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VERENIGDE NATIES
In het hoofdkwartier van de Verenigde Naties (VNJ in New York
kwamen 25 oktober 1995 presidenten. regeringsleiders, koningen en
andere wereldlijke leiders \'an zo'n 1sn landen bijecn teneinde even stil
te staan bij het feit dat op die dag de VN precies vijf tip; jaar hestond. De
bijeenkomst had een zakelijk en ingeto~en karakter waarbij terecht
weinig ruimte was voor veel feestgedruis. Weliswaar beschouwt vrijwel
iedereen de VN als eell nuttig en noodzakelijk instituut doch slechts
weini~en zijn tevreden over hel presteren van de jarige volkerenorgani-
satie. Men hoeft slechlS Ie kijken naar de lakse en vaak selectieve wijze
waarop de VN reageen op geweldsuitbarstin~en om te beseffen dal
men wel heel erg ver is afgedwaald van wat bij de stan in 1945 voor
ogen stond.

De ondenekenaars van het Handvest van de VN verklaarden namelijk
toen (in San francisco): "Wij, de volken van de Verenigde Naties,
vastbesloten kOlllende geslachten te beveiligen tegen de oorlogsgesel.
die tweemaal gedurende ons leven onuÎtsprekelijk leed over de
mensheid heeft gebracht ...•.. Een hoogdravende tekst die een verheven
intentÎe verwoordde maar die het uitbreken, de afgelopen vijftig
jaar. van een reeks van ~rote en kleine oorln~en niet heeft kunnen
verhinderen. Een voorncmen dat. om maar dicht bij huis te blijven. een
emische schonnmaak op de Balkan niet heeft kunnen voorkomen.
Bovenstaand, weinip; vleiend, oordeel over de VN is eerder no~ te mild
dan te negatief. Het is immers V(lor iedereen zonneklaar dat de VN zich
in een ernstige crisis bevindt. Resoluties van de geheel niet representa-
tieve Veiligheidsraad worden zelden afgedwongen, in de VN viert
bureaucratie hooglij, de organisatie verkeert in grote financiële
problemen (omdar de leden domweg hun contributie weigeren te
betalen) en men is niet bij machte adequaat op uÎlharstingen van
geweld te reageren.

Zou de VN daarom Illaar beter het hoofd in de moede schoot kunnen
leggen en zichzelf opheffen! Hangrondig menen wij deze \-Taagmet een
ondubblzil1nig "nee" Ie moeten beantwoorden. Gelukkig is daar in
New York ook niet toe hes101en. Sterker nog, op initiatief van Zweden
hebben zestien lidstaten van de VN (waaronder Nederland!) het
initiatief genomen om de VN in diverse opzichten stevig te hervormen.
\Vcliswaar tllltbeert deze "Groep van Zestien" de steun van de grote
landen maar men denkt over voldoende geloofwaardigheid ell gezag te
beschikken om de VN uit het moeras te kunnen trekken.
Het is te hopen dat de "Zestien" snel in staat zullen zijn een einde Ie
maken aan de verlammende bureaucratie en de financiële problemen en
de Veil~nheidsraad l'en dusdanige samenstelling weten te geven dat deze
werkelijk de volkerengemeenschap zal \'ertegenwoordigen. Pas dan zal
het mogelijk zijn eehl te geloven dat de VN er is om "komende
geslachten te beveiligen tegen de oorlogsgescI" .
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GOC:
AM01 AKEN ZITTEN ER OP
Volgens plan zou in december t 99$ de laatste lichting dienstplichtigen opge-
leid worden op hef Genie Oplcidings Centrum (GOC) in Vught. Op het laat-
ste moment werd evenwel besloten om deze uit vijf man bestaande lichting
naar Utrecht te sturen. Op de Lunettenkazerne was het allangcr rustig: de
lichtingen vielen in ccn jaar tijd terug van t50 naar 10 à 20 soldaten. Vught
ziet als eerste opleidingscentrum het einde van de opkomstplicht tegemoet.
Nog sneller dan verwacht zitten de AMO.takcn van de instruneurs cr op.
ScrgcanHnajoor Wim Zeeman, commandant instructiegroep heeft zich tot
het laatste moment zeer betrokken gevoeld bij het opleidingsgebeuren. Ook
voor de laatste lichting nam hij de vcrant\\'oordelijkheid op zich.
Raadsvrouw Jose Verheyen ging hierover met hem in gesprek.

• Langs een omweg
Zou ;e iets kJIIlllen vertellen Olier hoe ;e
hi; defensie uerzeild geraakt bent elI wat
;e heeft doen besluiten daar te Mi;ven?
Ik ben als kort-verband-vrijwil1iger, op
mijn 17e, bij de luchtmacht terecht-
gekomen. Alles wat met luchtvaart te
maken had sprak mij aan. Ik had een
LTS opleiding aurmechniek; bij de
luchmucht ben ik omgeschoold tot
vliegtuigmonteur. Ik begon in 1966
en in 1972 liep mijn comract af. Ik
wilde graag Beroeps Onbepaalde Tijd
worden maar als gevolg van bezuinigen
kon mijn contract niet verlengd worden.
Zo ben ik weer in de burgennaatschap-
pij tereátgekomen. Ik heb daar
verschillende funcries vervuld: onder
andere bij Fokker als grondwerktuig-
kundige. Toen mijn baan daar verviel na
zo'n acht a negen jaar kon ik als werk-
meester op een sociale werkplaats aan
de slag. Ik heb ongeveer vijf en een half
jaar met lichamelijk cn gccstelijk gehan-
dicapten gewerkt. Dit was een leuke tijd
maar ook hier verviel door omstandig-
heden mijn baan. Tocn ben ik gaan
werken op de technische afdeling van
een rexticlverede1îngs bedrijf. In deze
tijd, in 19R6. was ik inmiddels vrijwillig
actief in de Nationale-Reserve geduren-
de de avonden en weekenden. Het leger
heeft zijn aantrekkingskracht altijd op
mij behouden. Het rexielveredclings-
bedrijf ging na anderhalf jaar failliet,
maar nog voordat ik ontslagen werd
had ik gesolliciteerd bij de Koninklijke
Landmacht. Ik had geluk wam er was
een grote behoefte aan sergeant.majoors
tussen 35 en 40 jaar met een bepaalde
techische vooropleiding. Ik werd aan-
genomen en kon via een zogenaamde
"urgentieopleiding" in 21 maanden
sergeant-majoor worden.
De rangen van sergeant en sergeant 1
heb ik dus overgeslagen.

Na deze opleiding werd ik geplaatst als
peloromwmmandant op de School
InitÎcle Opleidingen Genie (SIOG) van
het GOC in Vught. Dat was in 1990.
In 1992 werd ik geplaatst als CS:\! van
12 Brig pagnde in Nunspeet. En vanaf
1 januari 1995 kwam ik weer terug in
Vught: ditmaal als commandant instruc-
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ming, BI'Z, militair recht, schietlessen,
het bivak enz.
Dilt vond ik didactisch niet meer verant-
woord. Heb ik de commandant (Jok
laten weten. Niettemin kan ik redelijk
tevreden terugkijken. Ik voel ook wel
erkenning doordat ik een tevredenheids-
heruigin~ heh gehad \'an de commall-
dant SAGO.
.\laar dt' werkdruk lag enorm hoog.
eigenlijk vanaf het begin. Enerzijds was
er toch dat trieste gevoel van een zin-
kend schip dat je tot het einde gaande
moest houden, de mensen die VOOrt-
durend vertrokken en de onzekerheid
van wat hier l1a. Het ziekteverzuim van
de resterenl.le instructeurs lag ellorm
hoog .

• ,Hoge werkdruk voor de
enige Instructeur
Hel! je het idec dat ie IC taken naar
behoren hebt kunnen uitoefenen. A1et
.:Indere l/'oorden: hol.' was de werkdruk?
Tja, die was hoog, zeker toen ik alles
alleen moest doen. Dus en bedrijfsvor-

Tja, precies weet ik het niet meer. Ik
denk dat er in het hegin ro..:h nog gauw
lo'n tien man aan jong kader rondliep.
Her merendec1 is nu weg. Voor jonge
kaderleden was het gemakkelijk iets
anders tl' vinden zowel binnen als buiten
defensie. Op hl,t laatst swnd ik er dan
ook praktisch alleCll voor. Lk oktober-
lichting heb ik helemaal alleen gl'daan,
Ik gaf alle lessen/elf, In no\'emher kreeg
ik wat bijstand van één à twee sergean-
ten.

•

• Sneller dan verwacht
\Vist ie d,a dl.' SAGO in Vught apge-
hel'en zou worden?
Ja, ik wiS( dar de SAGO zou verdwijnen.
Toen ik bq~on was her aamal dienst-
plichtigen al heel er~ klein: gemiddeld
zo'n 20 à 30, met een uitschiccer naar 40
soldaten. Toch is het sneller gegaan als
verwacht. Ik dacht dat ik tot april 1996
nog wel groepen zou moeten begeleiden,
maar nu is de laatste lichting zo klein
geweest dat deze hier niet meer wurdt
opgeleid.

}-fet aantal diens7"lichtigcn dat opku'<Ull
/tam ,II/s behoor iik af, maar natuurliik
ook de instructeurs, Hoel'ee/ instrue-
h'lIrs W<lreller nog Of) de SAGO tvl.'n je
hegon en hoclIecl zijn d,lilr /lil nog t'(111

vl'cr?

tiegroep van de SAGO {de vroegere
SIOG ). ElI dat ben ik [(Jr op heden.

\
o

o
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Hoe 1';IlJ je Jat het COC met zijn perso-
/leel is omgegaal/?
Ja •... er zijn veel voorlichtingen geweest
maaT eigenliik is pas enkele weken
geleden duidelijk geworden welke func-
ties behouden blijven up het COc. ~Ict
andere woorden, de voorlichtingen
bleven vaag. Dus er was veel onzeker-
heid. Voor het jonge kader ••..iel her in her
algemeen wel mee, veel van hen zijn
!laat de parate eenheden. Ook is er cen
aantal de dienst uit. Voor oudere kader-
leden, voor de sergeant-majoors en de
adjudanten is de onzekerheid veel
groter. Een paar hebben de stap
gewaagd naar de burgermaarschapvij.
Zij wilden niet uitgezonden worden,
konden ze niet combineren met de
gezinssituatie. ;\1aar voor diegenen die
hier nog zijn ligt het 'c moeilijkst: hun
toekomst is onzeker.

