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ZAlRE:

In lcgcnslcllinl:\ tot de ons omringende landen
is er in Nederland altijd weinig affiniteit ge-
weest met de krijgsmacht. In grote mate geldt
dat voor de landmacht. Oefeningen doen wc
bij voorkeur ciders, om zo onze schaarse na.
tuurgebieden te sparen. De dicnstplidu was
ook al niet populair en wc moeten nog maar
zien of er genoeg animo is om het huidige be-
roepsleger gevuld te houden. Kortom. hel le-
ger zal de meeste Nederlanders ccn zorg zijn.
zolang ze cr maar geen last van hehben.

De omslag komt met de economische ineen-
storting van het voormalige oostblok. Er
volgt een herbezinning op de taken van
Defensie. Naast het verdedigen van het NA-
VO-verdragsgebied, komt er een nieuwe
hoofdtaak bij: vredesmissies. De politiek
heeft beslist dat ons leger vier vredestaken te-
gelijk aan moet kunnen.

Zo gezcgd zo gedaan. De landmacht heeft een
transporteenheid en een pantserinfanterieba-
taljon in voormalil;":Joegoslavië. De marine is
actief in de Adriatische zee en de luchtmacht
zit in Villafranca met een detachemem F-16's,

Of dat nog niet genoeg is, biedt de Tweede
Kamer een nieuwe cenheid aan om op korte
termijn ingezet te worden in Zaïre, waar de
zoveelste humanitaire ramp zich "'olstrekt.

Met Srebrenica in het achterhoofd wil men
slechts onder strikte voorwaarden troepen
sturen, met andere woorden: de opdracht
moet helder en haalbaar zijn, mèt een duide-
lijke commandostructuur. Niet de VS maar
Canada neemt het opperbevel. De VS zijn bij-
zonder terughoudend in hun toezeggingen om
troepen te leveren. Niet zonder reden want
een duidelijk docl van de missie ontbreekt
nog. Er wordt bijvoorbeeld niet gesproken
over het ontwapenen van de verschillende
strijdende partijen.

Ondertussen wordt, terwijl het Riod.onder-
wek naar het vorige debàde net begonnen is,
een deel van het t 1e bataljon luchtmobiel
voorbereid op hun uitzending. De inenting is
begonnen en de lariam verstrekt. In de ogen
van de politiek en publieke opinie is het doel
goed, want humanitair, Het uit te zenden per-
soneel echter gaat de werkelijke risico's tege-
moet. Het lijkt dan ook zinvol ons nog eens
goed te buigen over dc vraag of het complexe
conflict in Zaïre op termijn wel op te lossen is
cn wat de Nederlandse bijdrage daaraan zou
kunnen zijn.

Redactie



GEESTELIJKE ARMOEDE IN DE WESTt

Op verzoek van de redactie van EGO zal ik als (humanistisch) Geestelijke
Verzorger proberen iets te vertellen over de problemen waar veel mensen
mee geconfronteerd worden tijdens een uitzending naar Curaçao.

• Achtergrond
Allereerst wil ik wat achtergrond infor-
matie kwijt over de Geestelijke verzor-
ging hier op Curaçao. Ik werk hier sa-
men met twee 'confessionele' GV-ers,
een dominee en een aalmoezenier en een
medewerkster GV. Zij hebben de Pro-
testantse respectievelijk Katholieke kerk
als zendende instantie en ik heb daar-
voor het Humanistisch Verbond.
Mijn opdracht bestaat in feite uit: het
doen van een aanbod van humanistisch
geestelijke verzorging voor al het defen-
sie personeel werkzaam in dit gebied!
Dit betekent dat ik een bijdrage probeer
te leveren aan het geestelijk welzijn (zin-
geving) middels ondersteuning en bege-
leiding (coaching) van mensen, die om
welke reden dan ook (privé-situatie of
werkomstandigheden) een beroep op
mij doen.
Het 'humanistÎsche' aspect is gelegen in
het recht op zelfbeschikking van ieder

mens, bewustwording van de eigen weg
van ieder mens, en het in dit kader ma-
ken van keuzes in relatie tot de kwaliteit
van leven (bijvoorbeeld het willen wer-
ken bij defensie en de consequenties
daarvan voor de persoon zelf en het ge-
zin tijdens een uitzending naar de west).

• Problematiek in de West
De ervaringen die de mensen van defen-
sie hebben in de west en met zichzelf en
hun relatie (en eventuele kinderen) lo-
pen sterk uiteen. Ik weet ook niet welke
karakter-eigenschappen en/of persoon-
lijkheidsstructuur je moet hebben om
hier een prima tijd te hebben, maar ik
durf te stellen, dat:t 70% van de 'west-
gangers' het hier niet naar zijn/haar zin
heeft. Dit percentage slaat vooral op
partners van 'drie jaar gangers', bij de
'negen maanden gangers' (of 1 jaar) ligt
dit percentage beduidend lager.

Nu zit er nogal een verschil tussen 'het
niet naar de zin hebben' en 'zwaar de-
pressief zijn', gelukkig maar.
Bij de 'drie jaar gangers' zie je na onge-
veer een half jaar verblijf hier, een dip
ontstaan; het eiland is verkend, de win-
kels gevonden, (de kinderen op school).
Er ontstaat weer wat structuur en even-
wicht in de dagelijkse bezigheden. Dan
is er ook nog de Kerstperiode (de meeste
gezinnen komen in juli en augustus, in
'96 ongeveer 50) die in Nederland veelal
met familie wordt gevierd. Dat is het
moment waarop veel mensen (meestal
de parmers die thuis zitten), zich realise-
ren dat 'dit' het nu is en dat 'dit' nog
tweeëneenhalf jaar zo verder gaat. Zon,
zee, zaligheid oké, maar wat nog meer?

- Werken, een in Nederland erkende
manier van voldoening krijgen van je
dagelijkse bezigheden, is hier voor
partners verboden .... !!

- Je zit waarschijnlijk eindeloos in de
auto (kinderen van en naar school,
boodschappen doen) en zonder airco

Marinebasis Savaneta
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De l'e!ika •.m

is dat toch al geen pretje.
- Een goed ge~prek met vrienden uit ie

sociale netwerk en met wie je al jaren
vertrouwde gesprekken voerde en
wier mening je veel waard was, IS cr
niet meer bij.

- Het gevoel heb hen dat je op een eiland
zit waar de cultuur danwel niet echt
veel anders IS, maar het is ook geen
Nederland.

- Gewoon 'Het' hier niet meer zien zitten.

Kortom, je zou je wel eens ontheemd
kunnen 'loden, eenzaam kunnt'n zijn
(heimwee is een groot woord), nit'ts re
dom hebben en dus geen voldoening
ht'bben van je aanwezigheid op dit ei-
land.

• Zingeving
War mij betreft staat het gebrek aan
'zingeving' hierin centraal en zingeving
staat of valt met 'voldoening'.
Bij veel mt'nsen, dit' hij ons komen met
problemen of frustr;:uies op welk gebied
dan ook, is het gebrek aan her hehhen
van voldoening van hun aanwezigheid
hier meestal de bron van onvredt', sja-
grijnig zijn, prikkelbaar, een kort lontje
hebben (opvliegerig zijn), etc. De leeg-
heid en dus zinloosheid van het leven
hier slaat toe, Nederland \vordt geïdeali-
seerd en dat is uiteraard niet böpreek-
baar (je wilde tot"h zelf ook, einde car-
rière, Sf\tD plaatsing, etc.). Her \'olgen-
de stadium n'rraall zit"h in 'relatie irrita-
tie', je sex leven gaat op een l;ug pitje
met alle mogelijke gevolgen van dien!
Het is hier in de west op de werkvloer
snel duidelijk bij wie cr thuis problemen
zijn, blijkbaar staat of valt goed functio-
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neren met 'lekker in je vel zitten'. Voor
veel mensen komt werken hier niet op de
eerste plaats terwijl anderen juist hun
frustraties van thuis afreageren door
zich op het werk te storten en d.tt botst
dus met elkaar.
Dat Jt' niet bij de collega's aanklopt met
problemen of irritaties van thuis is lo-
gisch, die zie je hijna elke dag en dat lijkt
toch uok niet handi~. Desondanks kun
je eigenlijk niet vaak genoeg je ellende
ergens droppen, .lUeen alom er zelf van
af te zijn en/of wat lucht of begrip te
krijgen.
Vanuit een plaats als Seedurf kan ik me
nog voor~tellen dat je de kindert'n lil de
auto stopt en drie tor vier uur later bij
opa en oma uitstapt met de mededeling
dat je een paar weken blijft totdat je
partner terug is van de oefening. Ook
een lang week-md weg naar Nederland
bij vrienden, alleen of met z'n tweeën
kan \"eel opluchting brengen.
Vanaf Curaçao, Aruba of Sr. .f\laarten is
dat wel even anders .....
Je zal vervoer naar en van het vliegveld
moen:n regelen cg. hetalen. Vliegen is
sowino een dure wap, vooral naar
Nederland en met kleine kinderen is dat
meestal geen pretje. Kurtom, de drempel
om 'er even uit te zijn' is wel t'rg hoog.
Het is inderdaad geen fabeltje dat in de
west veel relaties sneuvelen en dat veel
mensen als uitlaatklep een soort 'symp-
toom' gedrag gaan vertollen en drank,
drugs enlof gokken als uitlaatklep ge-
bruiken. Ze noemen het ook wel 'losge-
slagen' zijn ..... !
Los waan'an dan? Van waarden en nor-
men ... Misschien \vel, maar ik denk veel
meer aan losgeraakt van je routes door
het le\'en, veroorza,lkr door een soort
van 'geestelijkt. armoede'.
In Nedt'rland ga je al jMeJl wekelijks, zo

,

niet dagelijks om met mensen met wie je
et'n verleden heht opgebouwd omdat je
er al jaren veel mee hebt gedeeld. Je bent
daar iemand, mer die je restrictie, dat je
sociale omgeving, in feite hepaalt wie
(wat voor persoon) je hent en als die
mensen in de loop der jaren waarde~'ol
voor je geworden ziin dan 7.;11je in prin-
cipt' ook hun beeldvorming over jouw
gedrag positief willen hen vloeden, (men-
~en lijn immers instrumenten voor el-
kaM).
Je komt op dit eiland vast wel leuke
mensen tegen, maar het zal niet die diep-
gang en die waarde meteen al voor je
hebhen als in Nederland; de zgn. opper-
vlakkige contacten of 'nieuwe' vrienden
kunnen helaas niet de gee~teliike hevre-
diging bieden waar je (hewust of onhe-
wust) behoefte aan heht, hoeveel 'leukt"
dingen je ook doet.
De marine heeft allerlei faciliteiten ge-
creëerd als een zwembad, zeil- en water-
sportcentrum, sporthallen en lennisba-
nen. gij andere Nederlandse bedrijven
die bovendien een vijfdaagse werkweek
kennen (wij werken 7.esdagen van 07.00
tot 13.20 uur) is de geestelijke nood nog
veel hoger wet.t ik uit betrouwhare
hronnen.

:\Iisschien is hel u ook al overkomen dat
een willekeurige vreemde, meestal een
oudere macarnba (blanke), je aanspreekt
en vervolgens twee uur lang l'n verhaal
kwijt moet (eenzaamheid, geen sociaal
netwerk). Of iemand die voor de derde
of de VIerde keer hetzelfde verhaal aan u
vertelr (als je weinig met mensen deelt of
met weinig mensen iets deelt heb je niet
veel te vertellen). Er geheurt hlijkbJar
ook niet zoveel op dit eiland war onze
belangstelling heeft of waar we bij be-
trokken zijn. In Nederland heb je overal



familie of vrienden woncn zodat he-
richtgeving ov!;'r die plaats('n je meer
a:ln~preekt of r:lakt zodat je daar weer
lllet :lnden.'Il over spreekt. Als t'r hier iets
gebeurt met iemand van defensie :lan-
ga:lnde inbr.uk of beroving, dan ont-
staat cr vaak meer versies over heuelfde
\'oorval. Blijkha<tr Îs d-u icts wat we wel
met clka;lr kunOl'n delen, erg vaak zdfs,
vand;lilr de verschillende versies, we
kunnen (Lur mooi onze eigen angsten
voor de crimim1liteit op dit eiland op
projeeter(,ll,
Kort,om, geestdijke armoede doet iets
met Jt',

•. Materiële behoeften
Voor ved mensen is l1l:lteriële bevredi-
ging (koop-g('drag) een poging om del.e
g('('ste!ijke leemtt' op te vullen, Zelf wil
ik best als voorne!;'ld dienen, ik bezit nu
ook een Ilarley Davidson motor en een
grote oude .lmnikaallse slee! lets wat in
Nederland waarschijnlijk nooit hij me
opgekolllen zou zijn, alleen al omd<n
m'n sociale Il('twerk &lt niet zou wil-
len/kunnen hegrijpcn. Ilier is die drem-
pel voor mij nlijkha<tr veel lager want
'iedereen' doet het, in mijn hdeving dan.
Ook de huisve;..ting hevalt velen niet
goed. Bij hure.lu huisvesting cn bureau
persOTwelkomt ook na d,u hekendt. half
laar een regen van klachten binnen over
de meest ollbdangriike futiliteiten (in
hun ogen dan en dat is logisch). Ook dit
moet genen worden als s\'mptoom-ge-
drag, onvrede lllet leven op Curaçao die
een uitingsHmn krijgt.
Hl,t werkelijke probleem hlijft dan in
feite aanwel.Îg en zal regelmatig lk kop
opstl'ken in een andere uitingsvorm. Dil
pnxes neemt s\('l'ds in heftigheid roe
omdat hl.t, zowel binnen veel relaties als

in de 'marine-cultuur', nin bespreek-
haar is dar je het hier nier n,lar je zin
hl'bt.
Een imerview in het hlad Tri\'izier
(VH:\t) met een vrouw van een marine
man die hiero\'er get'n blad voor Je
mond nam, v('roorzaakte veel ophef,
zelfs £ot in Den Haag,

• Conclusie
Het is gewoon moeilijk realistisch in te
schattt'll waar je voor kiest als je partner
in overleg met jou l'en venoek voor drie
jaar Curaçao inJit'nt, I kt kan Jus alle-
m,ul wel eens vies tegenvallen; ja. on-
danks je eigen keuze, daar hoert nie-
llland lich voor re schamen!
De enigl' conCTeu' verlichting \'oor de
mensell die het voorafgaande herken-
nen, IS Jat het n,l drie ia.u O\'er is, het
'leed' is dus eindig, Tl'geliikt-'rtijd is dit
weer een ondt'rJeel van het probll'em
want als je hii alles W.H Jedoet en onder-
nel'lllt i,'t.dl'r1and centraal stelt Cstraks
in !':e(ler!.lIIJ Jan ...', blijf je jndf wel
kwellen. Als je bovendien i':ederland
gaat idealis('ren, kan het volgcns mij
daar alleen nog maar tt'genval1en.
Uiteraard is ons hekend dat vonr veel
Ilwnsen de overgang van Cur,u,ao n,ur
l"ederland nog moeilijker is dan anders-

'"om ..... :
~lerkwaarJig is wel d.H we mensen
;..preken die een 'geweldige' vorige term
in de west gehad hebben en lT llll 'niks
aan' vinden. De ene term is hlijkh,lar do:
andere niet t'll of dat nu met omstandig-
heden (leeftijd kinderen) te maken heeft
of andere colleg'l's is mij ook ni(,t duide-
lijk. Het zou ook nog zo kunnl"nziin ttn
veel mensen zich het Llatste halfjaar re-
aliseren dat een aantal aspecten \'an le-
ven op dit eiland wel erg leuk wan'n en

/'arera. ;;;w,"mll<Tden mil;t,ûr tdm;s

dat le dit 'str.lks in ~ederland' gaan
mlSSell.

Ik weet wel cl.lt het nu eenm:lal een
'menselijke' eigenschap is om Je verve-
lende ervaringen uit het levell te vergt.tl'n
en misschi('11 is Jal maar got'd tJok.
:\laar die l"crdere tl"rm was misschien
toch iets minder geweldig :lIs we realis-
tbch blijvell; alleen dat laatste halve jaar
was waarschiinlijk wellcuk. \'\'d iers om
n.lar uit te zien lijkt me.
Hef is jammer dat het nil"t goed lukt om
'marine vrouwen' te mobiliseren om met
elkaar iets Ic ondernemen, (gedeelde
Stll;H1 is halvc smart). Alken hel VIP
(Vrouwen inform.ltie Platform, voor al-
lerlei actÏ\'iteiten Olll lItet de Anrillia.\1lse
cultuur in aanraking te kOJllen)en de PS
(P<lrera SocielY, een maandblad Jll('( al-
k,r1ei info en \\Ttenswaardighnlen van
Curaçao) wordt vooral gedraaiJ door
partners \';\11drie ja<lrgangers die cr hier
het heste van proberen te makt'n.
Ondanks het fl'it dal de werkvergunning
een probleem hlijft (partners van uitge-
zonden personed V:ln nederlandse he-
drij\'en Jllogen hier nin werken) moct er
bij veel partners toch volJoende kwali-
teit a.u1wezig zijn om een aantal zaken
op poten te zetten waar wel voldoening
uit te halcn valt. Dl' kunst is. denk ik,
om je kwaliteit van lc\'en cn gel.'stdijk
welzijn hier en nu re oeyeehtell om je
verblijf hier enige 'ziJl' te geven want
'straks in NederlanJ' v;llt 'her' mis-
schien (Jok wel w!;'crtegen .

