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Weer lerug na uitzending, twee interviews:
Psycholoog Paul Sanders, pagina 3
De achtergebleven partner, pagina 15
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Toen de redactie van hel TV-programma "De Schreeuw van de
Leeuw" opbelde naar het bureau Hoofdraadsman met het verzoek mee
te willen werken aan een programma-onderdeel over vrouwelijke mili-
tairen kwamen cr allerlei beelden naar boven. Tegenstrijdige beelden,
Paul de Leeuw de verkeerde vragen stellend, en vrouwen wanhopig
proberend iets duidelijk te maken over het werk dat zij doen. Maar
ook: Paul de Leeuw in het nauw gebracht door een paar goedgebekte
vrouwelijke militairen met hun kennis van zaken en hun stcvige optre-
den. Gelukkig hoefde de Dienst Humanistisch Geestelijke Verzorging
niet zelf ja of nce te zeggen. Humanistisch raadslieden gaan niet over
andere mensen wat zeggen als zij dal buitengewoom goed zelf kunnen
en bovendien zelf uit kunnen maken of ze wel of niet in een program-
ma willen 0plreden.
Hct blcek dat de sectie voorlichting van Defensie het verzoek al had af.
gewelen en cr stond ons niet vecl anders le doen dan enkele contacten
te leggen mel OIlS bekende vrouwelijke militairen, die dan zelf zouden
kunnen uilmaken of l,e dit aandurfden of niet. Ook werd hel telefoon.
nummer van de sectie voorlichling van de Luchlmobiele brigade door-
gegeven,
Uiteindelijk is het allemaal niet doorgegaan. De vroll\vclijke militairen
wilden niet, om twee redenen: als ze op lelevisie komen willen ze een
redelijke kans hebben serieus over hun wcrk te pralen, en die kans
.,,,hatten ze niet hoog in, Bovendien konden ze last op hun werk krijgen
als de "ondervraging" door Paul de Leeuw uit de hand zou lopen. Niet
iedereen is er van gediend dat collega's weten hoe je sexleven eruit ziet
of welk merk tampons je gebruikt, al heh je nog zo je hesl gedaan deze
informalie nict [e geven, Op de meeste n-crkplekken is dal al ni cl zo
aangenaam, maar, zoals de vrouwen aangaven, in het leger kan je dat
het werken erg moeilijk, zo niet onmogelijk maken, Dat zegt wel iets
over de werkverhoudingen,
De afdeling voorlichting van de Luchtmobiele Brigade wees het ver-
zoek zonder meer van de hand, en zou hel ook iedere benaderde lucht-
mohiele vrouwelijke militair ernstig afraden, Zij hebben geen namen
doorgegeven en zelf ~een actie ondernomen. Argument was vooral de
bescherming van de longe vrouwen, En dat is een beetje jammer. Hoe
begrijpelijk ook, deze jonge vrouwen zijn zeer wel in slaat om zelf na
goede overweging een beslissing te nemen.
De discussie is nu niet gevoerd en een kans om tegen elkaar af te wegen
de geweldige puhlieiteit bij groepen die weinig van de krijgsmacht we-
ten of moeten hebben tegenover hel risico dal cr brokken van komen is
zonder meer voorbij.
Blijft toch even het beeld hangen van vrouwelijke militairen, die (fi-
guurlijk) met Paul de Leeuw de vloer aanvegen, D,tt was mooi geweest.
Maar misschien is het toch maar beter zo,
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EEN UITZENDING VAN ZES MAANDEN
DUURT EEN JAAR EN DAARNA EEN LEVEN.
Terugblik van psycholoog Paul Sanders.
De functie van Overste Paul Sanders. klinisch psycholoog bij de landmacht.
is die van Hoofd van de Sectie Individuele Hulpverlening Zuid. Als klinisch
psycholoog \"oert hij gesprekken met militairen en soms mei hun partners:
als therapie bij psychische problemen of als begeleiding wanneer mensen tij-
delijk steun nodig hebhen hij het ,'crwerken van in~riÎpcndc gebeurtenissen
in hun Icven. Zo komen cr ook militairen bij hem die in Cambodja of voor-
malig Joegoslavië geweest zijn en na thuiskomst hun draai niet kunnen "in-
den. Pau! kan daarbij gebruik maken van zijn eigen ervaringen: hij was van
1 februari tot 27 juli van vorig jaar als psycholoog verbonden aan het
Transporthataljon in Bosnië. Hij staat op de rol om in januari weer uitge-
zonden te worden, dit keer naar Srebrenica bij het Ude Luchtmobiele
Bataljon.
Hoe kijkt Paul anderhalf jaar later terug op zijn uitzending en met welke
problemen als gevolg van uitzending wordt hij in zijn werk het meest gecon-
fronteerd? Een vraaggesprek.

• Voorbereiding
Om met jezelf te heginnen, hoe was
jOl/tl' l'oorbereiding ('1/ /lil/d je mi dat die
~,()ld()elldegeweest is?
Ja, dat vind ik wel. Je moet daarbij wel
bedenken dat ik in 92 al wist dat ik he-
stemd was voor opvolging hij het
Verbindingsbataljon, en ook al kwam
de mededeling dat ik naar het
Transportb.ltaljon zou gaan onver-
wacht, ik was er toch .11een tijd mee be-
zig. Ik ben twee dagen op het evv ge-
weest, en één in IJilversum voor een uit-
voerige ZHKH-training. Ik zat in een
tussen-totatie voor het Transport batal-
jon, dus van kennismaken en leggen van
goede contacten kon geen spT:lke te zijn.
Dat moest allemaal in Bosnië gebeuren .

• In Bosnië
Ik had gedacht daar een maand voor no-
dig te hehhen, alles draaide daar per slot
al drie maanden, ook het sec. Bij hetsec hl.erste eerst l'en wat afwachtende
houding: zijn wIj niet goed genoeg,
waarom moet er een psycholoog hij ko-
men? Al heel gau\v kwam cr toen een
voortreffelijke samenwerking van de
grond. In eerste instantie had men ge-
dacht dat ik in de tweede lijn zou wer-
ken. Bij uitzendingen echter werkt de
psycholoog structureel in de eerste lijn.
Dat kan ook niet anders: ik ben daar en
loop rond, mensen moeten een direct be-
roep op mij kunnen doen.

Daarnaast was mijn t.lak de verphchte
psychologische eind-de briefing; sommi-
ge mensen heb hen ethische vragen bij
het verplichte karakter daarvan, maar
mensen hebben de vrijheid niets te zeg-
gen. Ik heh daar ook respect voor, en
neem dan de gelegenheid waar om infor-
matie te geven over wat ze te wachten
kan staan als ze thuiskomen.
Dat de eind-debricfing verplicht is heeft
ook te maken met goede pl'rsoneelszorg.
fier is belangrijk om al in een zo vroeg
mogelijk stadium eventuele verwer.
kingsprohlemen te onderkennen en op
te lossen. Daarmee voorkom je mogelijk
ernstige psychische prohlematiek op de
langere termijn. Bovendien weren wij uir
onze ervarin!;;, u.a. uit de behandeling
van ex-Unifil-militairen, dat militairen
die met ernstige problemen kampen zelf
niet om hulp vragen. Een actieve hena-
dering is daarom vanuit personeelszorg-
optiek een noodzaak.

Palll Smulers
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• Samen
Veel repatrianten, die

Dat was dan een soort
reünie en hielp om al-
les te verwerken. Je
leeft in die eerste week
in twee werelden en
dat was voor mijn
vrouw niet zo fijn. Ik
zat soms passief op de
bank en maakte als het
\vate forografisch nog
dingen van daar mee .
.\lijn vrouw voelde
zich buitengesloten,
het was moeilijk om te
vertellen, ik wist niet
waar ik moest be~in-
nen, Toen hebben we
samen mijn dagboek
doorgelezen en kwam
het allemaal los. Pas
toen ze de videoband
zag kon 7.e hegrijpen
dat ik het goed naar
mijn zin had gehad,
dat je in oorlogsgebied
toch nog lol kan heb-
ben. Toen pas kwam
er begriF' terwijl het
ook hee pijnlijk was:

zij in spanning, soms niet kunnen slapen
van angst, overal alleen voor staan, en ik
daar plezier hehben.

• Veranderd?
Vertel eens o/'er de veranderingen ilJ je-

zelf.
Eigenlijk ben ik nog
steeds aan het verwer-
ken. De veranderingen
liggen vooral in de tela-
tionele sfeer, je weet nu
dat een afscheid defini-
tief kan zIJn. .\lijn
vtouw zegt dat onze re-
latie zes maanden stil
heeft gestaan, en dat is
ook zo. Je houdt vast
aan hoe het was voor ie
\veg glllg en denkt dat
je Je draad zo \veer op-
pakt, maar je bent bei-
de veranderd en het
kost echt moeite om je
relatie te herijken. En
ook al had ik zelf zo
vaak al mensen ge-
waarschuwd dat er na
terugkeer van alles zou
veranderen, ik ben er
zelf ook in getrapt.
In Hosnië heh ik mij
heel duidelij'k gereali-
seerd hoe he angrijk re-
laties voor me zijn. Dat
gevoel blijft altijd bij
me.
Ik ben zelf ook wel wat
veranderd, vind het
moeilijker om compro-
missen te sluiten, hen
minder meegaand ge-
worden, meer militair,
zegt mijn vrouw.

in mijn belevingswereld.
In de et'rste week na terugkomst was ik
heel blij, maar toch ook een beetje nos-
talgisch. Dat was over toen iedereen te-
rug was, ik ben ook telkens naar
Schiphol gegaan om mensen, met wie ik
daat samen was geweest, te begroeten,

H<1dje ook emIJl/dd)'?
Ik heb de leden van het sec bes<:houwd
als goede collega's, aan enkele h(,b ik
petsoonlijk veel gehad. r-,laar ook buiten
de hulpverlening waren mensen die je
echt steunden, dat heh ik ~emerkt toen
mijn vader stierf toen ik vilf weken weg
was. Een arm om je schouder, veel zorg.
Dat alles maakt zo'n uitzending de
moeite \vaard. Eén buddy is niet zo'n
goed idee, je gaat elkaar sparen omdat je
weet dat de ander het ook moeilijk heett,
Liever een groepje om je heen, anders
raak je in een isolement als er wat ge-
heurt. En als je alleen staat houd je het
niet vol.

• Samenwerking
Hoc was de samenwerking met de ande-
re hul/Jver!eners, zou dat anders georga-
niseerd moeten worden nu je terlIg
kijkt?
Eerst hehben we in een gesprek de posi-
ties afgebakend. Door het zenen van pi-
ketpaaltjes [Ussen de verschillende ter-
reinen van hulpverlening was er geen
competentiestrijd. De :\tIDD had het ei-
gen werk, de geestelijke verzorging ook,
die hield zich ook wat meer bezig met de
plaatselijke bevolking; de GV heeft trou-
wens toch een andere inhoud, sterk be-
trokken bij vragen van leven en dood.
\X'e vulden elkaar prima aan. Alle men-
sen warell nodig. Ik ging trouwens zelf
ook wel naar de diensten van de GV, dat
was voor mij even een moment om mer
',,:ar anders bezig te zijn, een stuk bezin-
nmg.

• Na terugkeer
Ben je zelf ook gedehriefed?
Ja, twee weken na thuiskomst. Dat was
heel positief, ook al had ik geen schok-
kende dingen meegemaakt. Het was
toçh een heel ingrijpende ervaring. Ook
nu nog deel ik mijn leven in in voor
Joeguslavië en na Joegoslavle. Nog
steeds ziin de ervaringen onuitwishaar
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dus ecrder terugge-
komen zijn, voelen
dat als een neder-
laag. Ieder die weg-
gaat laat een leegte
achter, het is heel
vervelend voor een
peloton als iemand
weggaat, het blijft
sudderen en heeft
veel impact.
Daarom probeer je
cr alles aan te doen
om dat te voorko-
men. Dat deed het
kader ook, ik kon
gonl met hen over-
leggt'n. Je probeert
samen om iemand
op de rails te hou-
den. Ik heb er van
genoten '1.0 binnen
het bataljon te zit-
ten.

Je kunt daar nier
met ccn masker op
functioneren, je
kum alleen jezelf
zijn. Persoon en
functie komen heel
dicht naar elkaar
wc. Je moet je niN
opdringen, wel duidelijk maken dar ICcr
bent voor als iemand je nodIg heeft. Ik
hch mezelf kunnen zijn, heb een pilsje
meegedronken en moppen getapt.