• Warm hart
Heb ;e zelf lIooit overwogen om te
vertrekken?
Nee, gezien mijn leeftijd, ik hen nu 47,
geef ik mijzelf weinig kans. Verder wil ik
ongelooflijk graag hij de genie blijven en

het liefst in Vught. Daar blijf ik tot het
bittere einde op mikken. Ik heb nu
gesolliciteerd op een CS.\! functie op de
pioniersschool. Dat is nu ahvachten. Ik
blijf het in ieder geval proberen. Ik heb
geen zichr op de sollicitatie- procedure:
dat blijft allemaal in het ongewisse.
Zo ook met betreking tot uitzendingen.
Zo'n vijf weken geleden kreeg ik te
horen dat ik mij beschikbaar moest
stellen voor uitz.ending vanaf 15 decem-
her aanstaande. Via het geruchtencircuit
hoorde ik dat het niet door zou gaan en
pas sinds kort weet ik het dan officieel.
Dit zijn dus nogal ondoorzichtige
situaties. Ik ben overigens wel bereid om
uitgezonden te worden. Ik heb geen
kleine kinderen meer dus dat probleem
is er niet. Ondanks de onzekerheden en
veranderingen blijf ik de Koninklijke
Landmacht een warm hart toedragen. Ik
ben niet afkerig van vernieuwing, je
moet gewoon meegaan met je tijd. Daar
zit ook een uitdaging.

Wat hetekeIlt het voorl.'ou dat ;e mi de
laatste club dienstp ichtingen hebt
opgeleid? Heb ;1' deze periode nog op
1'1'11 lJiizolldere manier afgesloten?

Ja, het gaf toch wel een heel bijzonder
gevoel. Ik heb altijd met dienstplichrigen
gewerkt, daar gaat mijn hart naar uit.
Het is nu definitief afgelopen. Geeft
toch wel een vervelend gevoel. We
hehben van het afscheid, na de AMO,
dan ook iets bijzonders van gemaakt.
Er was koffie en gebak en iedereen kreeg
een cadeautje. Ook werden er coe-
spraken gehouden. Dat was toch wel
heel speciaal.

Los t'an wat het voor JOIl lJersoonli;k be-
tekent. wat vind ;e ervan dat nu de op-
komstplicht wordt afgeschaft?
De toekomst moet het uitwijzen.
Blijkbaar houden ze wch nog een slag
om de arm door vijf man personeel te
houden op DKPL in vcrhand met de
registratie van "op te roepen gegadig-
den". \Ve moeten maar zien waar het op
uit zal lopen. Dat geldt ook voor de
samenwerking met Duitsland. Er valt nu
nog te weinig over te zeggen.

In de toekomst zul ;e moeten gaall
werken met BIJT-ers. Heb je daar al
ervaring mee?
Ik geef cursussen parachutespringen en
zodoende heb ik in Oirschot al met BBT.
soldaten te maken gehad .

• BBT-er: een uitdaging
Spreekt het je aan om met BBT-ers te
gaan werken?
Zoals gezegd: ik heb altijd met dienst-
plichtigen gewerkt. Het aantrekkelijke
daarvan was het uiteenlopende, maar
veelal toch hoge niveau. Bij BBT-ers kan
dit wel eens heel anders liggen. Ik denk
dat je als instructeur heel wat meer
inspanning zult moeten leveren om
leiding te geven. Je moet duidelijker zijn,
meer geduld hebben. Toch wil ik hier,
over dit onderwerp, heel voorzichtig
zijn. Het gevaar bestaat dat je gaat gene-
raliseren, etiqueneren en discrimineren
en dat wil ik voorkomen. Ik denk dal
het zwaarder zal worden, maar er zit
ook een uitdaging in.

•

Het defensiebedrijf IS dllidelijk in bewe-
ging. Bli;ft defensie voor JOIl als werk-
gever interessant?
De Koninklijke Landmacht blijft boei-
end en interessant ondanks alle verande-
ringen. Elke dag is we~r anders en ver-
anderingen zijn uitdagend. Ik ben niet
vast!?eroesr. In dit bedrijf moet je de
bereidheid hebben om mee te groeien.

Wat ZOII je als afsluiting op het ollder-
werp: afschaffing van de opkomstplicht
nog willen zeggen?
Jammer dat de opkomstplicht vervalt. Ik
was daar persoonlijk erg mee vergroeid.
Wat betreft de toekomst: dat is afwach-
ten. De toekomst zal uitwijzen of het een
wijs besluit was. We zien wel of we de
goede kant opgaan.

Veel sllcces met ;e sollicitatie en hartelijk
dank t'oor dit ;'Iterview.

Raadsvrouw Jose Verheyen

EGO I JANUARI 1996 - 5



HEIN DE KORT
Als regelmatig treinreiziger zal ik
zelden of nooit het door de NS ver-
spreide tijdschrift "Rails" mkijken.
Laat ik dat recentelijk tol:h cen keer
gedaan hehben en cr prompt ook
nog iets van mijn gading in zijn te-
gcngckOllll'U: ren vraaAAl'Sprt'k met
Hein dl' Korr.
Om nier gehed dUidelijke redenen
helt ik l'en zwak VOOf de chaoti~chc
manirr van tekellen V<lll da_c De
Kort (door de intC[vÎcllWCf Hl
"Rails~ a•.mgedllld met "groente-
SO('p"). Hein dc Kort da<lruver:
..Die stilistische puinhoop is een he-
\vustc keus. Om rommelig te kun-
m'n werken mort je hl'cl duidelijk
punten hebben die kluppen. Zeker
bij de gezichten: een slordig stipje
als (log moet wel exact op de goede
plek staan".

V;ln deze, IJl soldaten land
('Twintig" van de VVD.\!) niet
onhekende tekenaar verst:heen kort
geleden Alleen maar pubers!. Een
heerlijke bundeling zeer hcrkenba.
re prenten die beslist een breder pu'
hliek verdient dan de titel doet ver-
moedt"ll. De verwijzing na,u pubers
zegt overigens wellicht meer over
Ilein de Kort. Of om oog één keer
de tekenaar uit "Rails" te citert"ll:
"Ik zid altijd wel een puhertje van
twaalf blijven. Een verwarrende
frustratieleefrijd: je ll1ag eigt'nlijk
nib maar je wilt van alles. Een v'er-
hingen Jl,lar en'nwieht. opkomen
voor je/elf, openheid" .
\'('at mij betreft ll1;lg Ik Kort nog
wel een poo.sje in die !7~ftijd blijvTn
steken ,lis hl! maar bllJtt tekenen.
Hein de Kort: Alleen nMilf pubers!
De I~armonie, Amsterdam. 1995.
96 blz.! 17,90.

NIEUW TEKENWERK
In de laatste maanden van het vorig: jaar rolde het ene na het andere boek
weer van de persen, Bij dele ~rote hoeveelheid nieuwe uitgaven ook een
aantal boeken met tekenwerk van meer of minder bekende tekenaars.

Zo verscheen cr een bundel met tekenwerk van (strip)tekenaar
Hein de Kort, een tweede album van Gummbah cn een fraai mapje met
Kerst- en Nieuwjaarskaarten van de alom bekende Peter van Straaten.

PETER VAN STRAATEN
V;ln de heken de tekemlar!schrijvcr Peter
van Stra;lten verscheen h;llf november
een set Prettige Kerst- en Nieuw-
jaarskaarten. Voor een ma;lndblad dus
onmogelijk daar nog tijdig op te reage-
ren en v'oor "mosterd n;l de maaltijd"
voelt geen enkele redat:tie. Toch is er "Tn
simpele reden om er alsnog iets mee te
dom: het is namelijk een schitterend
m;lpje kaarten die lietlwbhers V;lll zijn
werk nit.t t'etls willen versturen. Een
ht'hbCllingetje en dus daarom alleen al
tijdloos. Bovendien lijn le, daar een
jaartal in de teksten onthreekt, tot
in lengte v,ln jaren te gebruiken om
te z.ijner tijd eeTl familielid of bekcnde
eens een ;lllders-daTl-anders ka;lrt toe te
zenden.
Het klakkeloos toezenden van deze
kaarten valt overi~ens af te raden W;lnt
zo zorgeloos zijn deze "prettige'. kaar-
ten nu ook weer niet. Een voorheeld.
Een huiskamer met een slapende man op
de b,lnk en Cl'nonderuitgezakte tiener in
een lUie stoel. Vrouw zegt tegen iemand
die ze aan de telefoon ht'cft: Wat wil je
wc/eli? Wat lIJii dvell met Ki'rstlllis? Ik
dellk lIiet tl,lI t{'ij ids dvell, mct
Kerstmis.
In sOlIlIllige situ~Hies kall een dergelijke
kaan een welhaast dodelijke uitwerking
hebht"n.
Peter vail StraateJl: Prettige Kerst- en
Nieuwjaarskaarten (12 stuks). De
IlarmonÎe, Am\terdam. t99.'Ç,! 14,90.

'waT ..)'- WAT'J~,~.,.,.~~Q "" ~, ••••w "">_ ,
"':,t'" ."0",,""'- V' ,"'- ~,•.••..••rt o!) or. y>~ •.••••to-

GUMMBAH
Over de Tckcnsrijl van Gummhah (hc-
kend van o,a. de Volkskrant) zullen de
memngen ongerwijfeld ook verdeeld
zijn. Het zuu mij niet verb,wen wanneer
menig krantelez.er, na één keer, zich zou
hehben voorgenomen nooit meer naar
een product van de/.e "verknipte geest"
te willen kijken en anderen als eerste de
pagina opzoeken met zijn laatste bijdra-
ge. \Vie het werk van dcze Gummhah de
moeite waard vindt, zal zonder enige
twijfel In de la,Hste categOrll: thUishoren.

