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Voorwoord

Drs. Job Mulder

Vanaf 1981 worden aan verschillende universiteiten in Nederland en
Belgie Universitaire Vredesdagen georganiseerd met als doel om binnen
de academische wereld aandacht to vragen voor de problematiek van oor-
log, vrede en veiligheid.

Aan de Universiteit Utrecht worden sinds 1989 Universitaire Vredesdagen
georganiseerd. In het jaar 1992 werd gekozen voor het thema psychologie
en oorlog. Oorlog roept bij alle betrokkenen heftige emoties op, zowel
negatieve, zoals agressie, angst, verwarring, als positieve, bijvoorbeeld
opofferingsgezindheid, kameraadschap, alertheid. Deze emoties beslissen
mede de loop van de gebeurtenissen en laten vaak diepe sporen na in de
menselijk persoonlijkheid. Het thema werd in een lezingencyclus belicht
vanuit het perspectief van een viertal relevante groepen: de slachtoffers;
de besluitvormers; de soldaten; en de psychologen. Prof.dr. Jan Bastiaans
sprak over de trauma's die oorlogsslachtoffers kunnen oplopen; Dr. Paul
't Hart richtte zich de invloed die groepsprocessen kunnen uitoefenen op
de besluitvorming door regeringen en generale staven; Jan Montyn ver-
telde het verhaal van zijn ontmoeting met een Rode Khmer-soldate; Jaap
van Ginniken liet zien welke bijdrage psychologen met hun kennis heb-
ben geleverd aan de oorlogsvoering.

De artikelen in deze bundel zijn een schriftelijke bewerking van lezingen
zoals die in mei-april 1992 werden uitgesproken. Uitzondering hierop
vormt het artikel van Prof.Dr. Jan Bastiaans. Zijn lezing, getiteld "Slacht-
offers van de oorlog: trauma's en therapie", liet zich vanwege het ruime
gebruik van audiovisuele middelen, slecht schriftelijk reproduceren. In
overleg met de auteur werd daarom gekozen voor een herdruk van een
artikel met een vergelijkbare thematiek: "Geestelijke bevrijding met be-
hulp van narcoanalyse en hallucinogenen". Deze publicatie verscheen eer-
der in de bundel Isolement en Bevrijding, die in 1986 verscheen bij de
uitgeverij Balans to Amsterdam, ter gelegenheid van het afscheid van
Prof. Bastiaans bij de Rijksuniversiteit to Leiden. Wij danken de uitgever
voor zijn toestemming om dit artikel hier to mogen opnemen.
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Tot slot wil ik hier graag de leden van de Commissie Universitaire Vre-
desdagen bedanken voor hun inhoudelijke bi jdrage aan de totstandkoming
van het programme. In deze commissie hebben zitting: prof.dr. J.S. ten
Brinke, verbonden aan het IVLOS (Interfacultair Instituut voor Leraren-
opleiding, Onderwijsontwikkeling en Studievaardigheden), drs. H. van
Rinsum, medewerker Internationale Samenwerking, ir. W. de Ruiter, lid
van de vakgroep Natuurwetenschap en Samenleving, prof.dr. J.G. Sicca-
ma, bijzonder hoogleraar Veiligheidsproblematiek en verbonden aan In-
stituut Clingendael, prof.dr. L. Vriens, hoogleraar Vredespedagogiek. En
last but not least ben ik drs. Jan Weerdenburg van het Bureau Studium
Generale dank verschuldigd voor zijn praktische assistentie.
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Geestelijke bevrijding met behulp van narcoanalyse en
hallucinogenen*

Prof.dr. Jan Bastiaans

Inleiding

In de laatste jaren is er veel discussie en rumoer geweest rondom de diep-
te-psychotherapeutische behandelingen die in verschillende Nederlandse
psychiatrische klinieken werden uitgevoerd met behulp van narcoanalyse
en met behulp van vergemakkelij king (facilitatie) van de gesprekscontac-
ten door toepassing van hallucinogenen, zoals LSD-25 en Psilocybine.

Narcoanalyse is een betrekkelijk oude techniek die verwant is aan de
hypnose. Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog werden in verschillende
landen soldaten, die van het front terugkeerden en die in een overspannen
toestand verkeerden, tot rust gebracht met de intraveneuze inspuiting van
een licht slaapmiddel waardoor zij even onder narcose kwamen. In die
toestand konden zij veel ervaringen en emoties van de gevechtssituatie
vermelden die zij bij vol bewustzijn niet konden uiten. Dergelijke roesjes,
waarbij de betrokkenen enige minuten diep in slaap waren en vervolgens
tot de bedoelde expressie kwamen, duurden gewoonlijk een tot anderhalf
uur. Daarna kon met hen bij vol bewustzijn gesproken worden over wat
er in de droomslaap was geuit. Velen wisten doorgaans niet wat zij in het
begin van de roes verteld en geuit hadden en achteraf waren zij vaak zeer
verbaasd wanneer zij geconfronteerd werden met wat er in de roes naar
boven was gekomen.

De narcoanalytische techniek werd al kort na de Tweede Wereldoorlog
in een aantal Nederlandse psychiatrische universiteitsklinieken toegepast,
in het bijzonder bij personen die traumatische oorlogservaringen hadden
en die daarover bij vol bewustzijn niet of niet voldoende konden spreken.
Over dit thema schreef Poslavsky in 1953 een proefschrift getiteld Over
het gebruik van Pentothal in de psychiatrische kliniek. Hij beschrijft hierin
de ervaringen die hij in de Utrechtse psychiatrische universiteitskliniek
had opgedaan. Zelf begon ik eind 1946 met narcoanalytische behandelin-
gen in de Amsterdamse psychiatrische universiteitskliniek en sindsdien

* Dit artikelverscheen eerder in: Prnf.dr. J. Bastiaans, Isolement en bevrijding. Amsterdam:
Balans, 1986.
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werden door mij vele oorlogsslachtoffers en vooral psychosomatische pa-
tienten, die hun traumatische ervaringen sterk verdrongen hebben, op
deze wijze behandeld. In de eerste jaren bleek de grote moeilijkheid van
deze techniek to zijn dat de desbetreffende patienten soms niet konden
geloven wat zij in de droomslaap geuit hadden. Naarmate er in de vijf-
tiger jaren wire-recorders en later bandrecorders ter beschikking kwa-
men, kon de techniek worden verbeterd, in het bijzonder doordat de pa-
tienten in de dagen, volgend op de roesbehandeling, konden worden ge-
confronteerd met wat zij hadden geuit. Dat leidde tot een aanzienlijke
verbetering van de resultaten. Het therapeutische proces was toen zo ge-
structureerd dat de patienten eerst enige tijd gewone therapeutische ge-
sprekken hadden met de psychiater c.q. psychotherapeut. Wanneer dan
bleek dat zij in bepaalde opzichten'op slot' zaten, werd tot narcoanalyse
overgegaan. Na de roesbehandeling konden de patienten al dan niet teza-
men met de psychotherapeut enige malen naar de bandopnamen luisteren.
Over de inhoud werden gesprekken gevoerd. Telkens, wanneer bleek dat
er nog meer in de dieper bewustzijnslagen verborgen moest zijn, werd de
roesbehandeling herhaald en zo konden in die eerste jaren na de Tweede
Wereldoorlog velen met toepassing van vijf tot tien roesjes aanzienlijk
geholpen worden en wel zo dat de meeste hinderlijke symptomen van hun
ziektebeeld verdwenen of verbleekten.

Bij een eerste na-onderzoek over de resultaten van narcoanalyse bleek
mij in het begin van de zestiger jaren dat er bij jaren tevoren behandelde
patienten toch weer herhalingen van hun kampsyndromen waren opgetre-
den danwel van hun psychosomatische ziekten die al dan niet met kamp-
syndromen verbonden waren. Dit bleek medebepaald door het feit dat er
aanvankelijk geen bandopnamen waren geweest en ook door het feit dat
er toen nog niet cassettes waren die de patienten mee naar huis konden
nemen. Zij hadden de bandopnamen alleen in de kliniek kunnen beluiste-
ren. Voorst bleek dat het niet zo gemakkelijk was de onderdrukkings- en
verdringingstendensen bij de betrokkenen geheel tot verdwijning to bren-
gen.

In het begin van de zestiger jaren groeide bij Nederlandse psychiaters
de belangstelling voor het vergemakkelijken van het psychotherapeutisch
proces met behulp van LSD-25 en verwante preparaten met hallucinogene
werking. In en buiten de universiteitsklinieken werd door zenuwartsen
van deze nieuwe techniek gebruik gemaakt. Vanuit het buitenland was
veel ervaring op dit gebied via literatuur en intercollegiate contacten naar
Nederland overgekomen en in het midden van de zestiger jaren werd de
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bedoelde techniek in Nederland tenminste door tien psychiaters toegepast.
Aanvankelijk gaf dat geen moeilijkheden. Het was een logische gedachte
het bewustzijn van personen, die sterk 'op slot' zaten, to verruimen. Een
onderscheid werd gemaakt tussen 'psycholytische' en 'psychedelische'
werking van de hallucinogenen. Psycholytisch betekent dat de patienten
iets ontremd raakten en daardoor verdrongen ervaringen en emoties beter
konden uiten..Psychedelisch betekent dat de betrokkenen ook duidelijke
hallucinatoire ervaringen kregen op het niveau van alle zintuiglijke func-
ties. Het begeleiden van het psycholytisch proces was nog sterk verwant
aan het narcoanalytisch proces. Het begeleiden van het psychedelisch pro-
ces stelde veel hogere eisen aan de therapeut die zich geheel in de halluci-
natoire of pseudo- hallucinatoire belevingswereld van de desbetreffende
patienten moest kunnen inleven. Ervaring met psychodrama- technieken
bleek daarbij een belangrijk hulpmiddel. Wanneer in Nederland de pati-
enten, bij wie een dergelijke behandeling geindiceerd was, ongeveer drie
a vier uren in een.roestoestand met hallucinatoire ervaringen hadden ver-
keerd, werden de zittingen afgebroken door toediening van kalmerende
middelen, zoals largactil en librium. Meestal waren de desbetreffende
patienten dan na een uur weer rustig. Zij kregen daarna de gelegenheid
tot uitslapen en doorgaans waren zij dan na een a twee dagen weer in
normale conditie.

Aangezien in de jaren zestig de hallucinogenen, zoals LSD-25, in bin-
nen- en buitenland steeds meer werden gebruikt door drugsverslaafden,
begon in de medische wereld de angst toe to nemen dat toepassing van
hallucinogenen bij medici verslavingsprocessen zouden kunnen bevorde-
ren, zo ook dat er ongelukken zouden kunnen optreden zoals die waren
vastgesteld bij degenen, die zonder effectieve begeleiding deze middelen
illegaal tot zich hadden genomen. Dit leidde er toe dat iedere toepassing
van de bedoelde techniek op medische indicatie zorgvuldig geregistreerd
moest worden. Voor de deskundigen, die er mee werkten betekende dit
een bepaalde inperking van hun vrijheid. Bovendien kwam dit de uitstra-
ling en verbreiding van de techniek niet ten goede.

Zelf heb ik vanaf het begin van de zestiger jaren enkele honderden pa-
tienten met de LSD-techniek behandeld, doorgaans met verrassend goede
resultaten doch uiteraard ook met mislukkingen. Deze mislukkingen tra-
den vooral op in de eerste toen de psychodramatische begeleidingstech-
niek nog beter geleerd moest worden, en later ook bij bepaalde patienten-
groepen bij wie langzamerhand bleek dat zij van die techniek niet veel
voordeel konden hebben.
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Bij drie patientengroepen was er doorgaans een positieve indicatie voor
toepassing van LSD en aanverwante preparaten. Dit waren psychosomati-
sche patienten met een karakterpantser en sterk ontwikkelde afweertech-
nieken; patienten met ernstige KZ-syndromen die over hun traumatische
ervaringen niet konden spreken; en de patienten die al jarenlang in psy-
choanalytische behandeling waren, doch die als gevolg van het bedoelde
karakterpantser niet werkelijk tot expressie konden komen van ervaringen
en emoties welke al vroeg in het leven verdrongen waren.

Duidelijk bleek dat passieve die een voorkeur hadden
voor hallucinogenen, zelden goede kandidaten waren voor een psycholyti-
sche of psychedelische behandeling. De meest geschikte kandidaten voor
een dergelijke behandeling waren de zogenaamde 'geremde vechters',
personen met een rijke levenservaring die echter door traumatische ge-
beurtenissen'stil' waren geworden en daardoor niet meer normaal konden
functioneren.

Vaak werd met narcoanalyse begonnen. Wanneer bleek dat de slaaproes-
techniek niet voldoende was om de psychische pantsers to doorbreken,
dan werd door mij tot LSD-behandeling overgegaan.

Net als bi j de narcoanalyse bleek bi j de LSD-techniek dat doorgaans met
zes tot acht zittingen kon worden volstaan. In de periode tussen de zittin-
gen werden normale psychotherapeutische en psychoanalytisch ge-
orienteerde gesprekken gevoerd. Het voordeel van zowel narcoanalyse als
LSD-therapie bleek to zijn dat daarmee de duur van klassieke psychoana-
lytische behandelingen aanzienlijk bekort kon worden.

Samenvattend heb ik met betrekking tot deze technieken vaak gesteld:
"Het vraagt een combinatie van psychoanalytische techniek, psychodrama-
techniek en de zogenaamde uitdovings- of satiatietechniek, welke laatste
techniek ervan uitgaat dat herhaalde expressie van traumatische ervarin-
gen deze doorgaans minder belangrijk, althans minder schadelijk laat
worden."
Met betrekking tot de narcoanalyse zijn in het voorafgaande reeds en-

kele aanwijzingen gegeven. In de internationale leerboeken der psychiatrie
wordt de narcoanalyse-techniek doorgaans kort vermeld. Na de zestiger
jaren is de belangstelling voor narcoanalyse in de wereld afgenomen, naar
alle waarschijnlijkheid omdat de psychiatrische wereld met zoveel nieuwe
psychofarmaca werd geconfronteerd dat er, begrijpelijkerwijs, een sterke
neiging opkwam alle toestanden van onlust, angst, depressie en andere
intrapsychische spanningstoestanden met medicijnen to bestrijden. De
ontwikkeling van de biologische psychiatrie heeft hier zeker toe bijgedra-
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gen. Bovendien vroeg een farmacologische gefundeerde behandeling
doorgaans veel minder tijd dan een causaal gerichte psychotherapeutische
behandeling. Verder was het zo dat degenen, die gewend waren'roesjes'
to geven, veelal niet voldoende psychoanalytisch en psychodramatisch
getraind waren. Een werkelijk goede dieptebehandeling vraagt van de
therapeut dat hi j zich met de gehele persoon aan het therapeutisch proces
kan geven en dat hi j daarvan alle verwikkelingen kent. Primair gaat het
om de kunst van het therapeutisch proces werkelijk goed to begeleiden en
die kunst moet grondig geleerd worden. Een persoonlijke leerervaring in
het psychotherapeutische vlak is onontbeerlijk en de wenselijkheid daar-
toe is in officiele kringen bij de opleiding van zenuwartsen eerst in de
laatste jaren voorgeschreven. Het is daarbij van groot belang dat men
kennis neemt van wat in de literatuur over de pro's en cons van narcoana-
lyse en LSD-therapie is vastgelegd.

Met betrekking tot de LSD-therapie is de relevante literatuur in afzon-
derlijke publikaties vastgelegd. Verwezen moge worden vooral naar de
publikaties van Arendsen Hein, Bastiaans, Abramson, Grof, Leuner,
Hoffer en Osmond en Naran jo. Door de Gezondheidsraad werd vastge-
steld dat er in de laatste jaren maar weinig over de LSD-techniek was
gepubliceerd. Dit is uitgelegd als bewijs voor vermindering van de be-
langstelling voor de bedoelde techniek. Helaas is niet beseft dat alle voor-
schriften en beperkingen voor de toepassing van de bedoelde techniek bi j
de werkelijk deskundigen de interesse hebben verminderd hun klinische
ervaringen regelmatig to publiceren. Een van de belangrijkste tijd-
schriften is het Canadese ti jdschrift Psychotropes (un journal d'informati-
on sur les drogues et leurs usages) en daarnaast het tijdschrift Altered
States of Consciousness.

Verwacht mag worden dat in komende jaren veel meer aandacht gegeven
zal worden aan een systematisch onderzoek van de effecten van toepassing
van bewustzijnsveranderende en bewustzijnsverruimende middelen.

Enkele voorbeelden van een narcoanalytische behandeling

Een van de vroege en zeer indrukwekkende ervaringen met de behande-
ling van een ex-verzetsman met psychosomatische symptomen en een
uitgebreid KZ-syndroom is het voorbeeld dat ik in 1957 publiceerde.

Het betrof een hooggemotiveerde ex-verzetsman die in 1950 in een in-
terne kliniek werd opgenomen voor observatie voor'colitis ulcerosa', een
darmziekte die met verlies van bloed en slijm gepaard gaat. Voor de oor-
log werkte hij hard. Hij heeft een vrij harde opvoeding en jeugd gehad.
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Als consequentie van zijn aard en levensbeschouwing vocht hij in de laat-
ste jaren voor de Tweede Wereldoorlog in Spanje. In 1939 kwam hij naar
Nederland terug. Enige tijd was hij hier in de sociale sector werkzaam.
Op grond van zijn vroege deelname aan de illegaliteit werd hij reeds in
februari 1941 door de SD gearresteerd. Men wilde hem murw krijgen.
Vier maanden lang werd hij ieder nacht om een uur uit zijn eel gehaald
en verhoord en gepijnigd. Hij bleef alles ontkennen. Vanuit zijn eel zag
hij kans een rapport over de SD-methoden naar buiten to smokkelen. Dit
kwam vier maanden later in handen van de SD. Dit gaf aanleiding tot
nieuwe martelingen en deportatie naar een strafgevangenis in Duitsland.
Daar werd hij op zijn hoofd geslagen en reeds direct geconfronteerd met
alle methoden van mensonterende mishandelingen. Na enige tijd werd hij
doorgezonden naar een van de zwaarste concentratiekampen. De zwaarste
periode valt in de jaren 1942/1943. Hij verbleef toen in een strafkamp.
De gemiddelde levensduur van de gevangenen bedroeg hier drie weken.
Martelingen waren aan de orde van de dag en een van de martelmethoden
bestond uit het inbrengen van een waterslang in de endeldarm. Het darm-
kanaal werd daarmee opgespoten tot het perforeert. De meesten
overleefden deze marteling niet. Door enorm tijdens het opspuiten terug
to persen wilt hij aan de dood to ontkomen. Ook op andere manieren werd
hij nog gemarteld. Onder de gevangenen was hij een leidersfiguur.

Toen hij in de zomer van 1945 naar Nederland terug is gekomen, had hi j
het moeilijk. Zijn omgeving begreep niet wat hij had meegemaakt. Hij
stortte zich in de activiteit en kreeg daarbij of en toe darmbloedingen. Er
werd bij hem ook een maagzweer ontdekt, doch op grond van diarree en
darmbloedingen werd toen tenslotte aan colitis ulcerosa gedacht. Deze kon
niet bewezen worden. Hij wilde zich groot houden en goed houden, doch
dat lukte niet. Tenslotte kwam deze intelligente man met zijn idealistische
structuur in een decompensatietoestand waarvoor hij psychiatrische steun
nodig had. Op de desbetreffende interne afdeling werd door mij enige
malen een narcoanalytische roesbehandeling doorgevoerd. Tijdens de nar-
cose kwam het tot zeer intensieve herbelevingen van de traumatiserende
stress van de oorlogstijd. Allereerst bleek er ook een groot wantrouwen
tegenover artsen to bestaan, vooral daardoor bepaald dat zijn ziekte beeld
enige malen onderschat en miskend werd en ook doordat hij in de kampen
had ervaren hoe artsen soms deelnamen aan mensonterende experimenten.
Ook bleek tijdens de eerste roesbehandelingen dat er bepaalde ervaringen
waren 'vergeten' omdat hij in de kampen bij herhaling bewusteloos werd
geslagen. Het eerste parool in de kampen was: niet praten, niet verraden,
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niet 'kotsen'. Dat was hem in het kamp ook nooit overkomen, hoe zwaar
de stress ook was. De roesbehandeling zag hij eerst als een dwang om 'te
kotsen', maar naarmate hij er aan gewend raakte en hem de bedoelde
samenhang duidelijk werd gemaakt kon hij de behandeling beter aanvaar-
den. Tijdens een van de roesjes kwam het tot een intense herbeleving van
de genoemde marteling waarbij hij via de endeldarm met water werd
opgespoten. Ik zag hem hierbij in de allergrootste spanning komen. Hi j
perste en verweerde zich zo sterk dat het rectumslijmvlies ten dele naar
buiten kwam. Daarbij kermde hij: "Haal die pijp eruit". Het was alsof hi j
zijn belagers niet van zich of kan schudden en hij had het enorm be-
nauwd. Ook had hij braakneigingen en proefde de smaak van ontlasting
in de mond: het leek alsof door het spuiten achterwaarts de darminhoud
naar buiten komt. Dit gebeuren werd in een aantal roesjes herbeleefd en
deze herbelevingen duurden dertig tot zestig minuten. Hij sprak tijdens
die roesjes voortdurend in het Duits en overwegend in de kamptaal. Tij-
dens een van de zittingen kwam een behandelend internist er bij. Als deze
zag hoe de man aan zijn rectumslijmvlies trok zie hij: "Zie je wel, dat is
automutilatie". De internist kon op dat moment in het geheel niet begrij-
pen dat de patient zich tot het uiterste inspande in leven to blijven,
althans in de herbeleving. De patient was zeker geen automutilant in de
klassieke zin des woords. Zij gedrag was absolute zelfverdediging. Door
wat in de roesjes duidelijk werd, werd ook een verklaring voor de zoge-
naamde darmbloedingen gevonden. Van colitis ulcerosa was in het geheel
geen sprake. Ook andere martelsituaties kwamen tot herbeleving. Opval-
lend was ook dat betrokkene tijdens de roesjes, vooral in zijn spreken,
geheel de kampman van destijds was toen hij in een toestand van extreme
uitputting verkeerde. Het trekken aan het rectumslijmvlies was uitdruk-
king van de poging de slang, die er in gestopt was, er uit to rukken. Wan-
neer er van tijd tot tijd bij hem een rectoscopie moest worden verricht
kwam hij eveneens in een zeer grote spanning: het was dan alsof hij weer
opgespoten zou worden.

