hoofdstuk personee!s7.0rg, studiefacili-
teiten op te nemen. De sportin~trU(;teur
wordt ook mee uitgezonden, waarOlTl
dus een studiehegcleider niet:

• Meerwaarde
Het gesprek gaat verder over het streven
om alle B1Hers na hun kontrakt van
twee jaar of meer terug te laten keren in
de maatschappij met een 'meerwaarde':
niet alleen kunnen sporten en sdJieten,
maar ook in staat zich een goede positie
op de arbeidsmarkt te verwerven. Zowel
generaal Vos als ovetste I-lomalls ver-

kur,>usscn zelf. Hij heeft de indruk dat er
c<:hr schot bc~int te komen in het stude-
ren in diensT, cr is veel belangstelling
voor de voorlichtingen. Bovendien blijkt
dat 'lcd I\TTcrs al van plan zijn om te
gaan studeren als ze in dienst komen.
Zowel Patrick als Tim denken dat een
uitzending niet vertragend hoeft tc WCT-
ken op het studierempo: als cr geen crisis
is Joe je gewoon je werk daar en kan je
toch beter swdcrcl1 dan naar de kroeg
gaan. Wel moet bij uitzending \'oor
ruimte en liefst wat begeleiding worden
gezorgd. Bij heiden bestaat trouwens
ook de indruk, op grond van eigen erva-
ringen en verhalen vall collega's, dar
commandanten zeer wc:! bereid lijn om
ruimte voor studie re geven, als de dienst
dat toelaat.

TWEE ORGANISATOREN

DAPHNE
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AUTOLOOS
Hij komt er aan. Hij is niet meer tegen te
!Jouden: de autoloze zondag. In elk ge.
val éélltje per iaar, zoveel Îs wel te voor.
spellen op basis van de opvattingen va"
de meerderheid der Tweede Kamer. Het
milieu is een groot goed e1t dat vinden de
kiezers ook. Tegen een autoloze zondag
zijn, dat kun je als politicus in
Nederland niet maken. Tegen meerdere
autoloze zondagen, dat is uiteraard wat
anders. maar als één jaarlijks gebaar.
dat moet kunnen. E1I daar valt ook niet
zo veel tegen in te brengen: iedereen is
inmiddels die ons door de Arabieren op-
gelegde autoloze zondagen van twintig
jaar geleden lJCrgeten. Die hadden we
toen te danken, niet aan milieubewust-
heid, maar aan het (eit dat onze minister
van Buitenlandse Zakelt - wat al te zeer
steunend op de adviezen van zijn direc-
tie Midden-Oosten meel/de dat
Nederland zich wel een h<trde opstelling
jegel/s onze olielet'eranciers kon veroor-
lo~'en.

Alaar /lil wordt het ons niet opgelegd,
maar willen we het zelf. En sommigen
willen zelfs méér dan eens in de maalld.
Je kunt dan periodiek echt gaan wande-
len, afhankelijk van het jaargetijde vlin-
ders obsert'eren of de schaatsen onder
binden en in de vrije natultr de longen
eens stevig vol laten lopen met al die
door onze industrie vergiftigde lucht.
\Vallf goed, die auto vervuilt het milim
ook wel een beetje, maar de grote ver-
vIIi/er is llIltlturlijk niet de auto, dat is de
hele maatschappij, gericht op economi-
sche groei en niet op stilstand of terug-
gang. En zolang we economische groei
wil/eli en we niet milieuvriendelijk kun-
nen produceren en consumeren zullen
we mét of zonder autoloze zondag met
eell verpest milieu bliiven zitten.

Overigens, een autoloze zondag is dus
geen doel op zich, zelfs een schoner mi-
lieu is dat niet: waar het uiteindeli;k om
gaat is om het welzijn van mens en dier
op deze planeet eII dat doel kan door
heel wat andere loze zondagen ook ge-
diend wordelI. Denk eens aan vleesloze
zondagen, want vlees is niet voor ieder-
een zo gezond als het eruit ziet; aan eilo-
ze zondagen, want eieren LIerhogen !Jet
cholesterolgehalte; aan popfestivalloze
zondagen, want het gehoor van tiendui-
zenden ;onKeren is toch al te veel aange-
tast; aan TV-loze zondagen, want de TV
maakt de mens niet alleen Illi en weinig
creatief maar kost ook nog stroom die
door milieuvervuilende centrales wordt
opgewekt; en aan voetballoze zondagen,
spel en spelen houden de mens immers
af van de zaken waar het in het leven en

de maatschappij echt om gaat, zoals mi.
lieuvervuiling.

Hoc /Jet ook zij, dat ene gebaar, die au-
toloze zondag ill het jaar, die komt er
wel. En het is meer dan een schrale
troost dat we op de zaterdag daaraan
voorafgaand al datgene tJer auto kunnen
doen waar we anders twee dagen voor
nodig zouden hebben. Het wordt otJ de
zaterdag, de day befare, wel een gezelli-
ge drukte op de Nederlandse wegen,
maar dat is altijd lIog veel beter dan
slachtoffer te zijn van !Jet steeds duurde-
re openbaar vervoer. Hoe vaak zit je niet
in de trein de vertraging uit, waardoor je
de volgende aansluiting mist, te laat op
;e afspraak komt ell bij ;ezelf denkt: als
er niet van die files waren, dan zou ik al.
tijd ook zondags en door de u/Cek de au-
to /Iemen.

teon \Vecke
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Beklemmend debuut van jonge Fransman

NORD

Geheel in overeenstemming met de aanstormende herfst ontrolt zich het
sombere. beklemmende verhaal van de Franse produktie Nord, waarmee de
jonge Franse regisseur Xavicr BC:luvois zich onmiddellijk schaart onder de
belangrijke regisseurs van zijn generatie. Hij schreef het script zelf, \'ocrde de
regie en speelt ook de hoofdrol, een huzarenstukje waar menige geroutineer-
de oudgediende voor terug zou schrikken. Hij heeft moeten leuren om het
geld bij elkaar te krijgen, hij heeft gefilmd in hel huis van zijn moeder en van
zijn grootouders om kosten uit te sparen, maaT hij kon ook rekenen op de
goodwill van een paar klinkende namen die zoveel vertrouwen in hem had-
den dat ze voor een minimale vergoeding wilden meedoen. Ze zullen cr geen
spijt van hebben, want de film is inmiddels op een aantal internationale fes-
tival .•bekroond.

Centraal in l.•'ord staat lkrtrand, een
achtticnjarige schol ieT. Dat wil I.eggen,
naar school gaat hiJ eigenlijk n,luwelijks
meer, al weten Ijjn ouders daar nicts
van, Hij is meestal te vinden op cen vis-
scrsschuit, waar hij de bemanning helpt
bij hun zware werk. Als hij op zee is,
kan hij zich evcn verlost voelen van zijn
hcstaan aan de wal, dat wordt geregend
door de drankzucht van zijn vader, De
man is assistent hij een apotheker die het
gocd met hem meem, maar die wel inziet
dat er op t:t:n ogenblik IIlgegrepeTl I,.tl
moeten worden. De moeder van de jon-
gcn kan de situatie ook nict aan, maar
zit als een rat in de val doordat ll' haar
zwaar gehandicapte dochter moet ver-
plegen. Als Hertrand al weg zou willen,
dan \'t"rhindert de loyaliteit jegens zijn

moeder en l.Îjn zusje hem om een defini-
tieve stap te zetten. De werkge\"cr van de
\';lder doet wat hij kan. Hij adviseert de
moeder om haar man in een ont\\'t:n-
ningskliniek te laten opnemen, anders
kan hij hem niet in dienst houden. De
man verzet zich hevig, maar wordt uit-
eindelijk t()(:h opgenomt"ll. Bertrand
zoekt hem op, maar meer d:m wat be-
leefdheidszinnetjes worden cr niet ge-
wisseld. De situatie escaleert als de va-
der, weer aan het werk, een fout maakt
hij het bereiden van een rt:cept. Een klei-
ne jongen overlijdt aan de gevolgen van
die fout. De apotheker kan zijn werkne-
mer niet langer de hand hoven het hoofd
houdt:ll. De man ziet in dat de situatie
onhoudhaar is gewotden en trekt llch
terug. In zijn schuilplaats komt het tot

een onontkoombare confrontatie tussen
Bertrand en zijn vader, die weliswaar
een heleboel oplost, 11l.lar waarvan Je
jongen de gt:volgen zijn leven lang met
zich mee ,al dragen,

Het is bijna ongelooflijk dat l'en debu.
tant, die 23 jaar oud was toen hij het
scenario schn.d, zo'n puntgave, uitge-
balancCl.rde film heeft kunnen maken,
die netgens ontspoort in eeTl teveel aan
sentiment, maar Jie toch voldoende
emoties oproept om de kijker lang te
blijvcn bezighouden,
Ikauvuis heeft de film voor nog geen
miljoen dullar gemaakt. Hij werkte met
et:n minimum aan personeel, hij ge-
bruikte dc helft van hu gehruikelijke
aantal meters film, hij draaide in leven
weken in plaats van dc acht die er mini-
maal vour een doorsnee film van deze
omvang staan. Als lokatie koos hij
Calais, waar hij zelf is 0rgegroeid, en
waar de atmosfeer idcaa is als dccor
voor dit 1.0 gewone en tt:ge1ijk zo opmer-
kelijke verhaal. Hij was bezeten, zoals
alleen een jonge idealist bezeten kan
zijn: niemand mocht een lener in zijn
script veranderen, hij bepaalde de mise
en scène. tv1aar hij is w verstandig ge-
wt:est om zich wel degelijk te re:lliseren
dat hij z'n film voor een publiek maakte.
'liet is heel modieus om te zeggen dat je
je niks van hl.t puhlil'k aantrekt', zei hij
tegen el'n Frans filmtijdschrift. 'Zu denk
ik er ahsoluut niet over, ~Iaar ik maak
het ze niet makkelijk. Ik wil wel dat Je
toeschouwer zich inspant om te hev;rij-
pen war ik zeggen wil. Ik heh een moder-
ne tragedie willen maken, een soort ei-
gentijdse Oedipus. ~bar ik heb de din-
gen heel gecomprimeerd verteld, zonder
franje. Dan komt het op de essentie
aan.'

LcrJnore l'(lfl OpzeelJlId
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THEFIRM

JURASSIC PARK

tig jaar geleden moest toezien hoe presi-
dent Kennedy voor zijn ogen werd neer-
geschoten (rrachtig trucwerk!). Hij
heeft zichzcl dat falen altijd verweten.
Maar de geschiedenis dreigt zich te gaan
herhalen tijdens de herverkiezingscam-
p~gne van de zittende president. want
hll wordt opgebeld door een man die
hem belooft dat ook deze president vcr-
moord zal worden. Er begint een uitput-
tend en zenuwslopend kat- en muisspel,
waarbij je als toeschouwer afwisselend
de handelingen van de politieman en
van zijn sluwe, uitermate intelligcnte uÎt-
dager te zien krijgt. John Malkovich als
de moordenaar, die vindt dat hij alle re-
den heeft om wraak te nemen op de ge-
heime dienst, is een van de mooiste cri-
minelen van de laatste jaren. Eastwood
krijgt prima partij van Rene Russo als
de vrouwelijke cop. die haar vermoeide
collega de troost biedt die hij zo nodig
heeft. Eas[wood speelt ook nog jazz-
piano, en een blik achter de schermen
van zo'n campagne-clfcus IS eveneens
zeer opwindend. Enfin. 't kan niet op al-
lemaal!