Sta ie nu anders tcgenOl'eT je werk?
Ik zat hier op het SIH \'er van de onder-
delen af, ik ken nu veel meer mensen,
kom m.lkkelijker hinnen. Daardoor zit-
ten mijn wortels steviger in de organisa'
tie.
Wat betreft therapieën en bq~eleiding is
cr, denk ik, niet zoveel veranderd.
Cliënten die in CambodjJ. of Joegoslavië
geweest lijn hehhen \"\1Oral,afgezien van
de enkele met echt traumatische ervarin'
gen, moeite met aanpassing aan het re'
guliere leven, thuis en op het wcrk. Ze
kunnen de ervarmgen d.l.lr niet loslaten;
cr zijn prohlemen met "hoe vertel ik het
mijn partner", zoals ik ook gehad heh.
Sommigen hehhen last van huilbuien op
onverwachte momenten, of van aanval,
len van agressie. Men stoort zich aan
luxe-problemen of aan een kind dat z'n
bord niClleeg eer. De mensen komen vrij
snel hier op het net. Het is belangrijk om
I,e, aan de hand van foto's of video, hun
verhaal te laten vertellen. Dan kunnen
ze dat thuis ook doen en dan p.1Sde kan
partner zich hetrokken gaan voelen; dan
ontstaat ook verbondenheid en wordt
het mogelijk weer samen verder te gaan,

Daarnaast is het zo dJ.t de otgJ.nisatie
hier heel anders functioneert dan bij uit,
zending. Er is een 8-5 cultuur, er zijn
weer de VRA-tjes voor ieder wissewasje.
Voor sOlllmige korroraals is de gang
naar hun oude wer een overgang van
\'eramvwordclijk werk, waarin ze seri,
eus genomen werden, naar weer een
nummer zijn. Voor met name sommige
waarnemers geldt iets vergelijkhaars: in
voormalig Joegoslavië \varen ze iemand,

gingen Zl' om met hoge heren, en hier
zijn ze weer gewoon S 1,2,3 of 4.

Er zijn ook vragen naar de zin van alles.
Tij Jens de uitzending hadden sommige
mensen het gevoel nu pas echt te leven,
na terugkeer kunnen licht sUlcidalc ge-
voelens opkomen, doordat niets meer
zin lijkt te hebben. Het lukt over het al-
gemeen goed, door het praten te stilllule'
ren, om her verwerkingsproces op gang
te kril'gl'n,. zodat tlll'nSen weer kunnen
gaan unctloneren,
Een prohleem kan ouk zijn dat de omge-
ving niet weet wat te beginnen, het is
niet altijd makkelijk om duidelijk te ma-
ken dat je helangstelling uitgaat naar de
mens in de militair; het Iiikt soms, het is
soms ook, sens:Ltiezucht, en dat is het
laatste wat iemand uit zijn [ent loke.

• Ten slotte
\Vil je problemen voorkomen dan moet
cr dus veel ~epra<lt worden, dat is inmid-
dels wel hekend: daar over thuis, eu hier
over daar. Het is mij oPfe\'allell dat cr
tijdens de uit7.ending vee over thuis ge-
praat werd, niemand schaauHle zich als
hij het moeilijk had, ook niet voor psy-
chische prohlemen. ;\liet zo etg macho
dus. Eerst merkte de maat het, dan de
grol'p en J.11lwerd een hulpverlener in-
geschakeld. Dat was heel gewooll.

Dc hele situatie in Bosnië is voor ons ei-
genlijk onhegrijpelijk. Etnische zuiverin-
gen ûjn als een veenhrand: zo is el'n
dorp een gewoon dorp, met mensen op
srraat en bewoonde en verzorgde hui-
zen, de volgende dag is her dorp bijna
leeg, zijn een groot aantal huizen afge-
brand, blijken vromven en kinderen
weggejaagd of vermoord, en leven cr
nog cen paar gezinnen in ongeschonden

huizen uit één bepaalde etnischc groep.
.Ie ziet een geweldige angst bij mensen,
waM wij vrijwel machteloos tegenovcr
staan. Doden worden niet hegraven, lig-
gen langs cl" kant van de weg. Wat wij
onder heschaving verstaan is daar verd-
wenen.
In zo'n situatie IS het begrijpelijk d:Ltmi-
litairen soms banden <lanknopen met de
plaatselijke hevolking, hct haalt iets van
die onmacht weg. Die solidariteit wordt
dan op den duur wel heel onhevredi-
gend: je kunt uiteindelijk toch niet echt
iets doen en je moet na zes maanden
weer weg. Het is moeilijk om daarvoor
grenzen aan de geven. Jl' wordt gauw
p.lrtij en dan zitten cr politieke kantjes
a<ln,

Voor mij, en ik dl'nk ook voor de andere
hulpverleners, lag en ligt de vraag naar
de zin van de uitzending misst"hien W:Lt
eenvoudiger dan voor anderen: de zin
ligt immers in Je militairen die er zijn en
die onder Illoeili/'ke omstandigheden
hUil werk moeten (oen.

Paul, bedanktl!oor je openhartiglJeid en
IJeetr!ee! sterkte bij de l'olgclIde uitzen-
ding,

Jo.:m Merens
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NEDERLANDS GEZONGEN popMEER DAN DERTIG JAAR OUD

,

NEDERLANDSTALIGE POPMUZIEK WEER
SPRINGLEVEND
Zo'n vijftien jaar geleden kwam het nog maar sporadisch \'Oor, popmuziek
in hel Nederlands gezongen. Dat is anno 1994 wel anders. In september ver.
scheen het nieuwe album van de Dijk op de markt. "De Blauwe Schuit" is
alweer het negende album van deze groep. Nieuw materiaal van Frank
Boeijen staat op uitkomen. Van de Scene staat cen live album op stapel.
Deze platen zijn stuk voor stuk belangrijke producten voor grote platen-
maatschappijen als Phonogram en BMG-Ariola. De Nederlandstalige pop
zingt een woordje mee. Maar niet alleen de cd-verkoop verloopt uitstekend.
Ook de zalen zijn vol. Ego werpt ccn blik terug.

Zijn grootste hits zijn "Welterusten
mijnheer de president" en "Het land van
"laas en Waal". Ook moet de
Eindhovense Herman van loenhout
alias Àrmand genoemd worden die zijn
enige, maar wel grote hit "Ben ik te
min?" scoort. AOlland bespeelt no~
steeds de l'\ederlandse poJia en deze hit
prijkt nog steeds op zijn repertoire.

DIALECT IS NORMAAL
KOM VAN DAT DAK AF
Een van de eerste artiesten die de pop-
muziek met NederlanJse taal verzoem is
Peccr Koclewijn. Peter en zijn Rackets
scoren in 1960 al een rock'n-roll hit met
"Kom \'an dat Dak af!~. In het kielzog
volgt nog een aantal hits die het succes
van Peters eerstdin!-\ toch niet kunnen
evenaren. Bij tijd en wijle komt
Koelewijn terug in de hitparade. Met
tussenpozen van om en nabij de tien jaar
Juikt "Kom van d,u dak af!~ op. In
1971 scoort hij een achtste plaats met
een live versie. In 1981 hlijTtde plaat ste-
ken op een veertiende p aats. In 1989
maakt !'eta met :VIC "-liker (; en DJ
Sven een soort rapversie van zijn oude
succes die tot de twimigste plaats reikt.
"lum slaan uit succes is Peter Koelewijn
bepaald niet vreemd. Toch heeft "Kom
van dat dak af!" hem de titel de aartsva-
der \'an de Nederlandse rock'n-rall op-
geleverd. Er is echter in het begin
van de zestiger jaren g{'en sprake
van een Nederlandstalige rock'n-
roll scene.

NEDERBIET
In de loop van de jaren zestig zijn
er {'en aamal zogenaamde
Nederbeatgroepen (in die tijd
spreekt men wel van N{'Jerhiet)
die in het Nederlands zingen.
Deze beatgroepen laten zich voor.
al inspireren door Britse hands.
Een bijzondere hand is ZZ en de
"-laskers. De groep, die haar gi-
taargeluid mede aan de Brits{'
Shadows ontleent, sCOOrt een
aantal hits waaronder "Ik heb ~e-
noeg van JOu" en "Dracula". Dat
laatste nummer is door Claw
Boys Claw gecovered op hun
HitkiHers album uit 1988. ZZ
alias Boh BOUDer verlaat de
Maskers in het midden van de ja-
ren zestig en schrijft Je on navolg-
bart. hit "Ik heh geen zin om op te
staan" voor de groep Het.
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Dezelfde Houber scoort in 1976 cen hit
met her micrzor:tc "Voor niets", een
plaatje dat met popmuziek nog maar
weinig van doen heeft. Een echte een-
dagwlieg is de groep Ronnie en de
Ronnies die succes heeft met "Beestjes~.
Zij bezingen een hekende ervMing als
volgt: "Weet je wat ik zie als ik gedron-
ken heb, allemaal beestjes".

PROTESTZANGERS
Nederland kent in het miJden van de ja-
ren zestig, net als de Verenigde Staten en
Engeland een aantal protestzangers. De
bekendste en de zanger met de langste
ad{'m is Boud{'wijn de Groot die vooral
werk van tekstschrijver Lenn,lert Nijgh
vertolkt. Zijn eerste hit, "Een meisje van
zestien", is echter een vertaling van een
chanson dat in Frankrijk door Charles
Aznavour vertolkt is: "Une enfant".

De Dijk

In de eerste helft van de jaren zeventig
speelt de :'-l"ederlandsetaal geen rol van
hetekenis in de popmuziek. In 1977
duikt een groep in de hitparade op die
tot op de dag van vand:ug bijzonder
succesvol is. De groep zingt in
Achterhoeks dialect, sp{'elt rock'n-roll-
muzi{'k en heet :-.Jormaal. Hun eerste
van een lange reeks hits heet "Oerend
Hard". Zij koppelen de viering van het
platteland ("De boer is troef") aan een
afkeer tegen randstedelijke arrogantie.
Zal{'n en fe{'sttenten veranderen ste{'vast
in een kolkende, feestende bende waar
bier en stro in het rond diegen. In het
Achterhoekse is inmiddels een uitgebrei-
de stroming van pophands tot stand ko-
men die in het dialect zingen.
Voortrekkers van die stroming zijn on-
der anJere Boh roi Toch en de Jan
Ottink Hand.
Begin j.u{'11tachtig scoort de Limhurgse
dialectgroep Jame Bagge Iknd hun eni-
ge hit met "Sollicitere", een cover
van Gimme Some Lovin van the
Engelse Spencer Davis Group. Een
kleine tien jaar later is het weer raak
voor Limburg met Rowwen Hèze die
haar eerste hit scoort met "Bestel
mar". Deze groep spe{'lt zogenaamde
Texmex-muziek, een mengvorm van
Mexicaanse muziek en Texas rock'n-
roll. De accordeon, door Rowwen
Hèze penspiano genoemd, staat cen-
traal. De band weet zijn succes te
continueren en vult nog steeds zalen
en f{'estrenten. Dialect is inmiddels
normaal in de Nederlandse popmu-
7.iek.

NEDERLANDSTALIGE GOLF
Aan het hegin van de I'aren ta,:htig
komt de Nederlandsta ige popmu-
ûek definitief van de grond. De stro-
ming heeft zich dan al enige ti iJ in de
luwte omwikkeld. In Je jaren zeven.
tig heeft de groep Bots zich gemani-
festeerd met politieke pop en grijpt
Fungus terug naar een oudhollandse
volksbenadering. In 1979 legt de



Frank 8neiien

Stichting Popmuziek I"ederland de
Nederlandstalige pop van een 12-tal
groepen vast op de plaat "Uitholling
Overdwars". Onder hen ook de latere
succesformaties Doe Maar en Toontje
Lager, maar ook de verder onbekend ge-
bleven homoband Tedje en de Flikkers.
Twee iaar later volgt de doorhraak voor
de Nederlandstalige popmuziek.
Belangrijkste exponent van de
Nederlandstalige popstroming is Doe
:\l3ar. De ongekende populariteit van de
groep staat iedereen nog \'oor
ogen. De aanhang van de groep be-
staat zeker in de laatste fase van
haar hestaan uit tienermeisjes.
Com mu nica tieweten schap-studen-
te Ingrid Janssen analyseert in haar
scriptie "Verliefd op een
Posterman" uit 1993 de fanmail
die aan Ernst Jansz werd gestuurd.
Het volgende fragment uir een
brief van een fan, dat În haar studie
is opgenomen, illustreert het be-
lang van Doe ;\-bar voor de 'fens'.
De anti-drugsong "Heroïne"
waarin Ernst Jansz regelmatig
'godverdomme!' roept, leidt tot
discussie in huiselijke kring:

Ik heb ontzettende ruzie met mijll
ouders Ol'er jullie te fekke lp
"Virus". je begrijpt het a , het g,wt
om het lied "Heroïne". Ik heb eell
hekel aan die stomme ol/ders. 1\1'11
vader zit te zeiken dat jullie onhe-
schoft zijn en mijn //loeder zegt:
'Nou heroïne is zoiets taboe, dat ze
dat niet kunnen schriil'en en zin-
gen'. Mijn ouders zijn zo COllsert'a-
tie( als de pest. En dan dat stomme
gezeik over God. Wat heb ik nou
met dat kereltje te maken. Wat
moet ik doen? Geef me asjefJlieft
raad, moet ik weer weglopen of
na,lr iemalld iets schrijl/en.