Na enige weken trad er in het gedrag van betrokkene een grote verande-
ring op. Hij werd veel rustiger, Hij kon worden ontslagen uit de kliniek.
Enkele jaren ging het beter, doch na enige tijd kwamen er toch ook ande-
re psychosomatische klachten welke kennelijk verbonden waren met het
feit dat de kampervaringen toch nog niet geheel op bevredigende wijze
verwerkt zijn.

Dit geval is in extenso beschreven in mijn proefschrift van 1957. Door
de grote neiging tot zelfbeheersing en verdringing van ervaringen en
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emoties werd eerst later duidelijk hoe moeilijk het voor betrokkene was
geweest werkeli jk alles to 'spuien'.

Tegenover het geval van 1950 moge een zeer recente ervaring met nar-
coanalyse worden vermeld. Een 61 -jarige gehuwde man, die jarenlang in
het bedrijfsleven werkzaam was, heeft als jongen intensief aan vele ver-
zetsactiviteiten in West-Nederland deelgenomen. Na de oorlog heeft hij
diverse teleurstellingen gehad, ook omdat de omgeving en later officiele
instanties zijn verzetsactiviteiten bagatelliseerden. Toen hij begin 1986 via
de TV geconfronteerd wordt met de vulkaanramp in Colombia waarbij
een jong meisje op uiterst tragische wijze in de modder wordt weggezo-
gen zonder dat er de mogeli j kheid is haar daaruit to trekken, werd hi j
zeer onrustig. Tijdens een spoedig daaropvolgende narcoanalytische be-
handeling blijkt dat hij in het recente verleden, in psychotherapie zijnde,
niet gesproken had over het feit dat hij tijdens een achtervolging door de
Duitsers in West-Nederland zich moest verbergen in een sloot waarbij hij
met de grootste moeite zich vasthield aan de onderkant van een bruggetje,
dit op gevaar of to verdrinken. In de nacht wist hij er tenslotte weg to
komen, doch de doodsangst had hem eigenlijk nooit losgelaten. De con-
frontatie met de vulkaanramp bracht de traumatische herinnering zo naar
boven dat alle daarmee verbonden emoties in enkele roesjes tot verwer-
king konden worden ggbracht en dit uiteraard ook naast tal van andere
traumatiserende ervaringen.

Dit geval illustreert hoe som actuele situaties en gebeurtenissen plotse-
ling associaties met het verleden wekken. Bij ex-kampmensen is dit vaak
het geval. Gerelateerd aan de specifieke gevangenis- en kampervaringen
kunnen zij selectief overgevoelig zijn. Vandaar dat het voor de therapeu-
ten zo uitermate belangrijk is zich een goed beeld to vormen van de om-
standigheden waaronder de betrokkenen leefden toen zij getraumatiseerd
werden.

In het kader van dit artikel is het onmogelijk meer voorbeelden to geven.
Telkens is het weer anders, doch altijd gaat het om wat, in het bijzonder
met betrekking tot de emotionele aspecten van de traumatisering, ver-
drongen is. Komt het werkelijk tot afreactie in het bewustzijn, dan wordt
ook de weg geopend tot verder verwerking en integratie van de pijnlijk
ervaringen in het bewuste leven.

Enkele voorbeelden van behandeling met LSD-25

Een 29-jarige gehuwde vrouw leed vanaf haar derde jaar aan astma. Ge-
durende 25 jaren was zij daarvoor intensief behandeld, onder andere en-
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kele jaren in een astmasanatorium. In toenemende mate was zij ook de-
pressief geworden. Het huwelijk was ongelukkig. Zij was niet in staat
haar twee jonge kinderen goed op to voeden. Voor gewone gespreksthera-
pie was zij weinig toegankelijk. Daarom werd, na overleg met de psycho-
loog van het astmasanatorium besloten tot een LSD-behandeling. Tijdens
de eerste zitting keerde zij binnen twintig minuten naar de gedragspatro-
nen van de vroege kindertijd terug. Als een klein meisje riep zij om hulp.
Het bleek dat de astma begonnen was na de geboorte van een broertje
toen zij omstreeks drie jaar oud was. In die tijd heeft zij zich door moe-
der verlaten gevoeld en ook gedomineerd gevoeld door een ouder broertje.
Als kind was zij niet in staat het daarbij behorende gevoel van haat en
jaloezie to uiten. Op indrukwekkende wijze was zij tijdens die eerste zit-
ting dat kleine benauwde en boze meisje dat haar gevoelens nooit kon
uiten, maar dat dit nu, onder invloed van de LSD, wel kon. Het ene mo-
ment was zij stil en teruggetrokken en het ander moment begon zij zich
to gedragen als een kleine koningin die slaven onder zich heeft. Ook de
therapeut en zijn medewerkers moesten zich nu als slaafjes gedragen.
Naarmate zij meer de baas kon spelen verdween haar benauwdheid. Deze
benauwdheid nam acuut toe als er herinneringen boven kwamen met be-
trekking tot het als kind iets gezien hebben van de ouderlijke intimiteiten.
Langs psychodramatische weg kon het ouderlijk kijkverbod worden door-
broken en juist dit gaf een snelle vermindering van de astma-aanvallen
die tijdens de LSD-sessie alleen op moeilijke momenten optraden. Zij
leerde zich verdedigen tegen degenen die zij, in de actuele situatie, als
drukkend ervaart en een grote opluchting werd gerealiseerd als het haar
mogelijk wordt de sterk onderdrukte jaloeziegevoelens tot uitdrukking to
brengen. Met betrekking tot de actuele huwelijksmoeilijkheden bleek ook
dat deze in belangrijke mate bepaald waren door haar neiging de echtge-
noot volledig to domineren.

Na drie LSD-sessies met daartussen door normale psychotherapiege-
sprekken was in de loop van twee maanden het astma en ook de depressie
tot verdwijning gebracht. Zij reageerde toen vrij ongeremd en nog enige
weken van echtpaartherapie waren nodig om het geheel in goede banen
to leiden. Zeer opmerkelijk was dat het astma, dat zoveel jaren bestond,
in de navolgende jaren niet terugkeerde.

Een 52-jarige gehuwde man kwam in het begin van de zeventiger jaren
in de Leidse Psychiatrische Universiteitskliniek. Hij was lijdende aan een
gevaarlijk hoge bloeddruk welke met medicijnen niet of niet voldoende
bestreden kon worden. Tevergeefs was hij reeds op tal van interne afde-
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ling behandeld. De prognose was somber en vermoed werd dat hij niet
lang meer to leven zou hebben.

In de oorlogstijd werd hij naar het concentratiekamp Buchenwald gede-
porteerd en in 1941 verkeerde hij al enige tijd in het zogenaamde Muzel-
man-stadium, d.w.z. de toestand van extreme uitputting. Hij wist zijn
leven to redden door to gaan werken in een sectiekamer waarbij hij voor
kampleiders lampekappen moest maken van mensenhuid ontnomen aan de
lijken. Tot aan het einde van de oorlog heeft hij dit werk gedaan in een
toestand van extreme depersonalisatie. Hij deed dit als het ware werk-
tuigelijk. Alle gevoelens waren verdrongen. Na de oorlog had hij het in
het menselijk contact en in zijn werksituatie vrij moeilijk. Hij probeerde
zich aan to passen, doch de bloeddruk wat het symptoom van enorme
innerlijke spanningen. Tijdens enkele LSD-behandelingen kwamen de zo
traumatische kampervaringen tot herbeleving. Ook kwam het tot uiting
van schuld- en schaamtegevoelens verbonden aan de arbeid die hij had
moeten doen om zijn leven to redden. Juist de uiting van deze gevoelens
deed spoedig de bloeddruk omlaag gaan. Na de eerste zittingen waarin
zeer psychodramatisch de kampsituatie weer werd doorleefd, keerde hij
naar het gedrag van een klein jongetje terug. Hij ging op de grond zitten,
leunde op de knieen van de therapeut die hij als een vader beschouwde.
Hij huilde als een kind. Zijn eigen vader was nooit vriendelijk voor hem
geweest en had hem nooit begrepen. Tien weken na het begin van de be-
handeling was de bloeddruk genormaliseerd en dit zonder medicatie. Dat
gat de man een grote opluchting. Thuis bleef het nog moeilijk omdat hij
nog meer leiding nodig had om tot een normaal communicatiepatroon met
vrouw en kinderen to komen. Enkele jaren later pleegde de echtgenote
zelfmoord door uit een flat to springen. Kennelijk was hij to dominerend
geweest en was er to weinig aan geschonken aan de problematiek van de
echtgenote die het bij de zo gespannen man jarenlang moeilijk had gehad.
In de periode van de zelfmoord nam de bloeddruk tijdelijk toe, doch met
enige voortgezette psychotherapie kon deze weer normaal worden.

Dit geval is een typisch voorbeeld van een man met een KZ-syndroom
met psychosomatische symptomen op de voorgrond. Zoals vaker voor-
komt, bleek er achter het KZ-syndroom ook een traumatische jeugdsitua-
tie geweest to zijn welke eveneens intensieve therapeutische aandacht
vroeg.

Aan het einde van de jaren zeventig werd een 61 -jarige man opgenomen
die voor en na de Tweede Wereldoorlog in het Nederlands-Indische Leger
gefunctioneerd had. Op het moment van zijn opname was hij zeer depres-
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sief. Ook was er sprake van alcoholisme. Tijdens de oorlog was hij, onder
verschrikkelijke omstandigheden geconfronteerd met alle wreedheden van
de Japanners. Hij overleefde kampen, onder andere in Birma, en een ver-
blijf in Japanse mijnen. Enige tijd na de zogenaamde bevrijding moest hij
weer in actieve dienst vechten voor Nederland. In de kamptijd maakte hij
mee hoe een aantal van zijn medewerkers onthoofd werd door de Jappen.
Als een van de weinigen overleefde hij de lokale situatie. Eerst in het
begin van de vijftiger jaren kan hij naar Nederland komen. Het kwam tot
een huwelijk, doch dit was niet gelukkig, zeker medebepaald door het feit
dat hij met een houding van overmatige zelfbeheersing niet ontspannen
in gezinsverband kon leven. Hij verloor zijn echtgenote en kinderen door
een echtscheiding. Ook een tweede huwelijk was niet goed verlopen.
Steeds meer raakte hij in de eenzaamheid.

Tijdens enkele LSD-zittingen werden alle wreedheden van de oorlogstijd
tot herbeleving gebracht. Deze herbelevingen waren voor de betrokkene
en de therapeuten zeer indrukwekkend. Doch na de eerste drie zittingen
kwam het nogniet, zoals verwacht was, tot een verandering in zijn geslo-
ten gedrag. Dat kwam eerst na de vierde zitting waarin hij terugkeerde
naar de kindertijd. Hij werd het driejarige jongetje dat met afgrijzen
keek naar een briefkaart waarop een plaatje stond van een Chinees met
een zwaard in de nek en bloed dat er uit spoot. Dit bleek een verjaars-
kaartje geweest to zijn. Niemand had hem toen uitgelegd wat dat prentje
eigenlijk betekende. Tijdens de LSD-zitting bleek dat intrapsychisch de
onthoofding van zijn vrienden in oorlogstijd in het onbewuste was voor-
bereid door het aanschouwen van het voor hem onbegrijpelijke prentje.

Tijdens de vierde zitting werd hij weer geconfronteerd met zo'n prentje.
Dit werd voor hem getekend en juist daardoor kon het tot een herbeleving
van de kinderangsten komen, angsten waarbij hij als kind nooit geholpen
was. Na de zitting bleek de volgende dag dat hij ineens veel losser en
vriendelijker was geworden. In volgende zittingen konden andere aspec-
ten, zowel van de oorlogssituatie als van de traumatische jeugdsituatie,
verder tot verwerking worden gebracht. Dit droeg bij tot het verdwijnen
van de depressie en het overwinnen van de eenzaamheid door tot een
nieuw contact to komen met een vriendin die hem begreep. Ook kon na
enige tijd het alcoholisme tot normale proporties worden teruggebracht.

Omstreeks 1970 werd een 62-jarige gehuwde man opgenomen. Hij was
een grote verzetsman. Ook na de oorlog was hij steeds bezig geweest me-
deslachtoffers van de Duitse kampen zo goed mogelijk to helpen bij de
heraanpassing aan het na-oorlogse bestaan. Voor de oorlog hielp hij jood-
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se en politieke vluchtelingen die van Duitsland naar Nederland kwamen.
Met gewone gesprekstherapie was het zeer moeilijk hem van zijn eigen
KZ-syndroom to bevrijden. Hi j kreeg na weken van normale klinisch-
psychiatrische behandeling een LSD-behandeling. Deze man schreef
steeds zijn ervaringen opgedaan bij de LSD-zittingen nauwkeurig op.
Over de eerste zitting noteerde hij het volgende: 'De eerste keer was de
dosis 150 gamma. Na 42 minuten voelde ik de werking volledig. Het was
een geweldige ervaring. Men ondergaat een bewustzijnsverruiming. Men
wordt zich ineens bewust van dingen die je anders in het geheel niet op-
merkt. Je wordt overgevoelig voor indrukken. In de kamer van de behan-
deling schenen de vensters groter en hoger to worden en daarbuiten leken
de bomen zich naar elkaar toe to neigen. Ik zag een heerlijk kleurenspel;
een regenboog is niets daarbij vergeleken. Op verschillende momenten
leek het mij dat ik de vijftig perioden van de wisselstroom kon onder-
scheiden; ik zag hoe het licht in een razend tempo aan en uit ging.

Toen begon de dokter to spreken en vragen to stellen. We keken naar
buiten naar de polikliniek die in barakvorm is gebouwd. De arts zei: "Zeg
Karel, doet dat je niet denken aan de barakken van het KZ?" "Neen," zei
ik, "dat zijn andere barakken." Eigenlijk zie ik iets anders. Ik zei:"Jan, je
bent gek, je weet toch dat dat een andere barak is." Onder zulke omstan-
digheden zeg je niet dokter of professor. Er is dan geen afstand meer. Je
noemt elkaar bij de voornaam en je drukt je ruw uit, zoals toen!

Toen de dokter verder vroeg: "Wat gebeurde er op die avond, wat heb je
toen gezien?", toen kwam alles weer terug. Een onbeschrijfelijke angst
kwam in mij op. Ik had ineens de idee dat die Nederlandse doktoren
Duitsers waren die mij verhoorden. Ik hield mijn handen op de rug alsof
ik geboeid was. Op een bepaald moment bukte ik mij en probeerde een
tafeltje omhoog to gooien om dat 'die Duitsers' op hun kop to gooien.
Toen riep een van hen: "Karel, wij zijn het toch." Toen kwam ik weer bij.
Soms werd ik zo angstig dat ik onder een vloerkleed wegkroop. Soms ook
ging ik dicht bij de artsen zitten om maar bescherming to krijgen. En ik
huilde, ik huilde als een kind. Gedurende de gehele oorlog heb ik vrijwel
nooit gehuild, maar hier huilde ik emmers vol. Ik heb wel acht LSD-zit-
tingen gehad want ik zat er op slot. Na de eerste behandelingen kwam de
professor bij mij en zei rustig tegen mij: "Er is maar een man in Europa
die je genezen kan. Kan je je voorstellen wie dat is." Ik zei: "Ja, ik geloof
dat ik dat zelf ben." "Ja," zei hij, "dat is het: jij alleen kan je zelf genezen
en zolang je dingen achterhoudt word je niet gezond." Daarover heb ik
lang nagedacht. Ik nam mij voor nog beter mee to werken, maar in de
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volgende zitting kwam ik niet geheel los. Gedurende 17 dagen kwam er
geen verandering en in deze tijd zat ik in de herinnering vast aan de dood
van een goede vriend in 1942. Toen kwam in de volgende zitting de door-
braak. Ik vertelde alles en toen werd duidelijk wat ik steeds had achterge-
houden. Dat is het volgende.

Het gebeurde op een donderdag, 3 december 1942, in het concentratie-
kamp Amersfoort. Op de appelplaats lag as die steeds bijgewalst moest
worden. Vierentwintig joden moesten de walsen trekken. De SS-ers haal-
den uit deze groep vijf personen en begonnen ze to martelen. Dat deden
ze tot ze zelf moe waren of de slachtoffers bewusteloos waren. Dat ge-
beurde in barak 9. Op de middag van die dag bracht ik de vijf opgesloten
mensen wat to eten in een klein oud blikje. Toen zij dat blikje leeggege-
ten hadden, besloten zij in hun angst dat blikje uit de barak to gooien in
plaats van het ergens to verstoppen. Een hunner ging op de schouders van
de ander staan en liet het blikje door een gaatje naar buiten vallen. Dat
was de fout. Een SS-er zag het en meldde het terstond. Die joodse mensen
werden opnieuw gemarteld en binnen een half uur had een hunner mijn
naam genoemd. Dat was geen verraad. Die mensen waren zo aangepakt dat
ik hen zonder meer vergeven kan dat zij mijn naam hadden genoemd. Ik
moest mij melden. Ik probeerde mij eruit to praten en ik zie: "Ja, ik heb
hen eten gebracht, want ik had geen zin voor deze verdomde joden nog
meer eten to bewaren." Dat namen die Duitsers niet. Ik werd ook in die
barak gebracht. Ik moest mij uitkleden en ieder van die joodse personen
kreeg bevel mij vijf maal to slaan. Dat was niet zo erg, zoveel kracht had-
den zij niet meer en zij wilden mij ook niet kapot slaan. Maar daarna
werd ik door SS-ers zwaar mishandeld. Een stuk bot in mijn heup ging
kapot en tengevolge daarvan hink ik nu nog.

Dat was maar het begin. De Duitsers namen toen een soort grijptang,
zo'n ding waarmee je ware zakken optilt. Zo'n tang werd aan het ge-
slachtsdeel van een van de joden vastgemaakt en daarmee werd die man
vijf meter omhoog getrokken. Toen lieten zij hem plotseling vallen. Met
een doffe slag vies hij met zijn hoofd op de bodem. Zijn schedel was ge-
spleten. Toen kreeg ik een trap en een van die SS-ers riep: "Jodenvrienden
moeten jodenbloed drinken." Hij gaf mij nog een trap met gevolg dat ik
mij met mijn gezicht op de opengebarsten schedel van die man viel. Toen
werd ik weggestuurd. Zij verboden mij over het gebeurde iets to zeggen.
"Als je daarover iets zegt, ben je een kind des doods." Toen ik in mijn
barak terugkwam vertelde ik aan de kameraden dat ik geslagen was omdat
ik mijn muts niet snel genoeg had afgenomen. Drie dagen lang heb ik
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gezwegen, maar daarna moest ik wat zeggen. Niet alleen omdat ik het niet
meer uithield - dit afgezien van het feit dat het gebeurde nog erger was
geweest dan een gewone terechtstelling - maar omdat ik vond dat de an-
deren het weten moesten. Ik heb het toen aan drie andere gevangenen
verteld, maar die drie waren binnen enkele maanden dood.

Toen dit gebeurd was begon langzaam de gedachte in mij op to komen
dat die drie medegevangenen gestorven waren omdat ik hun dat verhaal
verteld had. Ik had het gevoel hen gedood to hebben. dat was zo'n geval
van: "Spreek ik over zo'n gebeuren met de vi jand, dan kost mij dat mi jn
leven, maar als ik het aan een vriend vertel, dan moet die vriend sterven."
Sindsdien kon ik geen woord meer over die zaak vertellen, niet in het
kamp, niet na de oorlog, niet aan mijn vrouw en ook niet aan de artsen
die mij de laatste tijd hebben behandeld. Na dat gesprek met de professor
kon ik nachten niet goed slapen. Ik kon geen rust vinden tot ik op een dag
de auto's van de mij behandelende artsen zag staan bij de kliniek. Ik zag
toen dat zij niet dood waren. Toen begreep ik het en toe begreep ik ook
dat ik niet dood zou hoeven to gaan als het verhaal zou vertellen. Toen
ben ik dat alles gaan vertellen. Het ging steeds beter. En dat heeft er toe
geleid dat ik mij nu als nieuw geboren voel. Ik voel dat ik weer leef. En
ofschoon ik lichamelijk nog zwak ben en veel rust moet hebben, voel ik
mij geestelijk monter. Ik ben als het ware opgebloeid. Het is geweldig wat
er gebeurd is. Ik geloof niet dat ik met gewone therapiegesprekken zover
was gekomen. Ik heb nu de artsen ook als een soort ouders beleefd en die
hebben mij opnieuw geboren laten worden.' Op het einde van dit door de
patient zelf opgeschreven verhaal kwam nog naar voren dat hij toch nog
niet geheel angstvrij was. Het was alsof hij nog iets had achtergehouden.
Hi j verliet de kliniek, dit met de afspraak dat hij toch nog na enige ti jd
terug zou komen. Aanvankelijk was hij veel beter, maar na een jaar over-
leed hij aan een hartinfarct na een periode waarin hij zich weer overmatig
had ingespannen voor zijn lotgenoten wat to doen.