Het aardige aan het werk van deze teke-
!laar is de tegenstrijdigheid tussen zijn
veelal wanstaltige personages en de
doodgewone, uit hn dagelijks leven ge-
grepen teksten. In De YCrdwenen titel
7t'gt een patiënt in de spreekkamer van
een arts met het voorkomen v;ln .\lickev
.\louse: W'at de uitslag I'all If/{/ ullder-
ZO"k (10k I1l<lgzijll. dokter, ik wil hoe aall
ook eell second of1illion. Ander voor-
beeld. Een m;lll met stropdas, zittend aall
de har met een glas bier in z'n hand, zegt
tegen de barman: Er gaat toch niets /Jo-
I'ell eelllekker pi/sic lIa 't (ist(lIckcll.
Voor Wie ZIch aangetrokken voelt tot de-
ze zwarte humor is Jez.e tweede bundt.1
beslist een aanrader.
GUlllmbah: De verdwenen titel. Ik
Harmonie, Amsterdam. 199$. 4H blz.
(A-4 formaat)! 14,90.
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HET KEUKEN-TAALTJE AAN DE KAAP
"Klopdisselboom met het prikkelpoppie"
Zuid-Afrika kent nog steeds kasrcll vol
problemen. Toch is het al een geweldig
succes dat de meeste Zuiclafrikanen zich
redelijk goed met elkaar kunnen vef-
staan. Dat valt niet mee, want het land
met meer dan 40 miljoen inwoners heeft
nu elf officiële talen. De helangrijkste
zijn Zulu, Xhosa, Engels en Afrikaans.
Die laatste taal lijkt op het Nederlands
en de meeste Nederlandse hezoekers vin-
den dat Afrikaans wel grappig.
Bijvoorheeld op de achterruit van de hus
staat dat je in geval van nood maar één
ding hoeft te doen: "'Stamp die ruit uit~.
De raaI van Saric :\'\;uais met de doring-
hoorn en hobbcjaan heet bij ons dan al
gauw een "'"grappig taaltje", een soort
keuken-Nederlands .•\laar de Ncderl:m-
ders, die Afrikaans willen leren. merken
al gauw dat het om de drommel geen
simpel kleutertaaltje is.

Een ander misverstand in Nederland is.
dat het Afrikaans alleen maar gesproken
wordt door een bepaalde groep blanken.
Jarenlang gold het Afrikaans zelfs als de
taal van de onderdrukkers - de hlanke
Boere met aan de top: Verwoerd.
Vorster. Rmha, De Klerk. Maar het
Afrikaans is zeker niet de taal van een
groep blanken alleen. In feite hegon het
Afrikaans hij de ~1aleiers die uit
Nederlands Oost-Indië waren aange-
voerd. Zij waren het die uit !\1aleise en
Nederlandse woorden het Afrikaans
vormden. En het eerste boek, dal in het
Afrikaans werd uitgegl'ven. was de

Koran, waar de Afrikaanse woorden in
Arabisch schrift werden 'lespeld. Daar
hadden Je Calvinistische llanken geen
klap mee te maken.

Het Afrikaans is veel belangrijker dan
alleen als voertaal voor een kleine groep
hlanke Afrikaners: her is de taal van veel
meer mensen. Het wordt ook gesproken
door de meeste bewoners ~'an Je Kaap-
provincies - en dat zijn de zogenaamde
Kleurlingen. Het wordt gesproken door
zwarte Zuidafrikancn in Vrijstaat en
Gaureng. En tot hoog in het noorden
van het buurland Namibië kun je ermee
terecht bij de grootste bevolkingsgroep:
de Ovambo.

Ik probeer al een paar jaar om dat
"grappige taaltje" onder de knie te krij-
gen. maar juist omdat het zoveel op het
Nederlands lijkt te lijken. is het baie
moeilijk. Keem nu de volgende tekst, die
ik heb samengesteld uit Afrikaner woor-
den. Zonder woordenboek kan gel'n
Z\'ederlander daar een lOU\V aan vast
knopen. denk ik. De hetekenis staat CT
onder.

Ik had een "afbeen" en kon dus "nie in
die fliek gaan nie". Maar ik heli toch
geen "(liekv/ooi". Ik moet ook niets
hebben van "ril/ers". Thuis zat ik met
een soort "kroostrooster" naar de "tra.
lIentrekker" op de "bee/dradio" /liet een
"kre/trlsallger" te kijken. Ik dacht: "dit
gaan kfopdisselboom" met het "Ilrik-

kdpuppie" ill IJII,lr "inklimgordel". Ik
was "outyds been.af". Maar û; noemde
mi; er?n '''lapstert'' en "papbroek". Na
een "afknyptyd;ie" ging ik op mi;n
"agterU'erefd" zitten en had IJst van
een "grieselt;;e haha/aas". Ik {,oe/dl' mi;
1'1'11 "druipe/ing" en l'en "druipstert",
maar ik wilde haar geen "bytienvets
IJlflfrmeisir?" nuemen.

In het Nederlands vertaald. staat er:
/k had el'll gebroken hem en kUil dus
niet naar de bioscoop. Alaar ik hen toch
geell rege/m.:Jtige lJioscoophezoeker. Ik
muet ook niets heiJlJen van thril/ers.
Thuis zat ik met een soort bafJysitter
naar de sentimentele film 0/1 dl' te/e{'isie
met een smartlap/Jenzanger te ki;ken. Ik
dacht: dit gaat uitstekend met de pin-up
in haar steIJ-in. Ik was ouderwets l'er-
lie{d. Maar zij noemde mij een kwajm/-
gen en eell lafaard. Na eelt korte pauze
ging ik up mijlt achterste zitten 1'11 had
een beetje last van een kater. Ik voelde
mij als iemand die Ifoor Zi;11examen ge-
zakt is en met de staart tIlssen de iJenen
afdruipt, maar ik wilde haar geen mo-
derne cal/-girl noemen.

Ik wil geen 'byderwctse papbroek' zijn
en daarom blijf ik toch hardnekkig pro-
heren om deze Afrikaanse taal te leren,
al pieker ik er niet over om met een
mooie bahysitter naar een sentimentele
film te gaan kijken.

Karel Roskam

... I/( Ki1N 11F<wk /{(.r,MMI?I'fi~ r>iE:-PI"GeN OM 1f-Nek Z'1"W1' NIIiMANI> MIiÇP.. OM
JE. ~l'P.f3I,.I:JP>Vf-RG-VNNING•• !.,
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DE
WAANZINNIGE

WERELD
VAN

(JllY OSBORNE
Rockmuziek bestaat voor

ccn groot deel uit sterke verhalen.
Iedere beroemde rock muzikant

is omgeven door ecn
waas van legendes.

En het zijn vaak de legendes
die de rockmuzikant
zo populair maken en
hem onderscheiden

van de rest.
Op een hepaalde manier

wordt dat ook van ze verwacht,
want ge' ••..one jongens of meisjes,

daar is de wereld mee gevuld.
Niemand betaalt graag
een entreekaart je om

eens te kijken naar wat
je buurman of -vrouw

had kunnen zijn.
Een waanzinnige show is

toch wel het minste
wat cr verwacht \vordt.
Een muzikant die ook

een berg maffe verhaaltjes
om zich heen heeft hangen,
is zanger Ozzy Osbornc.

Voor fans van de
zwaardere rock geldt hij

als de godfather van de metal.

Toen DlZ)' Osbornc in Je jaren '60 en
'70 bij de Engelse band Black Sabbath
zong, waarschuwden verontruste domi-
nees vanaf de kansel dat het met hem
niet meer goed zou komen. Hij lOU, net
als t\lice Cooper, vleermuizen de nek
doorbijten en zich overgeven aan siniste-
re rituelen. Hij zou w beschadigd zijn
door de drank, dar hij live altijd een gro-
te monitor voor zijn neus heeft, waar
zijn tebten op verschijnen. Zoals met
zoveel legenden het geval is, school er
natuurlijk wemig waarheid in, maar
Black Sabhath en laTer Ozz)' Osborne
voeren t'r wel bij. De eerste Lp waarop
Osborne zijn kwaliteiten als zanger pre-
senteerde, 'Black Sahhath' meT daarop
de hit 'Paranoid', sloeg dan ook in als
een bom. Helaas bleek dat de band in
het vt'fdcre muzikale verloop niet \'eel
anders kon dan her neerzetten \'an de-
zelfde zware, hoeki~e en SOJllSeenronige
sound. Zo verliep na een stormachtig
begin de rest van Je geschiedenis minder
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goed, Ozz)' Osborne liep een enorm
drankprobh:em op en belandde meer
dan eens in een klinit'k voor verslaafden,
en de band doofde langzaam uiT. Toch
vinden veel kenners van rockmuziek dat
zonder Black Sabbath de hedendaagse
rock en meral wel eens heel anders zou
hebben geklonken.

B1ack Sabbath werd in 1967 opgericht
met de bnlocling een lekker stukje
bluesmul.iek re gaan maken zoals Eric
CLtpton dat deed, want C1apton \vas
immers de absolute topper in die daw.:n.
Toen het niet lukte om de bluesakkoor-
den net w losjes en soepel uit de gitaren
te peUTeren als Ctlpron dat deed, Jllaak-
TCde band van de nood een deugd en
produceerde in ht,t vervolg harde mu-
ziek. Uireindelijk verliet On)' Osborne
de band in 1979. Hij maakte zijn zoveel-
ste gang naar de afkickkliniek omdat hij
inmiddels een flinke alcoholverslaving
h:1d opgelopen. De laatste jaren oestaat

Black Sabbath weer en is On)' O~borne
weer helemaal terug van \\'e~~eweesT.
De drank laat hij tegenwoordig wel
staan.

Ozz)' Osborne begon in de jaren 'HO met
l.Î/'n snlocarriêre, zijn eerste band heene
B i7.l.ard of Ozz. 1\'1("[deze formatie le-
verde hij een Jaar uiTstekende CD's af,
zoals 'Blin.ar of Oll' en 'Diar}' of a
:\1adman', Niet vecllater doopte hij de
band gnvoon Ozzy Oshornc. Een hoog-
tepllllt uir die periode is de CD 'No mo-
re Tears'.
'Ozmosis' is de titel van de in dit j:lar
verschenen CD, en een uirgeoreide tour-
nee moest her zilveren schijfje onder-
steunen.

Aan bel<wgstelling heefr Ozz)' Osborne
kennelijk geen gebrek, want het enige
optreden in Nederland op donderdag JO
november in Central Studio's in Utrecht
was totaal uitverkocht.