De Amerikanen hebben lang geaarzeld
voor ze Bad tieutellallt van Abel
Ferrara uitbrachten en ook in Europa
bestonden er de nodige reserves tegen de
film, ~ie[ zo gek, want in dit onthutsen-
de rebas speelt Harvcy Keitel een poli-
tiem.ln die alles doet wat zijn en.code
hem verhiedt: hij drukt in heslag geno-
men drugs achterover omdat hij zwaar
verslaafd is, hij gokt, hij vergrijpt 7.Îch~'"",l.\'~;~

L.IJ.D.

Han,ey Keilt'! in 'Hud l.ieulellallf.

aan vrouwelijke arrestanten, hij intimi.
deert zijn minderen en hij verwaarloost
zijn gezin. Pas als een jonge non. ver-
kracht door twee junks, haar aanvallers
blijkt te kunnen vergeven, begint er iers
te dagen in het vertroebeld brein van de
volledig dolgedraaide gerechtsdienaar.
In het licht van de Rodney King-affaire
is het begrijpelijk dat de Amerikaanse
overheid niet blij is met dit soort ontluis-
terende rolprenten, maar tegelijk is een
dergelijk verhaal natuurlijk een teken
aan de wand. Ook 'ilemy, Ponfait of a
Serial Killer' en de gangsterfilm
'Reservoir Oogs' waren lange tijd niet
welkom in de Amerikaanse bioscopen,
maar voor die films geldt precies hetzelf-
de: 't zijn razend knap gemaakte afspie-
gelingen van een zieke samenleving, se-
mi-documentair van stijl en door hun in-
tense zeggingskracht om bang van te
worden. Keitel. die duidelijk in de bloei
van zijn al lange carrière verkeert. over-
trett zichzelf.

BAD L1EUTENANT

Sir Richard Atlt'1IboTOUgh, Lallra Dan t'1I

Sullf Ne/U in jllr<lssic {'urk.

noeg en de special effects slaan alles dat
er op dit gebied tot nu toe is vertoond.
Maar het oorspronkelijke verhaal is te-
ruggehracht tot een hapklare brok voor
een breed en niet al te snugger publiek
en dat is jammer. Spielberg kan meer en
is aan zijn naam verplicht om cr meer
van te maken dan alleen maar een spek-
takelstuk. In 't kort komt het hier op
neer: een bezeten geleerde met geld te-
veel laat, met behulp van de modernste
DNA-techniehn, een als educatief be-
dueld pretpark bevolken met dieren die
miljoenen jaren geleden uitgestorven
zijn. Een groepje deskundo's moet ko-
men kijken en een wetenschappelijk
oordeel geven owr zijn experiment.
J..laar de hoei loopt gIgantisch uit de
hand, want een mens mag niet ingrijpen
in dingen die van hogerhand geregeld
zijn. Sam Nei]] en Laura Dem spelen de
wetenschappers, JeH Goldblum is de ge-
leerde die uitlegt waarom '[ eigenlijk al-
lemaal niet kan. :\taar Spielberg heeft
van hem niet meer dan een warrige kari-
katuur gemaakt, en zich geheel gecon-
centreert op zijn huizenhoge dieren. De
paar smakelm_e horror-grappen in het
script maken het alleen nog maar erger.
In Amerika is de film al bestempeld als
'Jaws on legs" maar dat is teveel eer:
Jaws was eindeloos veel knapper van
opbouwen boeide tot de laatste secon-
de. En vergeleken met Jurassic Park is
E.1". van een adembenemende en poëti-
sche schoonheid. Zo'n film zal
Spielberg. ouder, wijzer en kennelijk
ook inhaliger, wel nooit meer maken ...

Een ahsoluut perfecte thriller maakte de
Duitse regisseur \X1olfgang i'etersen mer
In the Line of Pirt? waarbij hij kon be-
schikken over niemand minder dan de
nu 62-jarige Clint Eastwood in de
hoofdrol. 't Zou mij niet verbazen als
ook Eastwood hiervoor genomineerd
zou worden voor een Oscar. Hij speelt
een agent van de geheime diellSt, die der-

Clillt Eas/wood in 'lil/he Lille of Fire'

IN THE L1NE OF FIRE

De zomer is al lang geen komkommer-
tijd meer in de filmwereld. In Amerika
worden er zelfs met grote regelmaat re-
cette-records gebroken in deze maan-
den. Een van de belangrijkste hlockbus-
ters van de afgelopen tijd was The Firm,
nu ook in ons land te zien. Tom Cruise
speelt een yup die, na een succesvolle
rechtenstudie. de banen voor het uitkie-
zen heeft. Na veel wikken en wegen gaar
hij in op het voorstel van eell klein advo-
catenkantoor, dat hem in materieel op-
zicht het meest te bieden heeft. Die be-
oordelingsfout komt hem duur rc staan.
De firma doet zich namelijk voor;lls een
grote, hechte familie, maar hoc wurgend
die greep is, merkt dCJ-ongc jurist als hij
begint re ontdekken at hij in dienst is
hij een stelletje malafide oplichters. Dan
zijn zowel hij als lÎjn vrouw al zo inge-
kapseld in het geraffineerd opgeletre

Jeannt' Tri(J/elmTn el/ Tom Cruise in.
The Firl/l'

Een beetje filmfan heeft natuurlijk likke-
baardend de vele berichten verslonden
die de première van jllrassic Park voor-
uit zijn gesneld. In Amerika worden elke
week de recene-cijfers in het vakblad
Variety vermeld: deu maand bereikte de
film wereldwijd de magische grens van
vijfhonderd miljoen dollar! En toch valt
hij tegen. Het gegeven is fascinerend ge-

Ilen••:erk waar de firma zich van bedient,
dat ze het er ternauwernood heelhuids
afbrengen. Gene Hackman is briljant in
een kleine m.lar cruciale rol, let verder
op Ed Harris als de informant die Cruise
voor het eerst wijst op het wespennest
waatin hij zich heeft gestoken. Cruise
kon straks bij de Oscars wel weer eens
hoge ogen gaan gooien, en dat is toch
leuk voor een jongen die zich met pijn en
moeite door zijn schooljaren heen heeft
gestunteld doordat hij zwaar dyslectisch
was. Regie was in handen ~.an Sydney
Pollack, die zich royaal revancheert
voor zijn flop Havana.
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VOLGENDE
OEN
Dit voorjaar kwamCII op een mi(/{!<lg
twee mannen mi;1I af Of) en /}('goll/zen
dil}; »I,wr gram/ix de sc/Jlfrell ('11de bos-
jes te door:wt:kcl/. Ze zagen dal ik door
het rl/am n,l,l' ze stond te kijken al sta-
keil hUil hund op. Goed t10lk dus. Ik
ging /lilar bllitell ('11 vroeg: "lets ku'ij!?"
"Jrmge koeien, " IlI1tU'oo,dde (,CIIvan de
twee. "Afa,,, laat 111,1.1'." Ik zax /lil wie
!Jij /lUS, eell l'e7re buurman, boer f1arm.
TIl'ee iaar gelt'Jetl kW<l1n lJij hier cell
keer fm/dal zijn {hlllW 11',15/(lcggel'iogell

en toen hielt) ik IJ('/II met l'mlgen.
"OIlt!JOIf dit 1'alfka, .. zei hij destijds I/a
afloop, "dat ie eell pauw lIooit bi; zijn
staart moet grii!h'lI. " I-li, hud de pal/w ill

zijn armen eli ik liep er achter met de
stII<IT(.

"Ik ~,lc'/,cn deze trap op." Hoer Harm
u'ac/Jut' mijn al1tll'oord niet 'lf en stom-
melde 11<1<lrhOl'ell. "KIIn I:en koe dan
... ?" uroe;.: ik aan zijn rug. ma,lr da,lr
WdS IJi;alweer. "Ja Pal/ka, ., zei hij, "ddl
schi;nt een koe te kunnell. "
Zi;n colleg,1 had intIIssen de bcrek!au-
wen doorzocht. lJeze plLwlen wurden
hier in de omgel'ing, samen met ,llie ,m-
dere pl,lIIten die geell akkcrgcwasscII of
sicrpJmlten zijn, aangeduid met de I'('r-
zamelnaal/l '.'uil'. De col/ega mp/Jor-
teerde dus: "Ook niets tIIsse1/ het uuil ...
Ze knikten tegen elkaar en Ileg,wen zidl,

bleek en bczweet en nors kijkend, IJlIl1r
liun trekker met ,l<lnlJ<lllger,

"Ifarm was gewoon euen (WerSp<l1l11etl
moet je mIlIIr rekenl:n, " zei 1:1'11andere
Imllrman 1,1Ier,l/ij I'erlelde me de [Joor-
geschiedenis.
De koeien 1'<111 H<lrlll 1/IOesteli (ml-
hoorlld worden en kregen daartoe een
l'er,{()lIingsprik. Terwijl ze uitgel'1rwrd in
de stal l,lg('n werden hun bl:gilll1ende
hoorns plus;.ie knobbels waar lIiellwe uit
zuudell kUll/len groeien, weggclm:md.
[)lIanra kreeg je altijd eell heel wil/uit
want koeien huddl!lI, ;:ollis 1I1i;n l!/fllr-
man zei, 'hoofdpijll' 11<1 zo'n ol)eratie,
dlls d,1<lrom besloot 1Tarm de pinkerl ill
nog I'erdoofde toestami nadr de wei h'
brel/KClI, ll',l.lr ze toch II,wr tUt' l/1r)esten
ualllt'ege het l'oor;aar en ze Iml'el/dien
lIielll,I11(1lot lusl Ul,lren ds ;:1.'!Jard gin-
gen loeien.
Zo gezegd zo g('daan. DIl een platte kar
reed hij zijn twadf koeiell naar !Jet wei-
land en dl:idl' ze dllar il/ /lewHstelou toe-
slmld in het grllS.
Eell IIlIr later bereikte hem hel bericht
dat een voorhiigmlgcr zijn koeien dol
h<ldziell worden, waar!Jij ze eell dr<llld-
hek en ('('11schutting I't'nlieldell 0/11 daûr-
IW /liet grote snC/heid ill dil'erse richtill-
geil te l','rdwijllt'n, Sloten /loch ulltowe-
gen schenen heli te kl/nnen t('fenlullldell,
Toen boer HdTIII !Jij;:ijn 1,11/1kW<ll1luus
er 1/,111 de Iwaalf koeien niet eell meer
,1,/11I{1I'Zlg.
J/ij lJegoll te zoeken ill omliggellde wei-
landen en kreeg hericht dllt eell l'ml zijn
dieral was gel'tJllden in h"t hok Uilll de
hond Droef, el:ll grote hOllllier die niel
had klllllU'n wrhinderen d,lt de koe door
eell gat l'an millder dali e('l1meter hoog
bij /JClIIIl<wr/)illliell UMSgekropen. EI'II
<1111"'rekoe werd 'lal/getroffen in eell
IJltllgalull'tellt, 1'11een derde liep Ol'er eell

stilstallnde tr,lIlslJUrtblllld eelll}()oizolder
OIJ, /n de hl/iti'l/lvijk I'an eell IlIlhijgc/e-
gen dorp WilS 1'1'11koe !Jet 'mis van een
IIIlIrilleo((icier !Jinnellt:edrongell en
stond d<l,lrin diens IlIIlIItclIl'erzilll/elillg.