Humanistisch V/ootr.1.1'/sm,m
(\fLORA)

,\!<lrias /',111 Dorp
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werd een ::;//'(/rlehl<lll::iid,' in dt, hesr,I,lIIs-
(,eriode 1',11Id" SOá,I<lI-demoCT,lfell.

Cor Ollt.

} JOl' //luiers is 1111 de O/Il',lttillg OI'er dl'
"hd' 1'1/11 Ol/S(eger ,lIs In't ga,lt 0111 I're-
desmissies ell humi/nitaire ,lctÎt'S /mitell
Oll:::!, Imldsrn'lI:::c/I, De siwilrie is uriiu,eI
omgekeerl el'cllredig. Hii VVD eli CDA
:::i('/I we de lIleeste ,,(/r~diIlK om pll/iriek
d,url'()()r hel groeIIe Ikhl te gn'('II. Alen
:::011bijna ,fellkt"/I d,lt hi! hel/ meest}celt
dat /liet het decll/ellleil <1,111 cen d",gelii-
ke <läie niets te l'erdielU!II 1l,ltt.

IJlilinl<l lel'~' IJl'( ('('11 stuk geschiedenis
lIit liet I'erre /'('rledell, Zuals ge;:egd hle-
I'ell /l'e in dl' medi,1 ti,,,,, /log lang Ol'CT
1',111mt'Ilitlg 1','rschill"II, \Vas het nog zo
d<ltdi' OOrfogS1'et1.'T1IIU'1Izich eerst ,1l1een
erKenit'l1 .1,111 de VARA, VPRO ell de
linkst, d,lg- ell lI'eekbl"den. /lil figt die
/l/elllllg fliill,1 kamafJre"d i1l de 1I1('(hl.

juisl Jld het ;;,ieJ/ 1',/11 ,Ie TV-saie "lil
11,1,/111der KOlliJ/giJl" Z01l 1II"Jl lot di'
cOIIc/llsie Jl/oetell kOJlleJld,1I X"d",t,md
IlOg 1('<11gUNi lt' m,lkt'JI tJeelt op het we-
reldtollcel. llet dc(dllt'III,'1I ,1.111 t'l.'11 VN-
!'redesllhlC1Jtis !lIist ('eli bdmlgriike /J/'j-
dr,lgt' 1'.111 t"ell IJ,ltie OJll met d,1f I'","'dell
1',111lIilhuiting elJ (!I1derdrukkillg .Ir te
rek"m'lI.

reil <lfsfllitmg 1'<111 de knfOlli.l/e (}orlogs-
IllJerillg /iormde/l de tw,'e ;:,g. IJO/itiolldc
dcties i/all het eillde 1,</11de j,lrcll I't'ertig
ill "OIIS" Indië. Die l'OIldell ulfs 1,1,I,lts
met steull 1".111de ['I'dA ollder /)re,'s. D.II

/-:1'11!Jdt,;. e(,I11/'gc!l'dclI ZOIIhet lIIu/cllk-
Ih1,lr geweest ziin, d,1t CrII clnistcliike
OIllT!JefJl'erelligiIlK op deZt' ""lIIier <1,11/-
dacht zO// hestedcl1 iI,1II de {mil't'rillg-
1I'(,kkt'llde d.ldcn 1'(/11 de gl>m:rad \'ml
Hell!sz en ziin l'oorg,mgcrs. lil'! lIit-
IIWO,dCl1 1'.:111 de In'l'ofkillg 1',l!I Afjeh
/l'IIS ill dl' ,1,IIJl'<llIg1',111 dc~1.'ee/l/{! tuch
ill /Jel (}l"'lIIg 1'<lI1 christeliJke industrië-
lell cn polilici.

/11.1,11dec/I',m SI/II/dtra /I',IS a,lrdo/ie
o/ll,iekt ('11 ;;,ii h<ldd('/l bd,mgell ill ,ic fJi'-
driil'ell die d<lt kUilden I'utih'ert'n. De
//leest hekende W,lS d,' ARP-leider
Helldrik Co/iin, die erl'.1rlllg had //Iet
kufoni,lle ollderdrtlk~'illg ('11 de I'rudJtl'l1
da<lTl'<ln<lfsdirectellr /',111 eell oli"III<I<lt-
Sdhlf'f'ii.

De ,\'CRV-TV serie "lil 1/<1"111 der
KfJllhtgil1" heelt ollgetll'ijfefd weer !Jed
IHlt tongen /(Jsgcllld<lkt.De koloniale ge-
sclJiedenis /',/11 J\'ederl.md s1<l<l(gi/fllnt
I'oor zeer lIilee,do/Jt'lIde 1IIl'lrillgSl'crSC/ii/.
feil. Toch is bet aant.:ll mensell, die op-
recht trots zijn op d,1t deelluil OIIS ['erit'.
dell, (ors ,1(geI10mclI.111bd.l1Igriike lII,lfe
r/OO,d,lt liit ,.'o/ksdeel ook lIil.'f het ('('III/.'i-
g('/el'clI heeft, II/,I,IT I'oor,ll door dl.' 1I'i;::('
/l'<hlYfJ{J dc informatie tot (JIIS komt.

H.J.J. (Harry) Lips (1913-1996)
Op .~december 1996 overleed de eer-
sre hoofdraadsman van de dienst
Humanistisch Geestelijke Verzorging
(l-lGV), de heer H,].]. Lips.
Lips heefr zich gedurende tiemalk'n
jaren ingezet voor een gelijke hehan.
deling ~'an ni{'t-godsJiensrigen in dl.'
samenleving en in het bil'zonJn hin-
nen de krijgsmacht. Hij eidde vanaf
1952 vormingscollfcrenties voor mili-
tairl.'n in combinatie met her ven'ul-
len van het wethouderschap van Je
gemeente Amersfoort. Toen hd werk
op het Coornherthuis zich 1O uit-
hreidde dar het Cl'1l volledige h,lall
opeiste, stapte hij bq,in 1957 uit de
politiek en wijJde zich geheel a;ln het
vormingswerk, Eind 196 [ startte hij
met het blad EGO waarvan hij Iwaalf
jaar hoofd- en eindredaaeur was.
Vanaf begin 1964 gaf hii leiding aan
de, op dat moment in de krijgsmacht
toegelaten. dienst HGV. Als hoofd-

raadSJll<ln wa~ hij rot l'ind I 'JiJ niet
alleell de stuwende kr.Kht al.hter deze
drenst maar hep'lalde hij ook in ster-
ke l11<1rehet gezicht l'rvan.
Talrijk zijn zijn anikell'll w<larin hij
op heldere wijze beschreef wat her
wel.en van de humanistisch geestelij-
ke verzorging was en de posirie die
een dienst als de HGV in el'n instituUT
als de krijgsmacht diende in IC ne-
men: Olutbankdijk en kritisch.
Hij de huidige dienst HGV is cr nie-
llland meer die met I brry l.ip~ heeft
gewerkt. Zijn in lijn anikelen neergl'-
kgdl. zienswijzen zijn evenwel nog
evcn 'Kweel ,lis destijds en vormen
nog immer het fundament waarop dl'
dienst HGV in de krijgsmacht staat
ell wl'rkt.
\X'ijwensen de familie sterkte met het
verlies.

\Vim Heil, olfd-hoofdmddsm<ln

Alet droge OgCl1kiik ik nddr hee/dclI I'<IJJ
l'eTl/}o('sting CII dodcil flii ('('11l'erkeers-
r,lmp.

Alcl droge ogeJl kijk ik nailr eell kind.<u(-
d.wt dit'lrot ..•l'ertdt J}{Jf' hij <ll/dae II/ell-
sen<lfllhl'lkl.

,\-kl droge ogt'/I kiik ik II,wr die bedden
1'<11/ Srehrellic<l,

,\Iel druge ogell kii~' i~'Il<l.lr de o/'grd-
I'ingen 1'<111 JII<lSS,lgT.ll'C!I J/I ex-
loe[;osllll'ii},

Alct droge ogell kiik ik Il<wr eell schip
/'01 clfelldige menselI dl(' Li/}('ria ollf-
l'{lId)t ;;,ijlI,

\Vie [1l'1Iik dal ik dit doe?
Dit ;:OIlI<I,lrOl-'erme heen 1,1,1fkOlJ/ell?
J fr.", bell ik ;:0 gell'ordr'lI?

Slel't'lI
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Het IS een misvatting, die tamelijk wijd
verbreid is: "Zonder wapens geen oor-
log", !':atuurlijk, zonder geweren, ka-
nonnen, tanks, bommenwerpers en waf
dies meer zij geen echte oorlog. :\Iaar Je
geschiedenis. en ook en met name de re-
cente gcsl:hieJcnis, koen dat alleen met
kapmessen en knuppels, honderddui-
zenden mensen kunnen worden afge-
maakt. :\la<lT ,lis we dat soorT groot-
schalige incidenten even nier in de be-
schouwing betrekken, dan geldt in het
algemeen, althans voor de 'ontwikkelde'
wcrdd, dat voor een ordentelijke oorlog
- een groot gewelddadig conflict tussen
dautoe georganiseerde groepen mensen
met minimaal 1000 dodelijke slacht-
offers ~militaire wapens nodig zijn.

En nog onlangs hebben we op (Je
Balkan, diclu bij huis, hd functioneren
\'an allerlei schiettuigen kunnen waarne-
men. Oorlog is een fase in een conflict-
proces, die begint met tegengesrelde op-
vattingcn en of belangcn cn uiteindelijk
in oorlog uitmondt. Als cr dan een \va-
penstilstand is bereikt volgt de fase van
regeling van het cuntlicr en in bepaalde
gevallen wordt het conflict ook opge-
lost, dat wil zeggen verdwijnen de tegen-
gestelde opvattingen en of belangen.
Zovcr is her in ex-
Joegoslavië nog lang niet.
Er is met pijn en moeite een
wapenstilstand tot stand ge-
bracht en ondcr militairt,>
druk wordt getracht een re-
geling Tl' bl'reiken, wd,lIlig
dat op basis van die regeling
uiteindelijk ook een duurza-
me vrede mogelijk zal 7.ijn.

Wat nu van belang is, zeker
in een conflictfase waMin
de partijen onvoldoendc tot
elkaar gekomen zijn, is dat
Je lwwapening aan banden
gelegd wordt. Niet bewapt,>-
nen, maar ontwapenen. En,
indien een van de partijen
over meer wapens dan de
ander beschikt, die partij
deels ontwapenen, zodat de
ene partij niet sterker is dan
de andere.

In Hosnië impliceert dat, dat
als de Bosnische Serven
meer en of bl,tere wapens
hebhen dan de l\toslims, zij
zullen moeten inlcveren. En
dat lijkt niet alleen,. maat is
cen beu're garantie voor
toekomsrige veiligheid, dan

WAPENS

de .\toslims extra hewal'encn, zodat zij
op hetzelfde en en'ntuee hoger bewape-
ningsniveau komen als de Bosnische
Serviërs. Althans zo denkt de Europese
Unie erover, maar zo niet de Ameri-
kaanse regering. De Verenigde Staren
hadden al een scheepslading met wa-
pens naar Hosnië gestuurd. Het gaat
om her leveren van onder meer 45 tanks,
80 pantserwagens, IS helikopters en
45.000 machinegewcren. Alk'cn vanwe-
ge het feit dat de Bosnische onderminis-
ter van Defensit,>Cengic te Iran-vriende-
lijk is - een land waarmee men volgens
de VS geen relatie mag hl.hben - is de le-
vering voorlopig nit't doorgegaan. l\har
binnenkon gaat de betreffendt' bewinds-
man de la.1Il uit en dan keert het schip
zijn steven.

Hij een volgend conflict zal de l\los-
limpartij meer dan voorheen van 1.ich af
kunnen schieten. Wapens maken de
krijgsman. De HUTU-rebellen in Zaïre
blijken over een grote vracht aan wa-
pens uit Zuid-Afrika, Kenya, Groot-
Brittannië en Frankrijk re beschikken.
:\Iunitie is mede afkomstig van de vesti-
ging in Kenia V.ln de Iklgische wapenfa-
briek FI'-:, wa.lrvan de Keniaanse presi-
dl'nr :\loise aandeelhouder is. Wat een

geluk dat het geen Nederlandse wapens
7.ijn. Volgens het laatSTe overzicht van
het SIPRI - het Zweeds Instituut voor
Vredesonderzoek - leverden wij Neder-
landers, die op de zevende plaats van
wapenexporteurs in de wereld staan, in
1995 slechts wapens en ander oorlof?s-
materieel aan Argenrinië, Bahrem,
Hotswana, Canada, Denemarken, Egyp-
te, Duirsland, Griekenland, Frankrijk,
Zuid-Korea, Maleisië, Noorwegen,
Oman, Pakistan, Qatar, Singapore,
Thailand, Turkije, Italië en de Arabische
Emiraten. \Vat die er verder mee doen, is
niet altijd even helder: feit is wel dat wij
in elk geval menen de vrt'de niet in ge-
vaar re brengen door onze hijdrage aan
de wercldbewapening.

Her waren dC7:er dagen maar cnkele
tientallen wereldvreemde lieden die bij
de RDyt proteSTeerden regell wapenzen-
dingen aan Indonesië. \X'at een so.:hande,
dat protesteren regen een bevriende mo-
gendheid, die het beste voor heeft met de
bevolking van Oost-Timor en zovele po-
litiek bewuste burgers gratis onderdak
en logies verschaft in de - wegens grote
belangstelling - zo overvolle gevangenis-
sen.

Leml Weeke
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BAND LEDEN NORMAAL
ALVAST VAN DE STRAAT

Hoe zÎt dat nou met Normaal? Gaat de groep nog vcrder, of is het na ruim
21 jaar definitief gebeurd met de trots van de Achterhoek? Drummer Fokkc
de Jong kan voorlopig geen uitsluitsel geven. J\taar één ding is wel duidelijk:
stilzitten is cr in elk geval niet bij. Samen met Normaal-gitarist Jan
Kolkman, Normaal-geluidsman Hall Thie (basgitaar), de stad-Croninger
zanger/gitarist Lex Koopman en JooP Mclléc (hammond en keyboard) is hij
een nicm ••..c rockband begonnen: Van de Straat.

Een toep.lssdijkc nHm, aldns rokke dl'
Jong. "Wc gaan niet 7.Îtt('n wachten tot
Bcnnic (Jolink, :\lG) weeT eens zin heeft.
;\Iet deze groep zijn wc dus I('n('rlijk
'van de straat'. '\locht Bcnnic lil dc toe-
komst nog wat willen doen, dan kunnen
wc altijd nog eens zicn. In elk gl'val is
hct kantoor van Normaal !;cslotcn,
houdt lll;lna!;er ,\lartin .lansen cr so-
wieso mce op en is hovendien alle appa-
rauwr vcrkodn. Dl' roadies zijn ontsla-
gen en lopen nu allemaal in de ww. Nou

ja, S(~,lllmigen hebbl'n al een andere
haan.

VREEMD
De drummer, afkomstig uit hct Drcntse
Zuidlaren en tegenwoordi!; woonat:hrig
in Zelhem, noemt het 'vreemd' hoe
Normaal uit elkaar is gegaan. "In mijn
stamcafé Int'rk ik d.n vcd fans hevig re-
leurgesteld zijn. Ze hehhen vol ongeloof

gereageerd op de berichten. Dat gaat
soms heel ver. Er zijn mensen hij die ab-
soluur niet meer weten wal ze in hun
weekend mOClen doen. Ik vind dat er
hoc Jan ook een afscheiJcom:err moet
komen, als Iknllie straks definitief he-
sluit om te stoppen."
Wellicht kan de trouwe en uitgebreide
l\"ormaal-aanhang overstappen op Van
de Straat, een gl'lkdtdijk l\"cJerlanJs-
talige rockh,md, die behalve eigen werk
ook veel hekende covers speelt. Net als
vroeger in de countrybanJ Catfever vor-
men Fokke de .Ion!;, Han Thie en Lex
Koopman de baSISvan de band.
"Hct lijkt wel een soort herkansing",

Uit dl' tijd Fdll Normaal; dllr; \Vi/hWI
Ter1Jorst, r.ml Keml,er, Ilclllll<' jo!illk,

f"kke de JOIlK 1'/1 j,/Jl ,,-,,/km.lII. De I.wtstl'
twee zijn oprichters I'a/l .•VIIII [)e Str<l,1t".