De band, die als voorrro~ramt1laJe zaal
tot op het kookpunt mocht brengen,
was het Californische Fear Factor}".
Deze tnetalband heeft twee CD's af~clc-
vetd, 'Soul of a ncw :'vlachinc' uit 1992,
en 'Dcmanufacture' uit 1995. Fcar
Factor}' ml'ngt op <1"7CCD's 1.W,lTC en
soms supersnelle 11Kta! met house-in"
vloeden, en heefr in haar korte bestaan
eelI hechte schare fans opgebouwd. Het
lijkt er op Jat door dl' keuze van deze
band als voorprogramma, nog eens be-
vestigd moest worden hoc bdangriik
sommige rockmuzikantcll de jarenlange
inhrcng vall O"",}' Osborne vinden.
"laar misschien is de reJen wel cl.u de
zatl~cr van Fear Facrory bezig is met een
pro)Cct samen met Geczcr Butler, de bas-
sist ~'an B1ar.:kSabbalh, die ook weeT bij
On}' Osborne op het podium stond.
liet is maar een klein wereldje in het re-
servaat van de rock en roll.

:"Ja een indrukwekkend optreden \"an
Fear F:lCtory, waarbij er vooral num-
mers gespeeld werden van de eerste CD,
was het de heurr aan DlZY Dsborne. Ik
man is ahveer bijna dertig jaar op de po-
dia \'an de wereld te vinden, dus veella~t
van zenuwen had hij niet. Links en
rechts op het podium stonden twee
enorme \"ideoschermen opgesteld. De
zaal \verd donker en er verscheen een

maf filmpje waarhij DIIY Dshorne han-
dig met de nieuwste computertechnie-
ken in allerlei situaties gemixed was. Zo
zat hij op een bankje met Forrest Gump
van de gelijknamige film, die wat tegen
hem aan stond te mekkeren. Toen Ozz}'
(hborne de zaal in loerde, en tegen
rorrest Gump zei 'rot als de sodemieter
op!' harstte de zaal in luid instemmend
gejoel uit. Ook bezoekjes aan ,Madonn,1,
of het immer populaire duo Beavis en
Buuhead werden nier geschuwd. En bij
Bil! Clinron, die een toespraakje hield
van,H:hter zijn bureau, dook hij op met
een enorme joint. Dit was natuurlijk bl;'-
doeld als een plaagstoot llaar het feit dat
ClinHm wel ecns hedt toegegeven dat hij
aan zo'n ding heefr gelurkt.

Het repertoire van DlZ)' Oshofile be-
staat uit metalmuziek met melodieuze
invloeden, waarbij veel ruimte is gelaten
voor de inbreng van de gitarist. Liedjes
als '.\!r. Crowlev' en 'Bark at the :\Ioon'
\'a11 latere CD's'werden afgewisseld met
ouder werk van Black Sabbath. \'\.'at op-
viel is dat de hele zaal het werk goed
kende, ell sommige liedjes uit voile borst
meezong. Ondertussen rende Dzzy
Dsbornc heen en Wl'Cr met een enorm
waterkan non, of kieperde hele emmers
water uit over de eerste rijen. "Laten we
er een compleet gestoorde avond van

maken!" riep hij \"erschil1ende
keren enthousiast. Het publiek
liet het zich goed aanleunen,
want her waren tenslotte alle-
maal echte fans. Het verhaal
vall de lllonitors bleek toch
waar te zijn: voor zlln Ileus
stonden maar liefst twee tv's,
en .1£en toe tuurde hij er met
een schuin oog op.
De twee viJeomuren ble\'en tij-
dens het hele optreden aan
staal\. :\let behulp van twee ca-
llleramannen die over het podi-
um kropen kwam het publiek
ook af en toe in heeld, Oll}'
Oshorne bleek nog net zo ge-
stoord te zijn als in het begin
van ZI)n muzikale carrière.
Ondanks zijn niet meer zo
piepjonge leeftijd rende hij als
een atleet over de lengte van
het podium, en haalde hij an-
dere capriolen uit. Iedereen
vond het natuurlijk prachtig,
want walllllleer krijg je de kans
om een levende legende aan het
werk te zien? In de zaal ston-
den dan ook meerdere genera-
ties rockers, van dc dertigers
mer nog maar ecn dun plukje
haar, totaan de jongste fans,
met t-shirts van Mctallica,
Soundgarden en Nirvana aan.

En zo bleek maar weer dat de
verhaaltjes die om een rockmu-
zikant heenh,lngen ook nog
een andere taak hebben. Want
die zorgen ervoor dat de inte-
resse gewekt wordt, en dat ie-
dereen zo iets heeft van 'dat wil
ik wel eens met eigen ogen
meemaken.' Toen het oprreden
na een paar lange toegifts met

oude Black Sabhath-nummers zoals
'War Pigs', 'Sweer Lear en natuurlijk
'PaT;lnoid' voorbij was, dook iedereen
dan ook tevreden de nacht in, op weg
naar huis.

Thcu Paymalls
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OORLOGSPSYCHIATRIE
HELPT SLECHTS
INDE MARGE

De psychiater Radovan Karadzic is aan~cklaagd wegens oorlogsmisdaden. Nederlandse militairen die
aan de VN-missie in Cambodja hebben deelgenomen lijden aan een diversiteit van klachten, samenge-
bracht onder de term 'junglesyndroom'. Het lijkt wel alsof iedereen die in cen oorlogssituatie heeft
gezeten lijdt aan het Post Traumatisch Stress Syndroom. In Groot-Brittannië hebben Golfsyndroom-
zieken te horen gekregen dat hun kwaal 'tussen de oren zit' -dat ze dus niet moeten zcurcn-; cn dat alles
op hetzelfde moment dat de schrijfster Pat Barker voor haar trilogie over de militair psychiater tcn
tijde van de Eerste \Vcrcldoorlog, W.H.R. Rivers, met de prestigieuze Booker-prijs is gelauwerd. Over
enkele weken verschijnt het bock 'Voor de geest van Jan Soldaat', van de Rotterdamse hoogleraar
Binnevcld. Kortom: de zielzorg voor oorlogsslachtoffers is 'in'. Maar zit cr niet een vreemde kant aan
die zorg, met name als doorgedraaide soldaten tijdens de oorlog zelf het onderwerp (of moet ik zeggen:
slachtoffer) van die zorg zijn?
IO-EGO/JANUARI1996
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• Waanzinnige Eerste
Wereldoorlog
Waarschijnlijk als gevolg van het stati-
sche karakter van die oorlog, horen mi-
litaire psychiatrie en Eerste Wereld-
oorlog bij' elkaar, een oorlog die zowel
in oorzaak, aanleiding als uitvoering
waanzinnig genoemd mag worden.
Alleen :d de enkele maanden durende
slag bij de Passendale kostte zo'n
250.000 soldaten, velen nog tieners, her
leven. Duizenden van hen stierven de
\'{'rdrinkingsdood in het moeras van
modder waarin de omgeving van leper
door de voortdurende bombardementen
gecombineerd met de natte nazomer van
1917 was veranderd. Deze volkomen
onmenselijke omstandigheden waarin
de soldaten van de diverse legers elkaar
afslachtten, de constante aanvallen met
de bajonet naar voren, zo heerlijk zin-
loos als enkele mirrailleurs je opwach-
ten, het gas en al die andere vindingen
van de modcrnc tijd, zij zorgden voor
ccn ongekend aantal oor1ogsneuroses,
door de Britten in het begin shel/.slJOck
genoemd. Dit om aan te geven dat er
volgens hen één duidelijke, en daar hij
nog min of meer lichamelijke, oorzaak
voor was aan te geven. Het werd echter
snel duidelijk dat de neurose zich niet al.
leen op meer wijzen uitte, maar ook op
meer witzcn kon ontstaan en vanaf 1917
spraken de Britten dan ook niet meer
over shell-shuck, maar ovet het nog va.
gere NYDN (Nut yet diagflosed,
Nervolfs) .

• Behandeling met één doel
De waam:in zette zich voort tijdens de
behandeling door hijvoorbeeld de
Duitser Kaufmann of de Engelsman
Yeallalld. Een hehandeling die geschied-
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Je uit puur militaire overwegingen met
voorbijgaan aan elk humanitair medele-
ven. Kort gezegd: Eén sessie stroomsto-
Ten -!let nieT zo sterk dat de patiënt het
bewustzijn en daarmee zil"n \"ermogen
Tut het voelen van pijn ver 00[-, die net
zo lang duurde totdat de patiënt het
frOIlT ho\'Cn het hospitaal verkoos. Nin
alle psychiaters die in 1914-1X de zorg
over geüniformeerde wrakken op zich
namen, schoven zo duidelijk Je medi-
sche ethiek opzij. ,\laar ook zij wisten
dat de hehandeling afgesloten diende te
worden met de woorden: '\'(.'ecr gcsçhikr
voor frontdienst'.
De hulr die de neurotici kregen liet de
oorzaa .• Je oorlog, om"erlet en had nier
het helen van de patiënt, maar het ver-
sterken van het leger, het de staat zoveel
mogelijk hesparen van te betalen oor-
logsuitkeringen, en het terugbrengen
vall de sold.l<1t naar het front als voor-
naamste intenties. Dit geldt overigens
niet alleen voor de militair psychiater,
maar voor elke militaire arts, niet .lUeen
in het verleden, maar ook in het hedell.

• Minderheid
Hoezeer echter de oorlog van 14-1S en
militaire psychiatrie ook in één adem
worden genoemd, lij zijn niet synoniem.
In tegenstelling (Ot wat Hylke Tromp
ons in zijn VPRO-serie 'Oorlog' wilJe
doen geloven, was oorlogsneurose niet
trpisch voor de Eerste \"/creiJooriog en
was het ook niet dè soldaat die het niet
meer volhiclJ. Dat sold<lten de ver-
schrikkingen van hC;'tslag\IClJ niet meer
aankunnen, is iets van alle tijden. Dè
soldaat hield bO\Tndicn zelfs in de hel
van Somme, Verdun. Gallipoli ell leper
de oorlog \vèl vol .voor lOver hil' hem
over1eefdl' natuurlijk. Iloeveel so el,Hen
ook lllet psychische problemen kregen te
kampen, het was en bleef een kleine
minderht'id. .\Iaar, als de Eerste

\X'erelduurlog waanzin was, was het dan
ook een gekke minderheid?