Dit'ersl' keren beb ik deze zomer dit uer~
/J<l<llgehoord met daarbij hel commell-
ta,lr dllt weillig dingcn I'flor eell hoer zo
StOllI zijll 0111 te doell als I'erdoofde koei-
ell ill et'lI weiland kieperelI.
Er sdJij/lell ,UlIIg,Mlld(' dierelI hep'l<l/de
feill'n te zijn die icdereen wrul/dersldd
wordt te weten.
/ /edelllllorgell zag ik op eell wandeling
lmlgs de diik eell dOlie koe. Stijf t'II koud
al, 1'11[Jolgens mijn hond ook ,11eng mi-
kendo Afeteen /Ia Ihuiskomst belde ik
met de hetreffende hoer. "Waar lag die
koe?" Ik legde hem /tit il1 welke (~ocht
ol/gel}eer. Nee, hij ()edoelde hoog of I,wg
op de dijk, Oh helemaal hem'dell. "Hij
de sloot?" ja, vl,1kbij de sloot ... \Veet je
lIiet, " zó de boer, "wat je moet doen als
je eell koe dood lIaast een sloot ziet lig~
geil?" Afeteell de boer bellen dacht ik <l1~
tiid, "Nee, 1I1eteell die koe ill dl' sloot
doen." Ah! \'(Taarom dat? "Oll/dllt de
I'erzekerillg aIleeli betaalt hij eell onge-
luk, en l'erdri/lkell is een ollgeluk. "

\loor lie komendc maanden is het l/er-
J7<la/hier dus, hoe die stomme dinges een
koe doud <1<111de slouthmt /iet liggcl/ en
toen ('elllmt!e gillg opbellen. Ik he/J, 011-
ge!'eer zoals dat hij !Jetgallzcnhord hl,et,
hoer I/arms lIil;.ie gevangenis 1,,,,los! ('1/
zit daar 11// zelf te wachten op de I'olgen-
de oel/.

iK HEB ER MAAR", EN iK
VREES DAT HU NOG GEENTANDEN
HEEFT I

h

OJ".Y THf Ij
\o0NELt l~1
P ~
.."".

NIEUW TEKENWERK VAN KAMAGURKA
De Belgische tekena,lT van strips en cartoons Luc Zecbroek, m.ter be-
kend onder h"t pseudoniem Katllagurka, produceert al jarenlang, in
l'en verhluffend huog tempu, het ('ne na het andere alhum. Onlangs
\'C"rs<.:henener weer twee alhums van zijn hand: 'Berl ell enigSÛIIS
Bollie' en (samen met Herr Seele) 'Cowboy Henk maakt kennis'.
D"le Kamagurka is in Nederland bekender dan in België
(Kamagurka: "In Amsterdam hen ik wel hekender dan in l't'n wille-
keurig durp in Vbandt.ren; ik heb hier zelfs meer fans U,In in
Bru<;sel,>Ij, Dat is uuk niet zo verwonderlijk, wam zijn strips en car-
{(lons verschijnen in uns land in tal van kramen en tijdschriften (o.a.
Vrij l'\ederlanu, HP/De Tijd, ;.;'RC Ilanddsblad, het mUI-iektijd-
S<.:hrifrOor, enz.l, Toch lup<:n niet alle lezers van de bladen waarin

hij publiceert uver van enthousiasllle voor zijn werk. Nu is Jat toch
m'lar zduen het geval met een cartoonist, hij Kamagurka is het zelfs
vanzelfsprekend te noemen. Zijn absurdistische onzin j<;sums nau-
welijks te volgen, regelmatig grof of plat, nlaar tegelijkertijd ook
vreselijk geestig. Zulk tekenwetk moet Jus wel tegenstrijdige reak-
til's oproepen. \X'ie er niet door wordt gegrepen zal beslist geen al-
hum kopen van deze kampioen van de 'geniale on,-in: Kamagtlrka
zal daar evenwel nier van wakker liggen, want er hlijven fans genoeg
over.
Kamagurka: 'Hert en enig5Zins Bobje' en (samen met Herr Seele):
'Cowboy Hcnk maakt kennis', De Harmonie, Amsterdam 1993.411
blz. resp /12,90 en /1.3,90. (WH)

16-EGO/0k."TOIWR 19'13



ERIK DE BRUIN BEWEES DE
ATLETIEK GEEN DIENST

De discuswerper Erik de Bruin heeft ~cslikt en is gepakt. Goed, dat is het ri-
sico van het vak. fvlisschicn heeft hij ccn ander middel genomen dan het
zwangerschapshormoon HeG dat bij hem gevonden werd. Misschien heeft
hij gewoon een foutje gemaakt of heeft zijn ans Uohn 'Jzcrman, de voorzit-
ter van de medische commissie van de bond) ccn verkeerde berekening ge-
maakt. Natuurlijk, het is ook ccn persoonlijke tragedie. Voor De Bruin was
het leven discuswerpen, dat gold zelfs vuor zijn hele familie. Van de ene op
de andere dag veranderde het bestaan van De Bruin in een ruïne. Het ach en
wee klonk alom en weinigen stelden nuchter vast dat je nu eenmaal tegen de
lamp kunt lopen, als je risico's neemt.

• Schade
"'laar zijn Pyrrhus-overwinning bij de
Nederlandse rechter maakte hem over.
moedig en zijn doordraven in
Eindhoven berokkende andere atk,ten
en de Nederlandse atletiek in het alge-
meen enorme schade. Niet omdat een
competitiefinale in duigen viel, want w
rampzalig was dat niet, maar vooral om-
dat zijn 'strijd' tegen bond en internatio-
nale federatie ook andere slachtoffers
maakt.
Sinds De Bruin van deelname aan de we-
reldkampioenschappen werd uitgesloten
geldt de Nederlandse atletiek als besmet.
Zolang hij zijn straf blijft 3anvechten,
geldt de Nederlandse atletiek bovendien
als hypocriet. En daar wordt een Ellen
van 1.3nren op aangesproken. 'Die zal
ook we niet zuiver zijn ge\veest in
Barcelona'. 'Hoe was het mogelijk dat
ze alleen met aqua jogging Olympisch
kampioene werd?' Dat soort insinuaties
kwamen los door de affaire De Bruin.

Nee, schreven de meeste 'kenners', het IS
een schande wat de internationale fede-
ratie De Bruin aandoet. \'\le weten toch
dat dc hele atletiek verziekt is en juist
onze arme Erik pikken ze eruit. Wat een
melodrama. Het is het argument van een
automobilist die gepakt wordt omdat hij
160 kilometer per uur rijdt en die tegen
de politie-agent zegt: '.Maar ik werd Zü-
ruist nog gepasseerd door iemand die 7.e-
ker 200 reed en die iaat u ongemoeid!'

• Verwarring
Dat De Bruin alle hem ten dienste staan-
de middelen (geen dope in dit geval)
aanwendt om zijn atletiek leven voort te
kunnen zetten, is zijn goed recht. Zoals
het ook zijn recht is om een kort geding
re heginnen tegen de bond. Mr.
Schuman in Utrecht gaf hem waarachtig
nog gelijk ook. Het was een van de
vreemdste uitspraken die ooit is gedaan .
.\lisschien was de raadsman van de
KNAU iets te arrogant, te u1fverzekerd,
misschien dacht de rechter dat hij inter-
nationaal furore zou maken met zirn te-
gendraadse en onlogische vonnis, hoe
het ook zij hij gunde Erik de Bruin een
overwinning 'met boter en suiker', zoals
die het zelf wenste te noemen. Hij mocht
de zondag erna zonder testosteron, epi-
testosteron en HeG aan de finale van de
dubcompetitie meedoen.
Op dat moment had Erik de Bruin moe-
ten zeggen: 'Natuurlijk doe ik niet aan
zo'n flutwedstrijd mee, het ging me uit-
sluitend om mijn recht en dM heh ik ge-
haald. ',,"laar De Bruin wilde het onder-
ste uit de kan en toog naar Eindhoven.
De verwarring die hil" daar stichtte was
enorm. Twaalf camp ere atletiekploegen
stonden gereed om elkaar Je
Nederlandse verenigingstite1 te bet\~'is-
ten, maar een dag eerder had de bond
(KNAU) een fax uit Londen gekregen,
waarin de internationale federatie dreig-
de met maatregelen tegen alle atleten die
in dezelfde wedstrijd als De Bruin wu.
den uitkomen. De KNAU deelde kopieën
van de fax Uit en de meeste ploegen trok-
ken zich prompt tcrug. Je kon maar betcr
het zekere voor het onzekere nemen.

f.rik de Bmin

Ook Ellen van Langen zou in Eindhoven
lopen. Het is toch krankzionig, ~,ei ze,
dat hier een atleet mag uitkomen die po-
sitief is bevonden en dat onschuldigen
zich moeten terugtrekken. De Bruin lijkt
inderdaad niet te beseffen wat hij aan-
richt. Het was eerst de KNAU die een
kapitale blunder maakte door re 'ont-
hullen' dat hij groeihormoon had ge-
bruikt (de volgende dag stonden de bui.
tenlandse kranten er vol van), terwijl het
om een veel onschuldiger preparaar
ging. Groeihormoon was althans n[et
gevonden.

De discuswerper had grote verdiensten
kunnen hebben voor de atletiek. Door te
melden hoe het kwaad van de doping
voortwoekert en wat cr in delail alle-
maal wordt gerotzooid. Hij is er natuur-
lijk volledig van op de hoogte. Hij be-
weert zelf binnen een uur in een sport-
school alle 'middelen' te kunnen krijgen
die gangbaar zijn. Maar De Bruin koos
voor de minieme kans die hij zelf op
voortzetting van zijn loopbaan had en
hij wilde niet weten, dat hij de loophaan
vaIl anderen daarmee bedoezeIde. .