~ - EGO I jA...'1UARI/FEBRUARI 1997



Nog ){,','II (otv t'lIl1 Van D,' Slr<l<ll.Jiltl
Kn/kmall CII Fnkke de JOlig bier op een CD-
hues 1'£111Norm.lü/.(lIilersr linb 1.'11 151(' 1',111
links).

zegt Koopman. "CaIfcver heeft nooit
echf Je tijd gehad om door tI,' breken.
We hehhen in Denemarken gewUfd,
prachtige recemies gehad en ga 7.0 maaT
door. 1-iaar op het momelH d,n her alle-
maa 1 ècht zou gebeuren werd Fokkc ge-
vraagd om bij Normaal te komen. En ja.
zo'n aanhod kun je nooit laTenlopen.'"

Volgens drummer De Jung moet Van de
Straal - net als Nnrmaal - professioneel
gaan draaien. Dat wil zeggen: wekelijks
minstens enkele keren op de planken
met een complete show. "Daar gaan wc
~e\voon voor. '>;i/I,' hebben samen een
boel ervaring en door :-.Jormaal natuur-
lijk de nodige ingangen. Daarmee moe-
ten wc wel een eind kunnen komen."
Ook voor Lex Koopman is het een seri.
euze zaak. De dertiger streeft er al vijf-
tien I'aar naar om van de muziek te kun-
nen even. ".\tocht de band straks inder-
daad full-time gaan draaien, dan verhuis
ik ervoor naar de Achterhoek. Op dit
momem ga ik twee keer in de week voor

een paar da~en naar de repetitieruimte
in Zelhem. Slapen doe ik bij de andere
bandlcden. Dat IS geen leven dat je ja-
renlang volhoudt."

VLIEGENDE START
Koopman noemt Van de Slraat een
'eigen \verkgelegenheidsproject'. "Wc
moeten wel professioneel aan de slag,
want we zijn per slot van rekening ge-
woon werkloos. Om een vliegende start
te maken pakken we de zaken meteen
ma:lr groot a,tn. We gaan op pad met
een eigen P.A.-Înstallatie en licht, en we
hebben nu al een eigen management.
;\1aar pas over enkele maanden wordt
voor onS7.clfook duidelijk wat de moge-
lijkheden zijn. We moeten eerst toch uit-
zoeken in welke richting de band zich
omwikkelt. "
Het ,lfgelopen halfjaar heeft Van de
Slraat druk gerepeteerd. EerSI iJl de oe-
fenruimte van Normaal, daarna in een
zomerhuisje van de Normaal-fancluh-
vuutzitter. Koupman: "We hebben er
eerst voor gezorgd dat we een aardige
shO\v op poten kregen. Binnenkurt g:lan
wc wel een hocr de studio in voor de op-

namen van een goeie demo. Overigens
zijn we al in onderhandeling over een
platencontmct. Met het l:lhd .Mercury,
waar Normaal ook nog steeds onder
contract staat."
Zanger Lex en drummer Fokke om-
schrijven Van de Straal als een
'feestrockband'. "Niet vergelijkhaar met
Norm:l:ll, maar wel met rock & roll als
basis. Verder kun je uitstapjes vcrwach-
(en richting country & western, tex mex
en cajull. Hoewel we op zich een com-
merciële band zijn, spelen we alleen
nummers waar wc zelf volledig achter
staan. Dus hijvoorbeeld wel een cover
van The Scene of Van Dik Hout, maar
absoluut geen Guus ;\1eeuwis. Met alle
respect overÎ!-\ens. Maar ~le!;'uwis' stijl
past" niet hij Van de Straat, zo simpel is
her.

Drie van de vijf bandleden schrijven zelf
muziek. Koopman: "Dat is :lltijd prettig
met het oog op de roekomsL Wc kennen
elkaar, wc weten wat we aan elkaar heh.
oen en we hebben all!;' vijf precies het-
zelfde doel voor ogen. Kortom: he[ ou-
derwetse rock & roll-gevoel is weer te.
rug. En \ve zijn lekker van de srraat."

Martin Groenell)o/d
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"Gca?"

"Jammer."
Ja, dat vindt hIj ook, of ze al vaker heeft geheld? Ze Haagt of
zijn moeder dat niet heeft verteld. Oh, hij vraagt naar de he-
kende \wg. Wat moest ze daar nu weer van denken? \X'ii hij nu
wel of niet iets met haar? Ze besluit het er op te wagt'll,
"Zullen wc VOOfvolgende week afspreken? Ik hedoel, als je uit
Oirschot komt, kun je in Amsrerdam uitsrappen, d'lIl st0r,roo
we je tas in t.'en kluis en gaan wc bil'voorbt.'e1d naar dt.' fi m?"
Ze hedt het allemaal al bedacht, a weken van te voren. Hij
komt uit Alkmaar en omdat ze hem thuis nog ni('r wil voor-
stellt.'n lijkt dit haar de heste oplossing.
"Wat hen jij een slimme meid!"

Maria

""Niks Gea vraagreken! Is er een ander?"
""Nee." En dan is het even stil en komt

cr een "Ja". ,'Ia;lr l.e moet begrijpen dat het iets andt.'rs is dan
wat zc denkt.
"LIeg nier!"
"Ik zeg je nu to<.:h('edijk wat cr aan dt.' hand is." Barw past
ook stemverheffing toe, (E\'en moet hij aan sergeant Ikrken~
land denken, aan het strakke "Mannen, luistn!", maar dat
lijkt hem hier to<.:hniet hrlemaal dt.' juiste aanpak,)
"Gea, alsjehlieft,"
'"Ga je me nu vertellen dat ze een trut is, is dat ht.'t?"
"Gea, verdomme, luistt.'r! Ik Jacht dat jij me allang vergeten
was. Weet Jij hot, lang h('[ geleden is dat wij elkaar gedag gt.'-
zegd hebben? En weet jij Ilog h()(, we dar toen deden? Als cr ie-
mand is die hier mag gaan liggen Z('iken ben ik her. Jij vond me
niet goed genoeg voor l'en telefoonnummer. \X/ant stel je voor
dar ik je via een telefoonlijnl-Ou verkra<.:hten, want allt.' militai-
ren zijn toch ,11le("Omaar uit op neuken? Toch? Dus deze jon-
gen, Gea, liep tegen een ander meisje aan, die mij wel et'n tek-
foonnUmlllt'r durfdt.' te gevt.'n."
En tot.'n was het stil.
"(;ea?"
"Lieve Gea!? Sorry, dat had ik nier zo mogen leggen."
""Okay", zegt zt.' .,tilletjes. 7.e hoort hem nog zeggen dat hij
haar erg aardig vmdr en contacr wil hlijven houden, maar voor
haar hoeft het al niet meer.

Dus voorbereid, wil ze zeggen. maar dat ruikt te veel naar sex.
Zeker nu hij zo terughoul\t'nd reageert, moet ze niet laten zit.'n
dat 7.etoch eigenlijk al verloren IS.Die stem, denkt ze, die doet
het helema,ll. Ze weet niet meer of dat toen ook 7.0was,
"Welke film?"
"\Veer ik vee!?" Daar gaar het roch niet om? Jongens, jongens,
als wc hier de oorlog mee in moeten? Ineens schiet ht.'t door
haar hoofd, dat er een an(ler is, Natuurlijk! Wat stom dat ze

d,larmee gt'en ft'kt'ning ht't'fr gt'houdt.'n.

~~

i-.'atuurlijk, waTlt die terughlludendheld
4 ',. <I had hij eerder niet. Toen was het liever
.ii (~d I'. gisteren dan vandaag. Ze luistert niet
"" I - meer naar war hij voorstelt, wat heeft