Andere groepen die belangrijk lijn in de-
ze periode lijn: het Goede Doel, Toontje
Lager, het Klein Orkest en de Frank
Boeijen Groep. De Vlaming Raymond
van het Groenewoud scoort in 1980 zijn
eerste voornamelijk Nednlandstalige hit
met zijn schreeuw urn liefde: "Je veux de
l'Amourn• De Nederlandstalige teksten
uit deze periode zijn over het algemeen
pessimistisch. Ze kenmerken zich door
een sduil realisme. Tekstfragmenten als
Carriere maken, l'oordat de hom valt

(Doe Maar) en Laat mij maar alleen,
ook all/alt het soms niet mee, de een-
zaamheid is soms erger met zijn twee
(Klein Orkest) illustreren dat. Ook
België ("Waar kan ik heen?) van het
Goede Doel ademt deze sfeer uit. Alleen
Frank Boeijen is romantisch danwel op-
voedend hezig (Denk niet wit, denk niet
zwart, maar ill de kleIIr /lan ie hart). Het
is nit:'t alleen in de hitparade d:!t de
Kederlandstalige popmuziek zich roert.
Begin jaren tachtis zijn het moml de
Tröckener Kecks dIe de rokende zaaltjes
bespelen. Ook de Dijk Îs dan al actief, de
formatie scoort dan nog geen hits.

DOODVERKLARING
Wanm't'f Doe ~laar in 1984 uit e1bar
gaat wordt de Nederlandstalige popmu-
ziek in de media \.oor dood verklaard.
Voor Hub van de Lubbe, zanger van de
groep de Dijk WilS deze doodverklaring
toen een bijzondere ervaring.

Doe Maar was nog geen dag lIit elkaar
of de radio zei al dat de Nederlands-
talige stroming over was. fn toen ston-
dell al die bandjes daar met hun
Nederlandstalige muziek. Dat werkte

Trück('11erKab

wel zo, Ivallf dil.' werden of! eens niet
/IIeer gebeld. We hebben er behoorlijk
l'an te duchten gehad. l'latenmaat-
sc!Jappijen Uhlrell opeens niet meer geïn-
teresseerd. We hebben steeds tegen 0115-
zelf gezegd, dat gaat niet op l'OOr ons,
maar toch. \Vij moesten weer alles l'erO-
veren, ,lantonen dat !Jet toc!J in het
Nederlands katl. Dat het best zijn eigen
waarde heeft.

TOORTS
Desalniettemin blijken een aantal groe-
pen de toorts van de Nederlandstalige
pop te willen blijven dragen.
Gaandeweg blijkt ook bij de muziekin-
dustrie de interesse voor de
Nederlandstalige popmuziek weer enigs-
zins terug te komen. Belangrijkste expo-
nemen van de :"ederlandstalige pop-
stroming in het post-Doe "'laar tijdperk
zijn Frank Hoeijen (die begin jaren ne-
gentig op de solotour gaat), De Dijk en
De Scene. De laatste band boekt zijn
successen in eerste instantie in Vhlan-
deren. Een andere band die ook in België
succesvol is en vooral in het dubcircuit
middels optredens successen hoekt is de
eerdergenoemde groep T röckener
Keeks. In 1990 duikt vanuit België de
groep Clouseau op die een hele reeks
hits heeft. De populariteit van de groep
hier en in Vlaanderen doet bij tijd en
wijle denken aan het Doe .\bar tijdperk.
In 1991 scoort de Vlaming Raymond
van het Groenwoud met de Centimeters
een gospelachtige nummer één hit in
Kederland met "I.iefde voor muziek".
Tot de nieuwe lichting Nederlandse
groepen behoren de eerder genoemde
Rowwen Hèze en de Raggende .\-lanne

die in 1994 een bescheiden wk-hit
scoren met "Naar Voren". De be-
nadering van Bob f'osko en lijn
Raggende Manne is een bijzonde-
re. Hun optredens die korter zijn
dan één uur zijn vooral een explo-
sie \.an energie.

SPRINGLEVEND
Op de drempel van de tweede helft
van de jaren negentig lijkt de
Nederlandstalige popmuziek zich
definitief te hebhen gevestigd. Het
is een aantal oudgedienden dat de
kern van de stroming vormen. De
loop van de carrières van groepen
en artiesten als de Dijk, Frank
Hoeijen en de Scene belichamen de
olHwikkelin~ van de Nederlands-
talige pop. Zo zijn de l\'ederbndse
teksten van de Dijk en de muziek
van de groep in de loop der jaren
steeds meer naar elkaar toege-
groeid. Niemand kijkt meer
vreemd op van de koppeling van
Nederlandse taal en Amsterdam-
soul. Dat de Dijk nog andere wor-
tels heeft blijkt uit het lied
••Amsterdam n van Hrel dat de
hand op de laatste CD in de ver-
taling van Ernst \'an Altena heeft
opgenomen. Ook Boeijen en de
Scene hehben een geluid ontwik.

keld waaraan l':ederlandse teksten on-
losmakelijk verbonden zijn. Nieuwe
Nederlandstalige groepen kunnen aan-
haken bij de gevestigde namen. Een
voorbeeld daarvan is de groep Van
Dikhour, die met "Stil in ;\-lij" onlangs
een uitstekende hit scoorde.

l'aul Rutten

EGO I NOVEMBER 1994 • 7



Eindelijk, het zit erop. We hebhen vijftig
jaar Slag om Arnhem en .Marker Garden
achter ons liggen. In talloze bijeenkom-
sten, fora, beschouwingen en program-
ma's is de vraag naar de zinvolheid van
al dat herdenken gesteld.

Wam wat is herdenken eigenlijk? Is het
alleen maar eell moment stilstaan hij
wat geheurd is? Of heeft dat herdenken
allerlei nuttige functies? Vervult het
functies voor staat en overheid, voor
hen die het hebhen meegemaakt eTl bij-
voorbeeld voor het bedrijfsleven? ;\leem
nu die Slag om Arnhem, een mislukte
veldslag, een bewijs voor her feit Jat ge-
neraals in elk geval toT voor kort heel
wat mensenlevens op het eerzuchtig spel
konden zetten. liet herdenken van dat
drama betekent iets anders voor Je v{'-
[eraan die ooit heeft meege,'oehten dan
voor de jonge middenstander, die de
slag niet heeft meegemaakt maar wel in
zijn etalage Para bitter of een omelet
"Arnhem" te kijk zet, Degene die zijn
dierbare op het kerkhof in Oosterbeek
heeft liggen denkt anders over "die brug
te ver" dan de fahrikant en handel,lar in
Arnhem-shirts, sleutelhangers, wand-
horden, klokjes, boeken, video's en
Airborne-bonhons,

Met herdenkingen van militaire gebeur-
tenissen kan de overheid het nationaal
hewustzijn versterken, maar ook de in-
ternationale solidariteit benadrukken,
Dat laatste gebeurde met de D-day-her-
denking nadrukkelijk, misschien ook
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HERDENKEN

wel om daarmee te versluieren dat op dit
moment de internationale sulid.uiu'it en
daadkracht afwezig zijn als het gaat um
het beëindigen van burgeroorlogen in
gebieden die voor het \'X'esten van geen
nuememwaardig economisch belang
zijn en onvoldoende de veiligheid in ge-
vaar brengen.

Maar uiteraard heeft ook de staat {'{'n
belang bij het herdenken, waar het de
mogelijkheid biedt op het sluimerend
gevaar van ,veleer te wijzcn, zoals racis-
me en antisemitisme, in ht,t algemeen
vreemdelingenhaat, ~ÜM de st.Ut zal

selectief zi/'n waar het gaat om herden-
hon: de 'Ie dslagen die politiek niet goed
uitkomen 7,al de overheid snel \Trgl'ten.
Onze nationale bevrijdingsdag hlijfr UI'
reraard nummer [ in dt:" top-tien van
herdenkingen. :\bar miets als onze poli-
tione1c acties, w.ur toch 7.t'er vele
~ederbndse soldaten het leven lieten,
om van de Indonesiërs maar te 7.wijgen,
staM nin op de kalender van de nationa-
le herdenkingen. (herheden van diverse
aard organiseren Iwrdenkingen en niet
alleen vanwege de slachtoffers van wen,
maar ook vanwege het politieke nut nu
en in de toekomst. De IJzcrbedevaart hij
unze zuiderburen heeft zowel met
Vlaamse gesneuvelden als ook met ver-
sterking van nation;1lisme en rao.:isme te
maken. In feite, als het om oprechte mo.
tieven gaat, motieven om te herdenken.
dan behoren die alleen bij de slao.:ht-
offers en hun nabestaanden. Zij kunnen
door herdenken de ervaringen vall toen
mede verwerken, ter hl'wijzen aan de
slachtoffers en duidelijk maken aan hen
die het niet hehhen meegemaakt dat zij
althans wel die unieke en tegelijk rragi-
sche en'aring hebben opgedaan.

De behoefte aan het herdenken van de
slachtoffers door de nabestaanden is
een kwestie vall tijd. \Vie weet nog wat
er met de gesneuvelden in Waterloo ge-
heurd is? Wie maakt neh nog druk om
Van Spt'vk? Als de tweede generatie na-
hestaanden het loodje heefr gelegd, dan
is de geschiedenis alleen nog iets voor de
overheid, om er naar believen een poli-
tiek gebruik van te Illaken.

Leoll Wied,i'



HUURHUIS VOORZIEN VAN
ZONNECELLEN
Feits Ogg uit Nijmegen krijgt sinds 2 september zijn elektriciteit niet meer
van hef nutsbedrijf maar van de zon,
Hij is in Nederland de eerste huurder, die zelf ccn installatie met zonnccclpa-
nelen heeft aangebracht op hel dak van zijn huurhuis. Zonnecellen zetten
zonlicht om in elektriciteit. Deze elektriciteit wordt opgesbgen in accu's.
Van buiten af is cr weinig of niets te zien van de ï'.onncccllcn. Dit is ook de
bedoeling, daar hel gezin O~g in een monumentaal pand woont.
Frits Ogg gaat de elektriciteIt gebruiken voor de stroomvoorziening van zijn
koelkast, stofzuiger, verlichting en als noodstroomvlJorzicning voor zijn
zender. Hij wil aan de installatie gaan meten en nagaan of ccn zonnecelsys-
teem te gebruiken is in rampsituaties. als het elektriciteitsnet uitgevallen is.

• Motivatie
De zon is gratis, ondanks dar is de elek-
triciteit uit de zonnecellen niet goedko-
per dan de elektriciteit die Frirs Ogg van
de nutsbedrijven koopt. Hij heeft voor
de insrallatie zo'n achtduizend gulden
betaald, waarvan 40% gesubsidieerd is.
Eén kilowatt-uur zonncsrroom kost bern
ongeveer twee gulden. Hij zegt:
'Anderen kopen voor dat geld een nieuw
bankstel, een nieuwe stereo-installatie of
gaan duur op vakantie. Ik heb langer
plezier van mijn investering. Ik ga uit
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De pandt,u ûjll afxedekt, dl! ter /'()()rkumillg I'<J/l kortsluililJg tijdens de monlage,

van een afschrijving van twintig jaar.
:\Iijn motivatic is hct ~cgcvcn dat ik zelfs
als huurder met een heperkt hudgt't en
beperkte kredietmogelijkhedcil wch een
hijJragc kan Ic\'cren aan een milieu-
vriendelijke energievoorziening,
Bovendien \\'t'rk ik al langer aan het vt.'r-
gistcn van afval en het verkrijg('n \"an
bio-gas, ma,lr &n is \'t'e1mOt'ilijker',

• Problemen
Bij het installeren \'3n zonnecellen op
een huurhuis zijn een 33nt31 prohlemen
te o\'t'rwinnt'n, Juridische problemen, Je
huurder plaatst zijn eigendom op het ei-
gt'ndom \";ln it'mand ,lJlders, Fin;lnói.'1e,
een huurder beschikt over het algellleen
ovcr ecn krapper hudget dan Je eigenaar
van eell koophuis. Verhuizen, het dak
moet altijd a(:htt'r~elaten wonkn in dl'
••uat zoals het aanvaarJ wordt.
Vl'rzekering, als uit kosH'noverweging
de cellen zelf gt'plaatst worden, e1l cr
ontstaat schade wordt dit niet door ieJe-
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re n:rzekeringsmaarschappij gedekt.
Plaats van Je accu's, Jeze kunnell niet
zomaar overal \\'ordt'n gl'pLutsr.
Tenslotte het wonen in een monumen-
taal pand, dl' o\,lmsing hiervoor werd
aangedragt'n tij, ens ('('n lezjn~ van de
nijml.:egst.' ~eschiedkundige vereniging
I"umag,l.. Fen J.rchitect gaf tijdens de le-
zlllg aan, dat als een wijzi~ing of aan-
p,lssing rn,l,ltschappelijk gea..:..:eptlTnl
is, deze gerealiseerd moet kunnen wor-
den.

• \Voningbouwvcreniging
De \,'oningbo\lw\-eremging, \X!oning-
houw\Treniging Gelderland (WBVGj
heeft hem geen strobrel,J in Je weg ge-
legd, :\Iindcr is Frits Ogg tc spreken
over de sti..:hting die het pand van lk
woningboU\\'vl'retlill.inll.huurt. Hij zegt:
'De eerste brief kwam nadat de panelen
geplaatst waren, ruim drie ja3r na t't'll
door mij \TrzonJl'll hrief met dt.'formele
H;l;lg om tol~st,~mmingvoor plaatsing,

Dt'/_t'hrief ging allecn O\"('f Je mogelijke
sdMde die kon wordcn aangni-:ht, t'n
dat terwijl cr met de jaarwi,>seling nog
mensen op het tbk hebben staan dan-
sen'.