In hoeverre is iemand geestesziek, die te-
midden van wa.\nzin roept dat hij wordt
omringd door waanzin? Is iemand die
gek wordt van gekte gek? En is hij ge-
zond als hij die gekte weer ;lankan? Het
zijn de vragen die de anti-psychiatrie een
twintigtal jaren geleden stelde. Zij ll<\d
daarbij t'chter een min of meer norm;lle
burgermaatschappij lil gedachten. Her
zijn vragen die mer bt,trekking tot oor-
logstijd alleen aan kracht winnen en aan
actualiteit nog niets hebhen ing('boet.
\'\'at is de militaire psychiatrie vour e('n
geestelijke ge7.0ndheids7.0rg als zij er-
voor moet zorgen, dat degenen die 7.eer
hegrijpelijk de waamin niet meer <"\;\Il-
kunnen, wcer in staar zijn deze op te
zoeken? Hestaat die dienst dan niet uit
artsen die er voor zorgen dat gezonden
weer mesjogge worden?

• Laffe soldaten?
De Tweede \X'ereldoorlog was achteraf
gezien misschien niet zo waanzinnig als
de Eerste, maar hij werd wel door \vaan-
zinnigen begonnen, en veelal ook door
waanzinnigen gevoerd. Deze waanzinni-
gen echter werden niet her onderwerp
van behandeling. Neem generaal PattOll.
Het is een publiek geheim dat hij be-
hoorlijk geSTOord was, en 7.eker niet al-
tijd prettig. TOl:h was hîj het die alle psy-
chiatrische p;lticTlten uir een ziekenhuis
liet venvijderen om plaats re maken
voor èl:hte gewonJen. In zijn optiek wa-
ren er maar twee soortC;'nsoldaten: moe-
dige (zo.lls hij) en laffe (zoals de lIlIt-ca-
ses). Alleen lllo('dige soldafen hadden
redH op verpleging.
De berul:hte SS-generaal VOll den itlch-
Zelewski wonde een menselijk trekje
door de mede door hem veroorzaakte
verschrikkingen aan het Oostfront niet

meer aan te kunnen, Dat trekje werd er
echter duor de Duitse psychiaters weer
vakkundig uitgewerkt, en na 'genezen'
te zijn verktlard too,l; hij weer met veel
frisse moed aan het weinig frisse beuls-
werk. Als een gestoorde g('zond gaat
Joen is hij gek, en hij is pas weer gezond
als hij weer gestoord is. Vreemd is dit
nier, Het was het hoofd van de militair
geneeskundige dicnst ten tijde van de
tweede politionele aaie, Simons. die
toegaf dat psychopaten 'in bepaalde on-
derdelen van ecn oorlogvoerend leger
(STOottroepen, l'aral:hutisten), (... ) niet
alleen bruikbaar, doch tot op Zl'kere
hoogte onmisbaar zijn om het ,l;ewenste
effect te bereiken', Zijn psychiatrisch
nU'dewerker in die d,lgen, W. Kramer,
ondt'fschreef die visie volkomen.
Psychopaten zijn de beste frontsoldaten.
In vredestijd zijn zij te missen als kies-
pijn, 1l\,1<lrin de oorlO,l; zijn de waanzin-
nigen in hUil element. Die7.e1fJe Kramer
bepleitte het inrichten van werkkampen
met straf regime om de lijntrekkers, wat
neurotici in zijn ogen waren, eens morl'S
re leren,

Is er een oplossing voor de diverse di-
komma's waarvoor de psychiatrische
zorg in oorlogstijd zich ziet geplaatst?
Ja, maar de realisatie is wat lastig. De
psychiatrische behandeling van ourlogs-
slachtoffers kan alleen verdwijnen als er
geen oorlogsneuroses meer zijn, of die
nou sheJl-shock, NYDi'\, golf- dan wel
junglesyndroom (vooropgesteld dat die
een psychische oorzaak hebben, wat nug
lang niet lCkcr is) of PT55 worden ge-
noemd. Oorlogsneuroses IlU verdwijnen
alleen als er nooit meer oorlog wordt ge-
voerd. Goede training. medische keu-
ring en allerlei andere \'oorzorgsma<ltre-
gelen zullen in de marge zeker helpen,
maar tegen oorlog is nu eenmaal niet ie-
der mens opgewassen,

l.co Fan Bergen

FlLLES WRT U
NO.DIG HEBT
15 éé~
FLiIJKE
OORLOG

I
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Berichten van de Berg Igman +++ Berichten Vé

TENGELEIDE

Op 11 juli 1995 vertrok de main-body van het Kl\lDETBOSi\1E I naar het
voormalig Joegoslavië als Nederlandse bijdrage aan de Rapid Reaction
Force, die was geformeerd naar aanleiding van de gijzelingen van V.N.-mili-
tairen in Bosnië. .

De internationale gemeenschap wilde niet langer werkeloos toezien, hoe het
conflict voortduurde en besloot een reactiemacht te formeren, die een vuist
moest kunnen maken en een einde moest maken aan de machteloosheid vall
de "blauwe V.II."

Nederland nccnH deel met een detachement dat werd opgebouwd fondom
de eerste morticTcompagnic van het korps mariniers.
Daar de eenheid onder pantser moest, werden YPR's, chauffeurs en hoord-
schutters toegevoegd. Logistiek, ziekenboeg en monteurs, ook van de land-
macht, completeerden de eenheid.
Aan het detachement werd een radaropsporingseenheid van de landmacht
toegevoegd.

Een groot deel van de mannen bleek niet, na aankomst in Split, te kunnen
doorgaan naar Bosnië. Gedurende acht weken werd cr gebivakkeerd in
Hotel Palacc, terwijl in de haven de voorbereidingen werden getroffen voor
de verplaatsing verder het land in.
Na een verblijf van ongeveer drie weken in Trebisevo, waar we te gast wa-
ren van het vreemdelingenlegioen, lukte het om door te gaan naar Kiseljak,
waarna direct verplaatsing naar de Igman volgde. Daar werd het kamp op
javorak ingericht.

Eind augustus werd er gedurende drie dagen door de mortieren gevuurd.
Daarna trad een rustige periode in, waarin de stellingen voor de monieren
werden verbeterd en er huisjes werden gebouwd, waarin de mannen konden
verblijven. Op javorak, hoog op de berg, op 1580 meter, werd het tenten-
kamp verder ingericht. Wel was al duidelijk, dat cr voor het invallen van de
winter een andere locatie moest worden ge\-'onden.

Eind oktober verhuisde het kamp dan ook naar een plaats vijfhonderd meter
lager op de berg, \vaar de voorbereiding voor de overwintering werden ge.
troffen.
Daar, in dat kamp,
half november, zijn de
eerste drie interviews
afgenomen. Met de in-
terviews wordt gepro-
beerd een beeld te
schetsen van het leven
en werken van mensen
met heel verschillende
taken binnen de een.
heid.
Leest u verder over de
ervanngen van:
drie mannen van de
logistiek,
een stuksbemanning
van een monier
een Forward Obser-
ving Officer.
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LOGISTIEK IS ONDERBEMAND:
Improviseren en zelf meubelen
Het is vrijdag 4 november, acht uur's avonds op de Berg Igman. Buiten is
het donker en heerst sinds twee dagen de winter. In de vandaag inderhaast
opgezette wachttent, vanwaaruit door de geopende lcnlflappen de ingang
van het kamp zichtbaar is. zitten vier mannen om de dicsc1kache1 geschaard.
Korporaal der mariniers Jock Sichtcrman en de mariniers Ray Leppink en
Jean-Paul Hoppe. Ze werken bij de bevoorrading, harde \••..crkers achter de
schermen. Raadsman Mart Vogels stelt de vragen.

Wil/en jullie iets vertellen ouer je achter-
grond. Hoe lang ben ie hij hel kor/,s,
wat heh je gedaan t'oar je naar Bosnië
Killl~?
Jock: Ik ben in januari '77 in dit'mt gc~
komen. Na de wapenspecialisatie tot
mortierist ben ik opgeleid tot gcweernld-
ker. Plaatsing volgde in Vlissingen,
waarna ik uitgezonden werd !laar de
West. Hij terugkeer kwam ik in de wa-
penkamer van Doorn terecht, deed de
Bijzondre Bijstand Eenheid-opleiding,
werd gedurende 2 ft 3 jaar bij de B.ltE.
geplaatst, waarna nog een \'('est-tenn
volgde. Vervolgens opnieuw B.B.E.,
maar nu in Den Hel(ler, de onderoffi-
ciersopleiding, weer de KB.E. en daarna
uitzendinp. naar Cambodja in shift I. ~u
zit ik hier mer de 120 mm mortieren.

Jean-I'au\; Na de havo ben ik als Z.~t.-
er (dienstplichtige, ~t.V.) in juni '92 he-
gonnen bij het korps. Ik bell naar de
\Xrest geweest en daarna een jaartje Je
dienst uitgegaan. Als K.V.-er teruggeko-
men en in Den Helder op de sportschool
gt>plaatsT.Toen moest ik !laar :\tijdr('cht
om de spullen voor Haïti in te pakken.
Ik lOU daar mee naar toe gaan. Her
werd Bosnië.
Roy: Voor ik naar het korps ging, heb ik
de m.e.a.o. gedaan. In augustus '91 ben
ik in dienst gekomen. Eerst kwam ik hij
de 12e infcie, daarna hij buro plaatsin-
gen in Doorn. Ik ben ook naar
Cambodj<l geweest. in de eerste shift.

Terug uit Cambo heb ik de monieroplei-
ding gehad en kreeg ik een term in de
\Vest. Daarna volgde plaatsing op het
KI~1 en. net als Jean-Paul, inpakken van
spullen in ~lijJrecht met de bedoeling
naar Ilaïri te gaan. Ook \'oor mij \verd
het Bosnië.

}ullit' twee. Ro)' cn joek. zijn ill Gwd}()
geweest. Heeft dat een rol ges/}ccld ;1/

j/lilie l)crwac!Jtingcn ()lier deze operatie?
JOl"k: Ik hen vanaf het hegin dele 0rera-
ti(~,mders ingesçhat dan Camho. A snel
was duidelijk. dat wil met unze eigen ba-
ret op zouden ga.ltl. lil een groen s.:ena-
rio dus. In Cambo waren wc echt met

een V.N. taak hezig met de blauwe haret
op.
Het was een \'crrasslIlg, dat we, toen wc
net hier waren. roch eerst in blauw zou-
den gaan. Verder was Camho een heet je
een tegenvaller, umdat ik, 11,1Jat ik veel
verantwoordelijkheid gewend was in
Doorn in de wapenkamer, in Cambo ge-
woon geweerschutter werd.