'6 ~' ~",~;!n~poo"",?
~~~ "ue~.",,",'.. ' g Ja, Ja.
~\~ <.~ ~ / .' - ':Zullen wc naa~ Filmpje ~aan?:', .
~ ~( ,_ ---.:... ,~ ••• _ 'Goed, maar,., ze beshm geh,k lil de~-tit~~&'0) aanval te gJ.<ln, "i~ wil t'en ding eerlijk

~

Ic:ó- '--{,-'" _ ~ l..--..,.. van Ie weten. Ik Wil weten of er een an-

1 ~
'\ .....] " ~l".""~ "'"'- ~ l:c-~ "\X/at bedoel je?" Hij klinkt, vindt ze,

>- ~ nog steeds als e('n BRr-cr die er twee
4 (1)( ~ "vriendinnen op nJ. houdt en die denkt
~/ ~~ ~Iar hij alles o~der co~Jtrole heeft, .

'Je W('('t prt.'eles war Ik bedoel. One we-
ken terug zÎnen we gezellig op ('t.'n t('ras
re lullen over weet ik war voor gezeik en
doe jij je voor als iemand die zich voor
mij de naad uit zijn groene camouflage-

r,
ak wil lopen en vandaag wil je niets
iever dan van mij af zieil te komen."
Het lukt haar niet om haar stem strak te
hOllden. Ze praat fel, slaat daardoor een
paar keer over. Het gesprek loopt totaal
anders dan dat zij zi(.h heeft voorge-
steld.
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Nee, natuurlijk is daar nit.'ts mis mee, denkt
Gea, alleen het klinkt zo lullig. Flirten in de
trein met een pJ.ar militairen die een beetje
stoer willen doen en denken dat iedere meid voor ze zal vallen.
Nou ze is niet 'iedere meid', maar hoe moet je dat een moeder
van een wild\"feemde militair vertellen? Ze bt.'s1uitom dat niet
te doen.
"\Vilt u hem vragen om mij terug te bellen?" zegt ze na nog
wat andere beleefde, maar ook nieuwsgierige \'fagen van
Harro's moeder,'
Twee uur later heeft ze hem aan de lijn, Even weet ze ni(,t gm'd
wat 7.ewil, het verrast haar om na al die weken lijn stem te
kunnen horen, f lij klinkt anders dan ze zich herinnert.
"Goed hoor, en met jou?"
"Nou ook goed."
"En met Joris?" Oh war "tom, denkt ze, Ze wil helemaal nier
wert.'Jl hoe her mer die Joris is.
"Dat wet't ik niet. Hij is gestopt, zag het niet meer zitten,
stomme eikel." Ilij klinkt alsof hij er niets men over kwijt .••..il.
Gea wil graag weren waarom, maar durft het niet te vrag('n.
Ze voelt zich een beetje een m.erwinnaar, zo van: Zie je wel
dat het een gek is! Had ik allang gezien.
"Ben je IIUvrij?"
Ja, hij IS vrij, maar toch ook weer niet. En nee, een afspraak

zit er niet in . .\-lorgen, zaterdag, moer hij zijn vader helpt.'n
in de bakkerij en dan gaat hij 's avonds met zijn vrienden
uit. 7.e probeert voorzichtig de zondag. llelaas, dan
moet hij voetballen,

"Ja. "
"Nou, hij heeft mIJ daar ~eel over ver-
teld. Dat het in het begm even wennen
was en dat het na eeIl eerste week mee
viel. En d,lf ze waren wel.en kamperen
en zo." Ze probeert er wat van te ma-
ken, maar vodt dat het niet werkt.
"En toen ontmoette jij hem op een feest-
je?"
""Okay, we hebben elkaar in de trein Ie-
ren kennen. In Amsterdam hebben we
samen een kop koffie gedronken. Hij
heeft mij toen het em en ander verteld.
Over van ,IJles."
"Nou, daar is toch niets mis mee?"

~

hel jou wel, had ze gezegd, die vrijdagmiddag,
aan hef eind van hun eerSTe ontmoeting. Een hcsluir
waar ze nu spijt van heeft omdat daarmee her ini-
tiaTief hij haar is komen tc liggen. Omdat ze ook
vindt dat u: niet mag laten ûen dat u: vt"cl inren:sse

heeft, belt ze de eerste kccr pas na Cl'll weck zenuwachtig
wachTen. \'<;'arm houden en zot$ien dar het initiatief hij de ;]fi-
der komt te liggen. Wam als ze eén ding van haar moeder hccft
geleerd dan is het dit wel, dat mannen een beetje onbnTouw-
baar zijn. Zijn jongens ook onbetrou\vbaar? Zijn jongens ,111-
JeTs dan mannen? Nou ja, het is zaak ze aan je te binden.
zoieTS en daar is geduld voor nodig.
Als ze een tweede keer belt is hij weer nier thuis. Zijn moeder
vertelt dar hij op oefening is. En op haar vraag wanneer hij
thuis komt krijgt ze te horen dat het nog een hele week zal du-
ren. Balen! Zo zal het nooit wat wordell, denkt ze na het op-
hangen en ze besluit haar strategie te veranderen.
"Kunt u vragen of hij mij wil bellen?", zegt ze als hij bij haar
derde telefoontje weer niet thuis is.
""Heeft Barto je nummer?", vraagt zijn moeder. Ze geeft het
haar.
"Waar ken je HMto van?"
Oh, nee hè, zoiets vraag je toch niet. In
plaats Barto zelf krijgt ze te makm met
zijn moeder, 't zal toch niet waar zijn.
Heeft ze al niet genoeg te stellen met
haar eigen moeder? D,lf mens wil na-
tuurlijk alles weten.
"Op een feestje."
"Oh." Gea denkt te horen dat ze het
niet gelooft. Ze moct iets anders beden-
ken.
"Uw zoon ZIt toch in het leger, in
Oirschot?"



'ALS MIJN BAAS ZEGT DAT IK
LINKSAF MOET, GA IK LINKSAF'

Wat vinden ze van elkaars
boeken?

Ter Beek: "Ik hehoor niet tot de catego-

We spreken hen ruim een week nadat
Ter Beeks boek 'Manoeuvreren' is ver-
schenen. Toen het boek 'Mijn jaren als
bevelhebher' van Couzy verscheen oor-

deelde Ter Beek dat eens te
meer duidelijk was geworden
dat Couzy niets van politiek
begreep. Blijkt uit het boek
van Ter Beek dat deze wel
verstand van militaire zaken
heeft gekregen? Couzy nu:
"Nee, dat niet, maar wel dat
hij veel verstand heeft van
mensen."

"Het was ook beslist niet zo dat het al-
tijd hommeles tussen ons was," voegt
Ter Beek daar aan toe. "Dat is een ver-
keerd beeld. We waren het op vele mo-
menten hartgrondig met elkaar eens, er
waren alleen wel eens botsingen. Maar
ik heb Voorhoeve niet voor niets geadvi-
seerd hem nog een jaar langer aan te la-
ten blijven." Couzy beaamt dat: "Hij
heeft het aangedurfd grenzen te verleg-
gen, toen wij als militairen nog lang niet
zo ver waren."

"ondanks mijn aarzelingen over zijn be-
sluitvaardigheid een eervolle plaats in de
historie van Defensie verdient". Ter

Beek meldt dat Couzy "ondanks een
niet geheel rimpelloze verhouding ener-
giek de kar van de herstructuring trok."

Relus ter Beek en Hans Couzy
over hun andere beleving

van dezelfde gebeurtenissen

De begroeting is hartelijk. De huidige
commissaris van de Konin~in van
Drenthe en de luitenam-generaal b.d.
zien elkaar weer voor het
eerst sinds het verschijnen
van het boek van Couzy in
juli van dit jaar. Ze consta-
teren beiden trots dat ze in
'hun' jaren "een gigamische
klus" (Ter Beek) hebben ge-
klaard, "waarbij we met het
verzetten van bakens voor-
op hebben gelopen lil

Europa." (Couzy)
In hun boeken tonen ze
daarom waardering voor elkaar, maar
wel met de nodige kamtekeningen.
Couzy schrijft over Ter Beek dat deze

Oud-minister van Defensie Relus ter Beek en oud.bevelhcbbcr der
Landstrijdkrachten Hans Couzy, werkten enkele/"arcn samen aan de volgens
Ter Beek "grootste heroriëntatie van de Neder andsc strijdkrachten". Dit
jaar schreven ze beiden hun herinneringen aan die roerige periode op in ccn
boek. Dat was bijzonder, omdat in Nederland op dal terrein geen traditie
bestaat. Opmerkelijk is echter dat ze bepaalde gebeurtenissen die ze samen
meemaakten, duidelijk anders blijken te hebben beleefd. Lag dat aan het ge-
brek aan communicatie binnen de Defensietop, zoals Couzy in lil'u bock be-
weert? Of kwam het omdat Couzy de politiek niet begreep, zoa s Ter Beek
stelt? Nu de kruitdampen voor hen zijn opgetrokken proberen ze de klokken
alsnog gelijk te zetten, wat overigens maar gedeeltelijk lukt. Rien Robijns
spreekt met beide kemphanen.
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rie die van mening is dat Hans zijn bock
niet had moeten schriJven. Ik vind dat
prima, ik hoop dat het in Nederland een
traditie wordt dat mensen die maat-
schappelijk vooraanstaande functies
hebben bekleed, hun herinneringen
boekstaven. Het is Je gewoonste zaak
van de wereld dat Colin Powell in
Amerika zijn memoires publiceert, maar
hieT wordt gezeurd Jat COllZYhet nier
had moeten doen. Onzin. VerJer vind ik
het huitengewoon intl'fCSsant om te
lezen hoe hij Je werkelijkheid die wc
samen hehben gedeeld, heeft heleefd.
:-.taar mijn kritiek is dat er in zijn bock
in mijn ogen {'en aanTal feitelijke on-
juistheden en slordigheden zitten. Feiten
moeTen kloppen, dat is de objectieve
werkelijkheid. Daarnaast IS cr de
eigen hek'ving. de subjectieve werkelijk-
heid. "

COU1'.y:"Ik hen eveneens van mening
dat het prima is dat Relus zijn bock
heelT geschreven, want dat gebeurt ook
in de politiek maat zelden. Ik vond het
ook ontzettend leuk om te lezen. ,\-Iaar
als rode draad loopt door het bock d,u
hij steeds zo'n duidelijke visie had en dat
hij precies wist wat cr moest gebeuren en
hoc hij op pad moest. Die duidelijkheid
heb ik als speler in zijn buurt roen niet
zo ervaren. Waarom duurden sonlillige
heslissingen zo lang, als hij zo'n duidelij-
ke visie had? Dat is te positief inge-
kleurd. "

• Dienstplicht
De eerste forse botsing russen beide he-
ren ontstond in november 1992. Ter
Beek had op de eerste van die maand de
Odensictop, waaronder COU1'.y,meege-
deeld d<u hij de dienstplicht wilde af-
schaffen en daarvoor een lange over-
gangstijd in acht wilde nemen.
Anderhalve weck later schreef Couzy
een artikel in NRC Handelsblad, waarin
hij - uit be7.0rgdheid \'oor de personele
gevolgen - aandringt op een overgangs-
tijd van vijf iaar. Couzy \verd voor de
publicatie stevig door Ter Beek op de
vingers getikt, terwijl ze het met elkaar
eens waren. Hoe kon dat?
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Ter Ikek: "Dat stuk kon niet.
De Kamer wisr nog niks van
mijn beslissing, het kahinet
moest nog een besluit nemen. Jij
schrijft dat je het deed omdat de
Kamer bied prijsschieten op de
dienstplicht en dat toch iemand
7.ijn stem moest verheffen. Dat
was niet zn. Na 1 lIovemher
was het muisstil in de Kamer."

COU/.V:"'.\Iaar niet in oktober, nadat de
commissie f\'1cijer eind september een
advies over de (jienstplicht had uit-
gebracht. Toen riep men in dl' Kamer
dat de dienstplicht snel moest worden
,lfges<:haft, cr werd lelfs een termijn
van twee Jaar genoemd. liet werd eeTl
loven en bieden. Ik wikle daar ~telling
tegen nemen. Ik had liever gezien dat
jij dat had gedaan. nat had ik met je
\vi[]en bepraten. maM je omving me
niet. "

Ter Heek: "\'('aMom moesr ik mer je pra-
ten? \'('e hadden er op 1 november al
over gepraaL Jil' wist donders goed dat
ik voor zo'n ange overgangsperiode
was .. Ic hoefde mi, niet te ovcrtuigen.
Maar ik moest in het kabinet niet alleen
!log over die overgangsperiode pratl'll,
Ik moest hl,t hele afschaffen van de
dienstplicht nog aan de orde stellen. In
het kabinet was dat helemaal geen gelo-
pen race. :-'let name Van den Bro(.k eu
Lubbers haddl'll cr problemen mee.
Daarom kon het niet, dat je dat stuk nog
voor de kabinetsvergadering en terwijl
de Kamer nog van niets wist, schreef. Ik
wa~ van plan twee maanden later in de
Prioriteitennota aan te kondigen dat de
dienstplicht met een lange overgangspe-
riode zou \\..-ordenafge~chafr . .\laar door
dat stuk was ik bang dat die beslissing
uitgelegd zou worden als een concessie
van mil' aan de
generaa s, terwijl
dat helem,lal ni("[
zo was. Dat zou
mijn posirie in de
nog komende ka-
merdebatten niet
\'ersrerken. liet
was mIJn eigen
overtuiging, maar
ik moest daar wel
eerst een meerder-
heid van overtui-
gen. Zo gaat dat
in de politiek."

Couzy: "Dat snap
ik nu, nu ik je
hoek heb gelezen.

.\1aar zover heb ik toen niet (Ioorge-
dacht. Als je lIle toen wel had ontvangen
was dar probleelll uit de wereld geweest.
~1aM jij wilde de deur niet voor me
openzetten ..,

Ter Beek: "Voor mijn st,mdpunrbepa-
ling was dar ook niet nodig. Dar verwijt
dat ik niet te spreken zou zijn. uit je
trouwens meer. Ik heb het eens nageke-
ken. In ome periode sprak en zag ik je
twee tot drie keer per maand. bij welke
gekg('nheid ook."

Couzy: "I-kt probleem was dat als ik je
echt nodig had. als het echt spannend
was, je er niet voor me was."

Ter Beek: "Hoefde onk niet, omdat
jou",,' standpunt me dan hekend was. Ik
wist precies wat jij al dan niet onredelijk
vond. Hoort (lok w. Een bevelhehber
mag een minister trouwens ook niet
voor verrassingen plaatsen, anders kun
je niet functioneren. Bovendien, als ik
met je sprak, was jij niet alleen êên van
mijn militaire adviseurs, maar ook be-
langenbehartiger voor JOuw krijgs-
machtdecl. En omdat je pal stond voor
de helangen van de landmacht, wist ik
wel wat je me wilde zel;gen. En het was
ook niet w dat jij minder bedeeld was in
(]e onderlinge communicatie. Absoluut
niet. "

COU1'.y:"Toçh bleef dar gevoel bij me
han!-:en. Met één uitzondering overigens.
Als het owr de inzer van troepl"U ging
was je er altijd. Dar was je sterke PUilt. Je
bent ook nooit vall typisçhe militaire ad-
viezen afgeweken. Ie zag het zo: 'ik hen
als politicu.s overa voor verantwoorde-
lijk. maar wil' ben ik om het beuT te
weten dan dl' militairen, als het om het
ijzerwerk gaat?' lht moet ik je nageven."



Ter Reek: "Ik oen blij dat Jt' Jat in lcder
~cva' ook in je ooek hebt gc~chrcven. Ik
zou de bunker niet zijn ingegaan om me
te nernocÎciI met Je ,Ktueie militaire gc~
beurtenissen. Dan kun ie eell verkeerd
beeld krijgcn."

• Rwanda
Een andere verschillende lezing van de
gebeurtenissen hetreft de mogelijke uit-
zcnding van l\'ederlalldsc trocpcn naar
R\vanda in mei 1994. COllZ\' verhaalt in
zijn hoek, hoc hij Ter Beek"ervan hn.fr
weren te weerhouden troepen naaf
Rw.mda te sturen door te dreigen met
aftreden. Volgens eOlll}" kwam hij in
adie omdat de minister een positief ad.
v'jes van lijn staf wu hehnen gekregen.
Volgms Ter !kek cchter kleurde C01l7_Y
daarmee zijn eigen rol wat te mooi in,
omdat I.ijn •.•dviseuTs hem zo'n missie
juist hadden afgeraden.

Ter Beek: "Ik heh me a;1n jouw weerga-
ve zeer gei5rgerd. Ik heb geen posirieve
adviezen over uitzending gekregt'n, zo-
als Jij beweert," Hij tikt op enkele r,lp-
porten die hij voor de gelegenheid heeft
meegenomen: .•Allema,ll ,Iarzelingen en
l\vijfels en tenslotte een negatief advies.
En ik heh uiteindelijk ook het kabim't
meegekregen om niet te gaan. D,lf heh ik
niet hereikt door mijn politieke antenne,
zoals jij schrijfr. Daarmee suggereer ie
opportunisme. De waarheid is dat ik up-
n'cht ht"7orgd was voor het personeel
van de landmacht. Ik heb in mijn perio-
de niks voor mijn n'kening willen ne-
men, waardoor Nederbndse militairen
onaanvaardhare risico's zouden lopen.
Jouw landmachr is (Jok mijn land-
macht. "

COIIZY:"Ik moest uit d..:krant le7.en d,lt
het kahinet o\"er enkele dagen 7.011be-
slissen over Rwanda en ik wist van niks,
Toen ben ik gaan bellen en hleek dat er
een positief ad~'ies naar jou onderweg
was. DaarOIn heh ik jou gebeld. We
hadden een lang telefoongesprek. Jij lt'l
toen niet dat ik me voor niks zorgen
maakte."

Ter Beek: "Ik weet dat ik tegen je zei:
'Ilans, heb ik je goed verstaan, is dit
onaanvaardbaar? Ja, zei jij, en toen heh
ik gelegd: dan weet ik genoeg'. Het is zo
gegaan. Op dinsdag 17 mei kret'g ik t:'en
negaricf advies, de volgt:'nde dag lees jij
in de kram over Rwanda, weer een dag