Dl' inst,lliatie hest,l,1t uit zes ,L\tl elkaar
gekoppl'lde wnnl'ce!pane1en van dt.' nc-
Jerlan,be zullne..:ellenfabrÎkant R&S te
Helmond, De kcuzc voor deze installatie
lag voor de hand, daar her als kant en
klaar pakkct onder Je naJ.m Solarc-6 op
de m,ukt wordt gehracht. Ik installatie
kan maximaal 240 W;ltt leverell, met een
gl'scham' jaarophrengst van 250 kilo-
watt-uur. Het jaarlijks stroomverbruik
van dc familie Ogg is ongevel'r 1800 ki-
lowatt-uur.

!'rih Ogg Zll't gra<lg dat architecten hij
dt' {ver)houw ,-an huizen ll1t'er rekening
houden mct het pb.;ltsen van zonnehoi-
ll;'rsvoor warm water en zonncce111ane-
kn in dl' dakkollstruktie, Juist bij luur-
hUilen, h(,t nederlandse woningbestand
be,>taatvoor tweederde uit huurhuizen.

De organi,>,ltie voor Dllttrz,lme Energie
(ODE), waan';ln Frits Ogg ,tl ,>mdsdl'
opricbting lid is. kW<ltTleind I ')'n met
l'en plan om een llctgekoppeld systeem
(zonder ;lCCU'Sjrt~installl'Tl'Il, Inmiddds
zijn et't1 ;l,wtal \";ln de/_e lIetgt'koppdde
installaties ~erealiseerd, 'Hieraan kon ik
niet meedocn vanwege mijn hcperkte
budget (de inVl'stering hiervoor is
40,000 gulden), het feit dat de installatie
,ll ;Ml1geko<.:htwas t'll het ft'it dat de sub-
sidie toen aan het kopen van accu's ge-
koppeld was, zcgt hij. Netkoppeling is
pas intert'ssatU ,lIs de installatie mini-
maal vier maal lO groot lS, De hiervoor

;: op de t1l<1Tktbeschikbare omvormers
; hehben bij kleine installaties tt.'veel \'cr-
~ liezen, De industr1l' wnkt wel J.all klei-
'" nere OI11VOTllll'rs,l1l,l,lrdele zijn nog ex-
S perimentee1.
:;: Als ecn spin in zijn weh heeft hij \"ier

jaar gewerkt aan de realisering \"an dit
project, Fen proJl'CTdat H,eI mOl'irt, en
tijd heeft gektht. Hij Zt'gt: 'Ik hdl het
rustig aan gedaan, ik witJe cr get'n lucht
minder om slapen', In vcrgelijking met
Je reeds gerealiseerde proiccren op
koopwoningen is het moeilijker lonne-
cellen op hef dak van cen huurhuis te re-
,lliseren, Dat het desondanks mogelijk
is, is met de realis,nie van dit project be-
wezell.

Voor meer algemene informatie over
zonne-energie kunt u terecht hij de
Org:lnisatit' voor Duurzame Energie
(Frank \'\'iezcr) OJO-ï69224,



HET VREEMDE OOG

Vijf jaar heb ik op een Nigeriaanse
school les gegeven. Daar heh ik vrccmde
dingen meegemaakr. Ik ben vervloekt
door een moeder. In \X'est-Afrika speelt
de juju een belangrijke rol. Er zijn verha-
len bekend over geheimzinnigt" vervloe-
kingen, die soms een dudelijke afloop
hadden. Een moeder van een school~
meisje was boos op mij, want ik had
haar dochter we,sens spieken een nul
voor haar repcrine gegeven. \Vat haar
vervloeking inhield. \vcct ik nog steeds
niet. maar ik heb die overleefd. Nee, ik
heb vreemde dingen meegemaakt met
eten en drinken.

liet eten was wat eentonig. Het ll1<lgcre
rundvlees kwam op zijn laatste krachten
uit het NoorJen gelopen en moest na
slachting tot malsheid worden gt:slagen.
We aten rijst of macaroni. En soms een
bosje worteltjes. Luer bij Nigerianen
thuis moestt'n we wennen aan de kip in

de Nigeriaanse pepertjes. Het rook god-
delijk. .\tIaar bij de eerste hap wist je al,
dat vergeleken daarhij de Indonesische
rijsttafel niet heter was dan lammetjes-
pap. De vlammen sloegen mij uit en het
zweet droop mi] uit de neus en de ogen.

We kregen soms ook wonderlijke hapjes
voorgezet. Van de hallen van een ram
moest ik niets hebben en de ogen van
een schaap heb ik ook altijd geweigerd.
Gebraden vliegende mieren heb ik nooit
hoeven proeven, maar de slakken vond
ik wel lekker. ~ooit voelde een
:--:igeria.losegastvrouw zich beledigd als
ik een lekkernij niet wilde,

liet drinken in Nigeria was ook eento-
nig. De Nederlandse jenever was te duur
en de ~igeriaanse palmwijn vond ik niet
te pruimen. Geen Nigeriaan werd ooit
boos, dat ik daar een vics gezicht hij
trok. Ik hield het dus bij bier en whis-

key.. \1ensel1, die klaagden over het een-
tonige eten, heb ik tussen haakjes nooit
horen klagen, dat het drinken van bier
zo eentonig was. :\1aar goed, er over-
kwam mij iets vreemds met dat drinken.
In 1964 werd er een wclkomstfeest geor-
ganiseerd op het schoolterrein voor mijn
jonge vrouw, Ik kreeg ruzie met mijn
Amerikaanse coJlq~a Tom over de oor-
log in Vietnam, Het bier raakte op en
wij gingen over op whiskev, in onze
bierpullen. Ondersteund door mijn
bruid, kwam ik tenslotte thuis - haar
naam was me onderweg ontschoten.

De volgende morgen had ik een opgezet,
intens blauw oog. De huid er omheen
was eveneens diepblauw gekleurd.
Annelies verzekerde mij dat ze me niet
geslagen had. ~laar de Amerikaanse le-
raar Tom \vas misschien kwaad gewor-
den toen ik Amerika hekritiseerde?
\"/oedend strompelde ik naar zijn hUIS
en verweet hem mij te hebben geslagen
TOen hij de discussie niet had kunnen
\vinnen. De ~rote blonde Amerikaan
keek me zo onthutst aan, dat ik hem
prompt geloofde dat ook hij me niet had
geslagen. Dus reed ik naar onze vriend
Olajide, de huisarts in Shagamu, die
naar mij luisterde en in lachen uitbarst-
te: "Jij hebt last van een drank-oog! Als
je weer zoveel drinkt, krijg je het weer!'"
In de dertig jaar daarna heb ik nog nooit
zOiets gezien bij een ander mens.

Ik hcb in Nigeria een paar lesjes geleerd,
l"og steeds vind ik dat je in een vreemde
cultuur eten en drinken mag weigeren
als je daar van moet kokhalzen. Je hoeft
wch ook in het buitenland niet opeens
een plaatselijke religie aan te gaan han-
gen, omdat je nu eenmaal een vreemde
cultuur moet "respecteren"?

Hier in l'\ederlalld mogen buitenlanders
TOchook kokh.llzen van een rauwe, ge-
zouten haring? Of van een oliebol? Of
van een glas jenever, dat lijkt op
Haarlemmerolie? Een buitenlander mag
toch ook erwtensuep, een rolmops of
een Amsterdammer ui weigeren? Dus
waarom zou je in Afrika iemand beledi-
gen als je geen splllnen lust?

Maar je kunt het natuurlijk wel probe-
ren om plaatselijk spul te eten en te drin-
ken, ook al denk je eerst d.tt het er vies
uitziet. \'('ant als je alleen maar eet en
drinkt wat ie kent, dan mis je de verrij-
king van het nieu\""e. En van teveel van
het bekende, kun je ook behoorlijk ziek
worden.

Karel Roskam
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De oplossll1g van de pul.Zc1 in het okto-
nernulllmer luidt als volgt: l-ijskonijn;
2-koekoek; 3-noodrem; 4-n:lkolllen.

Hieronder een puzzc1 wa:lrbij de drie
juiste woorden van dk zeven leners zo-
wd horiwnt;l<ll als vertikaal dienen te
worden ingevuld.
De omschrijvingen luiden :lis volgt: 1-
etalage; 2-deel van geWl'Cr; 3-rangschlk-
ken.

\Ve 1('1'('11ill de I)/!riodc uml herdenken
('all de gebeurtenissen 1'1.111 een Ihlh,c
cel/IV geleden. Dit jaar de llet'rijding U,lII
het zuiden ('/I vu1i-Wnd jaar de capitlllatie
vall Duits/alld, ll~at het einde hetekeIlde
(',111viil jaar beuttillg I'all ons land. De
l'ra,lg is uf d,- /!olgcnde gel/erafie, die de
hruftillg nief a,l1I dell lijue lJeeft onder-
l'ondcn, deze herdenkingen nog l{!cIzal
co1ltilllll'rCIl. Uit de gesdJiedcnis blijkt
dat alleen (werwim/illg"II, waardoor de
naliol/dle trots wordt gestreeld. het heel
l,llig l'ollJOuden.

Zo had gra<J[ \Vifloll IV in /345 het
t'OOf/WlI/ell eell bezoek te brcl/gell <l,Jn
Fries/and. 1\1('( zijn ridders ging hij Ol)
weg /laar Stûv(JrCtI. de nu'cst Hollal/d.
gezill(ie slad. Alaar hij \l1arns sl/liUC'1Ide
Hollanders 0IJ een troef} Friezen, die Iliet
hegTe/Jell wat die (r<lai uitgedoste ('11
gued in'wapende scJJ<lreda,lr te zoeken
had, De Friezen II(/Illen het zekere I'oor
het ollzekere en doodden alle indringers.
Ze wisten lIiet eens dat ze daarbij ook
hUil wettige landheer om het lel't'lI h,n/-
den gebr<lclJt.

l)e:;:e 1'cchtlhlrtij, die de geschiedenis is
ingega<lll als 'Je slag bij Wt/rns' maakte

l'oorlopi,R een einde ,Wil de ailllSpr<lkeli
1'(/11 de Hollalldse gra1'elf op Friesland.
Tol (lP de dag !I,lII I'(/I/(/(/ag wordt j(/(/r-
lijks d,'ze sl,lg door l'en a,mt.11 Friezell
herdacht. Alet I'ee/wapperende ulagW'1I
komt 1//en samen bij {Jet IJ/lilt wa,lT de
Hollmuler$ werd/'II a(gesl'lchl.

Het gebeel is uiteraard ook hier niet 1'rij
1"111eell soort Ilationalistisch gel'oe!, dat
bii de deebu'lIu'rs ,l<IlIU'ezig zt/I zijII,
Dt/drOlIl IJroberl'lI racistische g7Oel'en
lilt zowe l\'ederhmd <lIs Be/gië zich
d,lurhi; uil/I te sluitelI. Daar moeten die
friezen niets uall hebben omJat ze ZIch
l'erre willen houden 1'al1 racisme. liet
gi/at hun om de ol'eru'illning ol' de
Hollanders, al is het d,m biina 650 j'1<1r
geleden,

Zo is hij 1'lJetha/(am is Ol'erwimling op
Duitsl,md, u',l.:lrdoor ,"\.'ederlund Euro-
pees kampioen werd een heuglijk feit,
/ let n,ltir)ll<1<11geuoe/ uiade hoogli;,
w,l.Irdoor //leer orallje ûehtha<1r Il/<1S

di/1/ op kOllinginlledi/li' Die strijd tegen
on;;e oosterlmren wi len velen zo lang
mogeliik hert/mb'n,

Cor Ollt

/

3

/ 3

Zwitserse leger schaft

,
Afschaffing van

de eenheid levert een
bezuiniging vim
80.000gulden op.