Hans van Wissen
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De onverwerkte geschiedenis van Nederland

KOLONIALE OORLOG

Toen ik nog op het gymnasium zat, wilde ik meevechten in Indië tegen de
ploppers. Wam die extremisten terroriseerden de hevolking van onze kolo-
nie. Dat lazen wc dagelijks in Je krant. Dat zagen wc wekelijks in het
Polygoon-nieuws in de bioscoop. Dat vertelden ons de polilici. Dat hoorden
wc iedere dag op de radio in de programma's \loor onze jongens over zee.
Dat hoorden wc zondags in de kerk, als we Gods bescherming moesten af-
bidden voor onze jongens vcr hier vandaan. Maar Indonesië werd onafhan-
kelijk voordat ik de militaire dienst in moest. Weg kans om mee te vechten
voor het behoud van onze kolonie.

verdient. Zij wil"en er op dat na de
Twcede Wereldoorlog SS-ers cn ;-';SB-ers
weer zijn opgenomen in Nedcrland, En
Willy Ihandt mocht na de oorlog
Duitsland wel in, al had hij zich in 40-45
ook tegen zijn eigen land gekeerd.
Evenals Prins Bernhard (vcn:erd door de
oud-strijdcrs), dic toch ook tegen ûjn ei-
gen landgenoten heeft gevochtcn. En
Raymond Westerling krceg een
Nederlands pensioen, tcrwijl hij 'stand-
rechtelijke' exccuties ht'eh uitgevoerd
op Celehes, waarhij duizenden
Indonesiërs zijn omgekomen, In rechtse
kringen wordt hct :'\ederlan<lse kolonia-
Ic optreden hardnekkig 'politionele ac-
tie' genoemd, die nodig was om het
Indollcsische volk te b.'schermen tegen
terroristen, Een oud-officier zei deze zo-
mer: "\X'i) 7.aten achtt'r iedereen aan die
terreur uitoefende op de hevolking in
het gcbied waar wij ver<lntwoorde1ijk
waren voor rust en vrcde" (;-JRO
I Iandclshlad 18/8/93). Achteraf wetcn
de meeste Nederlanders nu wel, dat er
toen sprake was van een agressie-oorlog
tegen dat IndOllesîsche volk om de kolo-
nie onder de duim te houden. Alleen is
het allemaal niet zo simpd 7.wart-wir.
Lang niet aUc Indonesischc militairen
~'an toen wan'n nobelc vrijheid,>srrijdcrs.
Niet alle Ncderlanders van toen gcloof.
dcn de propagand.l van de :-':eJerl.lndse
regcring. Er werd wel degelijk tegen ge-
schrevell, gestaakt en geageerd. Een
paar duilend dienstplichtigen wcigerden
naar Indië tc gaan. En de dicnstplichti.
gcn die toen luar Indië werden ge.
stuurd, hchben niet allemaal ingestemd
met de {('treur tegen het Indonesische
volk. lïent.lllen zijn overgelopen. Lang
niet alle Indiëgangcrs zijn nu nog ijzer-
vreters van het kaliber Veteraan Ego of
VVD.havik \\;'eisglas, die blijven gelo-
ven in het onhcvlektt, hlazoen V"allhet
Ncderbndse leger Jaar. Zij stcllen hct
cigen ongelijk van toen ook nu nog voor
als her grootstc gelijk .

• Agressie oorlog
Achteraf weten we dat het inderdaa<l
een vuile agressie-oorlog was. [en kolo-
niale heroveringsoorIng, waarhij min-
stens 100,000 Indonesiërs over de kling
lijn gejaagd, En we wcten dat er door
Ncdcrlandse militairen oorlogsmisdrij-
ven en terreur.daden lijn geple<'gd, \Ve
wcten ook, dat deze oorlog is gewild
door de doorslaggevende politici en hun
mcelopcrs in de politiek en Je pers. De
PvdA stemde er mee in urn de sociale
wetgeving (AOW e.J.) er Joor tc krij-
gcn. lIet was een ordinaire koehandel
tussen de KV!' van Beel en Jt' PvdA van
Drees . .\laar toentertijd lijn er toch
maar tiendui7.enden mannen op afge-

~ stuurd, onder het mom van dl,' goede
'1 zaak, waarin zij leerdcn geloven, medc
ë5 door de patriottische prekcn van pers en
~ politici, die hcter hadden kunnen weten.

E
~Die dicnstplichtigen werden met een
vrollle hoodschap het mijnenveld van

~ die koloniale oorlog ingestuurd. De pro-
~ paganda van toen bliikt llll volksverlak-
~ kerij te lijn gewecst. We zijn hedrogen
- door cigen politit'k en pers, met dl,' op-
~ vaning dat Ncderland een gonle laak

• Verguisde overloper
En toch werden tot onze verbazing llU,
ruim veertig jaar tlter, de/elfde propa.
ganda,verhalen afgcstoken door oud-
strijders, door de Telegraaf en door poli.
tici van CD,\ en VVD, Die hloeiden
\veer op, van de zomer, toen l'oncke
Princen Nederland niet in mocht omdat
hij destijds in de koloniale oorlog was
gedeserteerd. Deze deserteur was overlo.
per, land\'crrader en oorlogsmisdadiger,
die de doodstraf had verdiend, zeiden
zij. Volgens an<lerl'll heeft Prilll.:cnnooit
oorlogsmisdrijven !:;epleq;d of Neder.
landse militaircll gedood. Voor hen IS hij
de m.ln die tereeht deze koloniale her-
overingsoorlog afwees. En eerherstel

ste deel van de Nederlanders niet heeft
gemist).

Na mijn diensttijd begon ik langzamer-
hand te begrijpen dat koloniale volken
los wilden komen van hun Europese be-
zetters. En dat je op moest passen om die
hevrijdingsbewegingen 'terroristen' te
noemen. Wanr ;\lazi-Duitsland had in de
Tweede \\'erddoorlog de verzetsmensen
in bent gehied ook 'terroristen' ge-
noemd. Dus je hegon te beseffen dat de
Indonesiërs geen extremisten waren,
maar dat zij net zoved recht hadden om
lÎch te bevrijden van hun bezetters, als
de Nederlandcrs die zich in de Tweede
Wereldoorlog wilden hevrijden van dl'
Nazi's. En dat Nederland in Indonesië
ook een hezettingsmacht was. Achteraf
was het duidelijk dat wij belazerd en be-
dondcrd waren ge\veest door de propa-
ganda van de rcgering, politick, pers en
kerk in Nederland (die nu klungclig aan.
doet, maar toen zijn cfkct op het groot-
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;'\ederlandse militairen lil Indonesië
werden bedreven. Dat lekte uit voordat
zijn boek af was. De Jong moest onder
druk van dl' ijzervreters-lobby het be-
grip 'oorlogsmisdaden' veranderen in
'contra-terreur-excessen'. Het sprookje
mocht niet \-vorden verstoord: de 'poli-
rionele acties' waren nodig urn die aardi-
ge l11enSl'nin ons Indië te beschermen te-
geil de terroristen. En het waren immers
de ploppers die de terreur pleegden? Zij
kondell alleen bestreden worden met
contra-terreur. Daarhij kwam her hda.ls
wel eens tot 'excessen'. Aldus het
sproukje waar tevlTI volwassenen in
willen blijven geluven .

Karel Roskam

• Nog niet verwerkt
Zo wordt de schuld aan misdaden tegen
het indonesische volk weggemassl'erd.
Zo wordt het beschameriJe verleden
Ol1lgepra.lt tor heldendom. Zo wordt de
koloniale bezetting een beschavingso\,-
dracht. Nederland heeft zijn kolonia e
verieden nog niet echt mentaal verwerkt.
Er zijn nog te veel Nederlanders met een
koloniale mentaliteit, zoals er in andere
Europese landen ook nog te veel r:tssen-
w:tan met superioriteitsgevoel leeft. En
7.0 krijgt de mentale dekolonisatie geen
kans door te dringen achter de oogklep-
pen v:tn de verblinde ijzervreters met de
dovemans-oren.

.•.'.--'"ho ~~.' --- -.-. , .,. ,~-,,--." -'~ ~..~ 1'7 ....•,
~.,

per definitie misdrijven heb hen llloeten
plegen om de kolonies ondl'r de duim te
houden. Dl' legers van een bczettings-
m.tt::ht kunnen ook niet anders dan ter-
reur bedrijven wanneer ze buiten de ei-
gen grenz.en de bevolking van een ander
land onder de duim proberen tl' houdell.
Dat is agressie en dil' wordt .tltijd ver-
oordeeld door de geschiedenis. En dus
kon ook l\'l'derlands geschiedschrijvet
Lou de .long niet anders doen Jan in zijn
geschiedschrijving melding te maken
van de oorlogsmisdrijven die door

diende om die ploppers een lesje te leren.
De tegenstanders vall die oorlog slaag-
den cr nieT in om het Nederlandse beleid
wczcnliik re beïnvloeden. Gelukkig
werd de Nederlandse regering tOl~nwel
door de VS en door de VN tegengehou-
den. Anders was Nederland weggezakt
in een onnodige, onrechtvaardige en ein-
deloze koloniale oorlog. Onder druk
van her buitenland moest het
Nederlandse parlement instemmen met
de sOllvcrcÎnitcirsoverJracht. Daar was
pas een twee-derde llll'crderhcid \'oor te
vinden. toen de minister van 13ui[t'nlan-
clse Zaken Luns zijn zin kreeg en ~ieuw-
Guinea werd achtergehouden. Door die
voortgaande kindcrachrigc restt'rij te-
gen Indonesië werden de betrekkingen
tussen beide landen onnodig voor vele
jaren grondig verpest. Ved Nederlan-
ders waren inmiddels de ogen geopend,
maar het merendeel liet zid} ook toen
nog voor het karretjc \'an Luns spannen.
Totdat de VS ook aan dezc onzalige he-
schamcnde ;'\ederlandse politiek een
eind maakte.

• In de doofpot
Toch is het in Nederland nog steeds on-
gewenst om kritiek te leveren op wat cr
aan Indollesië is misdaan. Het moet in
dl' doofpot blij veIl. In dl' andere kolo-
niale mogendheden van Europa is het
met anders. Helgen geloven III het 'be-
scha\'Îngswerk' in Kungo. Ook Fransen
en gritten kennen hun koloniale chauvi-
nisme. Terwijl alle koloniale bezetters



Het gesprek - op de fegeringskall1('f,
thllis - is geanimeerd, bij momelltefl een
beetje 5!hmmmd.
Plotseling zegt iemlJnd wal gf'irriteerd:
'Och. zo ben ik lIIl eenmaal'
Er valt een stilte.
Zou er iets gezegd zijJlwlJt lIiet kon?
Zijn U/I' te IJer geg,'Ill1?
Iedereen pijnigt zijn hersens: Wat /lil?

\Vat ZO/I je I!rlend, vriendin, IIl<1a(, ouder
wil/en zeggen met die viif woorden: 'Zo
l'en ik 1/t1 eenmaal?'
Eli ii;? \Vat bedoel jij te zeggen als je die
woorden in de mond /leemt?

Bedoel je; Laat mI' met rust,;e zit lilt te
dicht op mijl! hllid!
Bedoe! je: Je hebt gelijk. 1II<1ilr dat wil ik
niet toegeven!
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Hedoel je: Wat ik IIIl ZUil moeten zeg-
geu ... dat durf Ik zelf Iliel eens onder
ogen te zien, laat staan erover praten!
Bedoel ;1': Tk weet !Jest d,Jt ik die eigen-
schap heb, maar", ik heb al zo l'aak ge-
proheerd daar iels <10.111 te verandereli ...
dat IlIkt me toch niet!
Of bedoel ie een combinatie l'aIl wal
hier Sl<l,lt?
Of misschi(!/l iets heel anders?

Hoc zou het ziin als iii iOIlU' bedoeling
Ifitsprak ill plaats pan dat zinnetie?
Hoe ZOIIzo '11 gesprek dan verder gaan?
Hoe zalf ie dut /linden?