Liter krijg ik opnieuw een negatief
advies, nu van plaarS\"ervanw:nd chef
Defensiestaf Henk vall den Bret'men die

met JOU had gesproken.
Daarna belden wij met el"
kaar, Voordat jij dat deed
lagen er al negatieve advie-
zen ...

Couzy: "Waarom heh je me
dat tijdens het telefoonge-
sprek dan niet gezegd? Dan
had ik ook niet hoeven scher-
men met aftreden? Ik volgor-
de V.ln de !;eheurtenissen is in
mijn beleving anders. Ik belde
jou eerst en d,larna stelde Van
den Bn'emen na overlt:'g met
mij t'en negatief advies op."

Ter Heek: "Omdat ik goed
kennis wilde nemen van jouw
positit:' en jouw argumenten.
Die had ik nodi~, omdat ik in het kahi-
!let onder druk zou komen te staan om
mee te doen. Dat \vist jij ook."
Couzy: "Dan heeft het eerste, positieve
adVies )t" niet bereikt. Dat was dan mis-
cummunicatie, "

Ter Beek; "1.••1aar niet met de minister. Ik
heb nooit een positief advies ontvan-
gen.

\Vat mol't l\"ederland nu doen richting
Rwanda en Zaire?

Ter Heek: "Als we iets doen, moer deop-
dracht volstrekr helder zijn, moet h.,t
duidelijk een begrensde periode zijn en
een eenduidige commandostructuur. De
tweede vraag is, of er sprake is van aan-
vaardbare of onaanvaardbart:' risico's.
Dat moett:'n de militairen beoordelen. In
her geval van Rwanda vonden COUl)"en
ik heiden dat cr sprake was van onaan-
vaardbare risico's."

COUlY: "Ik ben heTmer jouw voorwaar-
den eens, maar dauaan kan op korre
termijn niet voldaan worden. Dat bete-
kent dar we niet mee mucten doen of dar
we watl'r lil de wijn moeten accepteren.
Ik 7.q; nu, net als toen bij Rwanda: niet
meedoen. "

En Ter Bcek? "Ik wil Voorhoeve niet
nmr de voeten lopen."

• Srebrcnica
Hoeiend, Zeker in het licht van de latere
geheurrenissen, is het verschil in opvar-
ting hoe in 1993 de weg Jlaar Srebrenica
werd geplaveid. Couzy schrijft in zijn
boek dat het hem lan!; duidelijk was dat
Nederland naar deze 'veilige enclave'

zou gaan en dat hij en chef Dt'fl'llsiestaf
Arie ~'an der Vlis tegen waren, Ter Beek
stelt dar dat pas in een heel laat sradium
werd beslist.

Couz}": "Het was duidelijk d;H er een
enorme politieke druk was om gevechrs-
troepen naar Bosnië te sruren. Arie van
der Vlis en ik zagen daar niks in, omdat
we niet konden wcrken met de slappe,
vage resoluties van de VI':. Daar is di-
verse malen met je over gesproken. Jij
vroeg steeds heel expliciet of er persoon-
lijke risico's voor het personed aan ver-
bonden waren, Dat was niet de reden
waarom we het een mission impossible
vonden, De risicu's leken aanvaardbaar
en dat hebhen wc je ook gezegd, Ons
probleem was dat het een onduidelijke
en onuit\'oerbare opdracht was, waar
we niet aan mOl'sten mt'edot'n, Daarom
waren WIJ regen,

Ter Beek: "Zoals jij ht'r in je boek weer-
geeft lijkt het net alsof her meteen al dui-
delijk was dar \ve naar Srcbrl'llica of an-
dere safe areas zouden gaan. Daar ging
het in mei 19')3, roen her hegon te spe-
len, nog helemaal nier over. In de motie
Van Traa die wen in de Kamer werd
aangenomen, kwam dat woord safe ,lrea
niet vuor, Het ging er toen om dat men
een aanvullende, op' vredesoperaries ge-
richte opleid in!; w.lde vour de ner ge-
vormde luchtmobiele brigade met de be-
doeling die naar ex-Joegoslavië te kun-
nen uitzenden. Over de taak en de pla,lts
werd helemaal niet gesproken. \X/at me
wel interesseert is, waarom jij die bri-
gade in juli '93 al een planningsopdracht
heht gegeven voor Joegoslavië. Dat deed
je zondt:'r dar ik het wist."

Couzy: "Her verbaaS( me zeer dat jij
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Couzy: "Tegen Je lokatie niet, nee."

•-
, "!J .'•••..

Ter Heek: "Als Srebrenica voor jullie 011-

aall\'aardhaar was gt'weest, hadden jul-
lie een negatief :ldvies moeten uitbren-
gen ..•

Ter Reek: "Waarom hen ik <ttn l'llld no-
vembt'r jouw plaatsvervangend bevel-
hehber Ruurd Reitsma naar Bosnië ge-
STUurd om daar duiddijkheid over te
krijgen? Pas daaruit kwam rollen dar er
van alle opties nog maar één taak over-
bied voor Nederland: Zcpa en
Srebrenica. Hij noemde dat een eervolle
opdracht. terwijl jij in re boek zegt dat re
tegen was."

Ter Heek: "Dat vind ik esselltieel 1tl de
besluitvorming. Jullie hebhen steeds ge-
zegd dat Je risico's acceptahel waren.
Iht IS een andere vraag en een anJere
diwussie Jan het hele concept van de sa-
fe areas. ~1ijn vraag aan de hevclhcbbl'f

lende optit's. Begin Tlo\.ernher was dui-
delijk Jat het om inzet in één of tWtT van
de /-es safe arcas zou gaan. Pas weken la-
ter werd duidelijk welke lokatie de VN
op het oog had."

Couzy: "Wij gaan toch als militairen
niet zeggen dat \ve het niks vinden. als
het besluit er lil onze ogen ligt. Je moet ie
eigen men~eTl ook motivercn. Op zO'Tl
moment kun je het niet anders dan eer-
volnot'men. "

COltZy: "Nee, want wir hadden al ge-
zegd dat het uit het oogpunt vaTl risico's
aanvaardhare opdrachten waren. Het
punt was dat het cOllcept van safe areas
niet deugde, daar waren we tegen."

Couzy: "\'Ç'ij wisten toch dat wc na,1r
Srebrenica zouden gaan? D,lt was zo
klaar als eeTlklont[e. Daar was niet meer
over te praten."

Ter Beek: "Tegen Je lokatie Srehreniea
had de landmacht zich niet \'crzer~"

er in dit soort gevallen 0111 wanneer het
nog zin heeft wat te zeggen. Jij bood be-
gin septemher 1993 in New York aan de
secretaris-genemal \'an de V:'-l aan om
een hataljoll van de lm:htrnohiele hri-
gade naar Joegosbvië te sturen. Dat is
d.\ll voor mir een hesluit, anders bied re
dat niet aan. En ik heh altijd gevonden
dat ik alleen tegen kan zijn, als eell he-
sluit nog niet is genomen."

Ter lkek: "Zeker, lTlaar in scptemher
was nog niet hl'kend wat de opdracht
zou worden. Veilige gebil'den waren in
Je wisselende \'ciligheidsplannen van de
VN tTrst van tafel verdwenen. Achtemf
bleek dat men er roch me(' door was g('-
gaan. Toell hun verzoek voor safe areas
kwam weet ik dat we geen van drieën
enthousiast waren om daar heen te
gaan. Jij schrijft in je bock dat het begin
novemher 1993 voor rou va~t srond dat
we naar Srehrenica zouden ga<1n, lIlaar
dat was - ik hecht aan feiten - helemaal
niet 7.ek('T.Er waren nog stenls verschil-

daarvan niks wist, omdat het
besproken is met de chef
DefensÎestaf. ••

Couzy: "Als wij de kans lo-
pen tc worden uitgezonden,
willen we {'en maximale
voorbereidingstijd hebben.
Als wij maar denken Jat cr een kans is
op een politiek hesluit gaan we ;l;1l1 de
slag. Wc willen klaar zijn, als het politie-
ke hesluit valt. Van der Vlis hceft voor
die operatie het groent' licht gq~cvcn CIl
ik neem dan aan dat hij jou d:m Înfor-
meert. ,.

Couzv: "Dat verlxl;lst me echt, want ik
heb dat duidelijk ge/.egd. ~1aar het gaat

Ter Heek: "Ik kan me nauwe-
lijks voorstellen Jat Atie van
der Vlis daarvoor opdracht
heeft gegeven."

Ter Beek: ~Ik moest het uit dt, krant
lezen en ik was stomverbaasd, omdat cr
geen enkel politiek signaal was dat we
met de luchtmobiele brigade !laaf Bosnië
zouden gaan. Zo vcr was hef nog lang
niet. Er waTen heel andcre optil's voor
lllzet in Joegslavie, zoals het zenden van
een logistieke eenheid. Pas maanden
later is de optil' van de luchtmobiele
brigade op tafel gekomen. Van der Vlis
was da:lr, ook om andere redenen,
tegen, lIlaar hij jou bell ik er nooit
goed achter gekomen wat jij er van
vond."
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ik durf nu nog de besluiten te verdedigen
die toen onder die omstandigheden zijn
genomen, Ik heb de verantwoording
genomen en hen niet afgetreden.
Evenmin als Hans Couzy en Arie van
der Vlis."

• Buitenlandse Zaken
Ter Beek velt over het optreden van
collega Van den Broek van Buiten];ll1dse
Zaken ('en zeer hard oordeel, maar
verpakt Jat in fluwelen bewoordingen
over hun goede vriendschap. Hoe is
beider oordeel over de rol van Bui-
tenlandse Zaken in dit soort aangelegen-
heden?

f».k Yi.:w-. ,"'I~WIö/JU
~&;tI/J D/\}-.J. OUt,,'£IJ?!

argument zijn om van die enclaves af te
willen,~

Ter Beek: "'Wat mij in ieder geval
gruwelijk ergert IS dat de mensen vall
Dutchbat die eerst als helden zijn
blllnengehaald, nu ineens door som-
migen voor Iafhekken worden uitge-
maakt. Als ze het zo goed wisten toen
het besluit tot uitzending Vld, hadden ze
toen hun vinger op mot'ten steken. Maar
behalve dan de discussie die wij hebben
geh.ld, heb ik er nien13nd over gehoord.
Niet in de Kamer en niet in het kabinet.
Als wc achteraf hadden geweten wat t'r
zou gebeuren, hadden wc cr nooit een
bataljoll Ilaar toe moeten sturen, maar

COllZY:"Achteraf, nu je meer informatie
heht die je Wen niet had, kUil je zeggen
dat het niet zomaar een brainwave is ge-
weest die .\1ladie in juni en juli 1995 heeft
gekregen .•\Hadie heeft ern half iaar de si-
tuatie systematisch zo geTlullipulerrd dat
het op een gegeven moment een tluitje
van een cent was Srehrenica onder de
voet te lopen. Het was een plan dat allan-
ger hestond, wij hadden het alleen niet 111
de l-;aten en de VN ook niet. Als Je terug-
kijkt is het een seha.lkspel geweest, n

Ter Beek: ~Iht is interessant wat je nu
zegt. Maar mijn vraag blijft: \vaarom
niet in maart 1993, waarom niet bil. het
eerste of tweede Netlerlandsc ham jon,
waarom pas aan het eind van de periode
van derde bataljon van Karrenuns?

Couzy: "De krijgskansen voor .\.Hadie
waren toen aan het keren. Ilij moest
steeds meer troepen elders inzetten,
\1aar tegelijk kon hij ze niet weghalen
bij de grenzen van Srebrenica om zich te
verweren tegen aanvallen van de mos-
lims, Want die deden regelmatig uitval-
len, moordden en plunderden in de
Servische dorpen eromheen. Ik denk dat
hij op een gegeven moment die troepen
niet meer kon missen. Ilij 111ot't toen
hebben gedacht: 'als ik die ellt'lave op-
ruim, heb ik de troepen weer tot mijn
best:hikking', ~

en de chef Defensiestaf was: kan ik het
voor mijn politieke verannvoording ne-
lllen om tot uitzendinl-; te besluiten, ge-
zien de risico's voor het personeel? Toen
Jullie 'ja' antwoordden heh ik dat ge-
d,l<lI1.En ik sta d,lar nog achter. ,.

Ter Beek heschrijft in zijn hoek dat het
hem nog steeds een raadsel is wa<lfom
generaal :\lladic met zijn Bosnische
Serviërs pas inl.uli 1995 Srehrenica on-
der dt, voet hee t gelop<'n en niet al twee
j.l.u eerder toen hij er alle k.lnsen voor
had, Heeft Couzy een idee?

Ter Beek: ".\.laar Hans, je hent het toch
met me eens dat zo'n militaire analvse
nooit hedt plaatsgevonden?" .

Couzy: "Ik heh er ook geen bewijs voor,
Kijk, de krijgskansen waren aan het ke-
ren. Aanvankelijk hadden de Serviërs
een overwicht, ze veroverden steeds
meer gebied. De moslims zaten in een
uitzichtlOl.e fositie, Maar die hielden
het langer vo dan verwacht en ze kregen
ondanks het embargo ook meer steun
dan wij verwachtten. En dan moet je de
bakens verzetten, Dat zou voor mij hrr
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Ter Heek: "Van der Broek deed in het
begin veel buiten mij en Defensie om. In
de aanloop naar de Golfoorlog bood hij
Patriots aan, Terwijl wij daar niks van
wisten. Hans van den Broek was iemand
van grote sprungen snel thuis. Voor war
betreft de herstructurering trapte Van
den Ikoek nogal eens op de rem en waT
de inzet van militairen betreft op het
gaspedaal. terwIjl dat bij mij andersom
was."

Couzy: "Het is onverantwoord geweest
waT Buitenlandse Zaken heeft gedaan.
Het accent wordt nu op Van den Broek
gelegd, maar het is later niet veel beter
gewordt'n. Van .\Iierlo lier onlangs ook
uit Japan weten dat hij positief tegen uit-
zending lIaaf Zairc stond zonder dat hij
wist waar her mandaat over ging. Te-
recht maakte Voorhol'vc l'en HlOrbe-
houd."

Ter Heek: "Onze gezamenlijke ergenis
was dat Buitenlandse Zaken er dacht
voor de grote politiek te zijn en wij van
Defensie voor de bouten en de moeren.
J\lijn grootste voldoening beleefde ik in
dar verband toen Hans van Jen Broek
als Europees commissaris op 1 lllaart
1996 een beroep deed op de Europese
lidstaten om vooral een vrijwilligers-
krijgsmacht in het leven te roepen, want
dan kon makkelijker vorm en inhoud
wordt'Jl gegeven aan her Europese de-
fensiebeleid. Toen llloest ik llKt een
grijns terugdenken aan het najaar van
1992, toen hij w dwarslag."

liet blijft vreemd dat u bepaalde gebeur-
tenissen zo anders hebt belt.cfd?

Couzv: "Het heeft voor mij een tijd ge-
duurd voor ik begreep hoc Je politiek
werkte. Wij zijn er achter gekomen dat
de Landmacht een afv..'achtende organi-
satie was, Dat was inherent aan de
opdracht die tijdens de Koude Oorlog
altijd dezelfde was. Wij vondl.'n dat de
minister ervoor moest zorgen dat de
prijzen pot gevuld hleef. We zijn er
achter gekomen dat we uit een ander
vaatje moeten tappen, J\leer meedenken
en kijken wat er in de wereld ver.lmkrt.
Niet wachten tot de politiek it,ts zegt,
maar zdf met voorstellen komen, Wij
moeten zorgen voor het goede verhaal.
Omgekeerd moet de politiek I.ich reali-
seren dat wij het wel moeten uitvoeren.
Onuitlegbare, onuitvoerbare opdrach-
ten kunnen niet."

Ter Ikek: "\'(fe hebben aan beide kamen
van de tafel mer hetzelfde probleem zit-
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ten \vorstelen. Het wezen van de land-
111.1chten de politiek is verschillend,
maar je hebt elkaar wd nodig."

Couzy: "Een duidelijk vt:rschil is Jat
voor jou pas een besluit was gevallen,
als de Tweede Kamer het had geaccep-
teenl. D.lt is op zich waaT. J\.laar voor
mij is het eindstation als mijn minister
zijn Ix'sluit kenbaar maakt. Toen jij een
einde maakte aan de dienstplicht op 1
november 1992 was dat voor mij het
eindstation. En toen iij in september
1 ';l';l3een hataljon ilaJl de secret;uis-ge-

neraal van de V~ aanbood was dat \'oor
mij een besluit, terwijl jij nog door de
politieke besluitvorming heenl1loe~t.
.\laar ik meng me Jan niet met"r in de
discussie. Als mijn baas zegt d,u ik links-
af mOl.t, ga ik linksaf."

Ter Beek reinzend: ~Ja, ja, ja, voor jou
viel Je bij over de dienstplicht op I no-
vember, tenvijl ik nog een heel trajeCT
mot"st bl'wandelen. Enfin, dan zijn we
het eens. n

Rien Rnbijns



FACES OF DEATH

Man, heh ie die b.lIId gezicu. Weet ie
wel, die bal/d met al die ongelukken die
echt gebeurd ziin. Zoals die studellt die
na eel~eestie aan zo'n elastiek I'tll/ een
{lat a sprol/g. Elastiek te lang en
splash Jh.... Gaaf man, eulle echt ge-
beurd.

NOl/ voor mi; hoeft zo il,ts niet, hoor!

Tuurli;k wel man. Moet ie I'oorstellen,
er IJestaan lui die drugs smokkelen in
baby's. Gruweliik. Je ziet op die balld
hoe ze zo'n bahy opensniiden. Echt
hoor?

Lekker fris. Je hebt het ol/cr Facesof death?

Ja. iets Engels of Amerikaans. Echt real
111,1111

Ach ...

\Vat heb ie toch. Dat is wat anders dun
die filmPies /'an tinda de Mol. Of die
Ilepi/illgen liJ/I Spie/berg.

Soms heh ie zelf al genoeg l'all die eclJte