BERN - Het Zwit-
serse leger gaat om
bezuinigingsrede-
nen de. 77 jaar be-
staande postduiven-
eenheid afschaffen.
De duiven krijgen

weer de civiele sta-
tus. Van de 7000 ge-
vleugelde bood-
;chappers die nog in

Sleemi/ijker COl/rmlt23 sept, 1994
"" ../

. . \
postduiven af )

dienst waren, wordt De 266 militairen
de komende twee ja- van de verbindings-
ren afscheid geno- troepen die zich met
men. depostduiven bezig-
Kort geleden wa- hielden, krijgen an-

ren er nog 30.000 dere taken.
postduiven in Zwit-
serse dienst op basis
van contracten tus-
sen het leger en dui-
venliefhebbers.
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UITZENDING VAN DE PARTNER
Ik vond het niks

Millimeter kort haar dat je eerder hij cen beroepsmilitair dan bij een ad"o~
caat verwacht. Grijze ogen die vriendelijk staan. Hij heeft nct een kop koffie
vuor me neer gezet. Dan gaat hij cr zelf voor zinco: Andre Braam.
Zijn partner is uitgezonden geweest. Ze zal in Bosnië, bij het
Transportbataljon, rotatie T7. Vanaf eind oktober 1993. tot mei 1994,
werkte ze daar als humanistisch geestelijk verzorger.
Er worden nog steeds niet zoveel vrouwen uitgezonden, de meeste partners
van uitgezonden militairen zijn vrouwen.
Ik ben benieuwd hoe hij die ruim zes maanden alleen heeft ervaren.
En wanneer ik hem die vraag Slei, zegt hij: •• Ik vond het niks. Echt, van [c-
\'oren vond ik het niks. En, terwijl ze weg was, vond ik het nog steeds niks en
ik zou het ook niks vinden wanneer 7.eweef een keer werd uitgezonden",

Dat is niet veel, merk ik op.
•• Nee, maar 7.0 voel ik het wel. Kijk we
hebben er natuurlijk over gepraat, over
het uitgezonden worden. Im had zelf
haar vinger opgesto-
ken, [Oen gevraagd
werd wie naar
Bosnië wilde gaan.
Ze vindt dat ze als
geestelijk verzorger
juist daar, in die om-
geving, hoort te 7.ijn.
Daar zijn de mensen
waarvoor ze werkt,
ook allemaal vcr van
huis. En, ze vindt dat
ze als geestelijk ver-
zorger dan zeker
vóór in de rib' moet
staan. Ik he dan
nog zoicts van: maar
je hebt toch ook nog
een aantal collega's.
Maar zij is daar prin-
cipicel in. En, hoewel
ik het zelf dus niet
zo'n succes vind, die
uitzendingen, vind ik
ook dat ze wel gelijk
heeft. Het is een on-
derdeel van haar
werk geworden,
sinds Dcfensie men-
sen uitzendt.

• Vooraf
Voordat ze daadwerkelijk vertrok, was
het enorm druk. We hadden net ons huis
verkocht en we hadden nog geen ander
huis. Ik had een andere haan gezocht
dichter in de buurt van haar werk, zodat
wc elkaar vaker zouden zien. En, luist
toen dat gelukt was, zou 7.ijnaar Hosnië
gaan.
Ook Im was druk bezig. Op en neer rij-
den naar Ossendrecht, werk op de ka-
lerne atbouwen. Het laatste gesprek met
een dient had ze 's avonds de dag voor-
dat ze vertrok. Toen ik haar het vlicg-

tuig in zag stappen, zo moc en zo wit,
vroeg ik me af hoe 7.e het zou trekken,
daar in Bosnië. Zelf had ze meer zoicrs
van: hè, hè, nu is alles afgewerkt.

Andre Braam is partner van /mml'
Beijer. Zij werkte als IJI/manistisc J
raadsvrouw ruim een IJal( jaar in
Bosnië. Haar werkplek in Nederland is
de kazerne in Oirschot.

Tja, en na haar vertrek ging ik terug
n<lar een leeg huis.
Pas toen heb ik gemerkt, hoeveel we toch
met elkaar bespreken, en hoeveel wc mer
elkaar doen. Ook al hebben we ook zo
ol1l.e eigen dingen. 's Avonds thuis ko....
men en tegen elkaar aan kletsen over ons
werk, dat was cr niet meer bij. Even el-
kaar opbellen overdag, al was het maar

om het boodschappenbriefje door te ne-
men. Dat kon niet meer. Het waren die
gewone dingen, die je eigenlijk nooit op-
vallen, die ineens weg waren.

• Het mccst gemist
Ja, dat was w<1tik het meeste heb gemist.
De communicatic met elkaar.
Natuurlijk, we schreven elkaar brieven.
Wc kunnen een boekwerk maken van
die bricven. We spraken kleine bandjes
in. Wanneer ik in de post zo'n bandje
had, dan stoptc ik het pas 's avonds in
de recorder. Lcgde dat ding op mijn
hoofdkussen, en d<lar \vas Im dan, 120
minuten tegen mij aan pratend. Hecrlijk.
Soms lag ik om 02.30 uur nog te luiste-
ren. :\taar die bandjes deden er wel twee

weken over per
post, dus de situ-
atie in Bosnië, kon
wel hc1cmaal an-
ders zijn dan ik op
dat moment hoor-
d,.
Af en toe kon 7.e
bellen. Alleen wist
ik niet van tevoren
wanneer dat 7.0U
zijn. En ze Il1oc~t
maar een paar ml-
nutcn per maand
bellen. Door die
gesprekken had ik
dan wel actuele
informatie, maar
ze warcn maar
heel kort, die ge-
sprekken. En, ik
kon zelf nooit bel-
len. In die zin was
ik atbankelijk van
haar.

• Sitcen
Overigcns moet ik
wel zq;gen dat er
toch een manier

was om snel contact te maken. Die ma-
nier kun je alleen gebruiken voor drin-
gende gevalk'n. :\1aar hij werkr wel. Op
een gegeven moment moest ik haar snel
aan de telefoon hebben. Ik had een huis
gevonden en wc moesten beslissen of we
een optie zouden nemen, of niet.
Daarvoor heb ik Sitcen in Den Haag ge-
beld. Een soort nood-nummer, waar je
als thuisfront op rerug kan vallen.
ginnen tien minuten belde Im me al te-
rug. Dat gaf me wel vcrtrouwen. Ja, hct
is dat huis geworden.
Sitcen belde ik ook wel eens wanneer de
nieuwsberichten niet erg opbeurend wa-
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ren. Zij gaven dan de actuele informatie.
Lazen gewoon het rapport van de situ-
atie daar ( dat 7.e dagelijks kregen) op.
En dat is erg geruststellend, ook al was
de sicuarie niet altijd rooskleurig. Maar,
het was niet zo sensatie-ach tig, als op de
televisie. Kijk, soms hadden ze in de
hunker gezeten een aantal uren. Ik vroeg
me wel af hoe Im dat had gedaan. \Vam
je moet haar gC\voan niet opsluiten,
daar kan ze niet tegen. En, zo'n tijd in
een hunker is voor haar echt een opgave.
Ook al is het onveilig om eruiT te gaan.
Sowieso hcb ik me regelmatig zorgen ge-
maakt. :'vlemcll die gewond werden, na
beschietingen, gewoon de onveilige situ.
arie daar ter plekke.

• \Vaarom zij, waarom ik?
En af en toe kreeg ik Je gedachte van
waarom moet nou juist mijn panner in
zo'n gevaarlijke situatie haar werk doen.
Niet alleen omdat zo'n keuze ook mijn
leven beïnvloedde . .\laar het Hlelt zo
kaal dat je niets voor je partner kunt
doen, op momenten dat dat nodig zou
kunnen z.ljn. Onmachr, dat voel je dan.
Ik heb me ook wel afgevraagd, wie nu
een beetje voor haar zorgde. Gelukkig
merkte ik dat ze uit de opleiding een
paar maatjes had, en dat ze daar ook zo
haar verhalen aan kwijt kon. En ze
kreeg een katje. Zo had ze ook iets voor
zichzelf.
Dit katje dus. (Hij aait een grijs
katje,red.)

0, een manier van contaC[ was ook
Teletekst RTL. 101 kon vanuit Bosnië
boodschappen zetten op een van de pa-
gina's. En, omdat we geen toestel had-

den met Teletekst, ben ik regelmatig op
bezoek gegaan bij vrienden die dat wel
hadden. Boodschappen lezen. Iedereen
keek mee. Werd ik drie keer per dag ge-
beld dat er weer eentje opstond.

• Terugkijkend
i'Ju de periode alweer een paar maanden
achter ons ligt, kijk ik er wat positiever
op terug. Er zijn ook een aantal andere
dingen gebeurd, in die tijd.
We hebben elbar nooit eerder brieven
gestuurd als toen. Je leen de ander toch
weer anders kennen. Er zijn een aantal
mensen geweest, die, zonder dat ik dar
verwacht had, ook voor mij hebben ge-
zorgd. Collega's van Im, die regelmatig
belden. Haar ouders die heel betrokken
waren. Mijn eigen vrienden, haar \'fien-
dinnen, die enorm meeleefden.
\X'e weten dat onze relatie tegen zo'n uit-
zending bestand is. Dat er niet zo heel
veel verandert wanneet de ander weer
terug is. i'Jogmaals, ik sta niet te trappe-
len voor een nieuwe uitzending, laat ik
daar duidelijk over zijn.

• Niet zo veranderd, wel heel
moe.
Je hoort vaak, Jat degene die uitgezon-
den is enorm verandert. En we kennen
daar ook wel voorbeelden van.
Gelukkig is dat niet gebeurd. Toen In]
terug was, was ze verschrikkelijk moe.
.\laar, eenmaal uitgeslapen ( na een
aantal weken), kwam gelukkig dezelfde
101 weer tevoorschijn van voor de uit-
zending. Terwijl ze daar toch een aantal
dingen heeft meegemaakt die cr niet om

liegen. Ze z.egt zelf dat het opschrijven
daarvan haar veel geholpen heeft. En, ze
kende een aantal mensen die ook daar
geweest waren. Die herkenden dingen
die ze vertelde. Dat hielp ook. \Vam het
was daar af en toe /.0 waanzinnig ( heb
ik begrepen) dat wij als thuisblijvers ons
daar geen heeld van kunnen makell.
Sommige mensen komen echt veranderd
terug. Ik weet niet precies waar &It aan
ligt. Het zal zeker te maken hehben, met
de dingen die je daar meemaakt .. \-laar
ook met wat je al eerder in je leven hebt
gezien. 101 was al eerder in een gebied
geweest waar oorlog was. En hoewel ze
zelf altijd zegt, dat je nooit bescherming
tegen de verschrikkelijke dingen van een
oorlog op kunt bouwen, denk ik dat z.e
toch wat beter gewapend was. Iemand
die voor de eerste keer al die ellende ziet,
heeft er misschien nH.'erlast van.

• Buitenstaander
Ik bn me geen werkelijk beeld vormen
van de dingen die ze heeft meegemaakt.
En sommige dingen begrijp ik niet.
Gelukkig heeft ze die maaties, om mee te
praten dan. Ik bedoel, je kunt als part-
ner dan niet (.'chr meepraten, tenvijl die
anderen dat wel kunnen.
Toch heeft 7.e het niet vaak meer over
Bosnië. Ze is gewoon aan het werk en
gaat daar nu weer helemaal in op.

Ik heh mijn 101 in ieder geval weer ge-
zond en wel terug. Dat half jaar had
voor mij nier gehoeven . .\laar, wc heb-
ben nu weer een heleboel tijd voor ons
liggen, die we lekker samen in kunnen
vullen. En daar gaan we van genieten,
samen!".
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AMNESTY INTERNATIONAL IS ER OOK
VOOR ALLE MILITAIREN

Dagelijks worden er mensen gemarteld, vermoord of ver-
dwijnen 'gewoon', waarbij mensenrechten met voeten ge-
treden worden. Om deze reden werd in 196 t Amncsty
International opgericht met het vo!pcndc doel.
Amllesty lntemational is cm ollaflJallkelijke organisatie
die werkt voor de vrijlating van gewete1tsgeVa1rgellcll,
personen die vamvege hun politieke, godsdienstige of
andere overtuiging, etnische afkomst, geslacht, kleur of
taal gel1angm zitten of op andere wijze in hun bewe-
gingsvrijheid worden beperkt en die gem geweld hebben
gebruikt of gepropageerd. Zij vraagt om eerlijke proces-
sm bin1ltm redelijke temrij" l'oor alle politieke geVL111ge-
1te1t.Zij zet zich in voor afschaffing vatl marlelillg en
van de doodstraf voor alle gevangene" en verzet zich te-
geil politieke moorden en 'verdwijningen'. Anmesty
lntematio"af heeft raadgeilende bevoegdbeid bij onder-
meer de Verenigde Naties .

De Beroepsgroep Militairen is te splitsen
in donateurs, actieve en passieve leden.
Passief hetekem dat zij ongeveer één á
twee maal per maand een hrief schrij-
ven. Het maakt natuurlijk veel meer in-
druk dat een militair aan een mede-mili-
tair vraagt waarom hij zijn humane ge-
weten niet laat meespreken.

Actief houdt in dat zij éénmaal
per maand vergaderen in
Utrecht, voorlichting geven bin-
nen de ktijgsmacht, symposia
organiseren en brieven schrijven.
Ook kunnen brieven worden ge-
schreven in het kader van de zo-
genaamde bliksemacties.
Bij die acties is snelheid gebo-
den, zodat bijvoorbeeld een mili.
taire commandant in Colombia
binnen 48 uur overspoeld wordt
met brieven.
En als gevolg hiervan toch maar
besluit die ene gevangene niet te
martelen. Deze massale, snelle
acties hebben al veel gevangenen
gespaard.

Hebt II helangstelling? Neem
dan contact op met:
Amnestv International
T.a.V. jan Zoomers, Beroeps-
groep J\lilitaircn
Keizersgracht 620
1017 ER Amsterdam
Tel: 020-6264436

Oostenrijk hijvoorbeeld staan tot op de
dag van vandaag niet toe d.lt militairen
lid zijn van Amnesty International.

he heersingsopera-
tics, kan de militair
meer dan vroeger
met zijn neus op
mensenrechten-
schendingen worden gedrukt, bijvoor-
beeld als uitgezonden VN-militair.