• Anders weggegaan
Ik hen nu ook anders weggegaan.
Vroeger maakte me dat niets uit. maar
ik ben nog niet zo lang getrouwd en heb
een kleine vaJl anderhalf. Dan ga je toch
meer nadenken over wat je achterlaat. In
het bqün weer je helemaal niet, wat er
hier allemaal kan gaan gebeuren.
'\-lijn vrouw vond het de ('erste keer, met
Cambo, wel erg. dat ik wegging. Nu
heeft ze dat minder, omdat ze toch iets
van mij, mijn zoontje, thuis heeft. :\Iaar
ze vindt wel. d;"lt we dit' Saffi('n moeten
opvoeden!
Ro\': Ik zie het als twee heel verschillen-
de óperaties. In Cambo was het humani-
tair werk. Hier is het oorlogje sussen,
dat was in Carnbo duiddijk niet het ge-
val.
Ik hch ook een kleine thuis, voor mij
geldt ouk wat Joek zegt. Dat blijft moei-
lijk .\Is je uitgezonden bent.

Hoe keek jij tegen deze uitzending aan.
jean-/'au/?
Ik vond her leuk om te gaan. Hiervoor
heb ik een aant,ll "rustplaatsingen ~ ge-
had. Ik heb een peur keer met verzoeken
geprobeerd om hij d(, operationele mari-
niers te komen. Dat is heel anders \ver-
ken, een andere sfeer onderling en ik
wilde laten lÎen wat ik kon, na de vorige
werkplekken.

'ullie /i'zen 'Mtl/llr/ijk ook hunteIl.
"I-1eefthet mogelijk gel',ldr l'dll deu Opt'-
mtie l'lln tevorell hij j/lUit' een rol ge-
speeld?
Roy: 0:ee. We zijn met een ~oede club
weggegaan. Er zit goede leiding bij en
we werken in principe nog voor de V.N.
Je denkt er niet bij na, dat het een rot-

zooitje is hier. Het is mariniers-eigen om
"gewoon" te g,lan.
loek: Daar ben ik van teruggekomen. Ik
kijk naar al die v.n.-raken en dan denk
ik: war voor nut heeft het, dat ik daar
naar roe ga en misschien d,lar sneuvel.
Toen ik in dienst kwam heh ik voor
"koningin en vaderland" getekend. Ik
loop nu rond in een land. waar ik stenen
naar mijn wagen kan krijgen. Wat heb
ik hier te zoeken. Er wordt niemand bij
mij thuis beter van, d,lt ik nu hier hen en
gevaar loop.
In Nato verb,lIld uitgezonden \vorden,
okay, maar de politiek stuurt ons veel te
gemakkelijk weg. Wij zijn hier naar toe-
gestuurd om zonodig te vechten. als
v.n.-er. Als ik naar de landmacht kijk,
die \'.n.-raken begrijp ik wel, dat is
waarnemen en partijen gescheiden hou-
den. ,\Iaar wij moeten hier andermans
oorlog uitvechten.
Roy: Ik denk, dat ik het wel begrijp. Als
ie hier Hosnië, Serajewo, laat escaleren,
terwijl je lid hent van d(. v.n. Dat kan
toch nier. Er moest iets geheuren. Die lui
zijn nu aan het nadenken over wa,lr ze
nu eigenlijk mee bezig zijn.
Jock: Ik ben het er helemaal mee eens.
maar waarom dan nu pas? Ze hadden cr
gelijk de NAVO op af moeten sturen.
dan waren er veel minder onschuldige
v.n.-sla<:htoffers gevallen.

Jeall ri/lil Happ,.
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Jean-Paul: Ik sluit me daarbij aan, ik
vind ook, diJt cr eerder had moeten WOT-
den m~cgrcr{'n.
Roy: Verder had ik een grimmiger situ-
atie verwacht. Toen \Vl' nog in Split za-
ten kwamen daar die jungens van Iw;ht-
mobiel terug. Die hadden een hele moei-
lijke tijd gehad, met nogal W3t confrun-
taties. Het valt me mee.
Joek: Ik had ongeveer dit verwacht. Wel
dacht ik, d;\1 we als zigeuners door
Bosnië zouden l1loden rondtrekken en
onder de grond leven. Dit valt mee. We
hcbbm tijd gehad om eerst in Klscljak.
daarna boven op Javorak en nu hief een
goed kamp up te bouwen.

Wat ~'illdl'n ;ullie t'an hel ~'erloup van de
operati(' tot 11/1 toe?
Roy: Ik vind her tot nog toe een perfekte
term. Ik kan lekker mijn werk doen, heb
n:d vrijheid. meer dan in Nederland.
Zelf zat ik in de unload-party. Wij gin-
gen twee dagen voor het vertrek van de
main-hody na;H Split om daar het schip
te lossen. Daar stonden drie dagen voor.
maar het was in één dag gebeurd. Na
vijf dagen vl:rtrokken we naar Kiseljak.
Daar hebben Wl: bet kamp opgebouwd.
Toen we boven kwamen, in Javarak,
hoorden we, dat Kiseljak voor de Butsen
(de Engelsen, M.V.) zou worden en wij
het niet meer zouden gebruiken. Dat
was wel e\"Cn een minpuntjl:, na al dat
werk.
l\"u hen ik hier vooral met intern trans-
port bezig, op de heftruck. Verder haal
ik water en breng het vuil weg en doe
andere klussen, zoals het verzorgen van
de kachels en de waterpompen.
Jock: Ik zat al in Bosnië en moest even
terug om te helpen een boot te lossen.
Vervolgens zat ik twee maanden vast in
Split. Ik kon niet aan mijn werk.
Wachtlopen op de haven.
Er zijn zoveel was/wordt kip/konijnen
geweest, daar werd je niet goed van. Er
werden veel plannen gemaakt, half uit-
gevoerd en dan ging her al weer niet
mel:r door.
We vertrokken naar Igman om een tijde-
lijk kamp op te bOll\ven, Javarak, wc
zouden later een winterlocatie krijgen.
We werden daarbij voortdurend gecon-
fronteerd rnd logistieke problemen.
Veel nn wat we nodig hadden om re
bouwen kregen we niet. Het korps is
qua logistiek altijd afhankelijk van der-
den en meestal van de Engelsen. Dat
werkt dus niet!
Allerlei dingen moet je hebben, nu ook
nog, maar die krijg je niet. liet korps
zou een eigen logistiek apparaat moeten
hebben, zoals de landmacht. Dankzij de
ondersteuning van de landmacht bebben
we nog het een en ander staan hier. Het
is wel l:ens lastig, want de mannen van
de stukken komen hier, hebben wat no-
dig en wij moeten nogal el:ns !lee verko-
pen. Daar heeft natuurlijk ook niet ie-
dereen altijd begrip voor.

Ru)' Leppink

Toen het kamp boven zo ongeveer klaar
was, moesten we naar beneden verhui-
7.en. Nu ziin we hier zelf weer aan het
meubelen.

We hlijven improviseren. Eigenlijk zijn
wc met te weinig personeel voor de lo-
gistiek. Roy en Jean Paul zijn eigenlijk
bij transport ingedeeld, om de munitie te
rijden en hebhen niers te maken met Je
opbouw van het kamp. J\1aar er wordt
toch niet meer geschoten, dus zijn ze aan
ons toegevol:gd.
Jean-Paul: Ik heb twee maanden in Split
gezeten, voornamelijk de wacht gelo-
pen. Daarna ben ik op r l:n r geweest en
'lanclaaruit rechtstreeks naar dl: Igman.
Na het vuren kwam ik daar pas aan.
Wel jammer, want dat had ik graag mee
willen maken.
Ik kwam een collega in mijn woonplaats
tegen," shit dat we nu hier zitten", heb-
ben we tegen elkaar gezegd.
Hier werk ik ook met de heftruck, net
als Roy en doe ik allerlei klussen. :'vlijn
werk is undergeschikt aan het hele
plaarje. Het hevalt me in ieder gl:val
goed; de tijd vliegt.
Roy: De afwisseling in het werk vind ik

Joch S/ichterman

heel plezierig. Toen de fire-missions er
waren zat veel van het personeel nog in
Split. \X/emoesten toen toch lil stelling.
Jus allerleI mcnsen werden samt.nge-
raapt om m,lM voldocnde bem;lIlning te
hebben. Bijvoorbeeld ook de kok ging
mCl:. \Xlij hebben ook alll"!'lei ccn mor-
tieropkiJing gehad. Zo is hl:t toch ge-
lukt. Ik was munitiedrager, ma,lr bcb
zelf ook een granaat in zo'n pijp mogl:n
gooien. Je bent marinier-algemeen. niet
waar?
Jack: Als alles tegelijk had moeten ge-
beuren: schieten l:n een kamp opbou-
.••.Tn, zou het niet zijn gcg.lan. Dan had-
den we ecn probleem gehad.

\Vas er vour jullie eell fJoogtepunt gedu-
rende deze uitzending?
Joek: ~ee eigenlijk niet zo, het grootste
hoogtepunt is up 30 december als ik
naar huis toe mag.
Ik heh hier niet iets meegemaakt, dat
heel bijzonder is. Gewoon goed je werk
doen, dat is waar het om gaat. Het moet
hier wel allemaal goed kloppen.
Ro}.:Je doet een heel andere ervaring op.
In een land waar iets loos is, je komt m
een andere sfeer. Je bem hier afhankelijk
van elkaar, leert elkaar goed kennen.
.Jean-Paul: Er is hier meer stress-werk, je
leert je grenzen daardoor beter kl:nnen.
ook mer de mensen in je omgeving.

Maakt het t'oor jullie verschil, dat we als
eenheid hebben deelgenomen aan de in-
zet van de rapid reaction force?
Jock: Voor mij wel, daardoor zijn we
toch niet helemaal voor niets gekomen.
Jean-Paul: Ja, je hebt dan toch het ge-
voel, dat we iets goeds gedaan hebben.
Roy: Als zo'n stad weer opbloeit, doet je
dat toch wel wat. Je er weer een pizza
kunt eren, met je fototoestel rond kunt
lopen. Mensen weer gewoon over straat
kunnen gaan en je er \veer mooie vrou-
wen kunt kijken. Ja, het maakt verschil.