dingen meegemaakt, we zitten hier na-
tuurli;k niet zom,Mr.

Ach, man waar beb ie het 1/U1Iowr. Hen
ie soms ook ZlJII mietie die niet t,'gen
bloed kan?

Stop 1101/ eens dat stomme geIlIl man.
Heb ii; ooit gezien dat er /Jall die klote
/lli 1I00r ie ogen een mortiergranaat !lis-
sen spelende kinderen gooieu? Ken ie
dat geluid I'an zo'n grilnaat?
Ken ie die stilte, alsof de wereld niet
meer bestaat? Eli heb il' ooit ,fat gegil en
gekriis gehoord wat daarop volgt? Of
heb ie ooit in de meeuw ill eell kOllvooi
gestaall C1Idat ie, als 1101wassenkerel, ie
wapen niet mag gebruiken. Dat ie als
goed geoefend militair toe moet kiiken
terIViiI er I'an die ktlll/lctjes 1'<111eell jaar
of veertien eell heel kOllllooi bimll.'llste
bl/iten keren. En ie fotoboek V<1lIthuis
in ,fe smurrie gooien. Of. .. ach l<latook
m,1<1r.HOlt asjeblieft je mllil oller dat
soort stomp:ûmlige films, de /Jeeldell die
ik mijn hoofd heb ziin mcer dan genoeg.

Ik zou er ook l!Qor ziin als ie je mond
hOl/di .. \1ellsen als;ii zijn ziek man, door
mensen als jij kI/lillen al die dingeli blii-
ven best.:J<1II.Tk heh die stompzillnige t'i-
deo's Iliet nodig. Trol/wers, daar is niks
echts a<l1l1l1,11I.U/eet ii! wat real is? Real

is een [Mby op moelen lappen die van
top tot teen verbralldt omdat IJI/Ilhllis is
geraakt door een granaat. \'('eet je hoe
dat mikt? \Veet;e hoc het er uitziet als er
iemand op een miin is gelopen, hoe d.;t
stinkt? Nee? Mali, dali weet ie niet wat
er koop is i/1 de wereM. Duizend vall die
lIideo's kUllnen daar niel IegelI op.
Trouwens als ie ooit ill zo'n sitlwtie bent
geweest hoef ie dat soort video's niet.
D';11 zet ie de TV tiidens de herichtm
oller RI/anda af. Dali za!' ie lI<lareell all-
dere zender als de melIselI elkaar afma-
ken. Dan zit ie op de bank te jankm
mail. Wa1l/ weet ie dan ruik ik het weer,
dan hoor ik het weer. Dan ben ik er
weer. Dan lig ik weer op het dak vall
dat hotel ill S<lraievo om te obseverelI ell
dan zie ik weer die ... Ach l<latook maar,
kiik ;ii 11011maar naar die filmpies. HOIl
ie mond er over ell duim maar dat de
ha<ls ie maar nooit ntJilr die gebieden
stuurt.

NOl/ zeg. met il/llie klln ie ook nergens
over praten. Hoe was het trOl/wellS met
die mortiergraniwt. Net als ill de faces of
death?

U'IKLA

Hier volgt de oplossing van de punel uit
het december-nummer.

t. generatie = geslacht

2. magie = Tov('rkunst

3. int('rn = inwonend

4. genre = soort

5. douche = sturtbad

6. neutraal onpartijdig

7. parallel = evenwijdig

t~/fk 8. rotatie = wenteling
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Bij het afscheid van de Maatschappelijke Raad voor de Krijgsmacht

BURGER EN/OF MILITAIRt
Op 1 t nnvcmhcr t 996 wcrd tijdens ccn bijeenkomst in het Dcfcnsic-
voorlichtingscentrum hel slotdocument van de Maatschappelijke Raad voor
de Krijgsmacht aan J\tinis[cr Voorhoeve aangeboden. Met de titel van dit
document werd het mono, waaronder de raad de afgelopen 15 jaar gewerkt
heeft, nog eens onderstreept: Zo civiel als mogelijk .••••?
Natuurlijk was, /laaf goed Nederlands
gebruik, Je :\1aatsl-h'lppeliike Ra'ld
voor de Krijgsmacht zo samengesteld
dat J•..leden Je m,larsch'lppeiijke en po-
litieke stromingen van Nederland vertc-
gcmvoorJigdcn. Voor slechts weinig ad-
VÎcSf;ldcn van de verschillende ministe-
ries zal daT 7.0 relevant gcwt'csr zijn als
voor deze adviesraad van de .\Iinister
V:'W Defensie.

Nederlanders zijn het er, in grote lijnen.
o\"er eens dar onze krijgsmacht niet een
geïsoleerd onderdeel van de samenleving
moet zijn. De regels die J-l,lr heersen
moeten niet zodanij.; afwijken van die in
d•..burgers.unenleving dat de militair de
neiging zou kUIl11en krijgen die burger-
samenleving een lesje te h:re11. Zij be-
schikken ook nog eens over de middelen
om een zeer hardhandig lesje te leren. En
ook al waren velen er van overtuigd dat
het langharig tuig op de Dam niet gero-
[ereerd moest \vorden, of de junk-sa-
menscholingen van Perron nul, dat mili-
rairen dit zouden moeten opknappen;
nuu, m.t' dat vont-Jeigenlijk niemand.

.\bar hoe krijg je dat nu voor elkaar,
dat niet alleen Je burgersamenleving dat
vindt m,laT (lok de militairen zelf?
Natuurlijk door een gonle opleiding van
de aankomenJ militair, w,13rin aan-
d<tcht gegeven wordt aan zijn/haM rol in
Je samenleving, aan het volgen van de
democratische besluiten, aan tolerantie
en zo meer. Het is d<1.Il.•••.c1 handig als er
heel verschillende types binnenkomen.
en zo waren wc in Nederland toch wel
teHeden met de dienstplicht, tot-
dat dit te oneerlijk
\venJ.

Via de diemt-
plichtigen
werd iedereen
lil Nederland,
van \"ader en
moeder tot
klasgenoot t'n
zusje, wel op een
of ander moment
met de krijgs-
m,leht geconfron-
teerd. En als(lf dat
nog niet genoeg
was; in de .'vIRK
zat de Nederlandse
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Vrouwenraad, 7.aten de vakbonden, de
kerken, her Humanisrisch Verbond. we-
tenschappers en de pers. Heel wel men-
sen werden op die manier betrokken bij
het reilen en zeilen van de krijgsmacht,
ofwel pt"r ongeluk ofwel vanwq;e de
functie. En iedereen trok zijn eigen ver-
gelijkingen: moeders vonden d.lt hun
zuons afgd~laft werden. vaders vonden
het eell slappe h:lp \"ergdekcn met hun
tijd, leeftijdsgenoten \'ergekken Je
schooltijd of het werk hij de haas met de
diensttijd en zusjes vonden het mis-
schien allemaal helachelijk. dat ge-
schreeuwen alJema,ll het~_elfde pak,
m,tar wel spannend. En de .\IRK schreef
rapporten: Illaatsl:happelijke aanvaar-
ding van de krij14sm,lcht, over de rechts-
positie van dienstplichtigen, over de ver-
houding burger- militair personeel, over
homoseksualiteit en krijgsmacht.

Op II november waren de Illt"este a,lIl-
wezigl'n wat hedroefd over het opheffen
van de \-lRK .••••1cn was het er over cells
dat er vccl invloed uitgt'gaan was van
dit, rapporten, soms niet m,lkkelijk te
Ix'noemen maar toch. I'ersoneelsoffi-
eieren, commandanten en hulpvcrleners
vonden cr va,lk goed ondcT7.ocht en he-
schreven in tcru14 wat ziÎ aanvoelden .
.\Iaatsehappelijke opvattingen cn ont-
wikkelingen kwamm bij hun hinnen via
wat de dienstplichtigen bezighieIJ. Dat
up de een of andere manier integreren in
krijgstucht, regels m gedrag: hllll taak.
En de raspOTten hchnen daar bij gehol.
pen, zon er twijfel.

Minister VoorhoC\T hield Je hegra-
fenisspeech op 11 nû\"clllher. En,
zoals wd vaker voorkolllt, een [0-
vend verhaal over de gestorvcne,
en dat is mooi. f\1aar om te recht-
vaarJigen wa,Hom de R,tad ren

grave gedragen mocst worJen kwam de
minister met ecn iets te opge\vekt ver-
haal. dat overigens nergens op geba-
seerJ was, althans niet op recent onder-
zoek.
Het gaat namelijk ontzettend goed met
onze krill:;smacht, zei de minister, en de
ma<ltschappelijke integratie verloopt op-
timaal. Uit oud onderzoek, uit de tild
van de dienstplicht en voord,u ,11kmi i-
t.liren van elke 24 maanden er 6 in het
buitenland gaan verblijven, was gehle-
ken dat de Nederlandse militair naast
zijn werk net zo maatschappelijk ,lctief
is als de andere hurgers cn dat zijn poli-
tieke kcuze niet ,lfwijkt van het gemid-
delde. Prachtig immers??

"bar waar is het onderzoek wa<lTUlt
hl ijkt dat nRT-ers een doorsnec van de
Nederlandse jeugd vormt'n, ook na een
paar jaar werven, waar is het onderzoek
waaruit blijkt dat Je BOT-cr in de ou-
dercommissie van de school van zijn
kinderen gaat zitten als hij over een jaar
toch weer weg moet? En op welke wijze
zullen commandanten de gewone 'bur-
ger'-omwikkelingen leren kennen als
niemand het lef heeft om ze op zijn bord
te leggen?
Veel mindcr moeders, vaders en zusjes,
laat staan vriendjes en vriendinnetjes
zullen met de Hln-er ,\an hct vergelijken
slaan, al was het maar omdat cr gewoon
minder in aantal zijn.

Een gemiste kans voor de minister, hl;
had (Ie moed moeten hehhen om het
voortbesraan \'an juist deze raad te be-
pleiten. Maar prettig voor universirt'iten
en onderzot"kshureaus, (en de Stichting
\--1cns en Krijgsmacht?), \"oor veel geld
zullen 7.îj nu onderzock moeten doen
naar Je maatschappelijke achtergronJ
van BBT-ers, de politieke opvattingen
van HOT-ers enz. De beoordeling van
het resultaat Joor de Nederlandse vrou-
wen, vakhondsmensen en vertegen-

woordigers van geestelij-
ke stromingen zullcn we
echter node missen.

JOilll MerC'lIs

•



WAAROM SPORTKANAAL
EEN FIASCO IS GEWORDEN

Hans l'all WriSSl!lI

Een hisrorische uitspraak werd het zelfs
genot'md: "kijken naar het sportkanaal
wordt niet duurder Jan een patatje per
maand", Ze wnen in lllcdialand van
overdrijvt"Tl. Ik uitspra<lk was van Ruml
Ilcndriks, eerste directeur van Spon 7.
Ik eet geen patat, maar ik bestelde wel
meteen een decoder. Dat kon ie voor je
goeie fatsoen wdiswaar niet aan kennis-
sen en vrienden verrellen. mocht er naar
gcvra.lgd worden, ik had wel wat ext:lI-
ses bIJ dl' hanJ.

Zo kon ik hijvoorbeeld st,lande houden
dolt ik Sport 7 uit hoofde van mijn sport-
journalistieke bezig-
heden nodig zou
hebhen. .\lisschicn
zou ik dat patatjt'
zelfs wel van de he-
lasting af kunnen
trekken! En mocht
die opmerking als
maa~schappclijk on-
aanvaaHlh,laf WOf-
dm gekwalificeerd,
Jan kon ik altijd nog
terugvallen op (k
~tudie Chinee~ dil'
mijn vriendin volgt.
Want in den plus.
pakket zat zomaar
grati~ erbij cm por-
tie Chinese Zl'mltijd.

Ik zou natuurlijk
ver/.wijgen d,lt het
pakket ook {'{'n spt'-
ciaal porno-bn;lal
bevatte. Daar deed
ik htt vanzelfspre-
kend niet voor, .\laar eenmaal in hezit
v:Llldie decoder moest ik toch maar eells
tot na één uur 's-naellts opblijvcn om de
vrul:htm van mijn patatje wlledig te ge'
nieten,

Ik madpleegdt' de TV Gids V;.lnA 2000
(Je mayonai~e zo te /-eggen) en las:
AJuit Channd: Dish of the Day, ge-
volgd door Lay Over (een erotisl:h vli('g-
avontuur), um half drie 's n,l(hts op hun
beurt gevolgJ Joor het ongetwijfelJ op-
windende ~tiss Wet T-shirt. En dan ging
het ook nog door met Gids Affair en om
half vijf English Rose, een erotÎsche "pe-
l:ial.

Dit beloofde een zware nacht te wordt'n,
~bar ja, je moet cr nu t'eJlrnaal wat voor
over hehben ab je je een professioneel
oordeel wilt aanmeten. Hovendien, al
die Engelse titels, dat boezemde (eXl:llSeS
voor de woordspeling) alk vertrouwen

in. Het kon n,la~t een lange ook wellTIls
een welbestede n,Kht worden,

Glaasje wijn bij de hand, horizontale
po~itie op de bank: kom Illaar op,
Volwassen K,maal, prob(Tr mij maar
een~ op te windl'n.
Be~te lezers, heb nog even geduld, ik zal
u precies vertellen wat ik te zien kreeg en
exact a,lngeven waarom Sport 7 een
fiasl:o is geworden. !\.taar el'r~t mOl't ik
[()l:h ook nog even mededelen dat het
pluspakket pra("htige natuurfilms door-
stm,lldl" in de be~tl' EO-tmditÎe, en niet
te vergeten ook die heerlijke culinaire

rnagazllles uit alle windstreken. Je was
meteen geneigd om middernacht, vour
het begin V;UI AJuit Ch<ltlllel, Je keuken
in te snellen en een Pizza uit het pluspak-
ket te gaan hakken,

:\1<lar dat kwam er Jus even niet van en
een paar zouries moeSft'n volstaan, HIer
b ••..am de ('etste blnte horst reeds voor-
bij! \tl,lf w;tt nu? Dit was geen Engelse
borst, Jit was een Duitse borst! Duitse
soft porno, dames en heren, ik hoef u
verder eigenlijk niet te vertellen, u wist
het al: d<lt is een contradictio in termi-
nis. Tiroolse soft porno sl:hi]tH heel ern-
stig te zijn, maar in haar onbeholpen-
heid nog wel eens Iacbwekkend.
Duitsers evenwel die het met elkaar
uoen en daatbij ook nog onverstaanbare
Duitse dingen zeggen: dat is geen sport
meer, dat i~ zelfs geen patatje meer, dat
moet keihilfd uit Je ether worden ge-
weerJ.

:\1aar mis~l:hien ging ik te veel af op
mijn eerste indruk en was het tegenover
Ruud Hendriks niet sympathiek om
mijn decoder al na vier en een halve mi-
nuut afgrijzen op nonactief te stellen. Ik
llloe~t met andere woorden een nieuwe
steekproef nemen en om mijn onderzoek
een v\"Ctemch;lppelijk karakter te geven
dwong ik met zachte hand mijn vriendin
om dubbelblind mee te kijken.

Dit keer bleef de chronometer stilstaan
na drie minuut en twintig Duit~e secon-
den, waarin a("ht Duitse verpleegsters
hun billen ter beschikking stelden aan

één Duitse arts van
wie ook slechts zijn
billen (en zo'n
Amerikaanst' st,lar-
tje op zijn achter.
hoofd) te zien wa-
ren.

Het heeft VIjf dagen
geduurd voordat
mijn vrienJin en ik
weer enige fysieke
aantrek k ingskracht
tot elkaar voelden.
Zit'hier in her kurt
het debkle van
Spon 7.
Iht heeft niets te
maken met her voet-
hal in het algemeen
of de KNVB in het
bijwnder, Niets ook
met het glijmiJdel
Staatsen, of aanJt'el-
houdersvergaderin-
gen, HenJriksen,

Ki~'itsctl en John de :\lollen.

Tenzij, ja tenzij die mannen zelf, precies
7.O,llsik, ook een paar maal de proef op
de som hebben genomen. Het is niet he-
lemaal uitgcsloten dat ouk deze lTI<lnnen
alle levenssappen verloren na het aan-
schouwen van hun eigen pluspakket.

\Xrat up\'iel in Je hele kwestie ronJ de
opheffing van Sport 7, was vooral dat
geen vrouw enige rol van hetekenis
speelde. Tijdens de vergadering v;ln het
~ediebe~tuur betaald voethal van de
K;":VB, Jie Je enige uitzending v'an
Sport 7 0r.leverde die het aanzien volle-
dig waan, ontbrak ook het enige HOU'

welijke lid van het sectiebestuur: Sylvia
Toth. Het lijkt me voor de toekomst van
het voetbal en de soft porno van emi-
nent belang dat mannen de macht over-
dragen,
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COURAGE UNDER FIRE:

heldin of hazenhart~
"In tijden van oorlog", zo luidt ccn
gezegde, "is het eerste slachtoffer
altijd de waarheid." Een illustratie
van die bewering wordt uit de
doeken gedaan in de Amerikaanse
film Courage Undcr Firc, de eerste
grote publieksfilm die zich afspeelt
tijdens de Golfoorlog in 1991. De
hele wereld zat aan de televisie
gekluisterd. CNN heleefde hoogtij-
dagen en de Amerikaanse strijd-
krachten waTen voortdurend we-
reldnieuws. Tegen dit decor speelt
zich het drama af.

De film begint met een nachtelijk ge-
vecht in de woestijn van Irak. Luirell;lnt-
kolonel Serling leidt zijn tanks tegell de
vJudltende Irakezen, maar als gevolg
van de duisternis geeft hij op een be-
paald moment hel hcvrl te \'urcn op wat
hij aanziet voor een vijandelijk swk ge-
schm. Later zal blijken Jat het een
Amerikaanse tank was, en dat verschei.
dene van zijn eIgen mensen als gevolg
van zijn verfissing zijn omgekomen.
Serling, zei hevig ontdaan over het ge-
beurde, wordt op grond vall zijn staolt
\'an dienst, in bescherming genomell
door generaal I-Iershbag. Gedurende
hl,t onderzoek krijgt Sl'rling een andere
taak: hij moet de .lchtergronden van de
dood \'an een vrouwelijke helikopter-pi-
loot natrekken. De generaal wil de
vrouw, mOl'der van een dochtertje, uit
pu hliciteits-overwegingen voordragen