Dit laatste moge een waarschuwing zijn voor degene die denken dat met
zo'n behandeling de bevrijding er al is als de eerste gelndiceerde diepte-
zittingen zijn doorgevoerd. Vaak moet na die zittingen nog veel worden
doorgesproken en het moet de mensen ook duidelijk worden gemaakt dat
het wegvallen van een last nog niet betekent dat je ineens weer alles kan.
Daarnaast maakt dit voorbeeld duidelijk hoe er verschillende determinan-
ten kunnen zijn voor een hinderlijk zwijgen dat soms de vooruitgang in
de therapie belemmert.
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De bovenstaande voorbeelden geven duidelijk aan hoe geestelijk getrau-
matiseerden zowel vast kunnen zitten in een gevangenis of concentratie-
kamp, waarin zij in de oorlogstijd verbleven, als in een innerlijke'gevan-
genis' waaruit zij zichzelf niet kunnen verlossen. Er zijn personen bij wie
in gewone psychotherapeutische gesprekssituaties, vooral op grond van het
goede contact met de therapeut, een expressie van het onderdrukte en het
verdrongene tot stand kan komen. Het gnat nimmer alleen om het zoge-
naamde afreageren, maar altijd om het ervarene, nadat het geheel in het
bewustzijn is teruggekeerd, tot verwerking to brengen.

Uiteraard zal men zelden direct met een ingrijpende dieptetherapie be-
ginnen. Dit is slechts geindiceerd als de remmingen zo sterk zijn dat deze
in de gewone gesprekssituatie niet doorbroken kunnen worden. Er zijn
ook personen die rationeel alles weten van hun ervaringen, doch de bijbe-
horende emoties en affecten zijn dan afgesplitst en juist deze moeten tot
expressie komen wil men een volledig genezingsproces bereiken.

Bij kampmensen is het begrijpelijk dat er zo veel verdrongen werd. Des-
tijds, in de oorlog, wat het een zaak van overleven. Als je steeds met je
gevoelens en emoties bezig was, kon je niet overleven. Velen leefden in
het kamp in een toestand van depersonalisatie waarbij het rationele be-
wustzijn nog wel actief was, doch het emotionele bewustzijn gesloten was.

Bij psychosomatische patienten gaat het doorgaans om de gevolgen van
een antihysterogene opvoeding van: je moet groot zijn en flink zijn, je
mag niet klein zijn, je mag je niet aanstellen en je mag niet huilen. Daar-
door juist komen die innerlijke 'afsluitingen' en 'kamptoestanden' tot
stand die in het latere leven er toe leiden dat niet to verwerken spannin-
gen in de verstoring van de orgaanfuncties tot uiting komen.
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Crisismanagement in de internationale politiek: politiek-
militaire besluitvorming onder druk

Dr. Paul 't Hart

Welding

De drie andere sprekers in deze cyclus over psychologie en oorlog concen-
treren zich vooral op wat oorlog doet met burgers, bi jvoorbeeld hoe zij
verzeild kunnen raken in oorlogen of hoe propagandamechanismen wor-
den gebruikt om burgers in oorlogen to betrekken. De lezing van van-
avond richt zich juist op de andere kant van het maatschappelijk spec-
trum, namelijk op de politieke, de militaire en andersoortige ambtelijke
elites, die de belangrijkste besluiten nemen en de stappen doen, die al dan
niet tot oorlog kunnen leiden of tijdens een oorlog een beslissende wen-
ding aan de gebeurtenissen kunnen geven.

Ik zal spreken over de besluitvorming tijdens crisissituaties, die zich
bewegen op de rand van oorlog en vrede. Hierbij gaat het om een heel
breed terrein waarop door veel mensen in binnen- en buitenland onder-
zoek wordt gedaan. Uitgaande van mijn eigen achtergrond en deskundig-
heid, zal ik me dus beperkingen moeten opleggen. Buiten beschouwing
blijft bijvoorbeeld de omvangrijke school van onderzoekers die op basis
van de psycho-analyse kijken naar het functioneren van politieke leiders
onder druk, naar hun persoonlijkheidskenmerken en naar de manier
waarop zij door stress veranderen. Ik zal me vooral concentreren op de
thema's die in ons eigen onderzoek de aandacht hebben.

Ik wit beginnen met het geven van aantal korte praktijkvoorbeelden van
de besluitvorming zoals die heeft plaatsgevonden in crisissituaties op de
rand van oorlog en vrede. Daarna wit ik kort ingaan op het thema van
crisisbeheersing. Aan de ene kant wit ik daarbij iets zeggen over de theo-
rie van crisisbeheersing die er zo langzamerhand is ontwikkeld binnen de
studie van de internationale betrekkingen en aan de andere kant wit ik
ingaan op de praktijk zoals die naar voren uit het empirisch onderzoek dat
is verricht. U zult merken dat er een kloof gaapt tussen wat de theorie
aangeeft als de optimale manier van omgaan met crises, en wat het onder-
zoek van de praktijk ons leert dat er feitelijk gebeurt.

Bij het derde deel van mijn verhaal zal ik ingaan op de psychologische
kanten van de crisisbesluitvorming en met name op het vraagstuk van
stress. Waarom gaat stress een grote rol spelen in crisissituaties? En hoe

25



kunnen besluitvormers omgaan met die stress? Binnen dit blokje over
stress zal ik tenslotte nog stilstaan bij het functioneren van kleine groepen
omdat tijdens crises de meeste belangrijke beslissingen worden genomen
in groepsverband. Zelfs in ogenschijnlijk totalitaire omgevingen komt het
zelden voor dat besluiten door een man genomen. De groepsprocessen die
zich tijdens crisissituaties afspelen zijn daarom van groot belang.

Drie historische voorbeelden

Carter en de Iraanse gijzeling

Het eerste voorbeeld van een crisissituatie speelt in de jaren 1979-1980,
toen in de Verenigde Staten de regering Carter werd geconfronteerd met
een grootschalige gijzeling van Amerikaans ambassadepersoneel in Tehe-
ran. Het was vlak na de Khomeiny-revolutie in Iran. Het nieuwe regime
was de Amerikanen natuurlijk niet erg welgezind en op een gegeven
ogenblik leidde dat tot een massale bestorming van het Amerikaanse am-
bassadeterrein, waarbij de ambassade bezet werd en het personeel min of
meer in gijzeling werd genomen. Aanvankelijk was dit een spontane actie
van studenten, die echter na twee of drie dagen eigenlijk werd overgeno-
men door het regime als een snort officiele uitdaging van Iran aan de VS.
Het was november 1979. Wat deed de regering Carter? Zij koos aanvanke-
li jk voor een strategie van onderhandeling en probeerde via allerlei diplo-
matieke kanalen to komen tot een vergelijk. Het was echter bijzonder
moeilijk om contact to leggen, omdat Amerika alles vertegenwoordigde
waar het nieuwe regime in Iran zich tegen afzette. De Amerikanen wisten
ook niet goed wie er nu werkelijk aan de touwtjes trok in Iran in die tijd,
omdat het een tamelijk chaotische situatie was. Onderhandelingen lukken
dus niet. Ondertussen hield de Amerikaanse publieke opinie zich niet stil
en het gemor in de pers werd natuurlijk steeds sterker: waarom doet de
regering niets voor onze mensen? De druk op Carter werd alsmaar groter.
En wat zie je gebeuren? In het crisisteam, dat inmiddels gevormd was en
bestond uit Carter en zijn belangrijkste adviseurs op het terrein van bui-
tenlandse beleid en defensie, gingen steeds meer mensen overhellen naar
het idee dat onderhandelingen geen uitweg boden en dat de gijzelaars via
een militaire operatie bevrijd moesten worden. Het Amerikaanse prestige
in de Arabische wereld en ook daarbuiten stond onder druk en de Ver-
enigde Staten werden door een betrekkelijk onbetekenend landje, letter-
lijk en figuurlijk, in gijzeling gehouden. Er moest wat gebeuren. Vervol-
gens kun je zien hoe in die groep - en dan is gijzeling ongeveer vier
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maanden aan de gang - de meningen beginnen to schuiven en er menings-
verschillen ontstaan tussen de voorstanders en tegenstanders van een mili-
taire operatie. De belangrijkste tegenstander was de minister van Buiten-
landse Zaken Vance, nu ook bekend in een andere rol als bemiddelaar.
Hij was op een gegeven moment eigenlijk nog de enige die zich actief
verzette tegen de militaire optie. Wat zie je gebeuren? Alle vragen over
de risico's van de onderneming waren gepasseerd en het ogenblik naderde
waarop de definitieve beslissing genomen moest worden. Toen gebeurde
er iets heel wonderlijks. De beslissing werd namelijk genomen tijdens een
weekend waarop Vance de stad uit was, op welverdiend verlof zoals dat
heet. Hij werd vervangen door zijn onderminister van Buitenlandse Za-
ken. Die man verkeerde in de veronders telling dat Vance zijn verzet in-
middels zou hebben gestaakt, dus toen bi j het overleg bleek dat iedereen -
na lang aarzelen ook de president - voor de militaire optie koos, nam hij

voetstoots aan dat ook zijn chef daarmee akkoord zou gaan. Daarmee
werd uiteindelijk de beslissing genomen en de militaire operatie in gang
gezet.

Zoals u waarschijnlijk weet is de operatie mislukt. Ik wil niet beweren
dat het besluit fout was: het falen had ook to maken met heel andere din-
gen. Belangrijk is hier dat de consensus als het ware is geprefabriceerd.
Men heeft gewoon de opponenten van een bepaalde koers uit de kleine
kern van beslissers verwijderd en zo de weg vrijgemaakt om een bepaalde
koers door to drukken. Wanneer iedereen voor voortzetting van de onder-
handelingen was geweest, had men op dezelfde wijze ook voor de andere
koers kunnen kiezen.

Iran-Contra

Een ander voorbeeld is interessant als vergelijking. Een paar jaar later
wordt ook de regering Reagan geconfronteerd met een gijzelingscrisis in
Libanon. Niet een groep diplomaten die ergens op een plaats wordt vast-
gehouden, nee, steeds worden er Amerikanen van de straat geplukt door
allerlei duistere groeperingen van fundamentalistische Moslims, die alle-
maal via de Hezbollah-beweging betrekkingen onderhouden met Iran.
Reagan voert in al die jaren een duidelijk beleid: geen onderhandelingen
met terroristen. Door die gijzelingen in Libanon wordt hij echter in die-
zelfde soort van onmachtspositie gedrongen als Carter een paar jaar daar-
voor. Hij kan niet handelend optreden, want de tegenstander heeft na-
tuurlijk ook geleerd van de mislukte reddingsoperatie van een paar jaar
daarvoor, en heeft de gi jzelaars verspreid over allerlei verschillende plaat-
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sen, zodat zij niet in een slag zijn to bevrijden. En Reagan ziet zich in een
situatie gedrongen dat - ook onder zijn bewind - de publieke opinie
steeds onrustiger wordt. Op een gegeven moment besluit hij tegen het
advies van zijn adviseurs in, om families to ontmoeten van gegijzelde
personen. Dat maakt op Reagan een ongelofelijke indruk. De slachtoffers
zijn niet langer abstracte statistieken, maar worden concrete mensen van
vlees en bloed. Over Reagan kan je van alles zeggen maar niet dat hij
inhumaan is. Hij trekt zich het lot van de gijzelaars enorm aan en gaat,
tegen zijn advies van zijn directe omgeving in, enorm pushen om hen
koste wat het kost vrij to krijgen, zelfs als dat indruist tegen zijn eigen
beleid en resoluties van het Congres waarin werd gesteld dat Amerika uit
principe niet zou onderhandelen met terroristen. Wat gebeurt er?
Opnieuw ontstaat er een strijd tussen de adviseurs. Sommigen, waaronder
de minister van Buitenlandse Zaken Schultz en de minister van defensie
Weinberger, zijn van mening dat niet moet worden onderhandeld en dat
het terrorisme niet beloond mag worden. Maar er is ook groep binnen de
adviseurskring van Reagan die vindt dat er iets gedaan moet worden.
Hierbij zit ook het hoofd van de CIA. Een van de gijzelaars is namelijk
het burohoofd van Libanon van de CIA. Het was een heel belangrijke
symbolische daad dat juist die man van de straat werd geplukt en dat er
ook daar de macht van Amerika niet kon worden gebruikt om zo'n be-
langrijke man vrij to krijgen. Om een lang verhaal kort to maken: er
vormt zich op een gegeven ogenblik een groep personen direct onder Rea-
gan die toch naar een oplossing wil zoeken. Die oplossing wordt verpakt
in een heel ingewikkeld initiatief wat dan zogenaamd tot doel zou hebben
om een opening to zoeken naar Iran, een meer structurele opening, een
verbetering van de relaties, terwijl er in feite wapens worden geleverd aan
Iran door tussenkomst van Israel in de hoop dat Iran dan zijn invloed in
Libanon aanwendt om gijzelaars vrij to krijgen. Dit gaat rechtstreeks in
tegen het beleid van Reagan en de resoluties van het Amerikaanse Con-
gres. Op een gegeven moment escaleert dit nog verder doordat met de
winsten van die wapenverkopen de contra's in Nicaragua worden gefinan-
cierd. Oliver North schuift naar voren. Enfin, u kent het verhaal: uitein-
delijk spat ook deze luchtballon uit elkaar. De balans van deze operatie:
als gevolg van deze wapenverkopen zijn er een misschien twee gijzelaars
vrijgekomen, maar even snel zijn er in diezelfde periode weer drie of vier
bijgegijzeld. Van een opening naar Iran is niets terecht gekomen. Op een
gegeven ogenblik komt dit alles in de pers en begint het schandaal. Op-
nieuw is er in een kleine groep onder hoge druk een besluit genomen,
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nieuw is er in een kleine groep onder hoge druk een besluit genomen,
waarbij - naar je achteraf kunt vaststellen - een aantal heel belangrijke
risico's van dat besluit toch niet goed zijn overwogen.

Cuba-crisis

Kan het beter, kan het anders? Ja, een bekend voorbeeld daarvan in de
literatuur is de fameuze Cuba-crisis. De Sovjet-Unie maakt aanstalten om
raketten to plaatsen op Cuba, dat op dat ogenblik onder Fidel Castro ook
communistisch is. De Amerikanen zijn in rep en roer. Zij krijgen satel-
lietfoto's binnen waarop de bouw van de bases to zien zijn en beschouwen
dat als een grote bedreiging van de veiligheid van de VS. De regering
Kennedy moet beslissen wat zij gaat doen. Zodra Kennedy de foto's krijgt
wordt hij ongelofelijk boos en roept verontwaardigd: He can't do that to
me!". Juist de president die zo voor ontspanning is doet Chroesjtjov dit
aan (pas de laatste jaren wordt duidelijker waarom). Kennedy besluit
eigenlijk direct dat de VS een krachtig antwoord moeten geven, en verza-
melt in het geheim zijn adviseurs om die een week van heel intensieve
beraadslagingen na to laten gaan waaruit dat krachtige antwoord dan moet
bestaan. Hoe gaat zo iets? De landmacht ontwikkelt een optie van een
invasie van Cuba, de luchtmacht stelt voor to bombarderen, de mariniers
stellen voor om een amfibische operatie uit to voeren en de marine komt
met het plan om het eiland to blokkeren met marineschepen. Zo heeft
iedere dienst zijn eigen manier om een crisis to lijf to gaan. Na veel
schermutselingen achter de schermen wordt uiteindelijk gekozen voor de
fameuze blokkade van Cuba. Kennedy vertelt in een heel dramatische
toespraak aan de wereld welke maatregelen die Amerika neemt. Zes dagen
lang zit ieder in grote spanning, terwijl de Russische schepen opstomen
naar die blokkade. Men vraagt zich af: "Wat gaat er gebeuren als zij die
blokkade bereiken? En zal de wereld afglijden naar de Derde Wereldoor-
log?". Mensen die wat ouder zijn dan ik die zullen zich dat waarschijnlijk
nog levendig herinneren. Het loopt echter allemaal met een sisser af. Er
wordt een gegeven ogenblik achter de schermen een deal gesloten dat de
Russen het hele zaakje zullen ontmantelen en dat Amerika in ruil daar-
voor Navo-raketten die ergens in Turkije zijn gestationeerd (en die ei-
genlijk al overbodig zijn geworden) zal terugtrekken. Let wel: dat die deal
is gemaakt is pas de laatste jaren bekend geworden; publiekelijk is dat
nooit bekend gemaakt. Publiekelijk is er altijd gezegd dat Amerika de
crisis gewoon gewonnen heeft door de Russen onder druk to zetten waar-
na de laatste eieren voor hun geld kozen. Sinds de Sovjet-archieven open
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Belangrijk is om vast to stellen dat de besluitvorming in de groep Ken-
nedy op een heel andere en veel zorgvuldiger manier verliep dan in die
andere twee groepen die ik eerder besprak. Hi j verzamelde bijvoorbeeld
niet een groep van adviseurs maar eigenlijk twee, of liever gezegd hij
zond zijn adviseurs uiteen in twee subgroepen die onafhankelijk van el-
kaar de verschillende opties bekeken. Vervolgens liet hij hen met elkaar
in discussie gaan. Verder liet hij zelf zo min mogelijk blijken waar zijn
eigen voorkeuren lagen. Hij had alleen gezegd dat hij een krachtig ant-
woord wilde, maar niet waar dat naar mening uit zou moeten bestaan. Hi j
bleef ook veel weg tijdens de beraadslagingen van die subgroepen. En dat
allemaal met het idee, dat hij de afwegingen binnen die groepen zuiver
wilde houden en wilde voorkomen dat zi j hem het advies gaven waarvan
zij dachten dat hij het graag wilde horen. Dat probleem zag je namelijk
in die andere voorbeelden. In de groep Reagan wist iedereen op een gege-
ven moment dat Reagan die gijzelaars per se wilde bevrijden, dat het doel
de middelen daarbij wel zou heiligen en dat er wel een groep adviseurs to
vinden die daar op inspringt en de gewenste optie ontwikkelt. In dit voor-
beeld probeert Kennedy dat heel zorgvuldig to voorkomen. Je zag ook dat
in die groep Kennedy er dus heel veel openlijk conflict ontstond tussen
die verschillende adviseurs. Er werd enorm heen en weer gepraat over die
verschillende opties. Terwijl bijvoorbeeld in die groep Carter het op een
gegeven moment natuurlijk heel snel gepiept was, omdat alle tegenstan-
ders uit de groep zijn weggehaald.

Deze voorbeelden zijn, denk ik, een goede introductie voor de proble-
matiek van besluitvorming in crisissituaties. Het eerste element is de be-
dreiging die om een reactie vraagt: er moet iets gedaan worden. Ten twee-
de is er sprake van een grote tijdsdruk: er moet niet alleen iets gedaan
worden, het moet ook snel gebeuren. Zo niet dan verandert de publieke
opinie en verliezen leiders politieke steun. Tijdsdruk kan ook het gevolg
zijn van het handelen van andere partijen: in het geval van de Cuba-crisis
waren bijvoorbeeld raketbases in aanbouw en met het verstrijken van de
tijd steeds moeilijker to ontmantelen. Het derde aspect is een heel hoge
mate van onzekerheid, die zich in internationale conflictsituaties vooral
toespitst op de tegenstander. Wat zijn de intenties? Wat zijn
machtsmiddelen? Hoe ver wil hij gaan? De tegenstander zit natuurlijk met
precies dezelfde vragen. Dit maakt besluitvorming in crisissituaties zeer
moeilijk. De belangrijkste technische adviseur van Carter kreeg bijvoor-
beeld over de gijzelingsaffaire in Teheran per dag duizend pagina's aan
informatie op zijn buro, afkomstig uit ambassades en informele contacten,
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betreffende allerlei details over bewapening, voedselvoorziening, de gees-
telijke toestand van de gijzelaars en tal van andere meer of minder be-
langrijke zaken. De bestaande onzekerheid resulteert dus in geweldige
bergen informatie omdat het hele apparaat natuurlijk op volle toeren
draait. En het is een van de grootste problemen bi j crisisbesluitvorming
om de zin van de onzin to scheiden, de juistheden van de onjuistheden,
de geruchten van de feiten. Daar gaat heel veel tijd en energie in zitten.

Crisisbeheersing in theorie

De theorie over crisisbeheersing definieert crisissituaties als conflicten die
zich bewegen op de rand van oorlog en vrede. Over de beheersing van
dergelijke conflicten bestaan eigenlijk drie verschillende opvattingen.
Er is een groep deskundigen die een crisis ziet als een mogelijke ramp,
omdat men zich bevindt aan de rand van een oorlog. De belangrijkste
doelstelling is hier het tegen elke prijs voorkomen van die oorlog. Hier
tegenover staat een groep die een crisis ziet als een kans. Het is een insta-
biele situatie waarin alles mogelijk is en het is de opzet van de beide par-
tijen om die crisis zo to beeindigen dat zij hun nationale belang - hoe
verder ook opgevat - maximaliseren. U zult begrijpen dat de vertegen-
woordigers van de tweede school natuurlijk bereid zijn om veel verder to
gaan in het nemen van risico's tijdens een crisis dan de vertegenwoordi-
gers van de eerste school. Het zal u ook niet verbazen dat de derde school
het midden houdt tussen die beide opvattingen en aan de ene kant erkent
dat een crisis heel gevaarlijke kanten heeft maar aan de andere kant toch
benadrukt dat het nationale belang in de gaten moet worden gehouden.
Crisisbeheersing is met andere woorden dan het balanceren tussen oor-
logsvoorkoming en het eruit halen wat erin zit. Het zal u vervolgens ook
niet verbazen dat deze laatste opvatting in de literatuur inmiddels eigen-
lijk dominant is geworden.