Stel'en

J
j

De oplossing van de puzzel in het sep-
tembernummer luidt als volgt: l-kurk-
eik; 2-skister; J-gireren.
Hieronder een puzzel waarhij de vier
juiste woorden van elk zeven [('[ters zo-
wel horizontaal als vertikaal dienen te
worden ingevuld, De omschrijvingen
luiden als volgt: I-vis; 2-slapen; 3-
Europees land; 4-zoemden,

Ontmoetingsweekend
Van 15 tot en met 17 oktuber aanstaan-
de zal de Humanistische Homo-Les-
hische Werkgroep in samenwerking mct
het Humanistisch Verbond en de Drie-
kant zijn 27-ste Ontmoetingsweekend
houden.
In ht't weekend is plaats voor ongeveer
xo deelnemers, die mee kunnen doen
aan diverse workshops. De 'doe'-work-
shops hebben thema's als massage voor
mannen, eell musical m,lken, en spelcn
met olltmoetingen; in de 'praat'-work-
shops zijn de onderwerpen onder andere
comaet maken, lesbische levenskunst, en
homoseksualiteit op het werk.
Het weekend heeft een open sfeer en er
zijn vele mogelil'kheden om conracten te
leggeo. De dee nemcrs verblijven in 1-
persoons kamers in een conferentieourd
in de bossen,
Het weekend wordt gehouden in Heeze
(hij Eindhoven). De kosten zijn, naar
draagkracht, van f 145,- tOt f 195,-,
Voor inlichtingen en opgave kan men
hellen met het Humanistisch Verhond,
tel. 030-318145,
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PAREL MARIE-LAURE BÉRAUD LAAT
FRANSE CHANSON SCHITTEREN

\Vaar vroeger het chanson het boegbeeld was van de Franse muzÎckcultuur
lijkt het heden tcn dage, vooruwcr wc dat vanuit Nederland kunnen beoor-
delen, ccn kwijnend bestaan te leiden. Zo nu en dan duikt cr ccn artiest of
anicste op die de muzikale erfenis van het chanson oppakt en cr ccn eigen-
zinnige en originele invulling aan geeft. Er is cr weer zo cen. Marie-Lauee
Béraud is de naam, Gehoren in Lyon uit ccn Duitse moeder en een Franse
vader, inmiddels moeder van ecn vierjarig :wontje, woonachtig in Brussel en
naar het schijnt veel op reis in Europa. Op die manier snoof ze vcel inspiratie
op die ze muzikaal verwerkte en neerlegde in ccn schinerend album:
TURbigo 12-12.

Béraud's aandacht voor het chanson is
opmerkelijk, omdat ze nog vnj jong is.
Ze heeft klaarhlijkelijk, anders dan haar
gener:niq;enoten, nid het popidioom
opgepakt en haar creativiteit daarop
hotgevierd. Nee, ze greet) terug op een
eigen Franse muziektr:H itie, het chan-
~on.
. De oriëntatie op andere lIluziekvormen
van de Anglo-Amerikaanse pop is ict~
wat de laatste jaren steeds meer opgeld
doet. In frankrijk hehhen ;lrtiesten als
'Negresses Vertes' en ''\bno Negra' an-
dere, meer volkse restanten van de mu-
ziektraditie in hun repertoire verwerkt.
De grenzen van de popmuziek lijken in
Europa opnieuw getrokken te worden.
De opkomst van de wereldmuziek heeft
de oren van veel \X'e~rerse popliefheh-
hers geopend voor andere gelUIden dan
de gitaren en drums van Engelse en
Amerikaanse popbands. ~tuzikale klan-
ken uir Afrika en L.atijns Amerika krui-
sen veel vaker het pad van de muzieklief-
hehher. Zelfs megasterren als Paul
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Simon en David Byrne flirten vO{lTtdu-
rend met lIluziek van deze continenten.

• Europese wortels
Tegelijkertijd grijpen muzikanten uit
contincntaal Europese landen steeds va-
ker terug naar hun eigen muzikale wor-
tels. De sporen van de Duitse
'Liedermacher'-traditie worden door
Duitse artiesten als \X'esternhagen l'n
Herhert Grönemeyer samengebracht
met her popidioom.
In Nt.'derland komt er stl'cds meer waar-
dering voor de eigen volkse mUlikak
traditie van levensliederen t.'n smartlap-
pen. Zo heeft voormalig popmuzikant
Jan Rot zich opgeworpen voor de reha-
bilitatie van her levenslied en sluit hij ar-
tiesten als Jacques Herh, Corr}' Konings
en Pierre Kartner in de armen.
l.:'lllg hadden popmuziekliefhebbers een
afkeer van de t'igen inheemse muziek tra-
dities, dat was de muziek van je ouders.
Nu, met het ouder worden van de pop-

muziek lijkt de afkeer van het volkse
muzikale erfdeel sreeds meer ror her ver-
leden te horen. Immer~, de uuders van
nu zijn vaak de popliefhebbers van de
jarell zestig.

• Hysterie rond 'huismus'
De jonge hançaise .\hrie-Laure Héraud
lijkt in ieder geval weinig last te hebhen
van een afkeer van de chansontraditie
die in het na-oorlogse Frankrijk tot bloei
kwam. :\okt name in de jaren vijftig was
het Franse chanson een genre dat het
hart van de Franse Jean en "'brie
,\lodaal sneller deed kloppen ..Met name
Edith Piaf, die de bijnaam huismus
kreeg, was mateloos populair bij het
Franse volk. Toen zij in 1963 op de
Parijse begraafplaats Père l.ach"ise ren
grave werd gedragen was er sprake van
een ware volkshystt'ric. De klanken van
monumentale chansons als '.\lilord' en
'Non ie ne regrette rien'liggen sindsdil'n
hestorven op de frêle lippen van de le-
gendarische I'iaf.
Andere namen van overleden \'t'rtolkers
die onverbrekelijk met de historie van
het Franse chanson zijn \'erhondell zijn
George Brassens, Charles Trênet, Boris
Vian, de Belg Jacques Brei, Serge
Gainsbourg en Yves 1.10Iltand. De laat-
ste stierf in 1992. Op zijn hegrafenis kon
men talloze prominente Fransen ontwa-
ren, van volkshysterie was echter geen
sprake. Het chanson was inmiddels sa-
lonfähig geworden. 'De zingende prole-
tariër was allang een meneer geworden',
zo schrijft Philip freriks in zijn Parijs-
gids 'Neem nou Parijs'. Freriks vervolgt:
'De hysterie van 1963 rond het graf van
de zingende huismus was als het ware de
doodsnik van een uitstervende klasse ge-
weest.'

• Piaf en Dietrich
Sterren als I.eo ferrê, Jean ferrar,
Barbara en Georges .\tousraki slagen er
heden ten dage nog maar in oeperkte
mate in om een Jong puhliek aan zich re
binden. Nieuwe vertolkers van het
Franse lied hebben het chanson geinfec-
teerd met elementen uit de pop- en de
rockmuziek die in Frankrijk aanvanke-
lijk werd aangeduid met 'Ie yé yé'.
nelangrijke ex[onenten hiervan zijn
Patriek Rrue, Vanessa Paradis,
Bashung, Niagara, de Z\virser Stephan
[ieher en Patrieia Kaas.
Op haar CD TURbigo 12-12 blijft de
jonge Marie-Laure Béraud dicht in de
buurt van de chansontraditie. Ze leent
nauwelijks uit het rock idioom zoals veel
van baar rijdgenoten. Ze tovert in de



dertien stukken op haar debuutalbum
onmiskenbaar een cabaretsfeer tevoor-
schijn, waarÎn de sporen van Edith Piaf
maar ook van Marlène Dîctrich herken-
baar zijn. Toch heb je op geen enkel mo-
ment het idee dar je in een nostalgisch
experiment verzeild bent geraakt.
BérauJ's chansons, waarvan ze de tek-
sten voor het grootste deel zelf schreef,
zijn onmÎskenbaar van deze tijd. Van de
dertien stukken op het aloum zijn cr elf
in de Franse taal gesteld. Daarnaast be-
vat de CD Béraud's versie van thc hlues-
klassieker As thc Years Go Passing By,
en cen lied, Foolish J-Ieart, waarin zowel
in het Engels als het Duits wordt gezon-
gen. Hierin duel Béraud, wellicht \'3tl-
wege de Duitse taal, het meest aan
Dietrich denken .

• Intiem en intens
Het donkere stemgeluid van Marie-
Laure maakt, in combinatie met een so-
bere instrumentatie, TURbigv 12-12 tot
een intiem en intens album. Walsjes en
tango's met een karakteristiek accor-
deongeluid, Spaanse gitaar en contra-
bass roepen zo nu en dan een vrolijke 0
la la sfeer op. In andere liedjes klinken
ze dreigend mysterieus en ingehouden,
daarna weer uitgelaten. In 'Ma .\luse'
klinken Arabische invloeden door, ter-
\vijl in 'Sous les Tables' en 'Tout M'est
Egal' WCCfeen funk invloed te horen is.
Qua muzikale richting laat Béraud zich
misschien !log wel het best vergelijken
met de Nederlandse 'L, Pat' en de Belg
Guido Belcanto.
De teksten, vrijwel allemaal door
Béraud geschreven, hebben thema's tot
onderwerp die uir de chansontraditie rij-
kclil"k bekend zijn, maar ook hieraan
gee t Béraud een eigen, soms brutale in-
vulling. Als tekstdichtster ontpopt ze

RRbJI«' IHl

zich als een romantisch personage, dat
op wek is naar liefde, hartstocht en inti-
miteit. Ze vindt ze bij tijd en wijle, ech-
ter niet voor lang. 'Sans Lendemain' ver-
h.lalt over een vrouw die bcdient en
zingt in een bistro waM zeelieden komen
en gaan, maar zelden blijven. Een ande-
re verliest zich in een tango die de laatste
blijkt te zijn. In 'Sous les Tables' laat
"'tarie-Laure ons weten dat menig
amoureus avontuur begint met wed\'r-
zijds beencontact onder tafels. Ze mag
dan wdlief en romantisch ogen, Béraud
weet waar Abraham de mosterd haalt.
'Tout "'l'est Egal' handelt over een
vrouw die opgewonden wordt over de
bewegingen en de geur van een man.

• Juwelenkistje
Het album is geproduceerd door de
Engelsman Chaz JankeI. Jankei is oud
lid van fan Duryen The Blockheads en
scoorde in 1980 een hit met 'Ai No
Corrid.l'. Het is een verdienste van
Jankel dat hij niet voor een gladde pop-

productie heeft gekozen en het eigen ka-
rakter van Béraud als uitgangspunt heeft
genomen.
Een belangrijk deel vall de muzikanten
die ?Ybrie-Laure Béraud begeleiden op
TURbigo 12-12 in afkomstig uit Belgic.
Ze kwam met hen in contact via Arno
Hint jens, de kleurrijke Belgische zanger,
ex-voorman van de legendarische
Belgische band T.e. .••..htie. Arno is de
levenspartner van 11arie-Laure.
Als je in o~enschouw neemt dar Marie-
Laure een Franse vader, een Duitse moe-
der en een Hclgische vriend heeft, dan
kan alleen de conclusie luiden dat haar
album TURbigo 12-12 wortelt in de
Europese cultuuf. Ikgin september deed
ze Amsterdam aan voor een optreden op
de UIT-markt. Kort daarvoor zag ik
haar optreden in Keulen in 'das
Smuckkiistchen" een piepklein muziek-
keldertje. Daar leerde ik dat je in een
klein juwelenkistje vaak Je mooiste pa-
rels vinden kan.