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voor een hoge, posthume onderschei-
ding.

Serling begint gewetensvol aan het kar-
wei, en neemt contact op met drie sol-
daten die het gevecht waarbij de HOUW
is omgekomen, hehhen overleefd, Hij
ruikt onmiddellijk lont als hlijkt dat de
verhalen van de drie betrokkenen op es-
sl,ntii.'le punten sterk van elkaar afwij-
ken, In tlash-backs zien we de drie ver-
sies geillustreerd mer drie inderdaad
sterk uiteenlopende situaties, Duidelijk
wordt wel, dat de pilote niet de heldin is
geweest die haar superieuren zo graag
aan de wereld hadden willen tonen.
.\laar duidelijk wordt ook, dat de die
soldaten eveneens een veel minder fraaie
rol in het geheel hebbl'll gespeeld dan ze
aanvankelijk wilden doen geloven. Ook
het feit dat een vrouw het commando
had over een groep mannen, kon een
van hen, t"t"nechte macho, erg moeilijk
verkroppen.
Serling, militair in hMt en nieren maar
tt"gdijk een lIlan vol emoties, raakt vol-

komen van zijn stuk door dl' siwatie
waar hij mee geconfronteerd wordt.
D<larhij blijft hef schuldgevoel over ziin
eigen fome insch.ltting aan hem vreten.
Al snel grijpt hij naM de fles, helemaal
<lIshlijkt dat een v<lsthoudende journa-
list van de Washingrnn Post lucht heeft
gekregen van een en <lnder. Zijn begri]-

rende vrouw kan hem niet meer herei-
'en. en zelfs zijn kinderen sluit hij rijde-
lijk huiten.
Wat Courage Under Fire fot meer dan
een solide oorlogsfilm maakr, is hef feit
dat elke vorm \'an holle heroiek ont-
breekt. Alle minder fraait" eigenschap-
pen dit" her fenomeen oorlog in een mens
wakker kan rOl'pen, komen hier net zo
royaal aall hod als de positieve: angst,
twijfel, opportunisme, berekening. De
uiteindelijke ontknoping, waarbij de
kroongetuige zichzelf zo klem heeft ge-
zet dat hij nog maar één uitweg ziet, is
en'n gruwelijk als onontkoombaar.
Regisseur Edward Zwick heeft de film
strak geregisseerd, Ilta<lr toch voldut"nde
ruimte gecreëerd voor emotionele nuan-
cningen. De film is weliswaar een zeer
Amerikaans getint, hij wijlen nog<llmar-
tiaal aandoend epos, maar tegelijk een
eerlijk en vooral geloofwaardig stuk
dramatiek. Den/cl Washington speelt
een \';ln zijn mooiste rolkn uit zijn car-
rière, en zou daar best eens een oscar-
nOlnin<ltie voor kunnen krijgen, "'leg
Ryan als de omgekomen pilote is nit"t
helema<ll geloofwaardig, maar dat is
Jllt"t"Tl'en gevolg van haM vroli/'k-ro-
mantische imago dan van haar spe,
Zwick kreeg, n<l een speciale screening
van de film, een brief van ene Paul
Bucha, die ,elf de 'medal of honur' ont-
ving voor zijn verdiensten tijdens de
oorlog in Vietl1<lJll,en die voorzitter is
van een speciale .\1t"dal of Honor-ver-
eniging in A- merika. Hij vertelde in de
brief eerlijk dat hij l'en tamelijk negatie-
ve benadering van deze onderscheiding
had verwacht, m<lar d<lt de consci(,ntiell-
ze manier waarop de film het begrip 'mi-
lit<lire eer' henadert, hem tot grote er-
kenning stemde.

Lco!lore 1/(/11Opzcdand



THE PORTRAIT OF A LADY
De Nicuw-Zt.dandsc ref;isseuse Jane
Campion werd met slechts twee speel-
films (na een serie oekrnonde korte "in-
f;eroefeningen) wereldberoemd: 'All
Angel Ar "-ly Tabie' en 'Thc Piano', In
beide films schctsrc ze sterke vrouwen-
portretten: het eerste Il,UT de werkelijk-
heid, het tweede fictief. Logisch Jat cr
!laaT haar nieuwe film, Thc PariTair Of
A Ladv, dit keer weer naaf een roman,
reikhafzend werd uitgekeken. Ook in
deze produktie een s{crk vrouwenpor-
tret, geschreven dOOf Henry Jamcs, gere-
gisseerd door een compromisloze
Camp ion en verrassend o\.'ertuigend ge-
speeld dOOf Nicolc Kidman, die tot nu
roe meer bekendheid genoot als de

SHE'S THE ONE
Edward Burns had slechts één film no-
dig om een publiek te hereiken den gretig
op Zijn volgende geesteskind wacht! De
junge Amerikaan, die voor de realisering
van "The Brothers ~1c.\lullen' nog aller-
lei capriolen op financieel gebied moest
uithalen, won cr wel onmiddellijk de
eerste prijs mee op het 5undance
Filmfesti\.al \'an oneÜhankdijke filmers.
Dan kunJ'e bij je volgende film heel w,tt
ruimer a emhalen. en dat is aan She"s
The One dan ook goed te merken. Ook
in deze reLnie-komedie speelt Burns een
van de hoofdrollen. Gelukkig maar,
want hehalve een begaafd scenarist en
regisseur, is hij een uitermate aantrekke-
lijke acteur die, zo bleek bij na\Taag on-
der mijn collega's, zowel dallH's als he-
ren weet te bekoren!
In She's The One gaat het om twee
broers, die totaal van elkaar verschillen:
dt. een is een ambitieuze yup, de andere
een beschouwelijk tiep zonder een cent.
De yup heeft, al is hij gt.trouwd, een re-
latie met een blondine die, zo blijkt l<lter
in het verhaal, ooit de grote liefde van
zijn dichterlijke broer was ...
Schitterende dialogen, een superieure
bijrol van John 1.lahoney (Uif Frazier)
als de vader van de mannen. en opnieuw
een opmerkelijk aandeel van nieuwko-
mer Camcron niJZ als Je vrouw die tus-
sen de broers În staat. maken She's The

One tot alweer een uitermate genietbare
produktie met meer inzicht en diepgang
d.1Jl je op het eerste gezicht zou denken.

EXTREME MEASURES
In de Amerikaanse produktie Extreme
Measures wordt een macaber heeld ge-
schetst van de siw,ltie die wu kunnen
ontstaan als een oudere arts met weinig
tiid m veel ambities zijn zin zou krijgen.
Hugh Gram speelt een jonge medicus
die op een dag een patiënt binnen krijgt
die onbekende symptomen vertoont. De
man sferft al snel. maar kan nog juist
een naam prevelen. De jeugdige arts
trekt het een en ander na. en ontdekt dat
de man een thuis[ou 7.werver was. De
naam die hij noemde, blijkt van een [ot-
gemme, die inmiddels aan dezelfde
symptomen lijdt. Uiteindelijk hlijkt een
gevierde prof (Gene Hackman) ex peri-
mentelluit te V(leren op mensen die door
de maatschappij zijn uitgestoten. Hij
verdedigt zijn handelwijze met de woor-
den: een goede arts doet wat hij hoort re
Joen, maar een echt briljante arts doet
wat hij moet doen. Een man met derge-
lijke ideeën legt aan het slot van de film
natuurlijk zelf her loodje. Jammer van
bet wat commercieel a.1I1 oende mid.
denstuk, want als geheel is Extreme
"lca~ures een interessante thriller.

LvO

vrouw van Tom Cruise, Jan door haar
eigen acteerwerk. De Lady uit de titel is
een Amerikaanse die zo'n anderhalve
eeuw geleden naM Engeland komt.
Aanbidders genoeg, maar ze wil zich
niet binden omdat ze zidI eent wil ont-
wikkelen en iets van de wereld wil zien.
Die wens lijkt ze te gaan verwezenlijken
als ze van een rijk famîlielid een fortuin
erft. In Italië laat ze zich echtet al snel in-
palmen door een veel oudere man, die al
een dochtet heeft. Pas veel later ontdekt
ze wie haar grote lidde werkelijk is. The
I'onrait of a Lady is precies wat de titel
helooft: een genuanceerde studie van
t.t'n karakter uit de opper class, tegen het
decor van hdar tijd. Campion lardeert
de tamelijk statige en wijdlopige film
met fascinerende droomfragmenten van
haar hoofdpersoon, en let vooral daar-
mee t<xh hd<lr persoonlijke handteke-
ning onder het eindprodukt.
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OPENBAAR VERVOER
Ook aan haar trekken de velden per venster voorbij,

ik zie de wegen en velden en haar,
weerschijn

jn het wisselende panorama van het raam.

Ik schuil achter mijn schaamte,
als haar blik van het voortsnellende panorama.

verveeld in mijn richting zwaait,
zij leest mij,

en kiest de verveling van het snelle venster.

Ik voel mij openbaar.

Gelukkig neemt het volgende station haar mee,
weg

van mijn geheim dat nog dagen
doordendert in mijn zijn.

Misschien neem ik ooit weer de trein.

J,m Nauts



Op de achterkant van het boekje
Brief aan wie niet hier is wordt
Judith Herzhcrg onze grootste
dichteres t'n toneelschrijfster ge-
noenul. Of dat nu W<l<Uis zou ik
niet weten; wel heeft zij inmid-
dels l,oveel geschreven en dan
ook /.Ulke verschillende dingen
al, g,'dichlen, toneelstukken en
boeken, dat elke nieuwe puhlica-
tie door mij met nieuwsgierig-
heid tegemoet gezien word!.
Haar dichtbUndels zijn nog
steeds huitengewoon leeshaar
voor alle leeftijden en hJar werk
VOOftoneel geïnspireerd t'n he-
trokken.
Hriewn aan wie niet hier is is het
daghoek van Judith Herzberg
van Je periode november 88-au-
guStuS 96, afwissclt'nd in Jeruza.
lcm en Amsterdam geschreven,
Illaar me,'r in Jeruzalem. De
Golfoorlog en de nog steed~ op-
laaiende vijandelijkhedt'n aJn de
grens van (sr'lel worden o\'eral
anders beleefd. Vt't ,,",'egin
Nederland was cr tijdens het val-
len van de scuds sprake van
groot medeleven, terwijl in Israel
dt' schrik n natuurlijk in zat,
maar de mensen door gaan met
hUil dagelijks leven, zij het met
een p,lar nieuwe asp,'Çtt'n.
Wonderlijk om te I,'zcn. Judith
Herzberg leeft in IsrJel een dage-
lijks leven, met bood~chappen
en vrienden. Ze schrijft niet ab
een journalist maar als een in-
woonster, die toevJllig een dag-

hoek s,"hrijfl.
Een OJltmoe.
ting met Je
hakker stJat
naast een de-
monstratie
van de 'dui-
ven' in !srad,
opvattingen
\',1<1de taxi-
chauffeur en
de groente-

boer worden met deldfde toe-
wijding beschreven als wespra-
h'n van ministers.
Pijnlijk en helaas nog steeds ac-
tueel is haar beschrijving van de
venmderinl; in ~feer na de laatste
verkiezingen en het geweld dat
daarop volgde. Langzaam aan
verschuiit een \'Crwachting dat
cr eens Hede zal k011lt'n n;Jar een
vermoeden ,'an geweld wIllIer
uitlicht op een einde.
Judilh Herzherg; Hricf aan wie
niet hief is. T u~sen Jerulalenl en
Amsh:rd:Jm. Van GellIlep,
Amsterdam 1996. 176 blz.
I J4,'JO.U,\1)

op zijn tocht. En heel bijzonder
en fascinerend hoek!
\\' .G. Sebald: De ringen van
Saturnus, Vert. Ria \'an Hengel.
Van Gcnnep, Amstcrdam 1996.
296 blz. geill. I 44,90.(FS)

Judith Herzbe

se mensen en alom a:Jngetroffen
sporen van \'ergane glorie ro,'-
pen, veelal som here, herinnerin-
gen op a,trt Hot'gcre gebt'urtt'nis-
Sl"nciders in de wereld. Na gede-
railleerde historische en literaire
dOl:ument:Jtie te hehhen verza-
melJ. werkt hij zijn aantekenin-
gen in enkele jaren weekendar-
beid uit tot een schinerend 'lite-
rair ~'('fhaknhoek'. De ringen
van Sa!Urnus - Een Engcl~e pel-
grimage is Sebalds Jerde boek in
die on~'ergt'lijkdijke stijl, waarin
feiten en fktie, (autulbiografi-
sche gegevens en geschiedschrij-
ving worden vermengd op een
unieke manier. Hij deed dit eer-
der in zijn, hief eTllhOusia~1he-
sproken, '~Iclanchuli,che
dwaalwegen' (1990) en 'De
,'mil;rés' (1993). En o"k nu zijn
cr weer Je nogal "komisch,' he-
wijsstukken', meer dJn 70 door
de alllt'ur bijgelt'vcrde illustra-
ties. Een kleine greep uit de tien-
tallen onderwerpen, die de wan-
delende man, associërend, uit de
schaduwen van de l;eschiedenis
in Je ><:hijnwerpn zet; van het
wrval van het \'is'ietsstaclje
I.owestoft naar de haringvisseril
van de "'oordl.ee; van de oor-
sprong en uitbreiding V'U\de
Chinese zijdereelt naar Je, men
dan twintig miljoen slachtoffets
eis<;'nde,T aiping-opstand in 1ge-
e,'uws China; \'an Je slavernij in
Belgisch Kongo naar de [erse
kwestie, van het verlaten gehei-
me researchinsrituut voor chemi-
sche en biolugische oorlogsvoe-
ring bij Orford Il;lar de boer die
al ruim t\\'intig jaar aan een mo-
del v;m de tempel vankruzalem
werkt. Ook Nednt1<ld komt
aan hod: van Remhrandts
Anatomische les tot het
S__he\'t'ningse Kurhaus, van
:\'i<llIritshuis tOl VOlldelp;lrk,
van de ligging van Schiphol 101
Je 1andhouwuniver~iteit VJn
W<lgeningen. En VOOtIiteratuur-
licfhdlbers zijn er nog tal van
wetenswaardige extra's, want
Thomas lhowne, Chateau-
hriand, Swinbutr1e en Joseph
Cunrad begcleid<en dl' pelgrim

W.G.Sebaid
De ringen van Saturnus

Loslaten

In augus!Us 1992 maakte de
Zuidduitse auteur W.G. Sehald
(Wertach 1944; sinds 1970
hoogleraar germanistiek aan de
Univer,iteit van Norwich) el'n
tienlb;lgse voettnçht door her
dunhevolkle graafschap Suffolk
aan de Engelse oostkust. Zijn er-
varingen, ge~prckken met di~'er-

:;i;11 s)'filirische Indiancn md
oedeem!Jnikell bovelI spil/ebe-
111'11.A.lII de horizoll SI,ldll de
/Juur/OTellS I'all de koninklijkc
Shell pirJlI/idtlul op ll'.lehr. OIIS
bestJJII is IIIJrgil/d'J!: lII.lar sterft
('('11melis in ('('11 hdl/gllUlt ,mden
dan tUSS('1Iûid('lIlakf"ls?
V"m zulke p,lss,lges wemelT hel
in dit werk. Voor mij zou Roeli
van lel'uwen - indien hij in het
Engels of Spaans schreef - allang
in de ert'divisit' V,1ndt' wneldli-
tcralUur spden. En als dl' s<"hrij-
vcr zichzelf, in het verhaal
Beelden van Aruha, als mens
pLuHst Ol) eell lf'eegscliaa! tllssell
hemel en ;Jarde, denk ik: hope-
lijk krijl;en we nog veel van helll
te laen vuor die weegschaal de-
finitief doorslaat.
Hoeli v"an !.eeuwen; De rUJne
van een kathedraal. In de
Knipscheer, Am~terdam 1996.
160 blz. 129,50.(fS)

Voenochl door de tijd

Evelines moeder is overleden
aan kanker. Eveline kijkt terug
naar hoe dat helt' proces is ge-
gaan. Haar moeder, die al nij
snelleker ",iq dal ze ni,.t meer
te genez,'n was (Ie was artsi, wil
zelf het moment h<:palen waarop

ze zal sterven.
En, dat ge.
beurt dan
ook. Het but'k
beschrijft de
periode v,maf
het monwnt
dar de moeder
de medt'delinl;
krijgt d,lI Ie
ziek is, Eveline

en Peter (haar broer) zijn nauw
hetrokken hij haar ziekte en la-
ter ook bij haar sten'en.
In de maanden dal de moeder
ziek is. krijgt Eveline stt't'd~ meer
zicht op nier all,"en haar eigen
relalie ml.t haar moeJer, maar
ook op hoe haar moeder in hl't
leven stond. Als lel,er krijg je een
hlik in het le~'en van E\'Cline, en
dt' steun die lij van haar vrien-
den krijgt. Het hoek is makkelijk
geschre\'Cn. Dat is aan de ene
kant erg prettig, omd,1t het lek-
ker lce~t. Aan de andere kant
mis je ook een bepaalde diep.
gang. het leest net iets te vlot.
E\'eline Grahau: I.odalen.
AMBO, Baarn 1996. IIB hlz,
124,90.(1B)

Bijna lneo jaar na het mCl'srer-
lijke 'Geniale anar<:hic' (1990;
37 columns uit Curaçaose
Courant) n~rscht't'n\-ao noelî
van Leeuwen (1922) Wl"l"reen
hundel verhalen. De twaalf ~"l'r-
halen in De ruïne van een kathe-
draal werden gc<;chrcvcn tussen
1960 en 1996, her en der (meest
op Curaçaol gcpuhliceerd en nu
voor het enst in boekvorm ge-
bundeld. Zuals ik al in 'S8
schreef over van lccuwcns ro-
man 'Het teken van Jona' (net
als "Een vn:crnJcling op aarde'
en 'Schilden \'all kern' inmiddels
verkrijghaar als Clohe-pocker)
sta,u dit pr'l..:hrige prol;] horg
I'oor pl.lur k...,sgcnul. Om dal ho'
i11mtrcrcn benUl ik nu -liever
dan mttr over de ;lutcur en lijn
werk te zeggen - de ruimte voor
[Wel' korte citaten van de eerste
en de laatste pagina VJn dCle
aan It'venswijsheid, pol'l,ie en
humor weer zo rijke verhalen-
hundel.
E'lkeIl' w,'h'lI temg lIog ;:;atik ill
e("1 bootje Ie I'iss<,ntllsSt'n di, ,Ir-
II/el/ 1',111de baai vall $,mtu Cru;:;.
801'elllllijn hoofd wendde eII