Nu is het aardige - of het naieve zou je kunnen zeggen - dat elk van die
theoretische visies op wat crisis en crisisbeheersing is, er eigenlijk impli-
ciet vanuit gaat dat politici en militaire besluitvormers rationeel handelen.
Dat wil zeggen dat zij heel goed kunnen definieren wat hun belangen in
die concrete situaties zijn. Zij kunnen vervolgens op een heel zorgvuldige
en systematische manier alle informatie afwegen en dan tenslotte de be-
slissing nemen die het nationaal belang zoals zij dat definieren, zoveel
mogelijk recht doet. Deze theoretici gaan dus uit van de veronderstelling
dat, hoewel crises onzekere situaties zijn, men er toch in slaagt om die
onzekerheid tot op grote hoogte to reduceren en vervolgens optimale be-
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sluiten to nemen (en deze nauwgezet to doen uitvoeren. Vertaald in alge-
mene termen - er zijn allerlei formele formuleringen voor die ik u verder
zal besparen - betekent het dat deze visies elk dat element van koele be-
rekening van belangen en mogelijke operaties vooronderstellen. Terwijl
als u naar de realiteit kijkt en u roept weer de kenmerken van een crisis-
situatie in herinnering: bedreiging, onprettig gevoel; urgentie, ook een
onprettig gevoel; en een hoge mate van onzekerheid, alweer een onprettig
gevoel; dan kunt u wel concluderen dat besluitvormers in dit soort situa-
ties onder zeer grote druk staan. Juist die maakt het hen moeilijk om zo
rationeel to handelen. Hun opties worden sterk ingeperkt en hun kijk op
die situatie wordt enorm gekleurd door de druk waaraan zij bloot staan:
de politieke druk, de mentale druk, zoals in het geval van Reagan die zich
persoonlijk het lot van gijzelaars aantrekt, de druk van het militaire appa-
raat, dat de plannen van een president alleen op een verantwoorde manier
wil uitvoeren en dus eist dat er aan allerlei randvoorwaarden wordt vol-
daan. Een mooi voorbeeld is van dat laatste biedt de Golfcrisis. De Ame-
rikaanse krijgsmacht was best bereid om Koeweit to bevrijden, maar dan
wel op eigen voorwaarden. Men wilde ontsnappen aan het zogeheten Viet-
nam-syndroom van het voortdurend gebrek hebben aan vuurkracht, men-
sen, enzovoort. Dus werd van de president geeist dat hij vierhonderddui-
zend man liet overkomen. Hierdoor wordt echter, wellicht onbedoeld, de
handelingsvrijheid van een besluitvormer ingeperkt. Samenvattend: veel
van de abstracte theorieen over crisisbeheersing vooronderstellen een rati-
onaliteit bij besluitvormers, die in de praktijk zeer moeilijk gehaald kan
worden door een complex van psychologische, politieke en organisatori-
sche factoren.

Op welke manier kan volgens de theorieen een crisis worden beheerst?
Daarover bestaat zo langzamerhand wel enige consensus. Ik geef een aan-
tal aanbevelingen die voortdurend circuleren in de theoretische literatuur.
Ten eerste geeft men aan dat politieke topleiders to allen tijde de controle
over hun militaire apparaat moeten behouden. Met andere woorden: wat het
leger doet ti jdens een crisis moet in laatste instantie alti jd en overal door
de politici bepaald worden. Ten tweede adviseren de theoretici om pauzes
en vertragingen in de militaire operaties in to lassen die men tijdens een
crisis onderneemt. Op die manier wordt speelruimte (en tijd) gecreeerd
voor nieuwe onderhandelingen. Wanneer een crisis eenmaal zover is geko-
men dat er militaire acties moeten worden ondernomen, moeten die ge-
temporiseerd worden, zodat de oorlog niet met je aan de haal gaat. Dit
inzicht is vooral een erfenis uit de kritische periode voorafgaand aan de
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Eerste Wereldoorlog, toen op een gegeven ogenblik de ritmiek van de
mobilisatie in de verschillende landen eigenlijk een eigen leven ging lei-
den en bet voor de politici, zelfs als ze de oorlog niet wilden, bijna niet
mogelijk was om hem to stoppen.

De derde aanbeveling: coordineer diplomatieke en militaire acties zoveel
mogelijk en doe dat op zo'n manier dat de tegenstander duidelijk wordt
gemaakt dat je een oorlog wit voorkomen.

Vierde en laatste punt: laat tegenstanders en de rest van de wereld zien
dat men beperkte doeleinden nastreeft. Bush maakte daarom tijdens de
Golfcrisis ook heel erg duidelijk dat de Amerikanen Koeweit wilden be-
vrijden en niet meer dan dat. Hadden zij meer willen doen, dan was het
ongelofelijk moeilijk geweest om steun to krijgen voor het Amerikaanse
initiatief, omdat het er dan teveel op leek of Amerika dat gedeelte van de
wereld opnieuw zou willen inrichten. Deze aanbeveling betekent dat men
verwarring bij de opponent probeert to vermijden. Begrijp dat de oppo-
nent misschien niet meteen duidelijk is wat jij wit. Het is moeilijk signa-
len geven aan een tegenstander als men tegelijkertijd schuift met troepen-
machten of op andere manieren bedreigende boodschappen uit.

Dit zijn zo de aanbevelingen. Merk dat ook hierbij weer heel sterk dat
rationele idee speelt van iemand die koel op zijn stoel zit, de situatie aan-
schouwt en als een schaker op een heel subtiele manier zijn stukken gaat
uitzetten.

Crisisbeheersing in de praktijk

Laten we eens kijken naar de andere kant van de medaille: de feitelijke
besluitvorming tijdens crisissituaties. Het beeld van de schaker kan men
daarbij eigenlijk snel vergeten. Ik noem kort een aantal feitelijk optre-
dende verschijnselen.

Ten eerste: de besluitvorming wordt sterk geconcentreerd in handen van
een kleine groep. Zoals at blijkt uit de voorbeelden die ik gegeven heb, is
bet van groot belang to bezien wie in de groep zitting hebben en wie niet.
In tegenstelling tot normale situaties, waarbij een breed kabinetsberaad
plaatsvindt, overleg met bet parlement en eventueel een adviescommissie,
wordt er in crisissituaties alleen gesproken met een kleine groep van de
meest betrokken figuren. Dat kan gebeuren op grond van hun formele
positie, maar ook vanwege hun persoonlijke relatie met de premier of de
president. Vaak roepen besluitvormers in crisissituaties niet de deskundi-
gen bij zich, maar de mensen die zij het meest vertrouwen, waarmee zij
een band hebben.
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Ten tweede verloopt het besluitvormingsproces vaak hoogst informeel: Er
is niet zozeer sprake van een heel systematische verwerking van alle in-
formatie; het gaat bij stukjes en beetjes. Bepaalde formele procedures die
normaal gevolgd worden gaan tijdens crisissituaties over boord. Eerst
wordt er gehandeld, pas achteraf wordt het optreden witgewassen, zoals
men dat noemt, doordat bijvoorbeeld de benodigde vergunningen worden
afgegeven.

Ten derde zien we bij crisissituaties conflicten optreden tussen verschil-
lende diensten die allemaal hun eigen visie hebben op hoe de crisis moet
worden opgelost. Dat is een belangrijk verschil met de schaker die in zijn
eentje zijn mogelijkheden nagaat en besluit wat hij gaat doen. Een crisis-
team worden geconfronteerd met allerlei verschillende instanties die hun
visie hebben en hun eigen expertise inzetten om daarbij overtuigend over
to komen. Het klassieke dilemma bij een gijzeling is bijvoorbeeld altijd
de keuze tussen een psychologische aanpak van onderhandelen of een
gewapende actie. De politicus en generalist wordt dan geconfronteerd met
de psychiater aan de ene kant, en de politiecommandant aan de andere,
of wat nog ergere is met meerdere psychiaters en meerdere politiecom-
mandanten die het onderling oneens zijn. Bij het onderzoek naar rampen
spreekt men wel over 'de oorlog der Samaritanen', wanneer verschillende
hulpdiensten ruzie met elkaar maken over hoe je mensen uit bijvoorbeeld
een ingestort gebouw moet redden. Het is heel bitter, maar het gebeurt
voortdurend.

Het vierde veel voorkomende verschijnsel betreft het feit dat besluitvor-
mers de onzekerheid van crisissituaties proberen to reduceren, niet door
al die duizend pagina's to lezen die per dag binnenkomen, maar door to
zoeken naar voorbeelden, in het bijzonder naar historische analogieen.
Vervolgens bekijken zij wat er in die eerdere situaties goed is gegaan en
wat dus herhaald kan worden en wat fout is gegaan en dus vermeden moet
worden. Een voorbeeld van een analogie in de manier waarop men een
tegenstander bekijkt: Saddam is de nieuwe Hitler. Het is gezegd en niet
door de eerste de beste. Even werd vergeten dat 30 jaar daarvoor Nasser
ook de nieuwe Hitler werd genoemd, en dat Hitler weer als de nieuwe
Napoleon werd bestempeld. Ik bedoel dit niet cynisch; het is heel begrij-
pelijk. Hier wordt duidelijk dat men in het zoeken naar een houvast soms
wel erg ver gaat in het veronderstellen van overeenkomsten tussen toen en
nu. Dit gebeurt niet alleen bij de inschatting van de vijand, maar ook in
de manier waarop men denkt de crisis tot een goed einde to brengen.

Een heel mooi en ook wel traumatisch voorbeeld kunnen we heel dicht
bij huis vinden, in de wijze waarop we in Nederland op de Zuid-Molukse
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gijzelingen is gereageerd. In 1975 vond een grote gijzeling plaats waarbij
men koos voor de onderhandelingslijn. De gerechtelijk psychiater Mulder
heeft toen in een door hem ontwikkelde benadering die gijzelnemers on-
der heel grote druk gezet zodanig dat zij op een gegeven ogenblik het
bijltje erbij neer gooiden. Dit werd gezien als een groot succes. Nederland
had twee gelijktijdige gijzelingen in '75 beeindigd zonder wapengeweld
en zonder concessies to doen aan de terroristen. Wat gebeurt er in 1977?
Weer een gijzeling, weer de Zuid-Molukkers, weer een trein, weer niet
een gijzeling maar twee tegelijk, want ze hadden ook een school gegijzeld
in Boven-Smilde. De verleiding was natuurlijk erg groot om to zeggen we
bellen Dick Mulder weer eens op. Letterlijk is er ook gezegd door een van
de bewindslieden: We laten ze gewoon weer door Dick Mulder platpra-
ten." Dat was logisch: Dick Mulder was heel de wereld rond geweest met
grote lezingen over the Dutch approach'. De Nederlandse overheid had
dus geleerd van 1975, ze hadden alleen een vergeten: de tegenstanders
hadden ook geleerd. Zij hadden zich mentaal helemaal gewapend van We
laten ons niet door die psychiater platpraten". Het kostte de Nederlandse
regering bijna twee weken om to beseffen dat de oude aanpak niet meer
werkte. Twee weken is erg lang, met name voor de slachtoffers. Uiteinde-
li jk duurde het nog een week voordat er in het kabinet consensus werd
bereikt over de militaire operatie, omdat daarover een enorm conflict
speelde tussen Van Agt en Den Uyl. Zo'n conflict is eigenlijk heel functi-
oneel: het voorkomt een geprefabriceerde consensus en overhaaste besluit-
vorming. Hier was het zo dat het persoonlijke conflict tussen Van Agt en
Den Uyl de groepsberaadslagingen zodanig beinvloedde dat iedereen zijn
argumenten voortdurend moest testen en schragen met feiten.
Hierdoor werd natuurlijk tijd verloren, maar men won zorgvuldigheid en
uiteindelijk een beslissing die door iedereen gedragen werd, ook als het
mis was gegaan. Twee dingen hierbij: het trekken van historische analo-
gieen kan riskant zijn, maar bij ook een crisis die je zo verkeerd bent
ingegaan kan je op een gegeven moment een omslag maken als je besluit-
vorming maar zorgvuldig is.
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FIGUUR 1
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Psychologische perspectief: crises en stress

De vooronderstelling in het onderzoek naar stress is heel simpel: de com-
binatie van bedreiging, urgentie, onzekerheid, leidt bij besluitvormers tot
een gevoel van stress. De vraag is natuurlijk hoe groot die stress is en
welke gevolgen heeft deze heeft voor het denken en handelen.

In figuur 1 staat een aantal curves weergegeven, waaruit het globale
verband tussen mate van stress en kwaliteit van menselijk functioneren
duidelijk wordt. Dat verband is curvi-lineair: de meest mensen hebben
een beetje druk nodig om tot goede prestaties to komen, maar als de druk
to hoog wordt, neemt het prestatieniveau weer af. De verschillende vor-
men van de curves geven aan dat de precieze aard van de verbanden per
persoon kan verschillen. Ideaaltypisch beschouwd kun je als extremen
onderscheiden de 'overgevoeligen' (personen die heel snel uit hun even-
wicht raken) en de 'crisisexperts' (degenen die onder zeer hoge druk tot
optimale prestaties komen). Daar tussenin zit een oneindig aantal varian-
ten. Let wel: de curves kunnen ook per persoon verschillen, afhankelijk
van de aard van de stressoren in de crisis, de hoogte van zijn'stress-tole-
rantiedrempel' als gevolg van andere stress die hij op dat moment in zijn
persoonlijk leven en op zijn werk ervaart.

De vraag is natuurlijk: waar staan de politici? Dat verschilt enorm. Een
voorbeeld: Van Hall, burgemeester van Amsterdam begin jaren '60. Hij
was een uitstekende burgemeester totdat er door de Provo-beweging aller-
lei openbare orde-problemen ontstonden in de stad. Van Hall werd ge-
dwongen meer aandacht to besteden aan zijn task als hoofd van de politie,
maar daar bleek hij fundamenteel ongeschikt voor to zijn. Door zijn tem-
perament en oorlogsverleden had hij had hij erg veel moeite met unifor-
men, militair optreden, en dergelijke. Ongelukkigerwijze was de toenma-
lige korpschef Van der Molen juist iemand met een klassiek militaire
manier van doen. Toen er in juni 1966 rellen met bouwvakkers en een dag
daarna rond het Telegraafgebouw uitbraken, haakte Van Hall af. Drin-
gende telefoontjes om politiebijstand schoof hij weg, omdat hij eerst nog
bezig was met de rel van de dag daarvoor. Op een gegeven moment werd
de toestand zo ernstig dat Den Haag de zaken overnam - iets wat in Ne-
derland zeer ongebruikelijk is.

Een ander voorbeeld is Kennedy. Toen hij voor het eerst hoorde van het
nieuws van de Russische bases op Cuba reageerde hij aanvankelijk heel
emotioneel en vroeg impulsief om een krachtig antwoord. Nadien bleek
hij toch in staat om twee weken lang - eerst de week van geheime beraad-
slagingen, daarna de week van publieke hoogspanning - het proces in de
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hand to houden, de grote lijn to blijven zien zonder zijn oor to veel naar
een van zijn verschillende facties van adviseurs to laten hangen.

Het gedrag van mensen onder druk verschilt ook enorm. Als Nixon bij-
voorbeeld stress voelde bij het nemen van belangrijke beslissingen, iso-
leerde hij zichzelf, zag alleen nog een oude vriend en onderging een ware
kwelling tot zijn besluit vaststond. Anderen krijgen last van psychosoma-
tische klachten. De Britse premier Eden tijdens de Suez-crisis in 1956
bijvoorbeeld, moest zwaar aan de medicatie om iiberhaupt overeind to
kunnen blijven. Hij wilde geen minuut missen, werkte 24 uur per dag.

Dergelijke verschillende reacties van mensen zijn moeilijk in to schatten.
Men pleit daarom wel voor het testen van topbesluitvormers die in crisis-
teams terechtkomen op wat men noemt hun crisisbestendigheid en stres-
stolerantie. Het realiteitsgehalte van zo'n voorstel is natuurlijk niet erg
hoog. Het is moeilijk voorstelbaar dat bijvoorbeeld een president van de
Verenigde Staten na zijn verkiezing nog een stress-test van het Pentagon
moet doorkomen. Wel is het zo dat je voor bepaalde politieke ambten zoals
burgemeester van Amsterdam tegenwoordig beslist ervaring of affiniteit
moet hebben met zaken van openbare orde. Die eis is in de selectieproce-
dure voor dergelijke functies opgenomen. Verder werkt men met crisisoe-
feningen, al nemen politici daaraan niet graag deel. Van alle naoorlogse
Amerikaanse presidenten durfde alleen Carter zich bloot to stellen aan de
vrij realistische crisissimulatie van het Pentagon; verrassend gezien zijn
reputatie als vredesduif. Waarom weigerden de anderen? Eisenhower zei:
"Ik heb de Tweede Wereldoorlog voor jullie gewonnen, je hoeft mij niet
to vertellen hoe je een crisis kunt doorstaan." In zijn geval lijkt dat een
reele reactie. Voor de anderen was zo'n oefening gewoon to bedreigend.
De nagespeelde situaties zijn namelijk soms ongemakkelijk realistisch.
Daarnaast is het voor politieke en ambtelijke topfunctionarissen pijnlijk
om ten overstaan van hun adviseurs en andere lager in de hierarchie
staande personen duidelijke fouten to maken. Bovendien confronteren
dergelijke oefeningen mensen met een aspect van hun beroep waarvan zij
hopen dat het nooit realiteit wordt, bijvoorbeeld een nucleaire conflict.

Groepsbesluitvorming onder druk: 'groupthink'

Het laatste punt: stress in groepen en dan met name de gevaren die cri-
sisteams als team bedreigen wanneer zij gedurende dagen of weken in een
crisissituatie komen to verkeren. Hierover is een theorie ontwikkeld (die
het onderwerp van mijn proefschrift vormde), de theorie van het groeps-
denken. In het Engels klinkt die term significanter want groupthink roept
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net als het doublethink bij Orwell de associatie van een pathologisch pro-
ces: het groepsproces gaat op een gegeven moment als het ware met het
gezonde verstand en de bedachtzaamheid van de groepsleden aan de haal.
Deze theorie is ontwikkelt door de psycholoog Irving Janis, die veel on-
derzoek heeft gedaan naar het functioneren van individuen en groepen
onder stress. Hij bestudeerde een viertal grote fiasco's van het buitenland-
se beleid van de Verenigde Staten: de aanval op Pearl Harbour, de escala-
tie van de oorlog in Korea, de invasie in de Varkensbaai en de escalatie
van de Vietnamese oorlog. Hij liet zien dat bij elk van die gebeurtenissen
de belangrijkste en noodlottige beslissingen door een hele kleine besloten
groep waren genomen. Dat is niet zo verrassend, maar hij wees er verder
op dat er iets geks aan de hand was in die groepen. Al heel snel vanaf het
moment dat crisis zich aandiende werd er binnen deze groepen overeen-
stemming bereikt over wat er gedaan moest worden of hoe de situatie
moest worden beoordeeld. Toen bijvoorbeeld duidelijk werd dat Japan
een oorlog voorbereidde, was de algemene opinie onder commandanten
en politici dat het overal kon toeslaan, maar niet op Pearl Harbour. Daar
lagen zoveel schepen en manschappen samengebald, dat zouden Japanners
niet aandurven. De omgekeerde redenering, dat Pearl Harbour daarom bij
uitstek een geschikt doelwit was om een grote slag to slaan, werd in de
groep gewoon niet toegelaten. Functionarissen die aandrongen op een
verhoging van het aantal verkenningsvluchten werden niet gehoord. Men
richtte zich alleen op het trainen van de vloot, niet op een verhoging van
de waakzaamheid.

Wanneer de groep tot vrij snel tot overeenstemming over het probleem
was gekomen, werd alles in het werk gesteld om de consensus vast to hou-
den. Mensen met een andere mening konden niet tot de groep doordrin-
gen. Mensen binnen de groep die twijfels hadden, hielden hun mond
dicht. Een mooi voorbeeld van dat laatste vinden we bij de planning van
de Iraanse reddingsmissie onder Carter. De directeur van de CIA die in
het crisisteam zat, kreeg voor de laatste beraadslagingen een rapport van
zijn eigen dienst waarin werd aangegeven dat er tenminste dertig doden
zouden vallen vanwege allerlei grote risico's die met het plan verbonden
waren. Hij heeft dit rapport echter niet ingebracht. Waarom niet? Hij
wilde de consensus in de groep niet verstoren. Aan de volstrekte margina-
lisering van de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken (die tegen-
stander van het reddingsplan was en bleef), zag hij wat er dan met je
gebeurde. Bovendien was hij solidair met zijn president die na maanden-
lang van frustrerend onderhandelen had besloten dat er iets moest worden
ondernomen. Hij censureerde dus als het ware zichzelf.
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FIGUUR 2

GROEPSDENKEN
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Janis zegt dat groepsdenken vooral ontstaat in groepen die betrekkelijk
hecht zijn en waar het gevoel leeft van: we zitten met z'n alien in het
schuitje; we staan onder enorme druk; we moeten solidair zijn met de
groepsleider; er is weinig hoop op een goede oplossing". Zo'n groep kruipt
naar elkaar toe en op een gegeven ogenblik wordt het behoud van de con-
sensus en de goede sfeer in de groep eigenlijk van groter belang dan het
kritisch wegen van de verschillende alternatieven. Individueel zijn de
groepsleden allemaal heel onzeker en staan zij onder grote druk. In zo'n
situatie zoekt men troost en sociale steun bij het 'team'.

In figuur 2 worden de kenmerken van het groepsdenken weergegeven.
Een groep besluitvormers die in de ban komt van dat syndroom kan men
herkennen aan dit type gedragingen. Indien men de beraadslagingen op
de band zou opnemen of de verslagen daarvan zou zien, kan men er deze
kenmerken als het ware uithalen. Daar zijn overigens heel ingewikkelde
onderzoeksprocedures voor ontwikkeld, die ik u echter verder zal bespa-
ren.

Waarom schuilt er gevaar in deze manier van optreden? Groepsdenken
tast de kwaliteit van de besluitvormingsprocedure aan. Het ligt in de ree
dat als gevolg daarvan ook de kwaliteit van de uitkomsten van de besluit-
vorming schade leidt. Beleidsfiasco's kunnen het gevolg zijn. Informatie
wordt vervormd en selectief geinterpreteerd. Relevante alternatieven wor-
den niet in ogenschouw genomen. Mogelijke risico's van het door de
groep voorgestane beleid worden genegeerd, evenals de morele conse-
quenties. Men bijt zich vroegtijdig en hardnekkig vast in een eenmaal
gekozen koers.

Natuurlijk wordt niet ieder fiasco door groepsdenken veroorzaakt, maar
wanneer een besluitvormingsproces wordt gekenmerkt door groepsdenken
is de kans op falen wel bijzonder groot. Groepsdenken is een manier om
snel beslissingen to nemen en de sfeer goed to houden. Maar snelheid en
consensus onder de beslissers zijn geen garantie voor een goede beslissing.