• Collega's
De Beroepsgroep Militairen hestaat uit
offióercn, onderoffióeren uit .111ekrijgs-
machtdelen, actief of b.d. Wij mogen blij
zijn dat in Nederland voor militairen de
mogelijkheid besta,u om lid te worden
van Amnesty International. De strijd-
krachten in Engeland, Duitsland en

• Beroepsgroep Militairen
Amnesty International is uitgegroeid tm
een wereldwijde organisatie.
In Nederland hebben diverse beroeps-
groepen zich verenigd, waaronder juris-
ten, journalisten, medici en psycholo-
gen. Sinds 1982 heeft een aantal militai-
rt"n zich eveneens verenigd in de
Beroepsgroep !vlilitairen. Deze Beroeps-
groep ~1ilitairen zet zich in voor ver-
volgde collega's over de gehele wereld.
Daarnaast zet de Heroepsgroep Militai-
ren ziçh in voor militairen die de men-
senrechten met de voeten betreden.
Zeker gezien de huidige vernieuwde
taakstelling van de krijgsmachr, waarbij
hoge prioriteit wordt gegeven aan crisis-

I
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Ook in het seizoen 1994-1995 is het
jongerenprogramma Yoy een vast on-
derdeel in de televisieprogrammering
van het Humanistisch Veroond.
Yoy blijft een serie documentaire televi-
sieprogramma's van een half uur, voor
en over jongeren, over alle mogelijke ge-
ocunenissen, problemen en situaties
waarmee zij geconfronteerd worden en
waarover niet altijd even gemakkelijk
gepraat wordt. Niet per definitie lood-
zware, wel altijd serieus genomen on-
derwerpen. Voor deskundigen en andere
volwassenen is in YO?' geen plaats; al-
leen de jongeren zel komen aan het
woord.
Uitzending vanaf 1 novt'mhcr, iedere
dinsdag om 19.00 uur op Nederland 1

1 november 'De koffer van hcrinnc.
ring'

Portret van "iirra (16), geboren in Iran,
die zonder haar gezin uit Irak moest
vluclul'n en in Nederland onderdak
vond.

8 november 'Doctor Terror'

Twee jongens hebben een op zijn minst
curieuze hobby: horrorfilms; ze kijken
er naar, ze maken 7.een ze maken de bij-
behorende special eHeets.

15 november 'Never More'

Hoe gaan jongeren om met de zelf-
moord van een popidool, in dit geval
Kurt Cobain?

22 november 'Spierkracht'

Portret van .\1arie-José, die leidt aan
spierdystrofie. maar meer in het leven
dan in haar ziekrc geïmeresseerd is.

29 november 'Zien met je vingers'

Film over de belevingswereld van een
blinde.

6 december 'Klaart je en Ernst, gebo.
ren in Beiroet'

Geboren m Beiroet, getogen lt1

Nederland, op hun uiterlijk na zo
i lollands als maar zijn kan. Wat levert
dat voor prohlemen op?

13 december 'Gokverslaving'

Over de neerwaartse spiraal waarin jon-
gc gokvcrslaahlen zitten ell de manieren
om er weer uit te komen.

20 december 'De Stadswacht'

Volop jongeren werken er bij de
Stadswacht Amsterd.lm, t'cn project om
werklozen weer in het arbeidsproces te
krijgen. Een portret.

27 december 'Jonj:;ensprostitutic'

Fern.tnJo (22) en Olivier (24) vertellen
alles over hun (deels bewuste) keu7C om
als hoer rc gaan werken voor mannelijke
klanten.
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PRISCILLA QUEEN OF THE DESERT
hilarisch en hartverwarmend

vlm.GIIY Peane. Terence Stamp eu Hl/go Weat'iltg hl l'riscilla. ÇJUeellof the Vesert

U hebt het in dele kolommen al vaker gelezen: Australië is een land dat niet
vaak films aflevert, mailT wat wc hier te zien krijgen is meestal van hoge
kwaliteit. En wat de regisseurs cr in de meeste gevallen gratis bijgeleverd
krijgen is de schoonheid van hef Australische landschap: elke film die de kij-
ker af en toe mee naar buiten neemt, kan dienst doen als propaganda voor
een ruige maar onvergetelijke vakantie 'down under'.

De film I'riscilla, Quccn of thc Dcscrt
doet nog meer met die typische eigen-
schappen van Australië: de makers ge-
bruiken de onherhergzame. onhedorven
schoonheid van het land als contrast
met de mensen die in de film de hoof-
drollen spelen: ccn transseksueel en twee
jonge travestieten. Hun gekunstelde ma-
nier van doen, hun exotische garderobe,
het wat morose wereldje waar de drie
zich in bevinden, dit alles wordt extra
onderstreept door onafzienbare stukken
rode woestijn, ontmoetingen met
Ahoriginals onder de hlote, nachtelijke
hemel en her pure, onontdekte image dat
het land van schapen en kangoeroes uit-
straalt.

Het verhaal begint in J\lelbourne. De al
wat oudete transseksueel Bernadette
treurt om de dood van haar jongere
minnaar. Een vriend uit de showbusi-
ness, de travestiet Tick, blijkt via via een
contract te hebben bemachtigd voor een
serie playback-shows in een na,htclub
in Alice Springs, in het woeste hart van
Australië. 't Lijkt Bernadette een goed

idee om er eens helemaal uit te zijn. Het
feit dat Tick nog een jongere travestiet,
de speelse en plagerige Adam, mee wil
nemen staat haar aanvankelijk niet aan.
Maar de jongen heeft een moeder met
geld, en kan dus een zilverkleurige hus
versieren, die ze Priscilla dopen.
Ze beginnen aan de reis van enkele dui-
zenden kilometers, niet wetend wat hen
onderweg allemaal te wachten staat. Na
deze introductie ontwikkelt de film zich
als een recht toe recht aan roadmovie.
Twee weken duurt de reis van de kust
naar het midden van Australië en die
verlopen bepaald niet gladjes. Twee ver-
klede en één omgehouwde man wekken,
eenmaal buiten de invloedssfeer van de

grote stad, onderweg nogal wat reacties
op, en niet allemaal even vriendelijke.
Ook het feit dat de passagiers, zittend
op het dak van de bus, hun muziek luid-
keels uit de speakers laten schallen en
hun kleding of enorme lappen glinste-
rende stof achter zich aan laten wappe-
ren, wekt beroerin~ in de landelijke stre-
ken waar ze doorheen komen. De keer

dat ze, gedwongen door autopech, over-
na,hten in een klein hotel en 's avonds
in het plaatselijk café een biertje willen
drinken, pakt niet goed uit: als de lokale
bezoekers eenmaal door hebben dat die
mooie meiden in feite kerels zijn, breekr
de hel los.
Een ontmoeting met een groepje vrien-
delijke aboriginals leidt echter tot een
uidmndig zang- en dansfeest rondolll
het vuur. Uiteindelijk bereiken de drie,
sadder en wiser dan ze al waren, hun
plaats van bestemming. Het optreden, al
zijn ze nog zo oogverblindend aange-
kleed, heeft even een aanlooptijd nodig
voor het publiek enthousiast wordt.
Maar Tick wacht een verrassing die op-
eens alle sores van een onzeker en soms
behoorlijk riskant bestaan tijdelijk naar
de achtergrond dringt: hij is vroeger ge-
trouwd geweest, en blijkt een zoontje te
hebben.
Hij is doodsbenauwd VOOt de reacties
van deJ'ongen als die ontdekt waar zijn
vader e kost mee verdient. Maar het
kind is gezegend met een hartelijke en
vooral ruimdenkende moeder, zodat de
kleine uiteindelijk voor een vakantie
mee terug reist met de overgehleven
twee travestieten: Bernadeue heeft n.l.
een oudere man ontmoet die haar op-
eens nieuwe perspectieven biedt.

Schrijvcr/regisseur Stephan Ellion ziet
zijn film om te heginnen als een soort re-
vival van de beroemde Hollywood-mu-
sical, waarbij alles van glitter, glamour
en glp:erine-tranen aan elkaar hing. Wie
de film dan ook uitsluitend als een lek-
ker stuk entertainment wil beschouwen,
kan dat doen. f\..taar wat de makers
daarnaast willen uitdragen is een plei-
dooi voor tolerantie. In dit geval zijn het
drie 'drag-queens' die zich in een harde,
vijandige omgeving moeten voelen als
wezens van een andere planeet, maar die
toch mensen zijn die recht hebben op
een plek onder de zon, en dus op accep-
tatie.
Dit thema kom je steeds vaker in allerlei
vormen tegen in onze gecompliceerde
wereld. De acteurs hebben geknokt om
de rollen, en de drie die uiteindelijk wer-
den gekozen, de Australiërs Guy Pearce
en Hugo Weaving, en de beroemde Brit
Terenee Stamp, hebben zich met o\'erga~
ve in dit avontuur gestort. Ze zien er ra-
vissant uit, en de nummers die ze bren-
gen zijn dikwijls heel professioneel.
Priscilla is niet bedoeld voor een groot
publiek, maar voor mensen met gevoel
voor humor en voor emotie, en met een
fijne neus voor onalledaagse traktaties.

l.eoJ/ore 1',1II Opzeefand
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NINA TANNENBAUM
Uit Frankrijk komt een rragi-komische
meidenfilm van het SOOrt dat ze in
Amerib 'coming of age-pictures' noe.
men. Twee meisjes. de een te dik en de
andere met een bril, klampen ziçh als
jonge kinderen op halledes aan elkaars
ellende vast. Ze worstelen zich via lief-
desverdriet en eindeloze gesprekken
over hun uiterlijk door hun puberteit en
groeien uit tot twee mooie zwanen. De

één wordt een succesvol schilderes, en
neemt de hoofdrol steeds meer alleen
voor haar rekening. Terwijl de vriendin
uiteindelijk een lIlan en een kindje heeft.
gooit de geslaagde kunsren:lrt.s uiteinde-
lijk de handdoek in de ring. Moeten
meiden dan toch maar liever trouwen
dan carrière maken? Of is de ene mens
eenvoudig beter tegen de erfenis vall een
beladen jeugd opgewassen dan de ande-
re? Hoc het ook zij, Nina Tannenbaum,
met de snel stijgende Romane Bohringer
in de titelrol, is een heel onderhoudende
kijk op het leven van twee Parijse vrou-
wen. De ene helft verrassender en licht-
voetiger dan het wat geëxalteerde twee-
de deel, maar ,vel zeer de moeite waard.

llMECOP
Al hen ik hepaald niet gek op knokfilms
die in Amerika volle zalen trekken, voor
de nieuwe van Jean-C1aude Vandamme
wil ik toch voor een keer een uitzonde-
ring maken, Om te beginnen is het
script, gebaseerd op een stripverhaal, in-
genieus in elkaar geut en haalt het alles
uit de mogelijkheden die het fenomeen
tijdreizen biedt. De special eHects uit
Terminator 2 worden hier dankbaar
toegepast, maar dt, film kent meer intri-
gerende technische foefjes. Hovendien
blijkt Vandamme aardiger te spelen dan
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ik tot nu toe van hem gezien heb. Hij
draagt het verhaal zonder enige moeite,
en in de talkshows die ik via buitenland-
se zenders heh hekeken, vond ik hem
vaak geestig en goed gebekt. Natuurlijk,
er wordt weer heel wat afgeknald, maar
in dit geval kun je ie heel goed in een
stripboek wanen, en komt het geweld
dus vaak irreëel on-r.

BLOWNAWAY
In Blown Away, alweet zo'n duizend-
bommen-en-granaten-pruduktie waar
we de bele zomer eigenlijk al mee zijn
m'ervoerd, zien we topsterren JeH
Bridges en Tommy Lee Jones regenover
elkaar. Ze hebben ooir samen gestreden
aan de kant van de IRA, maar door een
principieel confliCT veranderde hun
vriendschap in haar. Uireindelijk komt

jef( Bridgl'S en zi;1I ~'ader Uoyd nridf.:<'Shl
nloum Au'ûy

Lee/ones, n,l ecn jarenlangt' gevangenis-
stra , in Amerika wraak nemen op de
Illan die hij als verrader beschouwt. In
diT geval is het vooral de fenomenale
kennis van explosieven die de film heT
aankijken waard m,takt. Je volgt het
werk van de explosieven-opruirnings-

diensr van Boston, en je bent ge-
tuige van de geniale, zij her af.
grijselijke, stunrs die de letse ter-
rorist bedenkt om zijn tegenstan-
der uir de weg Te ruimen,
Doorgaans ook niet echt my cup
of tea, maar door het vakman-
schap en de mooie acteerpresra-
ties toch de moeite waard.