wenteldc de gl'weldige CurilJi-
sehc hemd ('11 "nd", Je ;:;u1£,11
I'ull mi;1I hlot£' {'oetcn I'oe/de ik
het slink£'11en ;:;wel/clI!'ull dc
za. Op de I'oorp/echt ;:ut, m£'I
gekruiste beI/eli, mi;l/l'riend
Flalls: f'ell lallgl' gotische I/eger
md de zil'll'all e/'11heilige eli de
ctl/Jabde h,mden l'all een chi.
rurg.
Ai, [('ita. het is waar: wij WOIICII
hier ill erll Wtlllkel IJl/is. De I,loer
ruiktlMar SlwI/I. Om:e tmrol

Prachtig proza

~, D ' ..; ,e rUlne.
j van ew
lfa~hedr¥l,
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Persoonlijke verhalen
Ik /'crmut'd ddt hl'! komt door-
d,lt ik eell ZOOlI l1eh die ol' de
fil"'<lc<ldemie zit ell filmscripts
(/,111 11('/ schrij/'efl is. Mi;" boe-
ke"ko.lst Ketl/igt ermll d,1/ ik ;<1-
ren/lIIl1-:hocJuIl t'f'rZ,lmcld ,'11
ouk gelezen heh, I'ecl bellelrie,
liioKrlJtieën, kllmt/mekell, reis-
lieschrijllinK"II. f.IIIW illf'C", is
f'r f'CII ummekeer K('kolll('ll, Ik

Je broer en ik.

Het is legt'lijkt'nijd uuk een
hoopvol hoek. \Vaarin stet'ds
meer Iwld •.'r wurdt. dat j•.' welis-
waar een heel verleden hebt (wat
Ilwe kan spden), m,I,H dat j•.'
{wanneer je je dat verleden he-
wus! hem ('n het een pll'k hebr
gegewn). zelf n'n grour deel van
de toekom,t in kunt vullen.
Odid Reef: :--Jietg,,'k en ni •..t g"'-
lukkig. AMBO, Baarn 1996.
I 1!olhlz.! 34,90.(IB)

De hoofdpersoon (een fotografe)
gaal sall1('n mer e('n journ'llisr
11,I,UZuid-Afrika. Het is Je •..•..r-
Slt' keer dat z.ij samenwetken.
t IOt'welle •.'r allebei tegenop
zien. blijkt het goed te gaan.
Terwijl ze aan h('r w('rk zijn
wordt de fotografe zich ~reeds
n1l.'erbewust \'an hoe ze zelf
ledt. Hoe haar rt.'latie ,,'ruil ziet,

wat ze wil.
D(' journali~t
en de fow.
graft',I_e
worden \'I.'r-
Iidd. Omdat
de journalist
getrouwd is,
('n \'oor zlln
VtoUWkiest,
kunnen ze
niet 10 v,wk

samen zlln. Ook de fotografe
heeft nog een reLnie. Z(' beëin-
digt dae rl'huit. t'n vntrekt rerug
naar Zuid-Afrika voor twee
jaar. 111d•.' laatste d,lgell I'oor
haar vertr,,'k, sduijft ze een te-
rughlik: Je hroer en ik.
Ilaar journalist heeft te d,larnlt'e
in twee "stukie," opgedeeld.
liet en(' stukje is de getrouwde
man. die gek is up zijn kinderen
en zijn vrouw, en voor haar on-
hereikbaar.l-let andere stukje is
de man die l'en gedicht voor
h,IM z,11schrijven, die kw('tshailr
is. ha,u minnaar. Fn, die ze lU
erg mist, dat ze om \"Crder kun-
nen. w('er terug g'lat naar Zuid-
Afrika. Nu alleen, en voor een
langere p•.'riode.
Een aardig geschreven bock, dat
niet de diepte waarmaakt. die op
de a(hterllap wordt gesllgl:W-
reerd, maar dat zeker de moeite
\'an her lezcn waard is.
Anja ~lculenbeh: Mijn broer en
ik. Van Gennep, Amsterdam
1996.128 hk! 34,90.(113)

h",trekkelijk 'zwaar' rht'ma ,lis
h('l ware mo('iteloo~ verhonden
wurdr meI ct']} SIInpcll' liefdesge-
schiedeni~ en l'en hoeiende teke-
ning \'an de zon •.lt.-r1inge.nl;l,Jr
da,lrom niet minder gruwelijke
dictatuur die Alh:mië lOt voor
kort was.
hmail "adare: De adelaar.
Vertaald door Roei SdlUYI. Van
Gennep, Am~lcrdam 1996, !oIU
hll. f 24,9(J,(CS)

Odiel Reef

Niet ek en niel elukki
Liane voell zich eigenlijk al een
rijd niet w prl'trig. Ze wnkr
wel, mailr echt ~oed in h,I,lr vel
lit ze nier.
D,ln ontl11o•.'t Ie .\\;uk,,'n. 111 het
contact met de spontane
.\larll'('n ervaart Lianne l'xrra.
dat ze l,elf wal "mht". Een soort
gemak van lIl('t de dingen om-
gaan . .\brl •..•..n raadl haar •..•..n
th..-rapeUl aan. Pas, wanneer het
voor Lianne (bijna) te [aM is.
maakt ze een afspraak met de
therapem.
Langzaam, stukje vour slUkje.
krijgt [ünne var op haar leven.
Z(' ontdekt wat er aJ1em,wl ge-
beurd moet zijn, en hoe dat haar
hepaald h('cft. '\bar, ze koml er
"ok ,I,;hter, tbr je jl' ni('t door je
I'erleden ho •..ft te laten leven, In
therapie I('('rt 1.eom te kien'n
wat ze wel t'n wat Zt.niet in haar
leven verda mee wil nemen van
haar verl('d •..n. A,ln h•..t eind van
het verhaal heeft ze haar leven
op de rails. Alle onrust is ver-
dwellcn. of hel moet de unrust
van het (eindelijk) verliefd wor-
den zijn. :--Jiergek en niet g('lnk,
kig. Weer een boek uver per-
soonlijke groei en de berekenis
van een therap •.'u!, dacht ik, toen
ik het voor hl't ('er~t in handen
krel'g. En, d,lar g,l,n het hoek
ook over, Wat het nu zo prettig
om te lezen maakt, i, niet alleen
de srijl van schrijv •..n. '\bar ook
de manier waarop bij\"oorheeld
helder wordt. w,u t'en th('rapeut
doel, •..n wat Lianne zelf doet.

schrijver van Europa". In dk ge-
val is hij de bekendste s,;hrijver
van Albanië. Eerlijker gn,('gd i,
hij misM:hien wd de ,,'nigt' be-
kl.'nde scnrij\'er uit dat nog maar
l'en p,ur j,lar gl'll'den nijwl'l 011-

lOegankdijke land,
'\1 voordat hij Alhanië verliet
was zijn aanzil'll in ,,'ig•..11 land en
daarbuiten groot genoeg om
h•.'m ('('n z('ker(' m,ll(' van be-
scherming tegen her toellmalig •.'
r('gime te hiedl'll. Ik me('ste van
!-ijn bOl'kl'll hl'bben zijdelings of
indirect met de toe~land in 7.ijn
land te maken. De kleine roman
De adelil,lt (die owrigens pas in
1995 ,'usch('en, nadat tem;lotte
ook in Alb,lnil' hct (ol11l11unhti-
"he bewind ten val gekomen
was) verwijsr er rechtstreeks
naar. Toch is het niet in de eerSle
plaat, l'en politieke roman. De
politiek, die een hele samenle-
ving kan I'erlueder •.'n en indi,-i-
duen in ongenade kan doen val-
len, schept wd IlI.'tkader voor
het \'erhaal maar is tl'nSIOlle niel
de hoofdza.lk, Dat is eerdeT de
droom van iemand die !-ich ;lall
zijn 101wil ontworstelen.
Zo kort s,lmengev,lt klinkt her
pkchtiger dan KadiHe het be-
doc1d zal hehhen. Zijn huitenge-
woon hdJa •..enli,,'htvoerig •.' srijl
is ook allermin,t plechtig, maar
het gaal in dit hoek '\"1.,1degt'lijk
um iet~ van meer alg"'llleen men-
~clijk belang Jan om l'en zonder-
linge inciderul'll' gd'eurtl'nis.
.\lax. om onduidelijke r('denen
in ongen'lde gevallen, tr<l(ht aan
ziln afgelegen verl",nninpourd
te ontkomen. Zijn lorgenOlcn
verlek('ren hem dal zoiets on-
mugelijk is, maar .\lax denkt
aan het oude verh'lal van dl'
arend, die ICkan hclpell unt-
snappen, al zul je cr een prijs
voor rno('t('n h('talen.
\'('at d,,'leeuw is voor ;..;:•.'Jt,r!and,
is de arend of adelaar voor
Alhanië - ma(htig~te dt'r dieren
respectievelijk van Je vugels. fi-
guur in legenden en ,prookjcs.
t'n ~}'mhool van de ~t.1at. De
worsteling van .\Ltx met Je
arend is dus uuk de strijd van
her onderdrukte individu tegen
dl' onden!rukkend •..staat.
De adelaar is een voortreffelijk
ge"hrcvcn roman. w,l,Hin t'en

Geheimen en edichten
'Geheimen is een allcu:l;}l-:'
woord .. .'luidt de heginregd \':lll
een gcJic"ht van dl' Hclbcspro-
kt-IJ Aml."Tik<1Jllse dichTl'TCS
Emi1r Dickillson (I 810-1 886).
Het woord is toepasbaar op s'cle
I',m haar 1776 teru~e\"llnJen
gcJi<:htt:n. ~Llar ouk up lal vall
feiten en veronderstellingen over
haar 1"I'cn. zoals ,1e onbespreek-
hare nierziekte waaraan ze lccJ,

haar vetbor-
gl")J en verhro-
ken liefdesre-
latie met de
getrouwde du-
minee Wad,-
woTlh, Je
ahortus of
miskraam t'1l

het hcgral'cn
van de 011\'01-
dragen vrucht

en het huwclijksaanwck van de
oudere wcd\lWna;IT rechter Otis
Lord die ze gepassioneerdl' brie-
ven schreef. En UJIl j, daar nog
d•.•- omstn.'ueJl - I.elfrnoorurh •.•".
ril' van Joho Walsh in Zijll bock
'This Brief Tragedy' (199 I) over
het I.','en van Dil:kinsun, waarbij
deze z,ich baseert op een reeks
aangrill' •.'nd •., gclx'urt •.'nisscn ill
haar lewn en op haar laalste g•..-
dichten. liet is dan ook nict v('r-
wonJerlijk J,H dir,,'ct ll;l Je dood
van de dichlacs alle correspon-
demie door haar zuster is H'rnie-
ti/;d. En'nlllin dat Dickinsun al-
tijd twijfelde over puhlicatie van
ha,u pni'7ie.
Deze gegevens ontleen ik aan het
uitvocrige nawoord dat Loui,e
van Samen s,;hreef hij de eind
'96 \wschenen bundel Gehei-
men. intussen al weer haar vilfJe
Di,,'kim,on-vertaling bij De
l'rom. [n het Jecembernummer
van '95 vroeg EGO nog mer een
volle pagina aanJ,Kht voor de
twecraligc prachrbulldel
'I.iefdesgt'Jiehu:n' (130 hIL.
fl4,95). liet opnieuw tweetalige
Geheimen bevar drie afdcling,,'n:
G,,'Jichwn (50l, Cilaten (33) en
Eer,tc regel, (99). \'('egen, de ge-
ringe ruimre hin alleen enkde
\'uurbedden uit die laatste afde-
ling en zonder de Engds(' tekst:
fik" ,t'cOlllh, is dt' l,l<lt,t,',
feil Kewlmd hert spril/Kt h"t
lm"g.<t.
lJe ziel moet ,Iltijd up ('("1 kier
,t,l,lll.
lJf' /m'/sstef'lI IJ<l1I liefde is dood.
De Dichters stekCII slecht, /ill1l'
peil ,l1lJ/.

Emily Dickin,on: Gchdmen.
Vert. Luuise ,'an Santen, lJe
I'rom, Baarn 1996. 160 blz.
f 14,9<;. (fS)

De adelaar
Ismail Kadan' is vulgens
Adriaan van Dis "de mooiste
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lees gee/! hoekt'n meer, ik verzin
ze. DJt wil zeggen ik verzin een
plol. En die plot vul ik op meI
metlSetl die ik eens heb onlmoel
(... ) ik schep niet, ik betlap mi;tl
ma/lier eell couturier, ik kleed
een stuk of wat etalagepoppeIl
aan die &1II op bedriegli,ke wi;ze
even tot leven komen.

Zo~gim
Hugo Pos
het verhaal
Net als
Pirandello,
één van de
dertien in
zijn nieuw-
ste bundel
Voorbij
Confucius.
Het is al
weer zijn

tiende boek bij In de Knipscheer
sinds hij daar in 1985 op 71-ja-
rige leeftijd debuteerde met de
veelgeprezen verhalenbundel
'Her doosje van Tocti'. Hugo
Pos {Paramaribo, 1913) kreeg
voor zijn al even goed ontvangen
vorige boek, de autobiografie 'In
Triplo', de E. du Perronprijs
1995. Het werd besproken in
EGO van april v'orig jaar.
Steeds meer is aan de verhalen
van deze oude/jonge auteur en
vroegere rechter her plezier af te
lezen dat hij beleeft aan het

schrijven ervan: het verzinnen
van een plot, het 'aankleden' van
de personages, het spd mer fictie
en werkelijkheid, de verwerking
van zijn brede kennis van kunst
en literatuur (zie voorgaand ci-
taat), de onthulling of juist ver-
hulling van autobiografis<:he ge-
gev!."1IS{daarbij af en toe voor
mijn gevoel bedrieglijk balanc!."-
rend op de grenzen van beschei-
denheid en ijdelheid) en he!
overdenken van te volgen literai-
re werkwijzen. Soms dreigt ook
een overdaad aan explicitering
van laatstgenoemd!." el!."m!."nt!."n
waardoor de Ieler - althans deze
ll'zer - teveel van het eigenlijke
verhaal wordt afgeleid. Sommige
van deze 'persoonlijke verhalen'
deden me denken aan die van de
bewonderde Ikkampo door de
keuze van de plot en de wijze
waarop de lezer met humor op
het verkeerde been wordt gezet.
Hugo Pos: Voorbij Confucius.
In de Knipscheer , Amsterdam
1996.200 blz. f 34,.')0.{FS)

Nachtdienst
Er zijn maar weinig menSl'n die
met alleen maar plezier terug-
denk!."n aan hun jeugd; hoev!."len
hehh!."n niet iets af te rekenen,
met hun ouders, een broer of
zuster of de school. waar men

als kind diep ongelukkig was, AI
is de jeugd vaal heel hepalend
voor het latere leven, de geleden
ellende hoeft niet tot het einde
toe z'n onaang!."name invloed uit
te blijven oden!."n. De één wordt
een keer goed kwaad, de ander
gaat alles anders doen in zijn of
haar leven, een derde gaat in
therapie. En w!."eranderen heh-
ben de gave het zo op te schrij-
ven dar zij zelf mer hun jeugd af.
rekenen en anderen daarmee iets
llloois in handen geven. Boeken
van Wolkers. Reve en Oek de
Jong: nar!."en prettige, soms he-
vig saaie herinneringen. Je leest
het niet lOl.eer om iers van jezelf
te herkennen, maar omdat het
hoeît en om echte mensen gaat.
Datzelfde kun je zeggen van de
novelle Nachtdienst van de
Oostenrijkse :V1elitta Breznik: de
omgeving waarin haar ouders el-
kaar ontmoetten en de stad van
haar jeugd zijn vour ons ver
weg: het midden-Europa waar
de sporen van de oorlog nog
lang merk haar waren.
In Nachtdienst neemt .\lelitta
Breznik afscheid van haar jeugd
en doet dat hed nadrukkelijk
vanuir het heden. Haar werk als
arts hrengt haar naar de stad
waar haar vader bezig is dood Ie
gaan. In maar enkele pagina's
ontvouwt z.ich een verleden met

veel ellende maar ook lidde en
een heden waarvan je slechts
kunt hopen dat het beter lal
worden. Zo werkt je eigen geest
ook: prettig en afschuwelijk uir
het verleden wisselt af mer waar
je nu mee bezig ~nt. Associaties
buitelen over elkaar heen en Ie
weet soms niet wat nu je stem-
ming heeft hepaald.
Nachtdienst is een prachtig
boekje, een liefdevol cadeautje
als je iemand goed genoeg kent
om iets minder \"foliiks te geven.
Melitta Brcznik: Nachtdienst.
Ambo, Baarn 1996. 120 blz.
/19,90,UM)

Immy 8eijer,
Jomt Merens.

Cornelis Schepel.
Frank Spoelstra.

Raadslieden - waar en wie
Bureau

Oir~chol
Schaarsbergen

Den Heldl."t
Sleenwijk
Curaçao
Den I leider
Den Helder
Utrecht (Kmar)
Assen
Driehuis-
Den Helder
Doorn
Oirschot
De Peel
Ermelo
Seedorf
Ermelo
Rheindahlen

Amersfoon

Schaarsbergen

Seedorf
Leeuwarden
R"lterdam

Naam
L.j.H. (Lex) Beekers

I.L (Immy) Bcijer
j. Uacques) van den Blink
K. (Klazien) van Brandwijk-Wiltjer
e.e. (Tineke) Dekker.Hundling
A.B. (Adrij van Deunen
:VI.j. (Marias) v'an Dorp
J. Uoop) Flokstra
R, P. (Rob) C••.•ene
J.J.LJaap) Geuze
W.A. (Ban) J-1elebrij

e. (Carine) van Hinte
A.H.T. (Ad) Hornis
K. (Karen)Joachim
F.G. (Fritsl van de Kolk
j.:v1. Uoost) v'an Langen
a.J.T. (Ben) van der Linden
B.:\1. (Bcernuudj Mooien
J.G.J. Uan) Nauls
V.J.R.~l. (Vincentj Pecters
K.S. (Kees) Roza
P. (Peter) Samwel
G. (Gerardj Snels
M. (Marijke) van der Stigchel-Wijngaard
j.W.F.LJan) Sulman
G.J. (Gerril} Vlietsrra
M.e. (Mart) Vogels

Telefoon bureau

040-2627909/2627913
026.3532781/2774

0223-652089
0521-348750
00-5999637136
0223-656820
0223.652089
030-2365234
0592-358573

0255-561222
0343.471210
040-2627316
049.1-598872
0341.47711091810
004942817510, Isr. 228512286
0341-477809/810
00-4924344572

033-4607051/4607698

026-3533377 of 3532774

00-4942111751O, tSI 2285
058-2346826
010-4539341/281

MDTN

.06-549-7913

.06-564-2774

.06.209.52089

.06 - 532 - 2643

• 06 - 209 - 561120
.06 - 209 - 520S9
.06.557.5234
.06-541-8573

.06-219-204

.06-202-764

.06 - 549 -7316

.06 - 509.8872

.06 - 533 -7810
• 06 - 594 - 2285
.06 - 533-7810

.06-500-7051

.06.564-2774

.06-594-2285

.06-519-6826

.06-213-341/281

Telefoon privé
0.311-4212656

073-6445711
0575-530937
•.ia bureau HkRM
0299--403525
0522-262273
00-5999658948
072-5641080
0223.644487
030.2343235
0516.513579

o 172-2132411
030-2937808
020-4904824
045-5212183
0317-410205
00.49476173578
035-6234907
00.49-24345995
030.2369593
020-6323785
043--4073044
024-3229069
0318-591675
00-4942818445
0511-472385
0.33-4952099

J. Uan) den Roc:-r
I.P. tIrma) Ouwehand-Jacobs
J. P.LJokej van Straaten

Hoofdkrijgsmachr.
raadsman j. P. Uoost) de Vries
Plv. HlKlfdkrijgsmacht-
raadsman J.J. Uoan) !l.1erens
Coomherthuis
(raadsman)
(raadsvrouw)
(raads\'tollw)

030-6914436

030.6914436 uf 6920906

030-6914060
030.6914060
030-6914060

026-3519188

026.3629745

0321-318934
033-4.)57722
010-4362192
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