Operatie 'gi jzelaars'

Neem bijvoorbeeld het zogeheten Irangate-schandaal uit 1985-'86: de
Amerikaanse leveranties van wapens aan Iran in de hoop zo een kleine
tien in Libanon door pro-Iraanse sjiieten vastgehouden Amerikanen vrij
to krijgen. Daar bovenop werden de opbrengsten van deze illegale wapen-
transacties al even illegaal doorgesluisd naar de Nicaraguaanse Contra-
rebellen. Dit illegale beleid was een fiasco: er kwamen weliswaar twee
gijzelaars vrij in de maanden van de leveranties, maar er werden tegelij-
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kertijd weer andere Amerikanen gegijzeld; de Amerikaanse regering werd
nationaal en internationaal scherp bekritiseerd en enkele van de belang-
rijkste betrokkenen moesten zich na afloop voor de strafrechter verant-
woorden.
Hoe kwam dit beleid tot stand? Een kleine, ondergrondse kern van beslis-
sers opereerde buiten alle normale ambtelijke en democratische kanalen
om. Tot deze kern behoorde president Reagan, nationale-veiligheidsadvi-
seur MacFarlane en diens assis tent en latere opvolger Poindexter, de CIA-
directeur Casey en niet to vergeten luitenant-kolonel North, assistent bi j
de nationale veiligheidsraad.
De leden van deze kerngroep opereerden in een sfeer van reele of veron-
derstelde conflicten met allerlei 'tegenstanders': niet alleen de Libanese
extremistische sjiYeten, de radicale ayatollahs in Iran en het Sandinistisch
regime in Nicaragua, maar ook de progressieve pers in en om Washington
en het Congres dat steunverlening aan de Contra's blokkeerde, alsmede de
departementen van Defensie en Buitenlandse Zaken, die tegen de wapen-
leveranties waren. Als gevolg van deze rivaliteit ten opzichte van andere
groepen in eigen land werd het plan van begin of aan afgeschermd van de
buitenwereld. De noodzaak van geheimhouding werd vervolgens gebruikt
om tegenstanders van het plan buiten de kleine kern van geinformeerden
to houden.
De hechtheid van de kerngroep kwam tot uitdrukking in een sterk ge-

voel van'missie' bij met name Casey, MacFarlane en North. De door allen
gedeelde anti -communistische ideologie vormde bovendien een rechtvaar-
diging voor de gekozen koers: zowel voor de steunverlening aan pro-Wes-
terse groeperingen binnen Iran als voor de voortzetting van steun aan de
Contra's, ondanks het feit dat deze door een resolutie van het Congres
verboden was.

Loyaliteit aan de leider, de president, vormde een belangrijk bindmiddel
in de kerngroep. De leden van de groep deelden de militaristische idealen
van gehoorzaamheid en trouw aan de president. Deze mentaliteit had tot
gevolg dat groepsleden bepaalde initiatieven namen met betrekking tot de
wapenleveranties en de steunverlening aan de Contra's, omdat zij veron-
derstelden dat de president dit van hen zou willen. Deze 'anticiperende'
gehoorzaamheid leidde ook tot de onuitgesproken groepsnorm dat wan-
neer de operatie zou uitlekken, de groepsleden zich zouden opofferen als
zondebok. De president zou dan kunnen beweren dat hij niet op de hoogte
was geweest van maatregelen die hij, in zijn ijver om de gijzelaars vrij to
krijgen, in feite had goedgekeurd.
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Groepsdenken tegengaan

Hoe kan men ervoor zorgen dat beleidsgroepen in hun besluitvorming ook
zorgvuldig to werk blijven gaan: de complexiteit van de problemen erken-
nen, meer alternatieven onder ogen zien, adequaat risico's inschatten en
oog houden voor morele aspecten? Er bestaan diverse maatregelen om to
voorkomen dat groepsdenken een besluitvormingsproces gaat overheersen.
Men kan proberen to voorkomen dat belangrijke beslissingen door een
vaste, geisoleerde groep personen worden genomen. Mede daarom kent
men in de meeste parlementaire stelsels een uitgebreide procedure bij de
totstandkoming van wetten en andere belangrijke regeringsmaatregelen.
Binnen ambtelijke en particuliere organisaties is dat veel minder het ge-
val. Een directeur zou er daarom toe kunnen overgaan een bepaald pro-
bleem door concurrerende adviesgroepen to laten uitwerken en oplossen.
Deze groepen werken ieder onafhankelijk aan een oplossing en presente-
ren deze in een gezamenlijke zitting. Een andere mogelijkheid is het
handhaven van een groep voor de besluitvorming, maar deze groep beter
to ondersteunen door advies van onafhankelijke deskundigen of vertrou-
welingen. Tenslotte kan men denken aan rotatie van het groepslid-
maatschap, zodat er telkens 'vers bloed' in de groep zit, met andere woor-
den, personen die nog niet in de dominante groepscultuur zijn'ingebed'.
Een tweede categorie mogelijkheden tot het voorkomen van groepsdenken
ligt in het doorbreken van al to hoge groepscohesie en een to sterk 'wij-
gevoel, bij de groepsleden.'Wij' zijn goed en'zij' zijn automatisch slecht.
Men kan groepsleden dwingen kennis to nemen van andere standpunten.
Dat kan door steeds een advocaat van de duivel aan to wijzen uit het mid-
den van de groep. Deze persoon krijgt als opdracht consequent de zwakke
punten in de redeneringen van de groep bloot to leggen en tegen-
overgestelde standpunten in to nemen. Deze duivelsadvocaat moet dan wel
een invloedrijk groepslid zijn, ander loopt hij het risico door zijn optre-
den buiten de groep to worden geplaatst. (Bij Irangate werden zelfs poli-
tiek zwaargewichten als de ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken
Weinberger en Schultz opzij geschoven nadat zij kritiek op de plannen tot
wapenleveranties aan Iran hadden geuit.)

Een stapje verder behelst het invoeren van een systeem van beraadsla-
ging waarbij de groepsleden via aanwijzing van rollen en specifieke taken
komen tot meervoudige advisering. Subgroepen ontwikkelen ieder een
eigen visie op het probleem en de mogelijke oplossingen en zij debatteren
met elkaar onder toezicht van een groepslid dat als 'procesbewaker' op-
treedt. Na het fiasco van de mislukte invasie op Cuba werkte president
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Kennedy tijdens de rakettencrisis rond datzelfde Cuba in 1962 met succes
met een soortgelijk systeem van concurrerende groepen en meervoudige
advisering.

Tot slot kan men proberen de effecten van extreme loyaliteit en antici-
perende gehoorzaamheid in to dammen. Men kan groepsleiders trainen in
het hanteren van een open leiderschapsstijl. Het is fout om, zoal tijdens
Irangate overduidelijk het geval was, als president of directeur al bij het
begin van de discussie to laten blijken dat men zelf een sterke voorkeur
heeft voor een bepaalde beslissing. Door dat to doen, plaatst men tegen-
standers van de beslissing voor het dilemma dat zij zich in hun oppositie
tevens tegen de groepsleider lijken to verzetten. Dat zullen personen die
een plaats lager in de hierarchie innemen, niet zo makkelijk doen.

Er zijn gelukkig ook voorbeelden van het tegendeel to geven: crisissitua-
ties waarbij een groep onder hoge druk cruciale beslissingen moest nemen
en niet bezweek voor de verleiding snel tot overeenstemming to komen.
Dat geldt bijvoorbeeld voor de beslissing tot bestorming van de door
Zuid-Molukse jongeren gekaapte trein bij De Punt in 1977. Persoonlijke
tegenstellingen binnen het crisiscentrum (premier Den Uyl versus minister
van Justitie Van Agt) zorgden voor een natuurlijke rem op het groepsden-
ken. Het doelbewust gebruik van pauzes en externe advisering leidde uit-
eindelijk tot een zorgvuldig overwogen besluit.

Het is goed als bestuurders en crisismanagers zich bewust zijn van het
voortdurende spanningsveld tussen consensus en conflict, tussen effectief
leiderschap en het voorprogrammeren van beslissingen en tussen snel han-
delen en het nemen van goede beslissingen. Bi j het inrichten van collec-
tieve besluitvormingsprocessen is het voorkomen van groepsdenken een
belangrijk richtsnoer. Het gaat steeds weer om het vinden van een ade-
quate balans tussen uitersten.

Literatuursuggesties:
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Roumpha: het verhaal van een Cambodjaanse

Jan Montyn

Goedenavond, dames en heren, verwacht niet van mij een verhaal over
mijzelf; dat heb ik niet voor u. Ik heb voor u een verhaal dat zich afspeelt
in het Cambodja van nu. Het is niet iets uit het verleden, van hoe het toen
was of had moeten zijn, maar wat nu er gebeurt om ons heen. Het betreft
een meisje dat zo oud is als de gemiddelde studenten die hier zitten. Haar
naam is Roumpha. Zij woont, werkt en vecht in Cambodja. Zij is lid van
de Rode Khmer.

In 1975 greep de Rode Khmer de macht. Roumpha zat toen op een non-
nenschool in Phnom Penh, de hoofdstad van Cambodja. Haar vader was
professor aan de universiteit en haar moeder was lerares Engels. Toen de
Rode Khmer Phnom Penh binnenkwam, werden alle intellectuelen ver-
oordeeld. Mensen die geen eelt op de handen hadden, een bril droegen,
of antwoord gaven op een opmerking in het Engels, werden afgemaakt.
Roumpha, toen negen jaar, zag hoe haar beide ouders vermoord werden.

Dit verhaal wat ik nu vertel, heeft zij mij verteld nadat ik haar ontmoet
had. Dat gebeurde in Haniapathet, de laatste Thaise plaats voor de Cam-
bodjaanse grens. Er zitten daar veel hulpverleners van Artsen zonder
Grenzen, Terre des Hommes, Rode Kruis, Unicef, en noem maar. Ik wil-
de gaan eten in een van de restaurantjes langs de weg, die allemaal van
hout zijn, heel romantisch. Het was er hartstikke vol; alleen aan de bar
was nog een plaats vrij, naast Roumpha.

Zij was toen 23 jaar en zag eruit als ieder ander meisje: spijkerbroek,
gympies, T-shirtje. Ze was alleen een beetje dikkig, alsof ze zwanger was.
Ik raakte met haar aan de praat over Cambodja, want ik herkende haar als
een Cambodjaanse door haar bouw, haar donkere kleur, en ook door de
uitspraak van het Thais. Zij vertelde me dat ze naar Bangkok moest om
een zending to doen voor haar land, maar ze zei niet wat dat precies in-
hield. Ik ging ook met mijn auto naar Bangkok en nodigde haar uit om
mee to rijden.

Onderweg kwam het er allemaal uit. Plotseling kwam er een jong mens,
vanuit het stenen tijdperk bijna, terecht in wat wij noemen onze bescha-
ving, in een vrij ontwikkeld land als Thailand. Zij zat met haar neus tegen
de voorruit, kwam ogen tekort en zei niets. We hebben drie dagen gereden
over het stuk dat normaal in een uur of acht doet, maar ik stopte overal
bijvoorbeeld om een colaatje drinken en dan bleven we overnachten in
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een guesthouse. De derde dag, vlak voordat in Bangkok aankwamen, stort-
te zij in. Ze gaat tegen de muur staan en zij begint, totaal voor mij totaal
onverwacht, to vertellen wat zij als kind heeft meegemaakt, hoe haar ou-
ders voor haar ogen werden vermoord. Twaalf uur lang heeft zij daarover
gesproken, gehuild, gelachen. Af en toe was ze volkomen waanzinnig,
gevaarlijk ook, dan liep ze letterlijk door de houten muren daar. Soms zat
ze alleen maar to huilen.

Ze vertelde dat ze na de dood van haar ouders werd meegevoerd. Twee
jaar lang werkte zij met alle kinderen van haar leeftijd, jongetjes en
meisjes tussen de 10 en 15 jaar, op de rijstvelden moeten werken. Ze
werkten aan de dijkaanleg voor de irrigatiewerken, met hun handen, van-
af zonsopgang tot zonsondergang. Lachen was verboden, zingen was ver-
boden, spelen was verboden, praten was verboden.

In die tijd liepen de leden van de Rode Khmer, herkenbaar aan hun
uniform en aan hun wapens, rond en wanneer het gezicht van een kind -
let wel: van een kind - hun niet aanstond, werd het kind meegenomen
achter een bosje en werd het doodgeknuppeld. Niet doodgeschoten, want
dat maakte teveel lawaai en dat kostte patronen; ze werden doodgeslagen.
En de kinderen, ook Roumpha, wisten: als een vriendje of vriendinnetje,
of iemand waarmee ze hun lot deelde, afgevoerd werd, zouden zij hen
niet meer terugzien.

Roumpha werd er uitgepikt toen ze twaalf was. Ze dacht: "Nu is het
mijn beurt." Ze werd meegenomen naar een hut waar twee mannen zaten,
officieren zouden we zeggen, maar die rang bestond daar niet. Ze zeiden:
"Je hoort bij de allerbeste. Je werkt hard, je lacht nooit, je bent serieus.
Je moet bij ons komen en we vertellen wat je moet doen."

Een jaar tang heeft ze een indoctrinatie ondergaan, als een hersenspoe-
ling, waar ze nog steeds niet overheen is. Daarna kreeg ze een wapen en
was ze volkomen in voor de Angka. De Angka is het ideaal van de Rode
Khmer: een Cambodja zonder invloed van buiten. Dat idee is heel oud,
wel zon vierduizend jaar. Het heeft niets marxisme to maken, zoals wel
verteld wordt, behalve dat het ook een commune-idee is.
Als proef moest zij in haar eerste jaar de mensen, zoals intellectuelen,

ombrengen. Zij doodde veertig mensen met haar eigen handen en vertelde
me in die nacht hoe zij dat gedaan had: een plastic zak over hun hoofd en
dichthouden tot ze stikten. Zij vertelde dit zonder enige emotie, heel koel,
alsof ze in een winkel stond en iets verkocht.
In twaalf uur tijd heeft zij het verhaal tot ongeveer haar vijftiende jaar

verteld. Toen is zij in elkaar gezakt, heb ik haar naar haar bed gebracht.
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De volgende dag stond zij op met een soort kater en vroeg zich vertwij-
feld af: "Wat heb ik gedaan? Wat weet je nu allemaal van me? Hoe moet
ik nu verder?"

Toen heb ik een rotstreek uitgehaald. Het meisje had hulp nodig, hoe
dan ook. En wetende wat zij had meegemaakt, wilde ik haar door een
soort shocktherapie aan het praten zien to krijgen. Ik heb toen gebeld naar
Bangkok en in het Sheraton-hotel, een zeer chique hotel, gelegen aan de
rivier, een suite besproken. Onderweg naar het hotel zag zij het leven van
Bangkok: mensen die eten, mensen die lachen, grote winkelcentra, enzo-
voort. En met haar idee van de vervloekte kapitalistische wereld gebeurde
toch wat, vertelde zij me later. Ze wist zich er totaal geen raad mee.

In het hotel aangekomen, stappen we - met alleen ons rugzakje als baga-
ge - in de lift. Zij gaat op de grond zitten en zegt: "Wat gek, jouw huis
heeft geen ramen." Zij dacht dat ik in die lift woonde. En toen we naar
boven gingen, raakte ze in paniek, omdat zij dacht dat er een aardbeving
was. Ik kon haar niet uitleggen wat er gebeurde; alleen maar geruststellen.
Op de elfde etage stappen we de ruimte binnen waar we drie dagen zou-
den logeren. Het uitzicht was schitterend: de rivier van Bangkok bij zons-
ondergang. Roumpha loopt naar het raam (klapt bijna door de ruit heen
zo schoon was die) en heeft urenlang alleen naar buiten staan kijken. Ik
ben weggegaan en heb haar laten staan.

Toen ik terugkwam, stond ze er nog, huilend. Ik stelde voor wat to gaan
eten. Ze vloog me om de hals en zei: "haar ik wil je nog van alles vertel-
len. Ik weet niet waarom". Ik antwoordde: We gaan eerst eten ... bij Cam-
bodjaanse mensen hier in jouw vervloekte imperialistische wereld". Ze
geloofde het niet. We gingen naar die kleine straatjes met al die eetstal-
letjes, waar ook de Cambodjanen zitten. Een moeder met twee dochters
van een jaar of twintig leidden het stalletje. Roumpha geloofde haar ogen
niet "Cambodjanen in Bangkok, dat kan niet". Ik zei: "Ga maar met ze
praten". De volgende ochtend om vijf uur waren ze nog in gesprek. Ik
begreep niet wat ze zeiden, dronk alleen maar een pilsje. Toen we weg-
gingen omhelsden zij elkaar, dus dat zat wel goed. In het hotel heeft zij
mij daarna, tot de andere avond zes uur, de rest van haar verhaal verteld.

Vanaf haar vijftiende jaar, na die killing, werd Roumpha opgenomen
in het kader van de Rode Khmer. Haar kaderleden waren in de vijftiger
jaren als student in Parijs gevormd door de Franse communistische partij
als toekomstige revolutionairen voor Cambodja. Dat werd de grondslag
voor de Rode Khmer gelegd. Deze mensen hebben haar het oude idee van
de Khmer bijgebracht en de overtuiging dat ieder die daar niet in gelooft
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slecht is en moet worden afgemaakt. Ook dat de Rode Khmer terugging
naar het jaar nul, niet naar de oertijd, maar als het begin van een nieuwe
beschaving. Dat gebeurde in 1978.
Roumpha heeft gevochten en ontzettend veel mensen omgebracht. Ze

was specialiste het opruimen van mijnen en verder in het verhoren van
mensen die werden verdacht intellectueel to zijn, bijvoorbeeld alleen at
omdat zij een soort ambachtsschool hadden bezocht. Dat deed ze, totdat
de Vietnamezen het land binnenvielen en zij vijf jaar tang tegen hen
vocht als een geroutineerd soldaat.
Toen de Vietnamezen verdreven waren, werd zij benoemd tot verbin-

dingsofficier voor de Chinese ambassade in Bangkok. Dit was haar eerste
trip en daarom was ze zo dik want ze had negenhonderdduizend dollar om
haar middel gebonden. Toen zij zich die avond voor het eerst een keertje
min of meer uitkleedde - tot die tijd hield ze bij het slapen steeds at haar
kleren aan - kon ik dat geld ook zien zitten. Het was zogenaamd bestemd
voor medicamenten, maar in werkelijk is het voor de wapens die China
vanuit Thailand, met medeweten van de Amerikanen, dropt in de gebie-
den waar de Rode Khmer de macht heeft.

We hebben zeven weken samen rondgetrokken door Thailand. Ik heb
haar alle hoeken laten zien van het uitgangscentrum tot de sloppenwijken
en gehoopt dat zij mij zou laten blijken dat ze daar mee verder kon. Maar
ze bleef fanatiek Rode Khmer. Ze wilde het allemaal zien, horen, meema-
ken, maar het ideaal bleef ongeschonden.

Na zeven weken besloot ze terug to gaan naar haar gevechtseenheid in
Cambodja. Ze vroeg of ik niet mee wilde gaan. Ia, why not?". We heb-
ben de auto laten staan en zijn gaan lopen. Het was het zuidelijke gedeelte
van Thailand, waar zich de diamantmijnen bevinden, die in handen zijn
van de Rode Khmer en waardoor zij tot op de dag van vandaag worden
gefinancierd. Vanwege het gevaar van landmijnen liepen we overdag. We
konden ongeveer twintig kilometer per dag lopen. Ik kan heel goed mij-
nen zoeken, maar zij kon het echt beter, daarom liep zij voorop. 's Nachts
sliepen we in de bomen, vanwege de slangen en de guerrilla's. We trokken
takken naar elkaar toe en maakte zo een soort hangmat.

Na bijna drie dagen kwamen we bij de Rode-Khmereenheid. Daar kun
je zien wat indoctrinatie vermag. De Rode Khmer zoals die nu nog ope-
reert - en hoe - bestaat in hoofdzaak uit kinderen van de leeftijd tussen
14 en 18 jaar. Zij worden ontvoerd of geronseld uit de vluchtelingenkam-
pen in het gebied van Thailand. Het zijn de nieuwe strijders. En hoewel
at die kinderen in kampen zijn geboren, geloven ze' na een paar maanden
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toch weer in dat ideaal. Want als ze je niets hebben, krijg je zeker jonge
mensen zo gek voor wat voor ideaal ook. Een rooie sjaal om, een mooie
AK 47 (dat zijn die beruchte machinegeweren) in hun handen, en ze heb-
ben gelijk, onverschillig wat je hen in hun hersenen gestampt hebt. Dit
schrikbewind is eigenlijk iets van een oude tijd, maar het is nog zeer le-
vendig. Nog dagelijks worden daar mensen geindoctrineerd en zij voeren
een oorlog die wij nooit winnen kunnen. Gisteren zei de journaliste die
mij interviewde, dat Nederlandse mariniers toch daarheen gaan om de
Rode Khmer to ontwapenen. Toch heb ik hard gelachen, want zulke men-
sen moeten nog geboren worden. De Rode Khmer-mensen zijn niet alleen
gedisciplineerd, ze vechten ook voor een ideaal. De leiders van de Rode
Khmer waarmee ik daar praatte - zij spraken vloeiend Frans - zeiden mij
ook: "Jullie hebben enorme kritiek op ons. Maar de bouw van jullie
prachtige piramiden heeft ook miljoenen mensen het leven gekost. Alleen
zo kunnen wij ook Cambodja opbouwen." Ik wil er alleen mee aangeven
hoe het psychologische wapen gebruikt worden om enkele honderddui-
zenden kinderen op to leiden tot moordenaars. Dat gebeurt in onze ti jd en
op 15 uur vliegen. Een enorm gebied - Vietnam, Laos, Cambodja - met
honderd mil joen inwoners wordt door hen beinvloed. De harde kern van
de Rode Khmer bestaat uit slechts veertig duizend mensen en niemand
kan hen verslaan.