THEMASK
In Amerika IS een ahsoluut
nieuw komisch fenomeen opge-
staan waar ze voor in de rij
staan. Jim Carrey, bekend ge-
worden als enige blanke in de tv.
serie In Living Color, maakre, na
een serie minimale filmrolletjes,
opeens naam mer zijn rol in Ace
Ventura, Per Dert'ctive die vorÎge
zomer alle records brak. Dat
doet hij nog eens over, en nog
grootser, in The Mask waarin hij
waT je noemt zijn hele tmcen-

doos mag opentrekken, daarbij onder-
steund doot een reeks niet na te vertellen

jim Carrey in Th" Mask

special eHeets. Carrey speelr de klassieke
underdog, die eindelijk de kans kriigr
om te laten zien wat hij werkelil'k in zijn

mars heeft, a s hij in
het water een oud,
Scandinavisch masker
opduikt. Zodra hij her
opzet, verandert hij in
een figuur die elke situ-
arie beheerst en die elke
vrouw in kan pakken,
al ziet hij er met zijn
vreemde groene kop en
z'n circuskleren krank-
zinnig uit. Moraal van
het verhaal is uiteinde-
lijk dat hij het zonder
dat tovermasker ook
\vcl redr, maar voor dat
soort praaTjes voor de
vaak gaan de Ameri-

kanen nier naar de bioscoop. Ze gaan
voor Carrey, die geregeld meT grappen-
makers als Jerry !.ewis, Robin Williams
en Eddie Murphy wordT vergeleken.
.\taar hij is gewoon de eerste en enige
Jim Carrey. En dan Te bedenken dat hij
al jaren in analyse is, slecht slaapT en aan
claustrofohie lijdt!

LIIO
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Leven voor de dood

Hoewel veel individuele gevallen
van I.elfmoord of zelfdoding, hoe
men hel noemen wil, niet in ue
krant komen, komt er ue laatste
tijd steeds meer aandacht voor.
Stati,tieken over lelfmuoru bij
iongeren, hulp bij 7.elfdoJing, ue
pil \'oor ouderen: onderwerpen
voor kranteartikelen en lV-pro-
gramma's. Eén zo'n programma
heet I,even voor de dood. liet is
van de KRO en hierin vertellen
jongeren, sommigen inmiddels
een stuk ouder geworden, over
hun zc1fmoorugeJachtcn en hun
pogingen daadwerkelijk een eind
,Jan hun leven te maken, liet zijn
stuk voor stuk verhalen van een
diepe crisis, die soms jaren kon
duren, en van heel zwaar psy-
chisch lijden. Allen die hun ver-
haal vertellen zijn inmiddels uit
die crisis opgedoken en functio-
neren ~normaal~ in onze samen.
leving. Nu ze een leven naar ei-

gen tevredenheid leiden en, SUlll-
migen althans, gelukkig ziln,
spreken ze hun vreugde uit dat
de zelfmoordpugingen niet ge-
lukt zijn. Het boekje, dat daelf-
de titel draagt als het TV-pro'
gramma en waarin de verhalen
gebundeld l.ijn, is geen verheven
jubel over ,k pracht van het le-
ven geworden. Gelukkig maar,
want de heschreven uitzichtloos-
heid en machteloosheid zijn im-
mers ook onderdeel van het le-
ven. Het meest schokkend vund
ik de vnhalen over volstrekte
onbereikbaarheid: gefix\'Crd op
de dood als enige uitweg, kan
niemand meer contact maken
met de buitenwereld .. \-Ien leeft
als in een glazen stolp, neemt wel
waar maar niet deel. Als je dit
boekje leest besef je goed dat een
gelukte zelfmoord nooit echt de
schuld van de mensen in de na-
bije omgeving kan zijn, maar dat
dit heel diep toch 7.0ervaren
wotdt.

Vaak is één toevallige (?) gebeur-
tenis of uitspraak vuur de zelf-
moordkandidaat aanleiding om
de drempel naar het leven lOch te
nemen, Hoc graag wu niet iedn
in ziln of haar nabije omge\'ing
die aanleiding zijn of die uit-
spraak doen. Voor allen, die op
welke wijze dan ook bij I.elf-
moordproblcmatiek betrokken
zijn, een belangrijk boekje; het
geeft inzicht in de geestesgesteld-
heid van een aantal uiteenlopen-
de mensen en misscbien ook
troost aan hen die met lege han-
den achter bleven.
H,lllS Koekoek: Le~'en voor de
duod. De fontein, Baarn 1994.
160 hlz.jI9,%. UM)

Antiracisme

Vuur wie regelmatig verward bo-
venduikt uit disl:ussies over ra.
cisme en discriminatie is het
bock Antiracisme van Jan
Blommaert en Jef Vers.:hul"Ten
verhelderend maar niet al te een-
voudig leesvoer. Men moet door
een aamal mu<:ilijke termen, die
overigens meestal wel uitgelegd
worden, wat belgisch taalgebruik
en voorbeelden uit BclgiC'hl"enle-
zen, maar vindt dan een scherpe
ontmaskering van schijnbaar
niet-racistische argumt'ntaties en
een kritische analyse van anti-ra-
cistische groeperingt'n. Allt'7.end
betrap je jt'zelf regelmatig op ver-
hullende denkwijzen, bijv. abof
racistische op\'aningen veroor-
zaakt worden dour de slechte so-
ciaal-economische situatÎl' van
veel mensen, terwijl 7.enatuurliJk
in alle groepen in de samenln'ing
voorkomen maar niet ovaal
e\'en explicicr naar buiten (hoe-
venl komen. De rol die de taal
spedt kumt uitvucrig aan de ur.
de, en dan vooral de formulerin-
gen, die mensen gebruiken om
toch m,lar vooral nier racistisch
te lilken. ~Ik heb niets tegen een
andere huidskleur, maar daarom
hoeven er nog niet zoveel bij el-
kaar te wonen ~.
Ouk vuor hen, die actief lijn in
anti-discriminatie groepen of die
racisme op hun werk aan de
kaak willt'n stellen, een boek dat
bijdraagt aan l'en bt'tere argu-
mentatie en zuiverdt'T disl:ussies,
al hoeft men het niet met alle
conc!U';ies eens te l.ijn.
Jan Blommaert en Jef
Versehueren: Antiracisme.
Hadewijch, Antwerpen/Baarn
1994. 157bb.j27,90, UM)

As en diamant

Deze roman gaat - anders dan je
uit de omslagtekst zou opmaken
- niet zozeer ovcr de Tweede
Werelduorlog zelf, als wel o\'Cr
de nasleep, over de gevolgen er-
van voor het denkt'n en handelen
van de huofdpersonen. As en
diamanl speelt zich af in het kort
tevoren door SowjelTmsü;che le-
gers bevrijde Puien, in de meida-
gen van 1945. Nazi-Duitsland
staar op het punt van ineenstor-
ting. In Polen heerst onzekerheid
over de toekomst. De communis-
ten hebben de macht nog niet ge-
heel in handen. In de verwarring
is ook het anticommunistische
ver/.et tegen de voormalige bezet-
ter nug aktief. In het politieke
schaakspel worden rekeningen
vereffend en soms dodelijke zet-
ten vooruit gedaan.
Andrzejewski tekent zijn pion.
nt'n met groot psychologisch in-
zicht. De tragische unafwend-
baarheid van de gelx:urtenissen

in 7.ijnverhaal doet denken aan
~lalraux' ~La condition hum,li-
ne~ of Sartre's ~Les mains sa-
les~. Voor deze beide langzamer-
hand klassieke, misschien 'huma-
nistis{"h' te nuemen romans, duet
As en diamant nauwelijks onder.
Deze herziene druk van de eerSte
Nederlandse uitgave uit 1963
verschijnt kennelijk met het oog
op het halve+eeuwfeest van de
benijding, Daar is veel voor te
I'-'ggen, m,lar het is jammer dat
de mogelijkheid \'an re\'isie niet
is aangegrepen om de hier en
U;I;IT Olmederlands aandoende
ven'lling bij tt' sehavm. Dan had
men uuk de t,-,kst van wat foutjes
kunnen zuiveren en nog een en-
kele verkbrende noot kunnen
aanbrengen. Iloel'eelle/.ers I.ijn
er bijvoorbeeld nog die weten
dat Anders één van de leiders
\'an ht't niet-eommunistische ver.
zet in Polen was? Zulke kleinig-
heden doen overigens niets af
aan de grote literaire waarde van
dit boek. Het verdient opnieuw
een grote kring van leJets, ook
van degenen die destijds Andrzej
Wajda's verfilming ervan niet ge-
zien hebben.
Jerzy Andoejewski, As en dia-
man!. Uit het Pools vertaald
door W.A.Mayer, 1963. In de
Knipscheer/Uitgeverii Singel
450, AmSlerdam, 1994; voor

België: Conlact, Edegem. 400
blz. j37,50/790 nfr.(CS}

Schaduwen in Zimbabwe

Sommige vrUIIlt-'('lItWIIII't'n
IIWlmen, andere trOl/wel/scha-
duwelI van dromelI. Ze zeg~en
me dat ik met de dood getrol/wd
ben. Alijll twee ZOOIIS stierven.
Mijn 111<111stierf. Ze werdelI geen
l'a1/ allen ziek. Ook Joh,ma, u
hl/i/de, Ze sterft ook elke dag, er.
gells ill dit /alld vall de menselI
I'all Gotami,
Aan het woord is bier Johana's
moeder in Schaduwen, de nieuw-
sre roman van Cbenjerai l10ve
(Zimbabwe, 1954}, Evenals van
de hier eerder besproken succes-
volle roman 'Beenderen' (1990)
en Hove's gt'bundclde
Volkskrant-columns 'Berichten
uit Harare' (1993) is de vertaling
van I'etrr Abspocl en is er vol-
gens go-ed gebruik een uitvoerig
en verhelderend nawoord van
Jan Kees van dt' Werk in gesprek
met de auteur. Als de lezer(es) uit
dit korte citaat opmaak! dat het
hier 0111 een buek met een trieste
inhoud gaat, moel ik zeggen ja,
maar ook nee, W'ant inderdaad is
cr veel sprake van de dood in de-
ze roman, die zi~"hafspeelt in de
tijd \'an vóór de bevrijdingsoor-
log in Rhodesië tot na het nnaf-
hankdijk worden van Zimbabwe
in 1980. :\olaar cr is tegelijk veel
koop, leven en liefde. En bovenal
is cr het prachtige gebruik van de
taal in de meI zang en dans do-or-
weven verteltrant van de dichter,
romancier en journalist Hove.
Schaduwen vertdt het vt'rhaal
\'an de tragische geliefden
Juhana en Marko (de ;01/gell in
wiens mUlIIJeell cil'etkat dalIste,
die ieder de dood zoeken vóór
deze hen vindt temidden van al .
het gUl'rrillageweld. :\oliddels dit
poëtisl:he en ontroerende verhaal
schetst Hove een realistis.ch en
imposant beeld van een traditio-
nele Afrikaame gemeen,chap, in
overgang,tijd maar nog altijd
ongekend rijk aan l:ultuur en ver-
beeldingskracht, 1love is er zelf

et'n uitnemende exponent van,
Terecht schreef Adriaan van Dis
destijds al over Bet'lrderen in
:\"RC1Handelsblad: 'Hem/eun is
ook een vorm I'all olltwikke-
IIngsll't'rk. Niet zozeer lIoor
Afrika, maar I'oor O/lS'.

Chenjerai Ho\'e: Schaduwen. In .
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Erik.1 Krijt
fViIIl Mere1/>

earl/elis Schepel
f'r<lnkS"Oe/stM

van ta,ll cn gd)l"urtl"nissen, mes-
scherp de gevolgcn hloot van het
voortschrijdende verwurdings-
proces van de hedendaagse
Curacaose samenleving. Haar
analyse overstijgr verre dit ene
Antilliaanse eiland en rilt de Tu.
man op internationaal niv-eau.
Diana Leb,l<.:s(Cura~'ao 1947)
geniet in I'edcrland al faam
dankzij een reeks kinderbm'ken
en jeugdrornans. waarvan
'Nancho van Bonaire' een
Zi[wren Griffd krel."g,maar met
dac eerste roman •.onr \'oIW;I,-

senen heeft ze zich in één kcer in
dc rij van grotc Carihisehe vertel-
lers geplaatst.
Diana I.chae,: De lang~tc
maand. In de Knillschcer,
Amsterdam 19'>-'. 221 hlz
i .U,50{FS)

Moordende vrouwen

Ware
verhalen over
Moordende

vrouwen

!\Ioord is ccn fascinerend ver-
schijnsel. .\-I'l'lr lll"ordwchtige
vrouwen zijn helemaal intercs-
sant, al was het maar omdat ze
betrekkelijk zelden voorkomcn.
In Moorden{ie v'rouwen heeft
Frank Jones zich verdiept in Je
achtergrond cn psyche van vijf.