Pauf Rutten
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De radicale, Amerikaanse lW:lr-
te leider 1la1colrn LinIe, beter
bekend als .\1a1collu x, is bijn:l
dertig jaar n:l zijn dood weer he-
lemaal lerug. Niel het minSI, in
ieder geval in Nederland, door
de deze zomer uitgebrachte film
van Spike Lee over het leven van
~1akolm x. ~takolm LinIe
werd in 1925 geboren en groei-
de op in East L:lnsing,
,\1ichigan. Als tiener verhuisde
hij naM de ].warte gheno's van
Boston en Ncw York, waar hij
in toenemende m:lte een crimi-
neel gedrag ging vertOnell. llij
was twintig toen hij werd gear-
resteerd voor een oH'n.:l1 en in
de gevangeni, belandde. D:lar
kwam hij in kontakt met de
N:ltion of Istlm, een lW:lrte reli-

gieule beweging, Il-l:llcolm ver-
ving, zoals l.ovec1 :lndere :l:ln-
h:lngers van de Nation of Islam,
uit woede over de aanranding
van de Afrikaansl' identiteit van"I.n voorouder" zijn ooil door
banken lX'd:lchte achternaam
door de meest :lnoniem klinken-
de hoofdletter, de X, ~takolm
ontwikkelde zich tot een VCT-
kl:l:lrd tegenst:lnder v:ln de ge-
weldlm.e t;lktiek en integraTie-
politiek van de beweging voor
burgerrechten, Als gevoll' waar-
,.:ln hij diameIraai tegenover ie-
mand als hijvoorbeeld ~lartin
Lmher King kwam te staan, Ilij
verwierf, met zijn heHchten van
de racistische onderdrukking
van de zwarten en de plundering
\":ln met name Afrika, meer vij-
anden dan aanh:lngers. Toen hij
in 1965 de :lnti-ra(;i,tischc bewe-
ging in de VS wilde uitbreiden

MalcolmX

hem is blijven slapen terwijl
Agnes weg w:ls). Ook haar oudc
vl:lm Arthur, van wic geda(;ht
werd dat hij definitief uit Agnes'
leven was verdwenen, staat in-
eens weer, ontredderd, op dl'
Stoep. Er komt echt een omme-
keer in h:l:lr best:l:ln wanneer
h:l:lr baas/vriend Max veronge-
lukt en Agnes aan het roer komr
te Staan V:ln dl' onderneming.
Een hl'erlijk hoek om er zomaar
even tussendoor te lezen.
I'eter '.:ln Straaten; Agnes redt hct
wel. De HamIOnie, Amslenbm
1993.160 blz, I 22,5U. (WH)

Omwikkeling. In 'DUUr:l:lme
olitwikkeling, DuurZ:lme samen-
werking?' beschrijft en :ln:lly-
seerl de milieukundige Bas Arts
deze samenwerkingsverhanden,
Hij legt in deze publikatie de na-
druk op de alliamievorming tus-
sen organisaties van de milieu-,
Derde \X'ereld- en vredesbewe-
ging. Uit I.ijn studie blijkt dat so-
ciale bewegingen niet 'V:ln natu-
re' tot ,amenwerking geneigd
zijn, noch elbars konkurrenten
zijn op de 'chari-m:lrkt'.
S:lmenwerking komt met name
tor stand op grond van inhoude-
lijke overwegingen op de korte
en 'ekonomisch' koslen-baten-
an:ll)'ses op de wat langere rer-
mijn. Oae studie is eigenlijk al-
Icen imercss:lnt voor menSl'n die
aktief zijn in de diverse sociale
hewegingen.

Agncs
V:ln de hand V:ln tekenaarl
schrijver Peter van Slraaten ver-
scheen n1.-tvoor de lOmet het ze-
vende (!) Agnes-boek: 'Agnes
redt het wel'. In dit hoek de laat-
,te lorgc',.allen uit hel 'slordig'
leven V:lnAgnes (het feuilleion
d:lt - nog stl'eds - wekeliiks in
Vrij Nednland verschijnt),
Dit deel begim (uiteraard) waar
het vorige, Dappere Agm's ein-
digde: de dag n:l de viering van
haar veertigsre verjaardag, Ze
neemt zich voor een dikke streep
te zetten onder het verleden. Het
moest nu maar eens afgelopen
zijn '''1<'1alle Ollzckerheid, !Jet
ge;eremieer, het slappe /{l'zwalk.
Ee'l sterke z.rouw ginK ~e wor.
den, /lI/ ze de I't'ertig Xepasseerd
was. Iemand op wie je kolt bou-
welt'. Ma,;r ook een beetje ee'l
myslerieuze vrot/u'. 'zo een I'oor
wie iedereen altiiJ een heet;e
bart!' is. (... ) Het liefst marmert'.
Da aMste voornemen weer
Agnes niet Ie praktifiseren, W:lnt
reeds na 'een aardige knipoog'
hgt glazenwasser Ton
Hardenberg hij haar in bed.
Natuurlijk p:lsseren weer vele
oude bekenden de revue, toals
haar vriendin Be:l (ook nog
steeds zoáende), Titus, haar
werkgever en vriend, studio-ei-
genaar .\tax en niet te vergeten
haar bijna ]_estien jaar oude
zoon Daniël. !llel hl,t gegeven
dat Daniël een va~t vriendinnetje
heeft kan Agnes wel leven. Meer
moeite heeft ze met het feit dat
Daniël haar niet :llles meer ver-
wit (bijvoorheeld d:lt Karin bij

Bas Arts: Duurzame untwikke-
linR, Duurzame samenwerking?
Studiecentrum voor
Vredewra:lgslukken, Postbus
9108,6500 HK Nijmegen 1993.
173 bb.. I 27,.m (WH)

It:lliaanse kollega. In veerlien
verhalen doct Tahar Ben Jdloun
verslag van een reis die hii door
het zuiden van Italië maakte op
verzoek van de It;lli:lanse kram
Il ~lattino, Deze reis Inerde een
macht :lan indrukken op, die hij
terughracht tor de/.e veertien op
zkh/elfstaande verh:llen met
steeds de maffi:l (Sicilië), de ca-
morra (Napels) of de ndran~he-
ra (Calabrië} in de hoofdrol.
,\bar dl'ze roman over de 'maf-
fia' is nauwelijks fi(tie, '1.1' kunt
zelfs stelIelI dat het om ( I' wer-
kelijkheid gaat, die vaak waan-
zimlil{er elt OIwoorspdbaarder is
dan alle fictie', schrijft de auteur
in zijn inleiding.
Een pra..:htig verhaal is '\X'eduwe
Courage'. Mari:l Rosa is de
;-rouw van een paardenslaf';cr,
die na het vermoorden van haar
ltl:ln een civiele procedu[l' start
tegen de vermeende moorde-
naars en dat ernstig moet bezu-
ren. Door het l){'ginnen \'an de
procedure laten, bij alle ellende,
ook haar kin{ieren haar nog in
de steek. Oae verwijten h:l:lr re
hebben gesproken: '.fit hebt ge-
praat.]i; hebt het 1','r!JrmdI'er'
broken. Je hebt meer l'ef/rOlI-
weil gesft'ld ilJ spreh'lI dan in
zwijgen. Maar hier wordt alles
ZflIt/ge'ld ~wregeld',
Een schitterend bock!
T:lhar Ben Jelloun: Oe hlinde
engel. De Geus/Bred;l,
KrilakJLeuven 199.1. 20,l hlz.
134,50 (WH)

Samenwerking
Het hegrip 'duurzame ontwikke-
ling' staar, sinds de publikarie
van het Brundtland-r:lpp0f!
Onu Gmree'lschappclijke
Toekomst, volop in de belang-
stelling. Onder duurz:lme ont-
wikkeling wordt alom begrepen
de armoede uit te bannen, de
welvaart rechtvaardig te verde-
len en natuur en milieu te he-
houden. Een appèl dat steeds
meer :lanhang krijgt. Dir bleek
bijvoorlX'eld tijdens de vorig
j:lar in Rio de Janeiro gehouden
\'N-top IUNCF.I)), waar niet al-
leen regeringen maar ook niet-
gouvernementele oq::anisaties
(NCO's) - welenschap, sodale
bewegingen, hedrijfsleven - aan-
wezig waren. In Nederland wer-
den de afgelopen j:lren, op dit
terrein, IWlOCnerwerken opge-
richr: de Alliamie voor
Duurz:lme Ontwikkeling (ADO)
in 1989 en het platform Brazilië
in 1990. Sinds hegin dit jaar zijn
deze twee organen opgef';aan in
het Platform Duurzame

vestigr in zijn verhalenhundeUro-
m:ln 'De blinde en~el' impliciet
deze aanduiding van zijn

Van de hradisch-Arahische au-
teur Emile Habiebi (in 1990 on-
ders.:heidden met de Palestijnse
staalsprijs voor cultuur en in
1992 met de Israëlische staats-
prijs voor lireratuur) verscheen
medio dit jaar 'De wonderlijke
lotgevallen van Saïed de
I'essoptimist'.
Deze Sa'ied is een 24-jarige man
die als verklikker werkt voor {Ie
hrai'lische geheime dienst,
Voluit is zijn naam. Sa'ied Ab{)e
an-Nahs al-.\Ioela~ja'il. Het

Verklikker

Maffia

laatste gedeelte, al.~1oetasja'il ,
betekent Pessoptimist, een sa-
mentrekking van de woorden
pessimist en optimist. Met I_ijn
argeluosheid en een voorgewen-
de ~renzel07e domheid weet
Sa 'led al stuntelend lange tijd de
gevaren hel hoofd ICbieden,
Wanneer hij evenwel in juni
1967 f';ehoor geeft aan een ra-
dio-oproep, een witte vlag op
het dak \.an lijn huis te plaatsen,
helandt Sa'ied in de gevangenis.
De oproep was uitsluitend be-
stemd voor de Arabieren op de
Westoever. De in Haifa woon-
achtige Sa'ied, een stad in het
hart van de staat Israël, wordt cr
daarom van beticht een opstand
te hehhen willen uitlokken tegen
de staat,
In deze wonderbaarlijke weder-
waardigheden van Sa'ied weet
Habiebi de lotgevallen te weer-
spiegelen van heel de Palestijn,e
bevolking in IsraëL Ilabiebi
bcrft tevens kans gezien \'an de-
ze anti-held Sa'ied een figuur Ie
maken die uilstekend past naast
de soldaten Svejk (Jarmlav
Hasek) en [van Tsjonkin
(Vladimir Vojnovitsj).
Emile Habiebi: Oe wonderlijke
lotgevallen van Sa'ied {Ie
Pessoptimist. Ambo/Baarn,
Novib/Den Haag 1993, 163 bil.
127,50. (WH)