Morgen ga ik weer naar Cambodja en hoop ik Roumpha to zien. Mijn
grote vraag: "Hoe zal het verder gaan met haar leven?". Zij heeft absoluut
geen spijt - nog steeds niet - van het feit dat zij mensen vermoord heeft.
Toen ik met haar door de straten van Bangkok liep, zagen we onderwij-
zers met hun klasje lopen, met een grote smile. "Kijk, die heb jij ver-
moord", zei ik. "Ja maar dat zijn allemaal slechte mensen", antwoordde zij.
Kan een van u verklaren waarom deze dogma's zo fanatiek aangehangen
kunnen worden? In een kamp onder moeilijke omstandigheden is dat be-
grijpelijk, maar daar buiten... Zelfs haar eigen ouders vond zij verwerpe-
lijke mensen, die haar in een totaal verkeerde wereld hadden gezet door
haar naar een nonnenschool to sturen en dus ondergeschikt to maken aan
het kapitaal. Maar zelf werken ze ook voor het kapitaal, in de robijnmij-
nen van Thailand, om de Rode Khmer to financieren. En wij, onze rege-
ringen uit het Westen weten dit en we doen er niets aan, niet veel tenmin-
ste. Dit is mijn verhaal van een van die kinderen daar: Roumpha.
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VRAGENRONDE

Handelen vanuit instinct

Vraagsteller: We praten hier met een paar honderd mensen een avond lang
over een Cambodjaans meisje. Als u haar ziet, vertelt u haar dat dan?
Montyn: Als ik dat doe, zal zij mij met grote ogen aankijken en zal ze
hoogstens zeggen: "Heb je hen ook verteld wat onze idealen zijn, waarom
wij dit doen?" Zij veronderstelt eerder dat ik jullie politiek zit to indoc-
trineren, dan dat ik een verhaal vertel van een leven.
Vraagsteller: Maar u bent niet bang dat zij dat als verraad zal aanzien.
Montyn: Dat is haar probleem; zal mij een zorg zijn. Waarschijnlijk wel,
misschien niet. Ze gaat niet zo ver, is vrij simpel he. Wij zijn veel gecom-
pliceerder in onze gedachtenwereld. Het is eigenlijk een heel eenvoudige
leer, absoluut zwart en wit, en daarbuiten zijn geen bijgedachten of mo-
gelijkheden en helemaal geen discussies.
Vraagsteller: Ik vind het toch raar dat zij met een kapitalist op stap gaat,
en dat dat goed gaat.
Montyn: Ja, toen zij op reis ging is haar ook gezegd dat zij met dit soort
mensen in contact zou komen. Zij had een valse pas, perfect nagemaakt,
van een Thaise onderdaan, want zij moest zich vrij kunnen bewegen. Haar
was ook helemaal verteld hoe een Thaise zich gedraagt en dat ze veel bui-
tenlanders zou zien. Ze was ook voorbereid op de hoerenwereld van Bang-
kok en op het feit dat ze ongetwijfeld westerlingen met Thaise meisjes
zou zien lopen. Ze moest doen of ze dat allemaal heel normaal vond. Zo
gedroeg zij zich ook, toen ze dat voor het eerst samen met mij zag, maar
ondertussen greep het haar vreselijk aan.
Vraagsteller Maar ze had die zelfbeheersing dus wel.
Montyn: Nou en of.
Vraagsteller: Maar zijn ze toch niet zo dom ...
Montyn: Nee, dierlijk, instinctmatig, ze zijn op zelfbehoud uit. Ze hande-
len niet vanuit de rede, maar puur op instinct, als een wolf. Dit is goed,
dat is gevaarlijk; dit kan ik doen, dat kan ik niet doen; die persoon moet
ik zien als neutraal - want vrienden bestaan niet, er zijn hoogstens land-
genoten.
Vraagsteller: En kunt u haar drang tot overleven verklaren?
Montyn: Nee, ik heb me niet in haar verdiept met behulp van de wetten
der psychologie benaderd, als iemand die therapie nodig heeft. Ook uit
zelfbehoud, heb ik haar benaderd als een verschijnsel, als een voorbeeld
van iemand die dit allemaal meegemaakt heeft. Dus bijna klinisch, heel
afstandelijk ook.
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Een katholieke opvoeding

Vraagsteller: Is er van de oude boeddhistische cultuur van Zuidoost Azie
nog iets terug to vinden bij Roumpha?
Montyn: Nou, zij was van huis uit katholiek. Misschien was van het
boeddhisme wel iets aanwezig in bepaalde handelingen, maar dat heeft to
maken met de leefcultuur van Azie in het algemeen. Ze was katholiek,
maar dat ontkende en verwierp ze. Zij was opgevoed bij de Franse non-
nen in Phnom Penh. Daarover stelde ik haar wel vragen. Wat deed je
daar? Ging je naar de mis? Zij wou dat woord helemaal niet horen, maar
ik zag aan haar ogen dat ze het herkende. Op de tiende dag verraadde zij
zichzelf. We hadden een nogal heftig gesprek. Meestal spraken we samen
Thais, soms Engels dat zij gebrekkig kende. Maar toen gooide zij er plot-
seling twee Franse woorden tussendoor, iets van "mais oui". Ik zei: "Goh,
die nonnen hebben je dus toch wel iets geleerd". Toen vertelde zij dat zij
zes jaar lang Frans had geleerd, maar dat zij het sinds haar negende jaar
niet meer gebruikt had. Eerst wilde ze geen Frans spreken, maar na drie
dagen ging het al weer vloeiend. Echt ongelofelijk. Dat was wat gemakke-
lijker praten, want ik heb kleintjes die op een Franse school zitten.
De taal was blijven hangen, maar de gedachten achter het onderwijs niet.
Ik vroeg haar: "Moesten jullie ook drie keer per dag bidden?" Want bij de
nonnen was het nogal streng. Maar dat soort dingen had zij helemaal uit
haar gedachten gebannen. Ik kreeg er niets uit.

De dood van Roumpha's ouders

Vraagsteller: Roumpha maakt nu zelf deel uit van de groep die haar ou-
ders heeft vermoord. Hoe vindt zij dat?
Montyn: Zij zit daar helemaal niet mee. Haar ouders waren ook niet ver-
moord, maar terechtgesteld. Zij vond het een volkomen rechtmatige daad,
want zij hadden haar een totaal verkeerde opvoeding gegeven, ver van het
Cambodjaanse denken af.
Vraagsteller. Dus het beeld dat wi j hebben van de ouderlijke band, kent
zij niet?
Montyn: Misschien wel, maar zover ben ik niet gekomen met mijn vragen.
Ik ken haar pas zeven weken. Ze was natuurlijk enorm geblokkeerd. Je
kreeg haar het beste aan het praten door haar een cultuurshock to geven.
Alleen onder bepaalde omstandigheden in Bangkok, met een ontiegelijke
hoeveelheden bier op - het was een heel klein clank tenger meisje, maar
veertig pilsjes draaide zij haar hand niet voor om als ze eenmaal de smaak
to pakken kreeg - dan ging zij praten.
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Contact met de vi jand

Vraagsteller: Roumpha handelt - heb ik het idee - nogal inconsistent: Ze
is van jongs of aan getraind met ijzeren discipline en zij behoort tot het
'gestaalde partijkader'. Je verwacht van die mensen een enorme zelfdisci-
pline, zodat zij zich gedeisd houden als zij zo'n vertrouwelijke missie
moeten uitvoeren. Nu komt u in een restaurant naast haar to zitten en er
ontwikkelt zich een gesprek. Ik zou in haar plaats geen woord gezegd
hebben of iets gesist hebben van: "Lazer op, vuile kapitalist".
Montyn: Dat heeft ze me ook wel eens gezegd ja.
Vraagsteller: Vervolgens is ze met u meegegaan op een hele tocht, is ze
vreselijk gaan huilen - wat ik helemaal niet begrijp van zo iemand: zijn
er dan toch nog menselijke emoties heel diep verborgen? - en heeft zij u
nota bene haar geheime missie verraden dat ze negenduizend dollar op zak
had - nou dat zou ik zelfs op een niet geheime missie aan niemand vertel-
len. Dat is niet consistent he? Als een van haar vriendjes daar achterkomt,
gaat zij onmiddellijk voor de bijl - lijkt mij. Daar hebben ze geen enkele
moeite mee.
Montyn: De laatste drie jaar is het kader van de Rode Khmer omgeschoold
- zou je kunnen zeggen. Ze moeten nu rekening houden met het feit dat
zij in contact kunnen komen met andersdenkenden - laat ik het even zo
noemen - om het ideaal van de Rode Khmer to verwezenlijken. Daar
hoort ook bij het contact met de buitenwereld. Dat was voor die tijd ab-
soluut taboe. Zij was niet de enige die naar Bangkok mocht; er waren er
nog twee, helemaal gescreend. En zij zag mij wel degelijk als een vijand,
maar wel als een aardige vijand, zoals ze later zei. Maar contact met Thai-
se mensen - er waren vooral veel Thaise militairen om ons heen - daar
peinsde ze niet over. Onze band was - en daar was ze toch ook we] mens
genoeg voor - de liefde voor Cambodja. Ik ken dat land heel erg goed,
ben er lang geweest. En dat was de aanleiding voor ons gesprek.
Vraagsteller: Maar wat verstaat zij onder haar land? De bomen en de vo-
geltjes, maar de mensen kennelijk niet, want die slacht ze onbarmhartig
af.
Montyn: Ja, die zijn voor haar volkomen van ondergeschikt belang. Toch
merkte ik bij de laatste ontmoeting dat zij zich vragen ging stellen. Zij
vroeg bijvoorbeeld aan mij: "Wat gebeurt met mij als ik nu bij je blijf?".
Ik vroeg gelijk: "Ga je deserteren?". Zij was in zekere mate verliefd op
mij, en ik geloof als ik toen gezegd had "Okay, je gaat met mij mee" dat
ze misschien weggelopen was. Misschien... Maar dat heb ik niet gezegd.
Ik moet er niet aan denken trouwens. In ieder geval is ze er wel mee be-
zig.
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Vraagsteller: Ze is dus toch een beetje aan het twijfelen. Dat is interessant
to horen.

Fanatisme 1

Vraagsteller: De grenzeloze toewijding, je kunt ook zeggen het fanatisme,
waarmee Rode Khmer-strijders to werk gaan, is die to vergelijken met de
Japanse kamikaze-piloten en andere Oosterse gevechtseliten? Is daar in
cultureel opzicht een parallel to trekken?
Montyn: U vraagt nu speciaal naar Japan, maar als je de geillustreerde
tijdschrif ten of televisiebeelden bekijkt, zie je dat in de hele wereld kin-
deren voor een ideaal geronseld worden. Kleine kinderen die zeggen voor
religieus of nationalistisch ideaal to vechten. Dat gebeurt zowel in Iran als
in San Salvador, en misschien ook hier in Europa, kijk maar naar Joego-
slavie nu. Het is dus niet een typisch Aziatisch verschijnsel.
Sommige mensen blijven heel lang kind, dus gemakkelijk zo gek to krij-
gen dat ze een geweer pakken. Als de dienstplicht in plaats van op 18 jaar
was gesteld op 60, dan zouden er minder oorlogen zijn in de wereld.

Fanatisme 2

Vraagsteller: Meneer Montyn u stelde de vraag hoe de Rode Khmer-aan-
hangers zover kunnen gaan in hun fanatisme. Psychologisch is dat goed
to verklaren. In de eerste plaats zijn mensen van de leeftijd die u noemde
erg makkelijk to beinvloeden. Ten tweede: bij een totale isolatie van de
buitenwereld geloven zij in die ideeen. Ik zal u een voorbeeld noemen:
Noord-Korea. Het is een van de laatste totalitaire dictaturen op aarde. De
mensen hebben een gemiddeld inkomen dat tot de laagste van de wereld
behoort en toch zijn zij er stellig van overtuigd dat zij in een paradijs
leven. Hoe komt dat? Ze kunnen geen buitenlandse radio of televisie ont-
vangen en hebben verder ook geen enkel contact met het buitenland. Als
dat een tijd wordt volgehouden, kun je mensen alles laten geloven. Een
derde reden: als je iemand heel streng behandelt, hem verdrukt en afran-
selt, en hem dan op een gegeven moment een klein beetje vriendelijkheid
betuigt, is hij je eeuwig dankbaar. Neem bijvoorbeeld de gijzeling door
de Molukkers. Zij hebben de gijzelaars enorm mishandeld, maar toch
kregen die mensen in de trein een zekere sympathie voor die Molukkers.
Waarom? Omdat ze na een aantal dagen eindelijk iets to eten kregen.
Dit zijn drie van de factoren die tot een dergelijk fanatiek idealisme kun-
nen leiden. Het is bijzonder moeilijk zoiets to doorbreken, zeker wanneer
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het op jongere leeftijd tot stand komt. Een paar gesprekken alleen bren-
gen daar geen uitkomst.
Montyn: Nee, dat geloof ik ook. Dank u.

Fanatisme 3

Vraagsteller: Ik merk dat bijna iedereen hier moeite heeft om de gedach-
tengang van die mensen daar to volgen.
Montyn; Ik ook!
Vraagsteller: Nou, ik niet. Mag ik het u uitleggen? Wie gingen er vanuit
de Sowjet-Unie naar de westelijke wereld? De geheide communisten,
waarvan men wist dat ze, al kwamen ze in contact met al onze 'zegenin-
gen', toch als goed communist terug zouden gaan. In de tijd van Stalin
werden daar mil joenen mensen omgebracht en volgens de communistische
leer - u kunt niet communistisch denken, dat is uw fout, ik wel - was dat
zeer rechtmatig, want "der Partei hat immer Recht". Zo is het ook bij de
Rode Khmer. En sterker nog, wij Westerlingen denken dat de bekente-
nissen van de veroordeelde communisten allemaal zijn afgeperst. Dat
kwam voor, maar een groot van de overtuigde communisten waren er van
overtuigd dat zij zelf een fout hadden gemaakt tegen de communistische
doctrine en dat zij het dus verdiende om doodgeschoten to worden. Het
is voor u heel moeilijk in die geest to denken, maar zo ligt de zaak.

Vrijwilligers en dienstplichtigen

Vraagsteller. Ik wil iets vragen over de beleving van gevechtshandelingen.
Is er wat dat betreft een onderscheid to maken tussen mensen die vrijwil-
lig of verplicht naar het front gaan?
Montyn: Nou, zover ik dat kan bekijken in de legers, die ik gezien of
meegemaakt heb, is er geen verschil. Het geestelijke vermogen om een
oorlog to verwerken kan bij de een sterker zijn dan bij de ander. Een
dienstplichtige kan veel fanatieker worden dan een beroeps, die vaak ook
niet weet waar hij voor tekent.
Vraagsteller: Komt dat door de oorlogsomstandigheden dat je het verschil
wegvalt?
Montyn: Nou wat vooral belangrijk is, is natuurlijk de motivatie waarom
iemand een geweer pakt en op een ander gaat schieten. Ook in gevechts-
handelingen kan dat zijn uit directe noodweer. Je kunt je niet voorstellen
wat dat is als je nooit hebt meegemaakt. Ik heb het ook bij andere gezien.
Mensen die je absoluut niet in staat acht tot zo'n 'heldendaad', een of

54



ander jochie of meisje, dat plotseling vi jftien zwaarbewapende tegenstan-
ders uitschakelt. Terwijl een ander er als een soort Rambo uitziet en bij
het eerste schot snikkend wegduikt en niet meer opstaat. Er is geen maat-
staf voor.

De roman van Kooyman

Vraagsteller Ik heb de roman van Kooyman over uw leven gelezen en het
viel me op dat u daarin vanaf het moment dat u aan de oorlog bent gaan
deelnemen absoluut geen emoties heeft. Dat komt pas veel later terug.
Heeft u het ook werkelijk zo ervaren?
Montyn: Nou kijk, om to beginnen ben ik niet de schrijver van het boek.
Kooyman heeft mij verteld dat hij de emotie erbuiten heeft gelaten zodat
de lezer die er zelf in kan leggen. Net als bij een abstract schilderij waar-
bij je je eigen dingen kan beleven, zo heeft Kooyman dat boek geschre-
ven, heel academisch, maar dat is zijn stijl van schrijven. Eerlijk gezegd
gaan de emoties wat mij betreft ook weinig mensen aan; die vertel ik al-
leen of en toe aan iemand, in een bepaalde bui.
Vraagsteller Herkent u zich in het boek?
Montyn: Ik ben blij dat het geschreven is. Ik heb van die kleintjes en al-
leen al voor hen is het de moeite waard om een beetje zelf to voorschijn
to komen, met alle risico's van dien.
Vraagsteller. Zijn de feiten eigenlijk van u en de fantasie van Kooyman?
Montyn: Ja, de feiten zijn van mij. Alleen is maar een gedeelte gebruikt.
Het oorspronkelijke boek was negenduizend folio-vellen, 200 banden aan
beide kanten volgesproken. Daar hebben we twee jaar over gedaan. En
Dirk Kooyman heeft daaruit een soort selectie gemaakt, zodat het leesbaar
werd. Het eerste boek gaf een overdosis aan informatie; dat was veel to
veel; dat kon je niet allemaal verwerken. Ik zou het ook nooit hebben
herlezen allemaal. Dus uit het boek kunt u een hoop over mij to weten
komen, maar lang niet alles.
Vraagsteller: Vindt u het meer een roman of een biografie?
Montyn: Ik zie het noch als het ene noch als het ander. Het is een tijds-
beeld, een koel verslag van iemand die dat heeft meegemaakt. Ik vind dat
Dirk dat heel goed gedaan heeft.
Vraagsteller Ja, ik ook.
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Heimwee naar vroeger

Vraagsteller Heeft u wet eens heimwee naar uw jeugd? In het boek wordt
beschreven hoe u vrolijk rondloopt in Oudewater, hoe op zaterdagmiddag
de tijd stilstaat, hoe u het silhouet van uw vader bekijkt die zijn pijp nog
een keer aansteekt in het tuintje achter. Die zorgeloosheid, verlangt u daar
niet naar terug?
Montyn: Nee, absoluut niet. Ik kijk wel met waardering terug op mijn
jeugd, zoals ieder mens dat doet, maar niet met het idee van was ik nog
maar tien jaar. Ik ben eigenlijk veel meer bezig met wat er nu gebeurt en
wat we morgen gaan doen.
Vraagsteller: Een snort "pluk de dag".
Montyn: Ja, pluk de dag.

Heropvoeding

Vraagsteller: U heeft in een heropvoedingskamp gezeten, wat moet ik me
daarbij voorstellen? En wat voor invloed had dat op u?
Montyn: Een goede vraag. Het heeft niet gewerkt in ieder geval. We zaten
met jongens en meisjes onder twintig jaar in Katwijk in een klooster en
onze heropvoeding bestond eruit dat we buiten mochten solliciteren naar
werk en het geld dat we verdienden, moesten we afstaan aan het herop-
voedingsgesticht. En dan gauw een leuk meisje zoeken, verkering krijgen,
trouwen: dat was dan de heropvoeding. Er werd absoluut niet aan je ge-
sleuteld en niemand was ook bezig met het verleden; iedereen was blij dat
die oorlog afgelopen was. De enige heropvoeding kreeg je van je medepa-
tienten, zou ik haast zeggen. Er zaten tussen die vrij jonge mensen, vijf-
tien tot twintig jaar, zeer fanatieke nazi's. Ongelofelijk, daar heb ik ei-
genlijk pas voor het eerst gemerkt wat kadaverdiscipline inhoudt, zoals je
die ook bij Roumpha terugvindt. Daar heb ik ook eerst echt de Duitse fa-
natieke liederen gehoord. En die nazi's gingen ons vertellen hoe we eigen-
lijk moesten reageren op onze gevangenschap. Dus die heropvoeding was
heel dubieus. Ook de leiders die daar zaten, waaronder ook eaters, die
streken over je hoofd en zeiden: "Ja, je hebt tegen de communisten ge-
vochten, maar jullie hadden nog tien jaar moeten wachten". Nou, zoek het
dan maar eens uit. In ieder geval was ik er snel achter wie mijn vrienden
niet waren, die zie ik ook nooit meer terug. Dat was dus eigenlijk de her-
opvoeding.
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Verwerking

Vraagsteller: U hebt ontzettend veel meegemaakt, zoals nu dit verhaal met
Roumpha. Ik denk dat ik niet meer zou weten wat ik ermee aan moest. Ik
zou knettergek worden. Hoe verwerkt u dat nu zelf?
Montyn: Ik heb een heel kort antwoord op deze vraag: je kunt het niet
verwerken. Je kunt er hooguit mee leren leven. En dat is mij mogelijk ge-
maakt door de hele goeie mensen die ik om mee heen heb en ook door wat
ik ondervonden heb in Zuidoost-Azie. Ik ben geen boeddhist en zeker
Boeddha hoor, maar hun denken heeft mij een weg gegeven om verder to
gaan en ook om het werk wat ik doe daar, het werk met die vluchtelingen
en voor Amnesty, om dat door to zetten ook. Het heeft dus wel degelijk
zin om door to leven, maar het is weleens moeilijk ja.

Tekentaal

Vraagsteller: Uw kunstwerken hebben een duidelijk eigen karakter. Maar
wat zou er anders zijn als u niet dat oorlogsverleden had gehad?
Montyn: Ik weet het niet: de Jan Montyn zonder die oorlogen bestaat niet.
En mijn werk zie ik eigenlijk meer als een verslaggeving, dan als beel-
dende kunst. Het zijn altijd verbeeldingen van wat ik zie of meemaakt.
Dat geef ik door, niet in onze schrijftaal, maar in tekentaal. En van ande-
ren hoor ik dat ik daarbij een eigen taal gebruikt.
Vraagsteller: Maar meer specifiek kun je toch zeggen dat het betrekkelijk
vredige karakter van uw werk in contradictie is met uw heftige verleden?
Montyn: Als je in een tijd van destructie leeft, in wat voor vorm ook, dan
praat je daar onderling absoluut niet over. Je heb het over het overleven,
het verdergaan, een hoopvolle toekomstverwachting. In Cambodja ga ik
niet zitten vertellen over de vorige oorlog die je heb meegemaakt of over
een oorlog die nog moet komen, maar dan heb je het over hoe het thuis
was, wat je deed toen je klein en waar je lekker hebt gegeten. Je praat
over directe aanspreekbare plezierige dingen. Hoe is het met je verkering
of met je vrouw? Heb je kinderen? Noem maar op.