Bedankt voor het ges/nek.
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OP HET ERGSTE VOORBEREID:
We komen niet met iedereen thuis
"Een goede "gun" is het! Het draait bij ons als een tierelier", zegt sergeant
Rcné Mcntink, stukscommandant van één van de mortieren van de 1e mor~
tierbatterij van het korps mariniers. Tevreden kijkt hij rond naar de vier
mannen van 1,il'nstuk, die in de duhbele hoogten( bij elkaar zitten voor het
interview. Wil cm Hof, Jan van der Laan. Erwin (Baskc) Henkcs en Alcx
(Rieh) de Rijk. Area van der Mout heeft de wacht en voegt zich pas aan het
eind van het gesprek bij het gezelschap.
De tent die voor twee stuksbemanningen, zestien personen, bedoeld is, staat
vol met stretchers, plunjebalen, crusaders en pnratasscn. Toch oogt het niet
chaotisch. Het is cr warm en de stemming is goed.
Terwijl buiten op de Igman een halve meter sneeuw ligt en cr nog steeds bij
komt. begint binnen het gesprek.

KUIIIlen jullie uitleggen, hoe een mortier
werkt, !Joe de zaak is georganiseerd?
We hehben normaal gesproken een
stuksbemanning van zes personen. Voor
deze operatie zijn cr twee man extra toe-
gevoegd. De stukscommand3nt heeft de
verantwoordelijkheid voor het geht'Cl.
De richter en de hulprichter zorgen voor
de juiste instelling van het mortier, zo-
dat de granaat, die eruit gaar ook op de
hedoelde plek terecht komt. De lader is
de man, die de granaten in de schietbuis
laat vallen. De munitiewerkt:r draagt
hem de munitie aan en zorgt dat het de
juiste soon gran<lat is, gewoon of roe.
ket-propelled en dat de lading klopt.
Een mortier is een mohiel stuk, dus heb-
ben we een chauffeur, die tegelijkenijd
assistent muniriewerker is.
Deze eenheid is voor deze operatie uitge-
ruSTmet YPR's, pantservoertuigen. \Y./e
hebben dan ook een YPR-chauffeur en
een boordschutter ,.I;]n ons stuk toege-
voegd gekregen.

\Vat waren, voor jullie tiertrokken, je
l!crwaclJtingcn OIlcrdeze uitzending?
Ik verwal:htte, dat we in eetl keiharde

oorlog terel'ht I.ouden karnen. \'\'e gin-
gen de Igman op. Die hele berg stond vol
met guns. We zouden rondom Serajewo
vuren en ht.t was goed mogelijk. dilt er
teruggevuurd zou worden. Dat is meege-
vallen. \'(/e waren er wel op voorbereid,
alhoewel de tijd daarvoor erg kon was.
Het ene moment sta je les te geven en
dan moet je ineens naar Bosnië. Er was
ook een besef van: wc komen niet ml'!
iedereen terug. We waren op het er~ste
voorbereid. Je weet alleen niet om wie
het gaat.
De mensen, zoals onze YPR chauffeur
en boordschutter, waren al veel langer
met de uitzending bezig. Al v.waf febru-
ari van dir jaar waren 7e .un het opwer-
ken met de Iie infanteriecompagnie.
Dat heeft allemaal veel te lang geduurd.
Op deze manier bt'n ie er een jaar mee
hezig. Die 0pwl'rkperiode, V<Hl het lle.
daar klopte een hoop nier in. Het ging
allemaal OH'r het blauwe plaatje. We
kregen daar les van luchtmobiel. Nou zo
werken wij helemaal niet.
Oefenen is moeilijk, de beste leer~chool
is natuurlijk de realiteit.
In Cambodja hebben we ook goede t'r-

varingen opgedaan, dan nll Bosnië, som-
mÎge mannen ook Irak, 7.0 bouw je dat
l:mgzaam op.
Wat wc În Nederland allemaal geoefend
hebben gaat hier voor een belangrijk
deel overboord, de werkelijkheid is nu
eenmaal anders.

• Anders dan Cambo
Er zijn ook nogal wat verschillen mer
Camho. DaM werd je meer gerespec-
teerd. Hier werd alles, wat de V.!\'.
deed, getolereerd. De mensen hier had-
den ook een hekel aan de \'.:"1. Dat is
wel veranderd. Ze zwaaien nu wanneer
je met groene v{)enui~en voorbij komt.
De moslims weten nu [fouwens ook wie
de Nederlanders zijn, na het ongeluk
van afgelopen zaterdag. Er viel toen een
truck mer twintig mensen erin van de
berg af. \"'ij waren de enige eenheid, die
met de b.v.'s (handvoertuigen, ;...1.V,)
erbij konden komen. We hebben de ge-
wonden opgehaald en naar het zieken-
huis gebr.lcht. Dat soort dingen zijn be-
langriik, ook voor ie eigen positie hier.
Vertrouwen moet ie ze nooit. Je kum
zomaar een kogel in je rug krijgen, zoals
P;lSmet een Fransman hier is ~ebeurd.

Heeft, l'()or dcgenen V<1n jullie dic Ihltlr
Cam/JO zi;n KcU/ccst, dat e('1/ rol ge-
speeld ill jullie vcrwachtillgen?
Je g3at anders denken. We hebben in
Cambo veel dingen meegemaakT.
Situaties gehad, waarin je beslissingen
moet nemen om te handelen of niet.
Daar hebben we vaak lang ge\vacht mt't
terugsl:hieren. Her risico d,lt je daar nam
\vas nogal eens groot. Je kijkr er nu
daardoor wel anders tegenaan. Ik 7.0U

nu niet zoveel risi<.:omeer willen lopen.
Je moet eerst .un je eigen veiligheid en
die vall je buddy denken. Voorkomen,
d;!t je door te lang afwal:htell zelf tegen
een kogel aanloopt.
In Cambodja werkte je duidelijk mer een
hbuw scen<lfio, terwijl daar de kogels je
af en toe om de oren vlogen. Hier ga je
naar een oorlogssituatie toc, in heT
groen, t'n dan blijkt het veiliger!
In Cambo was je of p<ltfOuilles aan het
lopen, of bezig om je kamp op te bou-
wen. Het was da.lr ."ecl afwisselender, je
was er ook meer met je werk bezig. Hier
zijn we soms meer als Timmennan en
bouwvakker aan de slag, dan als mili-
tair. Natuurlijk zaren we in Camho wel
in een infanterierol en hier niet, dat is
duidelijk anders.
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• \X'cckjc oefenen en weg!
Toen \\l' lller Carnho \\'t'~gingen, waren
\Vl' got'd \'()()rh",ft'id. I lier zat nienund
org:lllil'k hij elLur. Er warell 11('[voor
wc vertrokken een aantal rnl'll~l'nvan
dit stuk n,l,lT ,111Jl'fe plaatsingen gcy,aan.
Twcc Zijn er gchll'\Tll. dl' fCq is niclIw
ingestroomd. \X\. hehhel1 ('l'l1 wn'kll' ge-
odcnd Hl OirSl"ho( el1 d,lt W,IS het.
lh<lrn,l li]n wc 11;l.1TSplit vertrokken.
Ih,lr is dl' grocl)s\'orming ,11een hedje
hegollnen. \'{'e lehben d,lclT :11 I"eel ,11.,
één groepje opgctrokken. liet h,ul ook
zijn \'oorded om zo Tl' beginncll. Dl' jon-
gens, dil' lllt"llWkwamell \",m dl' lil' Jtl-
fanterK'l'()ll1pagnll~. lljll h\tt helemaal
opgenomen, \X'e hl:bhcn ('cn gcmet'll-
schappelijke inf,llllt'rieachtcrgronJ en
zijn ook bdworlijk ('[raren. \'('c hebhen
~een ~chte jonki~~.

\l:',lf ['i/ldel/ jullie 1',/11 mul' ,I,IIII/'cng-
heid ('11 iJI;:ct Ilier?
OnE~ bildr.l~~ i~ n,ltllurlijk relali~f klein
~ewcöt. \'(,'at h~bhen we nu eigenlijk he-
knual gedaan? \'('e hebhen er zo'n hon.
derdtaduig ~ranaten uitgegooid, Dat
wa, al1e~,
:\Is Ie n,l.1T Sl'f<ljl'WO kijkt behbl'll \\'11
~oed werk gedaan. Tijdens een bezoek
eeruer wa~ het over,ll stil. Su was het
over,ll druk op straat, de winkels waren
wcer open, De stad leeft weer.
liet had alleen drie jctar eerder moeten
gebeuren. Dan was er toen al rust ge-
\\Test. Al die tiid is cr door de V.N. aan-
gt'l1lOdderd, Als ]l' klikt hoe het er in
Zagreb uitziet. Hoeveel VN wagens
tb;H rondrijden, Wat kmt J<1t alll'ma,ll
voor een geld. Als eeruer duiddiik was
gemaakt, dat de aanvaller klappen kon
krilFl'n had het veel mensenlevens en
H-C geld gescheeld.
Ilier krijg ik bij u~ naam VI': [Och lTn
heet je vicze sma<1k in de mond, Het njn
hier lafaards geworden door het gevoet-
de bcleid. In dit soort situaties is geweld
de enige oplossing, d:lt Iud men eerder
moeten begrijpen,

\X,'e :tijn liever in de ~telliJlgen dali hier
op her h,ISi,LIITlP, \'('e h"hlwll d,l<1r ons
eigen IHlisjl' gehouwd, :tijn huiten ,l,m
her werk, c(lokerl.n S,l1Tlell, Er wordt
~oed gewerkt, !lU,H het is er ook gezel-
lig.
Belangrijk i~, dat er nu ook wat tijd voor
ontsilalllling komt. Ibrd \\'erkell l'n
han ontsp,lllllen. dat \\"lS in Camho 2
goed ~eregcld. \\'c hortIl, dat het hWT
uok lukt.

Voegt de:e operûtic iets tw,' '111,1 /l'nk ('11
iJl pasmmlijke ;:III?
\'\'e hebhrn hier \'()()r hl,t eerst "1ife-
rounds" ge,chotcn, D,lt was wel e\'en
kicken. Er was wel een mooie span-
lllllgsophouw. De d,lg ervoor was het
geC<lIKelk.,1. Dan 1,ll~je op l'en bepaald
moment de \'lie~tuigen o\'erkon1l'n e\1
Jan g,l je vuren, liet is l'en hele cn<tring.
Dl' mannell. dil' er niet bij \V,Hen ha,ll-
Jen daar wel \'all. Een ra,lT Jagell er-
voor waren ""'l' ill Serajl'\\'o op hl'zo<,k,
Daar zaten twee oudl' men, je, met eell
kleedje voor zich om \\',lt kkHle ,pulle-
tjes te vcrkorell. I,o,ht :te weer wat tl>
etcn konden kopen. l'u zie jl' .llkrlel
huismoeders weer winkelen. D;ln is het
toch eeIJ aparte en'aring geweest. liet
blijft \'fet'md. Jat or I fiRO kilolTleter \'Jll
je eIgen voordeur dit zo Llllg heeft kun-
nen duren!