Palermo, de hoofdstad van
Sicilië, is door de Italiaanse
schrijver Leonardo Sci:lscia eens
als volgt omschreven: 'In deze
st:ld komt het vuilnis tot je
knieën en de maffia tot je
adams:lppel',
De FT:lnst:llige .\1:lrokkaanse
schrijver Tahar Ben JellollJl be.
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werd hij vermoord, liet ~erder
dit jaar uiq,egn"en boekj~
'Malcolm X ~preekt' bevat,
naast fragmenten uit and('re we-
sprakl."n, zijn (vertaalde) langl."
verhandding over de Afro-
Amerikaansl." ge~chiedenis. Uit
deze eonrrov~rsiëll." geschiedenis-
Ic~komt ~1alcolm X toch vooral
tevoorschijn als l."engedrn"en be-
ijvenaar voor een groter zelfbe-
wustzijn van de zwarten.
J\lalcolm X spreekt, OHr de
Afro-Amerikaanse geschiedenis.
EPO, Berchem (Verspreiding
voor l"ederland: De Geu~,
Breda) 1993.99 blz, 12:),-. (WH)

Grandioze roman
Ergens in het begin ~'an zijn ro-
man 'De man die \'Crlicfd werd
op de maan'laat dl."
Amerikaanse schrijver Tom
Spanbauer zijn hoofdpersoon!
vl."fteller zeggen, dat dit 'Een gt'k
verhaal (is) UPeTgckke mensen,
['crteld duor CCIIgck '. En tocn ik
het bock - dat m~ bijna 400 pa-
gina's cn vele avonden in z'n
gn:ep had gehouden - dichtsloeg,
dacht ik: dat i~waar, ~n natuur-
lijk ook nier waar, die
Spanb'1U('r is wcl een hcel gran-
dime 'gek',
De verteller van hel verhaal i,
een bi-~eksuele halfbloed,

Buiten.ln-De-Schuur genaamd,
die tot 1.'n tiende jaar dacht llat
ie 'Jij-Daar' en 'Kom.llier-
longen' heette. Hij groeit op in
het roze geschilderde Indian
Ilead Hord, l."enbordeel in het
~tadle Excellent in Idaho. De
bordeelhoudster Ida Richiliell,
dil."twintig jaar hurgemeester
was van Excellent - v6ür de
.\lormonen kwamen - en die (Jok
de geschiedeni~ van het ~tadJe
bijhoudt in haar dagboeken,
voedt de longen op. Ze wordt
daarin bil'ge~taan door een paar
al even keurrijke figuren, zoals
de bloedmooie Alma H:uch, dil."
'alti;d praattc OIlerhar/en vol
liefde, warme bronllcn, whisk)',
0plllm, kolderkruid, >lf'llken en
(wer Vf/Rels, libellcn en hilna al.
les wat molar t,lellgeis had'. Eli
Del/wood Barker, die ook
'praatte ova whisky (11opillm
ell ko/dakruid cllllellkc1l' 1."11

Ol't'r 'dat de meeste mCllsCllnit't
anders doen dan zichzelf he/ I'er-
haal vertcl/ell Fall wie ze zijn.
l'ra,ltte {wa zi;n p,wrd,
Abraham Lincolll, e1/over zi;n
Imlld,M ••,tafoor, Maar waar
Del/wood /larker !Jct allermccst
(wer praatte was de maaII' (en
vooral het sprookje \fan dl'
Wilde .\Iaanman).
Verder zijn er 'achterlijke'
Verdomde Dave en ûjn
Verdomde Hond, de Chinese

dokter Ah Fong, sheriff Rooney
Jachtseizoen, dl."Indiaanse sja-
maan Uileveer en de zwarte ge-
hroeders 'IX'i,dom, die als rond-
trekkend gospel kwartet bij dl."
ruimhartige Tda optreden, waar-
na de gruwelijke strijd met de
aartsconservatie\'e .\1ormonen
pas goed losharst.
~Iet den' schets van ~fl'l'r en
personage, moet ik volstaan,
omdat in dit korte bestek on-
mogelilk de hele rom,ln is samm
re vatten. Bovendien is dit bizar-
re, ruig~ en hartstochtelijh ver-
h:1JI, boordevollidde, humor en
wijsheid, op verschillende niv'o's
te lezen, Kortom, een der meest
fantasierijke en boeiendste boe~
ken die ik dl' laatste tijd las.
Tom Spanbauer: De man die
\'er1icfd werd op de maan.
Agathon/Unieboek, Houtcn
1993.399 blz, f 39,90. (FS)

Sterke Vrouwen
Acht jaar geleden schreef ik in
deze rubriek over de verhal<'n-
hundel Verliefd enl'erluren van
Alice Walker(geh, 1944), De au-
tl'ur was toen net wereldbe-
roemd geworden door Steven
Spieiberg's verfilming \'an haar
rom,ln De kleur P<1llr>.In haar
'vroege' verhalen werd de dub-
bele gehechtheid van zwarte
vrouwen bijzonder raak en ge-
voelig verwoord. Het waren
scherpe, maar met mededogen
getekende porHetten \'an vrou-
wen als slachtoffers \fan mann~n
en Walker wcht naar de oorza-
ken van hun machrclomheid.
Ook in al haar latere romans
sneed deze strijdbare auteur
zware thl.ma's aan, ZO;11sincest
in De kleur /Jaar>en vrouwen he.
snijdenis in He/ geheim z'all dc
vmJgde {EGO april '93).
Tijdens haar \'oortdurend~ on-
derzoek naar man-vrouw- en
zwart-wit-\'erholldingen schred
ze ook verhalen m't'[ sterke
zwarte vrouwen, die merend~els
verschenen in het Amerikaanse
A15. magazine. Vertaald door
Irma van Dam bracht In de
Knip,cheer ze vorige maand uit
in l'en hundel onder de litel'Een
vrouw een vrouw, een woord
een woord' (oorspronkelijke titel

Alice
Walker...." ......... " .

You c.m't I\.erp <1 Good Uromall
Down), Veertien prachtige ver-
hakon mer lidde en vri,mdschap,
scbualiteit l'n spiritualiteit, ver-
krachting en abortus, pornogra-
fie en overspel, verteld met zo-
Vl'C1 humor en hart~tocht d,lt je
blijft ll."z,l."n,hoe schokkend en
beschamend te vaak ook z.ijn.
Ik"wustmakende doordenkers
ook, die Oll't gemak een aantal
{mannelijke) Zekerheden op los-

se schroeven kunnen letten!
Alice Walker: Een vrouw een
.'rouw, een woord een woord,ln
de Knip>eheer. Am,terdam
1993.220 hlz, 1.12,50, (FS)

Briljant reisverhaal
[n de reeks Hollandia
Reisverhalen, onder redactie van
Boudewil'n Büch en Peter van
Zonnevt." d, ver>chenen al meer
dan dertiA avontuurlijke wrsla-
gen. Een van de mel'st verra~sen-
dl."daarvan is ongetwijfeld de
eerder dit jaar uitgf.'brachte ver-
taling (door Liesheth Swildt."ns)
van William Dalrymple's 'De
w~ naar Xanadu: In het \'oet-
spoor van Marco 1'010',
'Ik had dlls afgesprokelI um eert
rt'Îs t'(Jn ruim Ilegell/icllduizclld
kilumeter te />Idkell door een gc-
l'aar/i;k, OIziJt'f/)ergzaa/>lgebied
waan'all cm groot det'! bUik.
bdar nog steeds rllltocgdllkclilk
was t'our buitenlallders, mct
tU't'e reisgellOtell llJaawan de één
me totaal vreemd en de ander
tota<J!l'ml mc l'cn'ret'md WilS. Ik
I",d wellicht het", l/ddr de dnk-
ter kmmen gaml, maar ik gillR
/ldar t'/'tl reisbureau en kocht eell
tickct /laar }eru~ale1l/'.
Aldus besluit de Schotse ges.:hil."-
denisslUdent \'{'j]]i<\mDalrymple
{Trini!)' College, Cambridge) urn
Marco Polo's dertiende eeuwse
Zijderoute-expl'ditie ruim z~s-
honderd jaar later nog eens m'er
te doen. Vertrekpunt is weef het

•__ '~\\"'"
,X/\NJ\I)

Heilig Graf in Jeruzalem, waaf-
vandaan een flesje heiligl' lamp-
olie dient te worden overge-
hracht naar (nu de ruine van)
het zomerpaleis van Koehlai
Khan in Xanadu, in het oosten
van de .\l()ngool~e steppe boven
I'eking. Via Cypru" Syrië,
Turkije en Iran reist Dalrymple
met de uitef,t kordate Laura
naar I.ahore l'n daarna verder
met l.ouisa door Pakistan en \'an
Wl."stnaar Oost door heel
China, Deze ongelooflijk belezcn
en bij1.Onder geestige verteller,
laat je de meest avontuurlijke en
leerzame reis van je leven meehe-
leven .. , lekker in je leunstoel.
Een veelbelovend dehuut dat
reikhalzend doet uitzien naar
1.ijn volgende onderneming.
William Dalrymplc: De Wl"g
naar Xanadu, Hollandia, naam
1993,272 bll,/eïll. (27 foto's
en 9 kaarten), 39,50. (FS)

Levende aarde
Misschien was Rupert Sheldrake
wel de meest curieuze van dl' zes
huoAAcleerde deelnemers aan
Wim Kayscr's spraakmakende
VPRO-programma 'Een scbitte-

rend ongeluk'. Dez.e zomer ver-
~checn in Nederland z.ijn nieuw-
ste bock 'De wedl'rgeboorte van
de natuur' (1991, vl."naald door
Vivian Franken).
In zijn inleiding verrelt
Sheldrake bOl: hij, tijdens meer
dan twintig jaar onderzoek in
Cambridge, Maleisië en India
naar de ontwikkeling van plan-
ten, steed~ weer werd gefasci-
neerd duor dl."wi~S('lwerking
tussen dood en regeneratie.
Verdcq;aande studies brachten
hem cr toe om de levende natuur
te gaan begrilpen in termen van
inherente herinnering, zoals be-
schreven in zijn boeken feil
nieuwc lelJenslVetCllschap en Dc
tCRel/woordigheid I'an het Iier/e-
dell. Deze visie ~t()lld haaks op
de W(,tcmchapsopvatting van de
laat~te drie eeuwen, die de na-
tuur als iels levenloos was gaan
zien, dit in tq;enstellinA tot de
zienswijze van onze vroeg~te
voorouders tot aan de 171."eeuw.
De mechanistische theorie over
de natuur, die leidde tot haar
uitbuiting èn onze hightech-
maatschappij, is inmiddels op
vele terr~incn ,tchterhaal.d geble-
ken. Op ldeecn van beWIJsbaar-
heid en voorspelbaarheid volg-
den inzicht in spontaniteit en
chaostheorie.
De statische wereldmachine
wordt weer een crcatil."ve evolu-
tionaire kosmos. En dat heeft
verstrekkende gevolgen: er ont-
staat een nieuw ~()ort weten-
schap, een nieuwe opvatting van
religie en een nieuwe relatie tus-
sen de mensheid en de rest van
de levende wereld. tkt denk-
beeld van de aarde als levend or-
ganisme - nog altijd heel g~woon
bij Indianen, Aborigines e.a. na-
tuurvolken - zal leiden tot een
revolutionaire '\'ergroening' van
onze politieke, sociale en l."cono-
mische opvattingen, Ook vindt
er, aldus Sheldrake, 'l'ell t'er-
s,-/mil'illg plau/s I'd/l Immallismc
Ilaar animisme, vall een visie
waarill uitslllift'lld de me'ls een.
traal staat naar t't'll ['isie waarin
de wen'/d een lependreheel is.
\Vt' ;:ijll Iliet op l'en 0 dm/ere
manier supericur Ilmz (;aia (de
ft'wllde aarde,FS), we lel'en lil

haar en ziill ['all hilar let't'n af-
hunkeli;k '.