Indoctrinatie 1

Vraagsteller: Net als Roumpha had u al heel jong fanatieke ideeen; dat
heeft u misschien in haar herkend. U vraagt zich of hoe zij nu verder
moet, maar hoe bent u zelf van die ideeen afgekomen?
Montyn: Ik had een aantal heel goede vrienden om me heen, mensen die
mij gewezen hebben op wat er echt was. Zij had er maar eentje. Boven-
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lien is zij als kind geestelijk zo mishandeld - dat is mij niet gebeurd - dat
zij niet meer terug durft ook. Misschien zou ze nog wel willen, maar ze
is to ver heen. Ik heb vreselijk medelijden met haar als ik haar zo zie, als
ze huilt of lacht, maar je bent totaal machteloos, ook met mijn ervaring.
Je kunt haar aanhoren - dat is onze band: als het over de killing fields
gaat weten we allebei waar we het over hebben, daar zijn weinig woorden
voor nodig - maar iemand eruit halen, dat moet die persoon helemaal zelf
doen. Dat zij haar verhaal aan mij kwijt kon was al heel wat. Maar ze is
er nog steeds mee bezig. Laatst heb ik haar twee dagen gezien, toen heeft
ze nauwelijks gesproken. Dat vond ik geen slecht teken eigenlijk.

Indoctrinatie 2

Vraagsteller: Meneer Montyn, ik wil nog even terugkomen op de vorige
vraag. Roumpha vecht voor een ideaal dat volgens u en volgens velen in
deze zaal niet deugt. We hebben begrepen dat u in een soortgelijke situatie
hebt gezeten. Maar u bent niet blind geweest voor de buitenwereld. Is
daar in zijn algemeenheid lets over to zeggen?
Montyn: Er is natuurlijk een kardinaal verschil tussen haar achtergrond en
de mijne. Ik heb geen politieke indoctrinatie gehad, zij wel. Ik ben wel
opgevoed met het calvinistisch denken, waar wij allemaal wel iets van
mee hebben gekregen - twintig eeuwen Christendom gaan je niet in je
kouwe kleren zitten - maar dat was alles. Ik ging niet vechten voor een
ideaal, ik had een heel andere reden om stomweg van huis weg to lopen.
Niet om een ideaal - voor zover je dat een ideaal kunt noemen - van het
nationaal-socialisme.
Vraagsteller: Maar hoeveel mensen vechten er dan in Cambodja voor het
ideaal en niet omdat ze van huis zijn weggelopen?
Montyn: De aanhangers van de Rode Khmer zijn allemaal idealisten, stuk
voor stuk. Van de twaalfjarigen - het klinkt absurd, ik weet het - tot en
met de gehaaide leiders die zo'n beetje mijn leeftijd hebben. En dagelijks
tussen drie en vijf uur zijn ze bezig met politieke indoctrinatie.
Vraagsteller En dat is een wezenlijk verschil met Nazi-Duitsland?
Montyn: Natuurlijk gebeurde dat ook in Nazi-Duitsland, maar ik heb dat
zelf nooit meegemaakt. Ik heb geen politieke scholing gehad; dat is mi j
bespaard gebleven omdat ik bi j de marine zat. Daar waren ze daar to ro-
mantisch voor misschien.
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Van vechter naar redder

Vraagsteller: Misschien mag ik een onbescheiden vraag stellen. Waarom
doet het nobele werk wat u nu doet? Waarom bent u niet doorgegaan met
vechten?
Montyn: Nou dat is vrij eenvoudig. Ik woon in Thailand. Ik ben er gaan
wonen in 1950 toen het nog een paradijs was, zonder oorlog of zo. Maar
ik werd betrokken bij de oorlog in Vietnam, waar ik vrij vaak kwam.
Dorpen werden gebombardeerd en mensen vroegen je to helpen. Dan
vlucht je niet weg, maar ga je helpen. Het is hetzelfde als iemand waarvan
je houdt, waarop je verliefd bent of waarmee je bent getrouwd, ziek
wordt. Dan blijf je er toch ook bij en loop je niet weg. Dat is de enige
reden waarom ik daar ook een poot uitsteek. Maar ik doe ook tijden hele-
maal niks, hoor. Net als die mensen daar, onder een palmboom zitten met
een kist pils naast me, gewoon aan het werk. Het dagelijks leven gaat
gewoon door. Het is niet voortdurend een hel om je heen. Maar er is een
snort solidariteit met je medemensen: als je iets doen kunt, clan doe je
dat... Het is geen verplichting, ook voor mij niet, maar waarom zou je dat
niet doen?
Vraagsteller: Maar daarvoor was u een vechter. Vanwaar die omslag? En
op welke punten? En waarom?
Montyn: Oei, zo klinisch bekijk ik mezelf niet. Ik ben niet languit op een
bed gaan liggen om mezelf daarover uit to horen. Het is de voortgang in
mijn leven; in ene gebeurde me dat.

Werken voor Artsen zonder Grenzen

Vraagsteller: Kunt u ons iets vertellen over uw werk voor Artsen zonder
Grenzen?
Montyn: Ja, in Thailand zitten de Artsen zonder Grenzen uit Zwitserland,
Frankrijk, Belgie en ook Nederland. Een aantal artsen die - min of meer
vrijwillig: ze krijgen haast geen geld - inspringen in de moeilijkste gebie-
den, waar veel mijnen liggen en dus veel ongelukken gebeuren, maar ook
waar gevochten wordt, zoals aan de Cambodjaanse grens. Deze artsen
hebben medicijnen nodig; die worden overal ter wereld ingezameld. Het
transport moet begeleid worden, want er zitten dingen bij die onderweg
verzorgd moeten worden. Morgen doe ik een zending. Daar zitten ook
verboden dingen bij, zoals morfine, dus ik overtreed daarmee de Opium-
wet. Als ze me pakken kan ik wel twintig jaar gevangenisstraf krijgen.
Het komt voor dat Franse medicijnen terecht komen bij een Duitse afde-
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ling. Omdat ik beide talen beheers, zit ik daar dan soms als een bijziende
apotheker op een boomstam een week lang bijsluiters to vertalen. Als je
dan teruggaat - dat was vooral tijdens de oorlog daar - dan neem je ge-
wonde kinderen mee, die niet alleen kunnen reizen omdat ze napalmver-
wondingen hebben of nu op een mijn zijn gelopen. Het land is namelijk
bezaaid met mijnen. Alleen al in het gebied waar ik zelf woon, stappen
zo ongeveer honderd mensen per maand op een mijn; die zijn dan een of
twee benen kwijt. Die mensen worden naar speciale ziekenhuizen ge-
bracht - als het ernstig is zelfs naar New York of Kopenhagen - en dat
moet onder begeleiding gebeuren. Daarnaast heb je politieke vluchtelin-
gen, mensen die gevangen hebben gezeten en die nu - in plaats van boat-
people to spelen - met hun familie, waaronder grootouders en in kampen
geboren kinderen, het land uit mogen. Zij gaan bijvoorbeeld naar Canada.
Iemand moet hen wegbrengen; daar zijn vrijwilligers voor. Ik staat op de
lijst, een aantal maanden per jaar, want ik beperk me omdat ik ook mijn
eigen werk nog wil doen.

Leven met ellende

Vraagsteller: Ik hoop eigenlijk iets van u to kunnen leren. Ik heb zelf
vaak nogal moeite met de wetenschap van alle ellende die er op de wereld
is. Wat ik daarover in de krant lees of op de televisie zie, is zo schokkend
en houdt me zo bezig dat het me of en toe belemmerd om gewoon mee to
doen met het dagelijks leven. En ik verbaas me erover dat u de kracht
heeft om met de wetenschap van die ellende toch door to leven, dus bij-
voorbeeld op een terrasje to zitten en een pilsje to drinken in de zon en
een mooi overhemd to kopen. Kunt u een beetje aangeven hoe we daar
mee om moeten gaan?
Montyn: Ja, ik denk dat we allemaal leven tussen hel en paradijs: daar
moeten we het mee doen. Je moet ook beide proberen to aanvaarden. Ge-
luk dat vind je iets vanzelfsprekends, dat pik je. Ongeluk, verdriet, noem
maar op, dat moet je toch met dezelfde waardebeoordeling in je zelf pro-
beren to verwerken. Een soort balans vinden tussen - ja, extreem gezegd -
tussen goed en slecht zodat je alles kunt omvatten eigenlijk in je leven.
Dat is ook je taak, want je bent niet alleen, je hebt mensen om je heen
waar je van houdt, zoals je familie en je hebt ook een verantwoordelijk-
heid tegenover jezelf. Je kunt natuurlijk de rest van je leven gaan zitten
snikken in een hoekje, maar ja, dat is natuurlijk een hele gratuite opstel-
ling ten aanzien van het wereldleed. Als je dan zo bewogen bent, doe dan
iets. Niet dat ik een goed voorbeeld ben, no way, absoluut niet.
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Vraagsteller Maar wordt u dan woedend, als u die non-interesse hier in
de westerse wereld ziet en mensen die gewoon voor de consumptie en de
luxe leven?
Montyn: Nee hoor, ik ga ook graag naar de disco, als ik zelf de kans heb.
Vergeet niet dat de mensen die in de meest grote ellende zitten, bijvoor-
beeld in Cambodja, ook niet liever willen dan op een terrasje zitten en
een mooi overhemd kopen. Als ik dat nalaat, krijgen zij dan? Nee, dat is
niet zo.
Vraagsteller: Maar wel als we het allemaal zouden laten, denk ik dan heel
idealistisch.
Montyn: Maar ja, dan moet je de zendeling gaan spelen. Probeer het eens.

Zoeken naar spanning

Vraagsteller Ik heb het gevoel dat u zoveel hebt meegemaakt en in onvei-
ligheid bent opgegroeid, dat u blijft zoeken naar een soort spanningsveld.
Is dat zo?
Montyn: Nou kijk, ik vind het leven ontzettend spannend, ook zonder
oorlogen. Wat ik doe in Azie is ook gewoon mijn werk.
Het is een task die ik op mij genomen heb en dat heeft niets maken met
"Nou ga ik lekker spannende dingen doen. Kinderen door een mijnenveld
leiden of zo". Een chirurg die opereert is ook heel cool en niet emotioneel
bezig. Achteraf schrik je wel eens en ben je blij dat het goed afgelopen
is.
Spannend vind ik bi jvoorbeeld ook het maken van een prent of de ont-
moeting met een aardig persoon op een avond met vrienden. Iedere ge-
beurtenis heeft zijn eigen spanning. "Iedere dag heeft zijn eigen leed",
zeggen de calvinisten, maar dat vind ik niet. Iedere dag heeft zijn eigen
dingen, ieder ding heeft zijn eigen gevoel.
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Psychologie en oorlog
Jaap van Ginneken

Weinigen weten dat geestesveranderende middelen zoals marihuana en
LSD oorspronkelijk in de Westerse wereld zijn 'ontdekt' en onderzocht
voor militaire opdrachtgevers, en dat er bij deze experimenten met 'acid'
ook onschuldige slachtoffers zijn gevallen. Weinigen weten ook, dat amfe-
tamine en andere pepmiddelen veelvuldig werden verstrekt aan bommen-
werperbemanningen en raketbedieningspersoneel, en dat daarbij nogal
eens ongelukjes dreigden.l Deze voorbeelden uit de psychofarmacologie
zijn slechts enkele van de vreemde vormen van psychologisch onderzoek,
die in de afgelopen decennia blijken to zijn gedaan voor oorlogsdoelein-
den.

De Koude Oorlog is voorbij. De bewapeningswedloop tussen Oost en
West heeft alles met elkaar zo'n 45 jaar geduurd. Daarbij speelden niet
alleen fysici een grote rol, zo blijkt nu, maar ook psychologen. Zij testten
de recruten, selecteerden de officieren, adviseerden met betrekking tot de
organisatie van het leger. Er bestaan niet veel systematische overzichten
van deze betrokkenheid, maar toch wel een paar.

Riedesser & Verderber hebben bi jvoorbeeld een aantal jaren geleden een
geschiedenis van het vak geschreven onder de titel Die Aufrustung der
Seelen. Watson heeft een breed scala van psychologisch onderzoek be-
schreven, dat in verschillende Navo-landen is gedaan over War on the
mind. Marks heeft in de VS een monografie gemaakt over The Manchurian
candidate - The CIA and mind control. En zo zijn er nog wel enkele boe-
ken.
Maar de laatste jaren zijn er ook allerlei losse feiten en feitjes bekend

geworden, verspreid over tijdschriften en kranteartikelen. In het kader
van affaires en schandalen, maar ook bij parlementaire enquetes en
rechtszaken. Het blijkt dat er op dit terrein zeer veel onderzoek is gedaan,
waarover weinig is gerapporteerd. Volgens de genoemde Watson wordt er
bijvoorbeeld in de Atlantische wereld gemiddeld iedere dag (!) een nieuw
researchpro jest over militaire psychologie afgerond. Daaronder zitten heel
banale en heel sensationele. Het is zeker teveel om in een enkele lezing op
to noemen. Daarom hier en nu alleen een bloem-lezing uit enkele van de

1. Zie resp. het hierna genoemde boek van John Marks, en dat van Peter Watson.

63



meest verbazingwekkende voorbeelden. Eerst met betrekking tot de psy-
chologie van mensen, en dan met betrekking tot de psychologie van die-
ren.2

Beelden, geluiden en geuren

Een van de oudste velden is natuurlijk dat van de experimentele psycho-
logie en de psychologische functieleer. Er blijken in de loop der tijd aller-
lei vormen van zintuiglijke waarneming onder de loep genomen to zijn bij
het bedenken van nieuw wapentuig. Met het oog op zowel de bediening,
als de uitwerking ervan. Visuele waarneming: van speciale uitrusting voor
nachtgevechten bij pikkedonker, tot aan verschillende varianten op de
'stun gun' en de lichtflitsgranaat - die commando's een kort overwicht
geeft bij verrassingsacties. Auditieve waarneming: van de ontwikkeling
van indringende waarschuwingssignalen, tot aan vormen van psychotroni-
sche oorlogvoering met ultrageluid - dat de tegenstander mentaal desta-
biliseert. Geuronderzoek: van het zoeken naar de meest effectieve midde-
len tot de intimidatie van tegenstanders, tot aan de ontwikkeling van sen-
sors voor landmijnen en 'smart bombs' - die doelwitten zouden kunnen
onderscheiden naar etnische groep en eetcultuur.

Inmiddels richt veel van het onderzoek zich op de snelheid en nauwkeu-
righeid van bijvoorbeeld de cognitieve informatieverwerking, bijvoor-
beeld bij de bestuurders van gevechtsvliegtuigen. Bij een science-fiction-
achtig onderzoek werd gezocht naar mogelijkheden om de reactietijden
to bekorten door de bediening van het toestel via elektroden rechtstreeks
to koppelen aan het hoofd, het gezicht of de hersenen.

Neurotische leiders

Ook de testleer en psychodiagnostiek leverden hun bijdrage. Zo werden
persoonlijkheidstests gebruikt om pathologische killers onder langgestraf-
ten to vinden, die dan achter de vijandelijke linies konden worden'vrij-
gelaten' om riskante opdrachten uit to voeren. Wat dat betreft is het be-
kende begin van de film Rambo ontleend aan reele feiten. Maar veel ver-
bazingwekkender is de ontwikkeling van hele nieuwe methoden van psy-
chodiagnostiek-op-afstand.

2. Het eerste deel verschijnt in Augustus 1992 in de Nieuwsbrief van de Nederlandse Vereniging
voor Medische Polemologie, het tweede deel in Juni 1992 in het maandblad Psychologie.

64



Tijdens de Tweede Wereldoorlog en tijdens de Koude Oorlog werd na-
melijk naarstig gewerkt aan procedures om de persoonlijkheid en reacties
van vijandelijke leiders to doorgronden. Men verzamelde biografische
gegevens, hield interviews met vroegere bekenden en probeerde zo poli-
tiek-psychologische portretten to maken: van Hitler en Stalin, van Mao en
Castro, en ongetwijfeld tegenwoordig van Saddam en Khadaffi.

De laatste decennia namen vooral indirecte vormen van data-verzame-
ling een hoge vlucht. Men ging geimproviseerde toespraken analyseren op
betekenisvolle woordcombinaties (bijv. met 'vader' en 'moeder', of met
'autoriteit' en'conflict'). Men ging de banden ervan afluisteren op moge-
lijke Freudiaanse versprekingen. Al bij de gesprekken tussen Kennedy en
Chroesjtjov draaide achter de schermen een Voice Stress Analyzer mee.

Bij de verdere opkomst van film en tv kwam ook beeldmateriaal in gro-
tere hoeveelheden ter beschikking. Niet alleen probeerde men er door
liplezen achter to komen wat mensen buiten het bereik van de microfoons
eigenlijk tegen elkaar zeiden, maar ook kreeg de gelaatsanalyse een nieu-
we impuls. Enerzijds zocht men naar duurzame trekken die zouden kun-
nen wijzen op bepaalde karaktereigenschappen. Anderzijds keek men naar
momentane uitdrukkingen en probeerde daaruit de precieze gemoedstoe-
stand of to leiden.

Ook medisch-psychiatrische overwegingen spelen daarbij uiteraard een
grote rol. Niet alleen probeerde men leiders bij hun verblijf in het buiten-
land of to luisteren en to bespieden, maar ook verzamelde men afval en
uitwerpselen om to achterhalen wat wellicht iemands ziekten of kwalen
waren. Als dergelijke leiders lang in hun eigen land bleven, liet men be-
zoekers zo goed en zo kwaad als het ging dergelijke gegevens verzamelen.
Toen een Amerikaanse hoogwaardigheidsbekleder bijvoorbeeld eens een
bezoek aan Breznjev bracht, had hij een speciale pleister in de palm van
zijn hand. Bij de begroeting nam deze minuscule zweetsporen van de an-
der op, die achteraf in het laboratorium werden geanalyseerd op aanwij-
zingen voor lichamelijke of geestelijke afwijkingen.

Tezelfdertijd probeerde men algemene profielen to ontwikkelen van
autoritaire of totalitaire leiders. Hetzelfde gebeurde ten aanzien van revo-
lutionairen en terroristen. Ti jdens onderhandelingen probeert men hun
vastberadenheid in verschillende fasen to testen volgens beproefde proce-
des. Ooit hoorde ik een lezing van de chef van de veiligheidsdienst van
het Witte Huis, die zei dat men zelfs van iedere nieuwe president een
psychologische analyse maakte - om zijn sterke en vooral zwakke punten
bij dreigende aanslagen op to sporen. Nixon liep bi jvoorbeeld extra gevaar
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door zijn neiging demonstranten to provoceren, Carter was steeds een
gemakkelijk doelwit als hij de pakjes van zijn vrouw droeg.

Maar hoe zit bet dan met de klinische psychologie, de psychotherapie en
andere behandelingsmethoden: die gewoonlijk worden gebruikt om men-
sen weer in orde to krijgen, maar ook voor bet omgekeerde toepasbaar
zijn? Hoe werken bet waarheidsserum en de leugendetector? Hoe werkt
hersenspoeling, en hoe worden krijgsgevangenen murw, zelfs zonder fy-
sieke mishandeling? Hiernaar werden tientallen onderzoeken gedaan. Het
beroemde experiment van Zimbardo met studenten in de bewakers- en
gevangenenrol blijkt bijvoorbeeld achteraf betaald door de Marine inlich-
tingendienst.

Moreel en bijgeloof

Ook de sociale psychologie droeg haar steentje bij. Groepen werden in de
waan gebracht dat hun vliegtuig neerstortte of dat een kernoorlog was uit-
gebroken - alleen om to zien hoe ze zouden reageren. Nog veel belangrij-
ker was de psychologische oorlogvoering: the battle for the hearts and
minds of men'. In vrijwel alle landen ter wereld wordt doorlopend geheim
opinie-onderzoek gedaan - ook in Nederland. Op basis daarvan wordt dan
een voorlichtingsbeleid ontwikkeld, om bepaalde zaken onder de aandacht
to brengen, en andere eruit weg to houden. Daarbij was ook veel aandacht
voor taal- en betekenisverschillen. Het beroemde onderzoek naar de
'semantische differentiaal' ontving bijvoorbeeld financiering van een
stichting, zonder dat de psycholoog Osgood wist dat dit een CIA mantel-
organisatie was.

Tenslotte werd ook de cultuur- en godsdienstpsychologie op velerlei ma-
nieren ingeschakeld. Er werd gezocht naar breuklijnen in vreemde
gemeenschappen, die konden worden benut bij destabiliserings-inspan-
ningen. Zo bijvoorbeeld in bet omstreden project Lancelot , dat vooral op
Latijns Amerika betrekking had. Ten aanzien van monolitische maat-
schappijen zoals Noord Korea werd onderzocht, of de georganiseerde
misdaad kon worden geinfiltreerd en gebruikt. Geen middel werd onbe-
proefd gelaten.

De Amerikaanse diensten hebben daarnaast uitvoerige files met de de-
tails van alle geloven en bijgeloven die mogelijk relevant zijn. De CIA
ondervroeg haar nieuwkomers bij voorkeur in 'Gebouw 13' om ze extra
zenuwachtig to maken. Bi j een stammenopstand in Zuidoost-Azie werd
ooit getracht vanuit een helikopter angstwekkende filmbeelden op laag-
hangende wolken to projecteren, en tegelijk geluidsversterkers op de val-
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lei to richten. Soortgelijke scenes in de film Apocalypse Now zijn dan ook
deels op de werkelijkheid geinspireerd. Het Pentagon heeft verder com-
puter-kalenders met psychologisch geschikte en ongeschikte data voor
interventies in iedere regio: waarop mensen minder waakzaam zijn, of
leiders langdurig afwezig zijn. Niet voor niets zijn er altijd zoveel verras-
singsacties ondernomen aan de vooravond van Kerstmis en Nieuwjaar,
van Tet en Yom Kippoer.