FrankJonese
~:;~

tien lJeroemde l"ll beruchtc \'TUU-
wen die van moord werden be-
schu[digd. Dankzij uirgehreid
onderzock is Junes er ingesbagd
del.c moorden van begin Tnrhet
eind te reconstrueren ;_undet Jat
het een ki Ik opsomming van fci.
ten is geworden.
Zo laat hij zien hoc te ne!mi,-
daadfitms Bclty Jones ertoe ver-
Iciddcn urn zich in te !at('n met
dl" g;lllgstcr Karlllulten en hoe
de wercldvrl."l"mdc Christiana
Edmunds ervan verdacht werd
cen halve qad te hehben vergif-
tigd uit liefde voor haar dokter.
.\laar ook hoc .\-Iyra Ilind[ey er
roe kwam deel tc ncmen aan dc
weerzinwekk<'nJe martclill~ en
moord op vijf kleine kinderen.
0pl11crkclijk is ue schrijfstijl van
Jones waardoor het ~cen <;ema-
tioneel maar een inta,'ssalll
bOl'k is geworden,
frank Jones: Ware verhalen m-cr
moordcnde vrouwen. BZZT uH,
Den Haag 199..•.160 blz.
i 27,50 (EK)

Carnaval op Curaçao!

vcrslagge\'er Ibi, ook ~1alus (de
sll."chtl."jgl."noemd. Birs dochIer
Luutlrid die met een filmploeg
uit Nrderland is gekomen. de
Zuid,llllerikaan,(' drugsbaron
VeLizquez en •.cle anderen. 1kt
hek hock staat in het teken van
de voorb,'reidingen op het canu-
va[ ('n tijdens de (jran :\1archa,
de spectacuLlire pr.wlw'lJ-;CnOp.
tocht. wor.!t hl,t tot slot nog hij-
na een spanncnde po\itic-rom'lI1
met l'en dram,Hische ontkno-
ping. Boven,ll l'cbrer legt Lebacs,
m,'t (','n knappe vermenging van
hetrokkcnheid en af.;tandn'lme
en l11<"teen sUI'<:rieure eenvoud

jongen, die tot het [aatsl tegcn dc
naderende dood bk'rf strijden,
iemand huisde die \"l)O[al bang
wa, dat wij hem zouden \'erge-
ten .. \bar door dl" lIlania waar-
op hij met zijn ziekte omging
heeft hij hij vele mensen een in-
druk achtergelaten die niet snel
in vergetelheid zal raken.
De ophrengst van dit rijk geïllus-
treerde hoek za[ door de René
Klijn Stichring i.S.m. het Aids-
fond, \x'<;teedworden aan ,-oor-
li~htingsprojecten vuur jungeren.
Donne Hermans: Rcné Klijn-
cen porlrel. B7.7.TûH, Den
l{aal-: t 99 ..•. 12.~hh. i 1"',95.
\'l."rknjgba;1T hij Free Rccord
Shop, Fame en Hruna.(I-:K)

De wereld Z<lllIielgoed ill dka,lr
1'/1 ze wislniet .WII u'ie of wal het
/<IR, Z.'kcr U,',ISdal Z{'K""IIgrulld
<)l1derh(lar l'ut'I,'nl'oeide. Alles
was cihlOlis,.h elI OIlgriip/M,lr. Ze
h,l<lnagens Fal up. Ouk Iliel up
haar relaties. Voort<l<l'l~()ltdell
f""i 1'11 ûi elkaar <I<II/kijken('1/

lI1el elka.JT oIl1Ri/JIi nwt die waJS
vall 1('ruggl'/rokkt'II/;('id (wer
û,.h /n'ell, die .1('Idalstc decellllia
elke Cllr,lcaoëllaar sdJi'cli Ic 0111-
hllll"lI.
Een <;rukjeallel'nspraak van
Birin,1 Fancy te, beter bl'ken,1 als
Hir van op de hcuvcl, dc in heel
\X'illcmslad geliefde om,l die, "l-
Illen met haar steun en toevcrlaat
Evy, een jonge werklozc ,ehool-
verlater, de hoofdrol spedt in
Diana Lehacs glnedl"<ll1eroman
Dc lang<;temaand. Rueiende me-
despl'krs - want l."cngrandioze
vcrfilming ligt voor het grijpen -
zijn voornoemde Fooi, cen krui-
denier,ter dil."haar nerinkjc
hoopr te reddl'n van dl' geplande
,nelwcg; dc p:cwerenloze dorps-

Renê Klijn heeft aids el"n goichr
gcge\'en . .':a zijn optrc{\en in 'Ik
schrel"uw vall de I.eeuw' sloot
heel Neder[and deze nog jonge
zanger in de anncn. Aid, was
niet langer een engl' ziekIe die
,-er van ieders bed woedde, I{ené
overleed 5 septemher 1993.
maar zijn bcdtenis is iedcret"ll
hijgeh\el'cn. Al is hl"rm'l'U 0111-
dat zijn lijtlied AIr. /llue nug rc-
gelmatig op de radio te horen i,.
De schrijfstl"r Dorin,' Hl'rmans
,prak vuur dcze biografie uirvoe-
'rig mct vrienden. familie en ken-
nissen van René. Ook hceft zij
zijn daghoekaantl."keningen en
brieven \-an fans gehruikt.
liet buek ,l\eeft een trdfend beeld
van dl."mens achter hel fenomeen
René Klijn. Openhartig komen
zijn po,itieve, maar ook minder
positil."\'l."kanll."n ,1;111de orde,
Buvenal blijkt dat in die sterke

tiseh toepasha'lT gema'lkt door
de toevoeging van enige tiental-
len goed uit te voeren oefenin-
gen. Laat nu niet de indruk ont-
,ta,1II dar hier sprake i, van een
simpel 'doe-het-zelf-gidsje' \"Oor
het eWIl op alternatieve wike
wcgnemcn van dc oor/.aken vall
ziekte. OVl'r dl' odeningen in
zelf-healin~ en zelf.ontwikkeling
zegt Gamhorg ook lelf, Hel
het'/i mii een padr j<lolr!{eko5!
t'oordJt ik /)"gr(,I'(' ho" ik mt'! de
O"f"lIill);;!'1Imu,'sllt'erkl'/I', ,\ld,lr
wie serielIS Illeer 101 ziin ol baar
eigell di,'psle l/'eZl'nll'il d""r-
dringen ell el'n geesteliJk en li-
chamdi;k gt'~o",l,., ((''1'1'11l/'i/là-
dell, kalI hier I','n primJ aJ'/UI
daartoe dlldell. () ;a, eell alli-
woord nog op de l'rdJX in 11",
koNe: Healin!{ is j,'lIIdlld heIpelI
;;;ielIIe !Jel'riiden 1'<111 zijll inner-
lijke w'll1iell"l, ;;;udalhii heter i'l
cOll/act kJII komCII mei zijn
kwalitt'iI{'II, ;;;iinhugerc l'erlllU-
Kens cn ziin ware idenlileil.
Helen Gamhorg: Her nnzidJ{ha-
re in genezing. SeT\'ire, Ulrecht
199-1,1 ..•..•blz. geb. en gcm.
i 3-1,$0 (fS)

Mr Blue

.

ViE illE DADIl?

ook is het aardig om de misda-
den samen met een ander op te
lussen. Het is 'Her eens iets an-
ders dan ren woord,oeker of een
krubwoordra'll!>t'1. Succes!
A.C Gordon: 1.0<'de mi<,daad
op. BZZToH, Den H'1:I/( 1994.
96 blzf Il,SO (EK)

Lo, de mi,da'ld op is de titel en
~ecft daardoor direkt aan waar
het om gaat in deze pocket.
In het boekje zijn zaken als in-
braken, overv'lllen, moorden.
verduistering, hrandstichting (JP-
p:etekend in zeer korte verhalen,
{((Jorspekt met informatie waar-
ml'l' jl' aan dl' sb~ kunt om de
misdaad op H: lossen.
Wanneer je de misdaad niet kunt
oplossen of jen'lf cwn wilt con-
troieren staOlnde oplm,ingen on-
derstrMven :lan het eind V:ln ie-
der verhaal. Het bnekje is l'en
[eukc aanwin,;t voor dl' bnhhy-
rechen.:heurs onder ons. nuar

IOSlE MilMAIOn

de Knip,cheer, Am<;lerdam
199 ..•. 160 blz i .U,50 (FS)

Wat is healing?

.\-Ioment gra'l/(; tllen nm:htere
lezers zich bij het zien van dit
kopje niet direct ge<,chrokken af-
wendl'n . .':u ook al in EGO re-
clame voor de nieuwste :\S-at-
lractie; een treinkaartje lllt't kor-
ting en ~ereserveerde pl:1,ns in de
h'll van het Tielse fenollll'en 'hea-
ling' JOlllanda? Nee dus. Niet te
ontkennen va[t echter de toene-
lllende publieke bd'lIlgstelling
,'oor een '~eneeswij7C' al, he-
aling. Uiteraard spden ook uit-
gevers daarup in. En het ,ignaIe-
ren van interr<;sante hoeken is
d:ln wel'r één V:lnde laken van
deze ruhriek.
Zo kwam onlangs hij Servirl' een
boek uit '-an de lken<;e h-siothe-
rapeute en hl'a[er Ile[en .
Gamhorg: Hel {lrIJ_khtbare in ge-
n{'lin).t - Ol'er healing elI ellergie.
Glashelder en con.;rCl't, ;.ondcr
een '_'Helll vml zweverigheid,
maakt de autcur duidelijk wat
dl'ze lJ.cJ-;rippeninhouden. Dat
geldt ook voor l'cn rn'k, aanver-
wame lx'grippen zoab aura',.
chakra's. ellcrgicvcMen en ener-
p:ie<;\romen. Een en ander wordl
\'erhdJerd mer a,m,prekendc
'-oorheelden en eenvoudige ICkt.-
nill).;en en ,",Hlr ie,lere,'n prak-

Misdaadraadsels
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BRUGGEN BOUWEN

In het februari nummer van de
Hum,lnisr, het maandhlad van het
Humanistisch Verbond. stond een wel
zeer boeiend artikel van de gl'rcformccr-
de theoloog Kuitert.
Kuitert vraagt zich af wat humamsten en
christenen ddcn en \var zc 'indeelt en hij
vraagt zlch ook af of •..hristcl1cll nu halve
humanisten zijn of humanisten halve
christenen? Die antwoorden beschrijf ik
hier nu niet, hoc interessant ze ook mo-
gen zijn (het nummer is nog verkrijg-
haar). De belangrijkste ged.Khtc en
daarmee de vraag. die hij stelde, zou wel
eeTlS kunnen zijn dat wc rcnzclfde land
van herkomST hebben en samen op weg
zijn naar ... ja, waar naM toe eigenlijk?
Ons land van herkomst in lcvenshe-
schouwelijke zin is zonneklaar aanwc-
z.ig: in de humanistische levembeschou-
\ving zit heel veel christendom en in de
christelijke levensbeschouwing zit heel
veel humanisme.

Op zeer \"('el gebieden Zijn christenen en

humanisten samen up weg. Iloudt dat
een hl'lofte in vuor Je toekomst? Ik
denk, en hoop in de grond van mijn hart
van wel. Het kan toch ook bijna niet an.
Jers. \'('ie midden in dl' wereld staat en
0111zich heen kijkt, moet dat begrijpen.
\X'ie de stl'eds terugkerl'nde situaties van
(llItlT1ellSelijking en onl1lenselil'kheid op
ons af ziet komen, de wreed leden Jie
hegaan worden in oorlogen, zal begrij-

flen Jat met het benoemen van wat je
Wilt, of dat nu christen is of humanist,
Ie er niet bent. Want wat heeft het nu
voor zin om te geloven in humanisme als
je dar niet uitdraagt: dan ben je geen hu-
manist. \Vat heeft het voor zin te gelo-
ven in Christus als je dat geloof niet uit-
draagt: dan ben je geen christen. Dat
wat ons S,lTl1en op weg helpt is onze ge-
7.amenlijke verantwoordelijkheid. Daar
v,lh of sta~1t 7.0Wel het humanisme als
het christendom mee. ~Jct meer en niet
minder. De rest IS biJl.a.tk, hoewel niet
onhelangrijk. Het is die bewuste per-
s()onlijke verantwoordelijkheid die ons

bindt maar ons ook dwingt om saml'n
op weg te gaan: het hehandelen van an-
deren zoals je 7.elf hehandeld zou wilk'n
worden. Dat lijkt hetzelfde als het plat-
vloerse gezegde: wat u niet wilt dat u ge-
schiedt, doe dat ook een ander niet.
Probeer her maar eens in de praktijk te
hrengen! Precies, dat lukt hl'eI moeilijk,
maar daar ligt wel onZ(' gezarndijke op-
dracht. Voor christenen omdat het de
wet \'an Jezus is en voor humanisten
omd.lt het een doel van het humanisme
is. En in die 7.in heeft Kuitert gelijk als
hij ze~t dat 'zonder geloof niemand wd-
vaart'. Als we dan in de kern van on7.e
verschillend,' levensheschouwingen toch
een gemeenschappelijk uitgangspunt
hebben, wordt het dan niet eens tijd om
dat gezamenlijk op te pakken en dan
aan de slag re gaan? Nier om een hemel
op aarde te realiseren, maar wel om de
aarde minJer hel te laten zijn. Als \ve die
uitdaging samen oppakken zijn we de
naam waard die wc dragen. Of dat dan
humanistisch heet of christelijk maakt
dan geen moer uit. \X'ie dat proces of die
samenwerking nier wil aangaan moet
ZIch werkelijk eens heel serieus gaan af.
vragen of hij de naam die hij draagt nog
wel waard is.

heek Puf
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