Over dl."wortels, dl."aard en de
gevolgen van dez.e bdanAwek-
kende ontwikkeling gaat dit hui-
tengewoon stimulerende boek.
Rupert Shcldrake: De wederge-
boorte van de nalUur. De
HaanlUnil'boek, Houlen 1993,
217 bi ••, jo\eill.f 37,$0, (I'S)

\vi", Hei;
f"rmlk Spoelstra
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P.RIKKELS

BEGRIP
O,/cr het weigeren l'an een I'isllm ~'()ur
de ex-dienstplichtig soldaal 1'ril/cen, is
bijna alles wel gezegd en geschreven. Hij
deserteerde in onze laatste kolOlliale
oorlol{ en liep OUt'rnaar de vijand om te
strijden L'oor de onafhankdijkheid l'an
IndOllesië. De meerderheid l'an ons par-
lement liet in(omu'el wetelI dat IJem
geen toegang tot ons land moest worden
I,'er/eel/d. De minister van Blliten/andse
Zaken moest derhalve de aall/lraag voor
een l'iSlfm weigeren. Hij vroeg ons be-
grip te hebhen voor de lJeslissing, omJat
zo'n bezoek ~'eel emoties ZO/I l'eroorza'
ken bij onze oud-strijders.

Een kind kan hij het hestuderen flaTI 011-

ze jOligste gesd};edenis tot de ,"ol/dusic
home'l dat !Jet ondcrdrukkcll liJn de
llrijheidsstrijd van Indonesië ecn ver-
keerd beleid tms. Voor /ie/en ;n de poli-
tiek is dat besluit dali ook een zwarte
bladzijde in onzc naoorlogse geschiede-
nis. De huidige CDA- en VVD-kamerle-
den wil/en het hoo/d fier hOllden, door
de ex-dienstplichtig soldaat te I'cmede-
ren. Dat is wat politiek I'OOT I'elen zo
Imichclachtig 1II,1,lk!. Het zou oprecht
zijn te stellcn dal onze /,latste koloniale
()orirW cm (JIljuiste politieke beslissing
was. \loor de oud-strijders, en ill het bij-
zonder liOOT de nabestaanden I'ml IJen
die {wt grootste offer hrachtcn, is dat
hard, maar wel eerlijk.

TIJmis gaan regdm'llig ol/d-strijders met
l)akantie /laar de Gordelllan Smaragd.
Ze worden alleflJriendelijkst onl/Jangen
Jaar hun ['oormalige l'ijand. De CDA-
eII VVD-politici zijnlJOor een goeae l/l'r-
I)(Jllaing met het SoelJarto-bewinJ, on-
dal/ks dat daar de mensenrechten wor-
den geSt:hol/den, De economische belan-
gel/ wegen zwaarder. De ex-dienstplich-
tig soldaat echter l'erzet zich ook nll
consequent tegel/ d,u rmrecht.

Wat dus onderbeliclJt is gehlellC1l i" het
nieuws zijn de gevoelens I'an degenen
die zich ook lUI weer scJhlmen l'oor de
handelingen van het parlemell!. Natllllr-
/ijk mogen de oud-strijders lrots ziju 0IJ
hun medailles, omdat ze lIitlloerilll{ ga-
ven aan een politieke opdracht destijds.
Voor het stal/almul ['an de clJristen-de-
mocraten en liberalen, met h/III schijn-
heilifle arl{umenlen legen dit bezoek,
heelt geell zitmig mens enil{ begrip.

Cor Glit
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CARTOONS VA;-J AREND VAN DA1\l OVER
VOORf\tALlG jOEGOSLA VIË
0,\1 ER HET VREDESWERK .\lEE TE STEUNEl':
Vorigc maand liet het Inrcrkerkelijk Vredcshcraad (IKV) een brief.
kaartenboekje wr'iChijnen mCI 24 cartoons van Arend van Dam
o\'cr voormalig Joegoslavië. liet boekje heel 'We stonden erbij en
keken crnaar' en ku,t f 10,-. De opbreng,t komt ten gocde aan
IKV-projlXten ter ondersteuning \.an vredesinitiatieven in voorma-
lig Joegoslavië zoals;
- projectclI mei jongeren cn sdmliercllllitwisseli7lgl'n;
- Stl:III1aan bee/de,IJ kllllslcnaars ('penselenlluor vrede');
- ;;omt'nmil'ersiteiten voor stIldentellIfit de H,llkanregioover reli-
gie, nationalisme en conflictuplossillg;

- pulitieke 1"11praktische sicIlIJ voor gemeellten die zich vcrzetten
tC[{enoorlog ell tUltiollalisme;

- hulp oml I'reJesgroe/Jcnel!OIIJ(1Jal!kelijkemedia ill l'oormalig
Joegoslm'i;;,

De rekeningcn in dczl' uitgave - waarvan cr ook een aantal dit jaar
in EGO verschcnen - werden duor Arcnd van D,lm belangeloos af-
gestaan.
Het boekje is [t.' bcslcllen bij het IKV, Postbus 851(19, 2508 C;-..'
Den Haag, tel. 070-3507100, fax 070-.1542611.
Giru 282432 l.n.v. Stichting Heheer IKV-projlXtcn, Den Haag,
o.v.v. "Joegosl.lvië-prujeclcn'.



NATUURKALENDER 1994
Hel is al vele jaren goed gebruik om in een
herfstnummer van EGO aandacht te n..;ti-
gen op de nieuwe kalender '"an Je Vereni-
Ring Natuunno!lumcntcn. Zoals gewoonlijk
is het weer een schiltcrende kalen{lcr met
dertien bijzonder sfeervolle kleurenfoto's,
ditmaal ~.an natuurfotograaf \l/im Wccnink
uit Apeldoorn. Uiteraard zijn alle opnamen
gemaakt in de terreinen van Natuur-monu-

menten en Wcmink's liefde voor zijn onder-
werpen straalt je tegemoet. Naast fraaie land-
schapsfoto's en plantcncOlllpositi~ heeft hij
"ccl jonge dieren vaslgckogd, zoals het
nieuwsgierige vosje op het schutblad, de jon-
ge wilde zwijnen en hel cdclhcn mei jong.
Maar ook het fcl 0F:cndc bunzingkopje en hel
diepzinnig turende S1ccnuiltjc drukken we
hieronJer af. Deze laaNe kleine roohugcl in-
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Raadslieden - waar en wie

spircerde mrmgewr jaap Drupsteen hij zijn
ontwerp van het nieuwe honJerd gulden hil-
jet. dat Je snip gaat vervangen. En als we het
dan toch over geld hebben: ook met de aan-
schaf .'an dele prachtige kalender onder-
steunt u hel natuur- en milieubeschermende
werk van l\'atuurmonumenten!
De groot formaat kalender kost / 22.50 incl.
porto (leden / 17,50) en is te bestellen hij de
Groene Winkel van Natuunnonumenten.
Noordereinde 60, 12.B jj 's-Gra"eland,
lel. 035-559911.

Bureau Naam T defoon bureau Telefoon huis

't Harde
Oirschot
Seedorf
Nunspeet
Rotterdam
Arnhem
Den Helder
Utrecht
Steenwilk
Den He der
Seedorf
Den Helder
Assen
\Veert
Ede
Harderwijk
Blomberg
Honne
Sçhaarshergen
Unecht
Swlzenau
Woensdrecht
Amersfoort
Nijmegen
Schaarsbergen
Breda
Vught
't Harde
Rotterdam

Hoofdraadsman
Stafraadsman
Coornherthuis
(raadsman)
(raadsvrouw)
(raadsman)
(raadsvrouw)

L.J.H. (Lex) B<:<:kers
I.L. (Imrny) Beijer
J. (Jacques) van den Blink
J. (Jan) den Boer
K. (Klazien) van Brandwijk-\X'iltjer
E.Y. (Ellen) Bremer
C.c. (Tineke) Dekker-Ilundling
M. (Metskc) Dekkinga
A.B. (Adri) "an Deurzen
I. (Joop) Flokstra
R.P. (Roh) Geene
J.J. (Jaap) Geuze
W.A. (Bart) Hetehrij
CH. (Kees) lIan der Hilst
A.H.T. (Ad) Hornis
l.I'. (Irma) Jacohs
F.G. (Frits) van der Kolk
B.J.T. (Ben) van der I.inden
J.J. (Jorm) :••.Ierens
'B..\t. (Beernoud) Moojen
.l.G.J. (Jan) Nauts
V.j.B.M. (Vincent) Peeters
K.S. (Kees) Roza
I'.W.M. (Peter) Samwcl
G. (Gerard) Snels
J.W.F. (Jan) Sul man
J.E.M. (José) Verheyen
G.J. (Gerrit) Vlietstra
.'vl.c. (.\Iart) Vogels

W.H. (Wim) Heij
F. (Frank) Spoelstra

M.J. (Mariasl van Dorp
C. (Carine) van Hint<:
J.M. (joost) van L1ngcn
M. (Ma rijke) van der Stigchel Wiingaard -

05255-8lO9
073-88lO00, tst. 1564
09-4942817510, tst. 2285
05771.1341, tSt.2492/2498
010-4539911, tst. 3411381
085.718911, est. 335
02230-52089
030-366444/45
052lO-15422. tst. 2643
02230-56820
09-48917510, N 2285
02230-52089
05920-58499
04950-82811. tst. 702
08380-81826
03410-23911, N. 3114/3215
09-4952358150 of 09-495235509259
09-4950518642, tst. 249
085-532774
030-366444/45
09-495761704290
01646-92911, tSt. 2654
033-f>07051
080-276911, tsL 154/196
085.533377 of 532774
076-273341
073-881000, tst. 1564
05255-8000, tst. 8109/8108
010-4539341/281

03404-14436
03404-14436 of 20906

03404-14060
03404-14060
03404-14060
03404-14060

038-212656

09-4942848629
03210-18934
03480-14787
08308-21867
02991-3525
033-803142
05220.62273
072-641080
09-4942812470
075-703705
05947-13608
013-425425
030-937808
03417-58156
09-4952356621
09-4950514322
085-629745
035-234907
09-495761687
01640-47215
020-6323785
080-563833
080-229069
076-872688
080-239840
05250-3791
033-952099

05210-13657
05709-2575

035-232142
01727-13248
08370-10205
08382-1675
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