I

Zielsuittreding voor spionage?

Inmiddels beginnen ook in Oost Europa de archieven open to gaan, en zal
het interessant zijn om to zien wat daar in de loop der jaren aan buitenis-
sig psychologisch onderzoek voor oorlogsdoeleinden is gedaan. Volgens
hardnekkige geruchten zouden in de Sovjet Unie bijvoorbeeld grote door-
braken zijn bereikt met parapsychologisch onderzoek. Volgens sommigen
zou men er ver gevorderd zijn met het gebruik van hypnose, buitenzin-
tuiglijke waarneming en zelfs 'zielsuittreding' voor spionagedoeleinden.

Volgens anderen zijn dat echter praatjes voor de vaak die zowel door de
Russen als door de Amerikanen in omloop zijn gebracht, om de tegenpar-
tij to misleiden. En to verleiden tot grote 'inhaalmaneouvres'en research-
programma's die dan uiteindelijk niets op blijken to leveren. Want de hete
en koude oorlog blijven natuurlijk een eeuwig spiegelgevecht, waarin
waarheid en fictie moeilijk van elkaar to onderscheiden zijn ...

Na deze eerste helft van mijn verhaal, met een bloemlezing van buite-
nissige voorbeelden uit de psychologie van mensen, nu de tweede helft
van mijn verhaal met een bloemlezing van buitenissige voorbeelden uit de
psychologie van dieren. Ik zal die voorbeelden verdelen naar drie legeron-
derdelen: de gevederde luchtmacht, de behaarde landmacht en de
geschubde zeemacht.

De gevederde luchtmacht

Navrant genoeg is uitgerekend een van de bekendste vredessymbolen ook
een van de oudste oorlogsinstrumenten. Postduiven speelden door de eeu-
wen heen een grote rol: van de Nederlandse Opstand tegen Spanje, tot aan
de Frans-Duitse Oorlog. Zij konden namelijk bij een beleg over de vijan-
delijke linies vliegen, en bondgenoten informeren. Tijdens de Eerste We-
reldoorlog waren er zo bi jvoorbeeld dertigduizend postduiven onder de
wapenen.
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Omdat de luchtvaart toen nog in de kinderschoenen stond, werden som-
mige daarvan ook al toegerust met mini-camera's, om spionagefoto's van
de vijandelijke posities to maken. Tijdens de Tweede Wereldoorlog on-
derhield het Franse verzet door middel van zeventienduizend postduiven
contact met de Britse bondgenoten.3 Een daarvan bracht zo bij een enkele
missie niet minder dan vijfhonderd uiterst belangrijke en geheime docu-
menten op microfilm over Het Kanaal.

Weinigen weten dat ook de vroege experimenten van de behaviorist
Burrhus Skinner met duiven deels voor militaire doeleinden werden uitge-
voerd. Hij ontdekte daarbij tussen 1939 en 1944 onder meer, dat duiven
vanuit de lucht heel goed natuurlijke objecten kunnen onderscheiden van
door mensenhanden gefabriceerde. Hij kreeg dan ook legersubsidie om uit
to vinden of dit gegeven kon worden gebruikt om bijv. schepen of tanks
op to sporen, en het vuur daarop to helpen richten.4 Deze zelfde bevin-
ding werd in de jaren zestig opnieuw door de Israeli's toegepast voor de
woestijnoorlog. Duiven werden uitgerust met minuscule radiozendertjes
en getraind om Arabische tankkolonnes to volgen.s

Tegenwoordig is het natuurlijk vooral de luchtmacht die veel met vogels
to maken heeft, net als de marine veel met vissen to maken heeft: ten
goede en ten kwade. Binnen het bewakingssysteem van luchtmachtbases
en atoomwapens spelen zo uitgerekend'domme' ganzen nog steeds een rol:
omdat ze bij het ontdekken van vreemde indringers een vreselijke herrie
maken.

Omgekeerd hebben zowel civiele als militaire vliegvelden ook vaak over-
last van vogels. Als ze in de straalmotoren gezogen worden, kunnen er
serieuze ongelukken gebeuren. Men heeft al van alles geprobeerd om ze
weg to krijgen: van ultrageluid tot gif. Een middel blijkt nog altijd supe-
rieur: het enige tijd loslaten van een gedresseerde valk. Binnen de kortste
keren is de lucht dan helemaal gezuiverd van de vreedzamer soortgenoten.

Er is nog een ander curieus voorbeeld van vliegende helpers, dat ik hier
wil bespreken. Een aantal jaren geleden werd bekend, dat de Verenigde
Staten na Pearl Harbour geruime ti jd hebben gewerkt aan een zeer geheim

3. Volgens een speciale aflevering van het tv -magazine Animalia, uitgezonden door het Franse
net A2.
4. Zie o.m. J. Marks, The search for the Manchurian candidate - The CIA and mind control, New
York, Times Books 1979.
5. P. Watson, War on the mind - The military uses and abuses of psychology, Harmondsworth (UK),
Penguin 1980, p. 22.
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project, 'Operation X-Ray'. Het was ontwikkeld door de arts Lyle Adams,
die een studie van vleermuisgedrag maakte - in de staten New Mexico,
Texas en Arizona. Later kreeg hij hulp van de bioloog Donald Griffith en
de chemicus Louis Fieser. Omdat vleermuizen bij koude in een snort win-
terslaap geraken, bleken ze makkelijk in een soort containers to kunnen
worden vervoerd. Ze konden ook meermalen hun eigen gewicht aan ex-
plosieven meedragen.

In de Amerikaanse woestijn werd een compleet Japans stadje nage-
bouwd, met veel houten wanden en papieren ramen. De gekoelde contai-
ners werden daarboven 's nachts aan parachutes afgeworpen, en openden
zich vanzelf als ze op de grond neerkwamen. Naarmate de zon opkwam
en de temperatuur steeg ontwaakten de dieren, en gingen op zoek naar
een donkere plek in de dichtstbijzijnde kelders of zolders.

Als ze vervolgens honger kregen, begonnen ze to knagen aan hun bagage.
De beveiliging van het napalmpakket sprong dan open, en ze veranderden
in een griezelig fladderende brandbom. Het namaakstadje brandde inder-
daad tot de grond toe af. Men was zeer tevreden. Niet alleen over het
fysieke aspect, maar ook over het verwachtte psychologische effect -
vooral bij 'een bijgelovig volk' als het Japanse.
Later bleek echter dat men de zaak toch niet helemaal in de hand had.

Sommige vleermuizen verspreidden zich namelijk over een gebied van
meer dan zestig kilometer. Ze nestelden zich in een naburig legerkamp,
zetten de auto van de generaal in lichterlaaie, en de gebouwen op het
vliegveldje. De gevleugelde bondgenoten bleken dus nogal onbetrouwbaar.

Nadat er zo minstens twee miljoen dollar was uitgegeven, en acht mil-
joen vleermuizen waren gevangen, werd de hele operatie daarom in 1944
to elfder ure afgelast.6Inmiddels had men in het'Project Manhattan' na-
melijk een veel beter alternatief: dat van de atoombommen die Hiroshima
en Nagasaki zouden vernietigen.

De behaarde landmacht

Rond de laatste eeuwwisseling werkte een groot deel van de eerste gene-
ratie dierpsychologen direct of indirect voor militair onderzoek. Het
zwaartepunt lag daarbij op het gedrag en de training van honden en paar-
den. Honden werden natuurlijk traditioneel voor opsporingsdoeleinden
gebruikt: van ongewenste mensen en stoffen.

6. Volgens een uitvoerig artikel in het blad American Heritage, samengevat in een AP-bericht
in de International Herald Tribune, 23 Maart 1982.
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Maar in de Eerste Wereldoorlog werden ze ook gebruikt voor een snelle
afvoer van gewonden (op wagentjes), en voor het ongemerkt doorkruisen
van de linies (met boodschappen). Verscheidene kregen daarvoor zelfs
militaire ridderorden: dood of levend. In de Tweede Wereldoorlog waren
er honden-parachutisten en honden-commando's. Het Russische leger
joeg hele roedels uitgehongerde en verwilderde honden op de Duitse troe-
pen af, bij voorkeur uitgerust met explosieven. Geallieerde deskundigen
trainden ook honden om mijnen onder de tanks van de As-mogendheden
to leggen.

In naoorlogse oorlogen zette zich die tendens voort. Tijdens de Frans-
Algerijnse oorlog van 1954 tot 1962 werden hele kudden schapen en gei-
ten de mijnenvelden ingejaagd, om die tot ontploffing to brengen en zo
vrij baan to maken voor de troepen. Bij de Indiaas-Pakistaanse oorlog van
1971 gebruikten de eersten apen verkleed als soldaten, zodat de laatsten
het vuur openden en hun posities prijsgaven.7 Maar dat heeft meer met
de psychologie van mensen dan met die van dieren to maken.

Daarnaast werden dieren natuurlijk van oudsher gebruikt als vervoer-
middel voor militairen en materieel. Er zijn zo tientallen of misschien wet
honderden militaire handboeken geschreven over het drillen van muilezels
en vooral paarden. De laatste maal dat ze in Europa massaal deelnamen
aan de gevechten was ti jdens de Eerste Wereldoorlog - waarin er dan ook
vele mil joenen sneuvelden of werden afgemaakt.

In koloniale oorlogen, vooral in West Azie en Noord Afrika, speelden
kamelen en dromedarissen nog Lang daarna een centrale rol. En tijdens de
Algerijnse oorlog baarden ze altijd veel opzien in de Franse parades op
Quatorze Juillet: in de provincie of zelfs op de modieuze Champs Elysees
in Pari js.

Verder zijn ook stieren in de loop der tijd als aanvalswapens gebruikt,
neushoorns en olifanten. Aan het eind van de laatste wereldoorlog werden
olifanten nog uit de Berlijnse Zoo gehaald om to helpen met puinruimen.
In Zuid Azie verschenen ze ook daarna nog op het oorlogstoneel. Maar
langzaamaan zijn de tijden veranderd.

De geschubde zeemacht

De strijd om de internationale hegemonie speelt zich niet langer zozeer op
het land af, als wet in het water. En in de naoorlogse periode heeft vooral

7. D. do M. Fremy, Quid, Paris, Laffont 1991, p. 189.
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de dierpsychologie voor marine- doeleinden een zeer hoge vlucht geno-
men. Daarbij zitten ook veel buitenissige toepassingen. Enkele jaren gele-
den werd bijvoorbeeld bekend, dat de CIA had gewerkt aan een plan om
otters to trainen. Deze zouden dan 's nachts in de Moskou rivier worden
losgelaten, om de Kremlin-riolen in to zwemmen en daar 'gegevens' to
verzamelen.

We weten echter ook dat er al sinds 1962 een grootscheeps programma
loopt rond het militaire gebruik van grotere waterdieren. Aanvankelijk
was het beperkt tot uiterst geheime proefstations bij Key West in Florida,
bij San Diego in California en bij Honolulu op Hawaii. Maar veel marine-
bases en oorlogsschepen in Noord Amerika en West Amerika beschikken
tegenwoordig over een eigen menagerie.

Aanvankelijk werden de dieren alleen ingeschakeld bij zoekacties. Het
kon daarbij gaan om het terughalen van torpedo's en raketten die bij oe-
feningen waren afgeschoten, om het opsporen van kernwapens en bom-
menwerpers die boven zee verloren waren (zoals bij Puerto Rico en Span-
je), of om het traceren van eigen of vijandelijke scheepswrakken of on-
derzeeers.

Met name zeeleeuwen bleken hierbij nuttig: makkelijk to trainen en to
transporteren. Maar die konden niet dieper dan anderhalve kilometer
duiken. Vanaf 1975 werden daarom in het kader van het project 'Quick-
Find' bruinvissen getraind om een baken op doelen aan to brengen, of
zelfs een koppeling met een kabel eraan. Later werd getracht daarvoor
walvissen in to schakelen, die zelfs tot zesenhalve kilometer diep zouden
kunnen gaan. De witte walvis heeft bijvoorbeeld een buitengewoon goed
onderscheidingsvermogen, zo verklaarde de Nederlandse deskundige Ron
Kastelein ooit.'Op een afstand van vijftig meter kan dit beest het verschil
"zien" tussen een kwartje en een dubbeltje op de bodem van een bassin'.$
Maar de walvissen bleken niet to voldoen, en dolfijnen des to meer.

Naarmate het publiek meer opving over dergelijke experimenten, ook
naar aanleiding van de bekende bestseller van Robert Merle, namen de
protesten echter toe. Vooral toen de bioloog Richard Trout (die voor een
civiele onderaannemer van het Pentagon werkte) bekend maakte dat de
dieren bij dit werk regelmatig werden gemaltraiteerd, dat er buiten-
gewoon veel ziekte en sterfte onder hen voorkwam. En al helemaal toen
de dierpsycholoog Michael Greenwood (die heel lang aan een dergelijk

8. Vrij Nederland, 5 December 1987.
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project bij de marine inlichtingendienst werkte) bekend maakte dat de
dolfijnen ook op kamikaze-missies werden voorbereid.

Nog enkele jaren terug verklaarde het Amerikaanse ministerie van de-
fensie met de hand op het hart dat het 'nooit zoogdieren heeft opgeleid,
en ook niet van plan is om dat to doen, om een taak to verrichten die kan
resulteren in verwondingen of de dood van het dier'.9 Maar via opeenvol-
gende lekken weten we inmiddels, dat dit in het verleden wel degelijk het
geval was. Of het nog het geval is, daarnaar kan men slechts gissen.

Met name dolfijnen blijken de voorkeur to hebben. Ze kunnen een snel-
heid van zestig kilometer per uur halen, begrijpen zeer uiteenlopende
signalen, zijn uiterst intelligent en bovenal ... sociaal. Ze worden dan ook
al meer dan twintig jaar voor militaire commando-taken ingezet.

Het begon in de tijd van de Amerikaanse bemoeienis met de Vietnamese
oorlog. De reusachtige VS-marinebasis in de baai van Cam Ranh blijkt zo
achteraf to zijn bewaakt door dolfijnen. In het kader van het'Swimmer
Nullification' programma waren die getraind om met grote kracht een
speciale patroon in onbekende duikers to steken, die dan ontploften.

De resten kwamen vervolgens bovendrijven, en men kon zo goed en zo
kwaad als het ging trachten die to identificeren. Na 1975 verhuisde de
hele groep naar de even reusachtige VS-marinebasis van Subic Bay op de
Filippijnen. Later werd gezegd dat bij dit programma niet minder dan
tweeendertig duikers waren omgekomen, waaronder twee Amerikanen.
Maar nog later werd toegegeven dat het werkelijke aantal wellicht twee
maal zo hoog was.

In 1976 klapte de genoemde dierpsycholoog Michael Greenwood name-
lijk uit de school tegenover een congrescommissie, die na het Watergate
schandaal was ingesteld om de op hol geslagen geheime diensten to beteu-
gelen. Zijn verklaring over het top-secret waterdieren-project besloeg
honderdvijftig pagina's, werd aanvankelijk niet openbaar gemaakt, maar
lekte later toch uit.10 Volgens hem waren dolfijnen en bruinvissen niet
alleen gebruikt om spionage-apparatuur aan to brengen: onder meer op
Russische kernonderzeeers in vreemde havens. Maar waren ze ook
getraind om kneedbommen aan to brengen op vijandelijke schepen in
Vietnamese en Cubaanse wateren.

9. NRC Handelsblad, 23 Oktober 1987.
10. O.m. via het blad In These Times, in Nederland uitvoerig geciteerd door De GroeneAmster-
dammer.
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Verder bleek er samen met de CIA gewerkt to zijn aan allerlei plannen
om Fidel Castro onder water uit de weg to ruimen - die immers een ver-
woed visser, zwemmer en duiker was. Bij een variant moest de binnen-
kant van zijn duikpak vergiftigd worden. Bij een andere variant probeer-
de men explosieven aan to brengen onder een bijzondere schelp, die hij
zeker zou optillen. Twee agenten kwamen bij de voorbereidingen hiervan
om het leven.

Bij weer een andere variant werd getracht om haaien voor aanvalsmissies
to trainen, en zelfs om ze door het aanbrengen van elektroden op de
hoornvliezen to besturen. Dit mislukte. Volgens Michael Greenwood had
het waterdieren-onderzoek voor militaire doeleinden in de voorgaande
veertien jaar ook veel meer gekost dan aan het Huis en de Senaat was
verteld. Namelijk niet twintig miljoen dollar, maar zeker tweehonderd
miljoen.

Na het onderzoek van de commissies Church en Pike werden dergelijke
praktijken onder Carter sterk teruggebracht. Maar onder Reagan en Bush
werden ze weer volop hervat. In 1986 gaf het Amerikaanse Congres bij-
voorbeeld officieel toestemming aan de Navy om de wet op de bescherm-
de diersoorten to overtreden - als daarmee een hoger nationaal belang
gediend was. In de daaropvolgende vijf jaar werd opnieuw dertig miljoen
dollar uitgegeven aan het waterdieren-onderzoek. Volgens een artikel in
een groot Frans blad zijn er tenminste 115 mensen en 240 dieren bij be-
trokken.l'

Naarmate de spanning in de Golf de laatste vijf jaar opliep, doken de
dieren dan ook weer op. In 1987 was daar bijvoorbeeld een incident,
waarbij de bemanning van een Belgisch oorlogsschip 'als oefening' het
vuur opende op een dolfijn. Het bleek toen dat de VS tenminste een vijf-
tal dolfijnen hadden ingezet voor de opsporing van Iraanse mijnen. In
1990 en 1991 werden ze opnieuw gebruikt voor de opsporing van Iraakse
mijnen. En wellicht voor andere taken. Ze lijken dus voorgoed ingelijfd
in de militaire dienst ...

11. G. Dupont, 'L'US Navy recrute des mammiferes marina', Sciences & Vie, Avril 1989, pp.
49-49.
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Personalia

Prof.dr. J. Bastiaans (geboren 1917) studeerde ge-
neeskunde in Amsterdam, waar hij tijdens de bezet-
ting betrokken raakte bij het studentenverzet. Na de
oorlog specialiseerde hij zich als zenuwarts, o.a. bij
professor J.J. Groen, een van de pioniers van de
psychosomatische geneeskunde. Zijn belangstelling

7 ging hierbij vooral uit naar psychische en psychoso-
matische traumatisering van oorlogsslachtoffers. Na
een psychoanalytische opleiding werd hij in 1954
directeur van het Psychoanalytisch Instituut to Am-
sterdam. Drie jaar later verscheen zijn proefschrift

over "Psychosomatische gevolgen van onderdrukking en verzet". Van 1964
tot 1986 was hij hoogleraar psychiatrie in Leiden. Speciale aandacht werd
door hem gegeven aan diepte-therapie van getraumatiseerden, in het bij-
zonder de behandeling met narcotherapie en LSD-therapie. Bij zijn af-
scheid van de universiteit verscheen "Isolement en bevrijding", dat een
overzicht geeft van zijn levenswerk. Tegenwoordig zet hij zijn arbeid
voort binnen de mogelijkheden die een eigen praktijk biedt.

Dr. P. 't Hart is politicoloog en sinds 1986 verbon-
den aan de gemeenschappelijke Vakgroep Bestuurs-
kunde van de Rijksuniversiteit to Leiden en de
Erasmus Universiteit to Rotterdam. Momenteel is
hij houder van een onderzoeksfellowship van de
Koninklijke Nederlandse Academie voor Weten-
schappen. Als lid van het Leids-Rotterdamse Crisis
Onderzoek Team is hij nauw betrokken bij onder-
zoek van crisissituaties, zoals rampen, terroristische
acties, rellen en internationale conflicten. Op dit
terrein publiceerde hij diverse boeken en artikelen

en verzorgt hij onderwijs aan onder meer politie en krijgsmacht. Hij pro-
moveerde in 1990 op "Groupthink in government: A study in small groups
and policy failure" (Zwets & Zeitlinger, 1990), dat met de Van Poelje
jaarprijs van de Vereniging voor Bestuurskunde werd bekroond. Onlangs
redigeerde hij met anderen "Groepsdenken in het openbaar bestuur: Cru-
ciale beslissingen in kleine groepen" (Samsom, 1991). Hij werkt momen-
teel aan een boek over beleidsfiasco's.
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Jan Montyn werd in 1924 geboren in Oudewater.
Mede om de beperktheid van zijn gereformeerde
milieu to ontvluchten, kwam hij via de Jeugdstorm
van de NSB en Weersportkampen in 1944 terecht bij
de Duitse Kriegsmarine. Hij vocht aan het Oostfront
o.a. in loopgraven in Letland en aan de Oder. En
passant maakte hij de bombardementen op Mann-
heim en Dresden mee. Hij ontvluchtte de Ameri-
kaanse krijgsgevangenschap, schreef zich in voor
het Vreemdelingenlegioen, maar deserteerde om
zichzelf aan to geven. Na de oorlog werd hij veroor

deeld tot drie jaar heropvoedingsgesticht. Na afloop daarvan vertrok hij
als vrijwilliger naar de Korea-oorlog. Bi j terugkomst werd hij beroepsmi-
litair, belast met de inrichting van een oorlogsmuseum. Na een geestelijke
ineenstorting en verblijf van een jaar in een psychiatrische inrichting
werd hij beeldend kunstenaar. Vanaf 1969 houdt Montyn zich bezig met
de begeleiding van transporten van weeskinderen vanuit oorlogsgebieden
in Zuidoost-Azie en de opzet van vluchtelingenkampen. Hij woont en
werkt afwisselend in Amsterdam, Zuid-Frankrijk en Bangkok. In 1980
schreef Dirk Ayelt Kooyman over hem het boek Montyn.

Jaap van Ginneken studeerde massapsychologie en
massacommunicatie in Nijmegen en Amsterdam. Hi j
werkte aan de universiteiten van Leiden en Gronin-
gen en is momenteel verbonden aan Universiteit van
Amsterdam. Daarnaast publiceert hij als free lance
journalist in een groot aantal Nederlandse media.
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