Als je in Nederland or r l'n r hl'llt. dan
\'<1lthet op cl,u iedereen voor zlch/,e1f IK'-
:tig is. Er wordt weinig aan t~eJlander ge-
dacht. Er wordelll,lanncn gem,lakt: \'01-
geml jaar ga ik l aar naar toe. Allerlei
tLlgdijkse dingl'n wordl'n door dit 'JOon
ervaringen minder belangrijk. Je vraagt
je J,11l af waM mensen l.ich druk over
m;lken. Zegt iemand tegenover me ,Wil
eell tafeltje: "zou in januari "the phant-

om" weer clr,l,lien!" Ihn Jenk je, wal
hocit mij dat nou! [),Il zie jl' Jan \\"l'1
weer. Je leeft V;llI delg tot d;lg, Je lecT[
dingen te relativeren,
In het he~in kun j<' d,lt W<lt sterker heh-
ben, van het "hoeit niet."

• Ervaringen niet te delen met
burgers
TOl,;h, ,lis k \\'l.('T thUls b<;'llt, dan I, het
n,l rijf minuten al w<;,ergl'\VOüll l'n IS hl't
Ill't of je niet weg ~ewce,t IWIlt. :\1s we
weer terug ziin, g,l,ll \oor ue buitefl\\T-
rekl het deurtje dicht. [bn stop je mt't
pr,llCll over voormalig J{)egosl,lvil', 1).ln
zijn er ~lllcrki mensen. die ge'interessl'l'ru
doell, Je kunt dil' ervaring toch nier de.
I<;,nmet eeH burgn, dil' er nict hij is gl'-
wee,L
Als je er ,11mer wil rr;ltell, dol' IC dat
ml'T dl' m~l\~en \\',lelTlIl<;,e je er bcllt gl'-
weest.
Zelf, al, jc ccn film !cleUlien. die hier is
gl'l1laakt, snappCll Ie het nog niet. Je
1ll,1,lkt n gr,lrpCll over en IC lachen mce,
TlIHr .11, lTn bocr, dic kie, pIJn hceft. Als
j", m~t collegJ's rra,lt. dil' Jc diemt uit
zijn, zo"t;gen ll" dat ze hl'! InTll bil dl'
kus mi,selI, Iht ,;t,lmhonghcld'ignoel.
Je houwt het 0r rijdcll> l'en lange ock-
ning. zo,lls in !'\oorwcgen, lll<1,1Tvooral
tijdens uitL<,ndingen zo,lls doe,
Je moer goeJ mer elkaar omgaan, W.1llt
je Ix'm op elkaar aange\\'('/l'n. Die h,Uld
dil' hllT nnt,taat, dil' blijft in !'\eJer!;tnd
onk be,t,I,1I1.
Ook tijdens je r I:n r denk Je aan dir gas-
teil hier. Ilrt i~ gl.k, lIl~lar hier n;l:lf tt>rug
gaan is ook thui,komen.

Bed,mkt [lonr het gesprek,

• Hard werken en hard
ontspannen
Als Ie de hele terJl1 bekil'kt, stelde het niet
zo \'I:el voor, \'(Ie heb )en iets van acht
weken in Split ge:teten. Daarna nog een
raar weken hij die h;lllsell V<1n hl,t
vreemddingt'nkgl()cn 111Scrajewo. Toen
snel naar de Igman, Als een achterlijke
rennen cn imrrovisnen om or tijd te
kunnen vuren, En J,I,lrtl<1 wa, Iwt kl<1ar.
Tellminsn' voor ZOVl'r we 11lIweten,
De sranning i~ er nu wel ,IL \'(Ie hehhen
goed meegedaan, maar we mocten op-
ras~en, dal het nu niet zouteloos wordt.
\'(Ie zijn nog wel hard ;l<1nhet werk, hier
nwt het opbouwen van het hasisk<1lTll'
en boven ml't het verbeteren V,lIl dl' sn' -
lingen. 'W'r muit'ren zo om de VIJf da~cn.
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DE FOO VERTELT:
FIRE-MISSION. Dit is werkelijkheid, moest ik mijzelf zeggen
Hij moest even nadenken, of cr deze weck nog wel gelegenheid was voor een
imcrvicw. Uiteindelijk wordt het woensdagmiddag. Als ik kom heeft hij nog
geen tijd. Dan maar in mijn tent wanneer hij zijn bespreking heeft afgerond.
Dat blijkt een goede keuze. Tijdens ons gesprek zijn allerlei mensen naar
hem op zoek l:'\cwccst. Kapitein der mariniers Amon van den Borg heeft het
druk. Hij is, bij afwezigheid door r en r. van de majoor Piepers, waarnemend
commandant. Ik hch hem gevraagd vanwege zijn normale funktie: Forward
Obscrvin~ Qfficcr.
Eenmaal In gesprek is hij ontspannen, maar formuleert hij bedachtzaam.

KUil je, 0111 Ie beginnen wat lier/elfen
over ie voorgeschiedenis voor deze ope-
ratie?
Ik ben in 'S5 begonnen op het KIi\t. Na
het KIi\1 hen ik een jaar pelotonscom-
mandant geweest bij de 13c Înfantcrie-
compagnie. Daarna heh ik de F.O.a.op-
leiding gevolgd en hen ik zo in dit vak
terecht gekomen.

Bell je, 111/ teTllxki;kend. tCL'reden ()lier
de kl'lls, die;e heht gemaakt voor dit be-
roep?
Ja, heel tevredl:n. Je krijgt als jong offi-
cier al ht.cJ vroeg de kans om verant-
woordelijkheid te dragen. Je kunt al
Jong laten 7.Îenwat je waard bent. Dat
wordt dan geleidelijk aan op een pretti-
ge manier uitgebouwd. Als pelotons-
commandant word je nog behoorlijk ge-
coached door een compagnies-comman-
dant en de ervaren onderofficieren. Als
je daar een heetje naar luisrert. kom je
t'en heel eind. Geleidelijk aan word je
zelfbewuster en durf je ook moeilijke he-
slissingen aan . .'vlet andere woorden.
durf ie de verantwoordelijkheid ook te
dmgen.
Binnen deze mortiercompagnie heh ik
veel mogelijkheden gehad om verschil-
lende dingen te doen. Zo is de functie
van opvolgend compagniescommandant
een jaar vacant geweest en heb ik die ge-
durende die tijd vervuld. Bij het ge-
vechrssteunbataljon was cr geen tra i-
ningsofficier voor de octenillg in
Noorwegen. Dan moet Je \'oor 180 man
roch een programma verzorgen.
Dnderrussen heb ik steeds mijn vaardig-
heden als F.O.O. op peil kunnen hou-
den.
De Kl.\l-opleiding vond ik een gocd
evenwichr hebben van theorie en prak-
tijk. Als je jong bent, dan vraag je je wel
af, wa.lr je al die vakken nu voor nodig
hebt. Je wilt aan {iesL.lg,daarvoor hen je
gekomen . .\laar achteraf Îs dat gocd ge-
weest.
Her KI.\l geeft je een stempel, zowd {lila
vakkennis als waar hn je instelling )e~
treft als officier: jc normen cn waarden.

KU1l;e I/uur dl' lezer uitleggen, u/at I'l'lI
F.O.O. precies doet? -
De Forward Ohserving Offil:er heeft
vier taken:
Het bevuren van doelen en het maken
van vuurplannel.l.
Vierentwintig uur hewaking van het ge-
vechtsveld, door te observeren en alles te
volgen via appilfatuur.
Coiirdineren met en adviseren van 111-

tanteril'.
Doorgeven van ractische informatie.
Dl' F.O.O. heeft daartoe de beschikking
over een team bestaande uit een sergeant
{'n eell aamal mariniers, waaronder een
verbindelaar. We gehruiken hightech
apparatuur voor de waarneming.
De F.D.O. is dus niet .llleen maM een
waarnemer, hij IS \'ooral ook een coördi-
nator van de vuurstcun. die wordr uitge-
bracht. DJ<Ir kan airsupport, schn'ps-
vuur, Mtilleriesteun deel van uiml.lken.
Alle grote wapens neemt de F.O.O. voor
zijn rekening. Hij stemt de inzet daarvan
af op het manoeuvre-plan van de com-
pagn iescomma nda IU.
Op een dergelijke m.mier hebben WIJ
hier niCl gewerkt. \X'e zijn niet met een
b,ualjon voorwaarts gegaan om de
Serviërs l'en lesje te leren. De LO.O.-
reams hebben hier hcd zelfstandig ge-
werkt, dus niet gekoppeld aan eell infan"
terie-eenheid.
We hebbcn dir soort scenario's, om al-
leen te kunnen functioneren. ook bene-
fcnd en waren hier goed op voorbereid.
Je wrgt ook binnen zo'n team, dat de
vaardigheden zo goed mogelijk aanwe-
zig zijn. Iedereen met de radio kan wer-
ken . .\1en met elkaars wapClls kan vu-
ren. kdereen moet een simpele vuur.l;ln~
vraag kut1tlCnverzenden, weten hoc het
voertuig werkt. Kortom zoveel mogelijk
uitwisselbaarheid hinnen het team, zo-
dar de zaak niet stokt als cr één uitvalt.

Hoe gaat dat /lU, hoe werkt hel als ;e
/liet zo'n kleill tedm Vail menselI zo lul/g
op zo '/I berg zit? J-lol' /JOud ;e de verhuu-
dil/geil goed?

Ik heb wel eens gehoord, dat de meest
ideale groep uit vijf personen bestaat.
Dat schijnt sociaal-psychologisch het
beste TCwerken. \X'e waren meestal met
zIJn VII ven.
Zelf was ik cr ook bcnieuwd naar. Het is
erg helangrijk, dat je met elkaar praat en
naar elkaar luistert.
Routine is het centrale woord. Er moet
voortdurend \'mrden wachtgelopen. Ik
stel de randvoorwaarde: er moeten twee
man op post. Verder wordt het heel de-
mocratisch ingevuld. Dilt bepaalt her
team.
Discipline is belangrijk. Dat is natuurlijk
niet: ja kapitein, nee kapitein. Hel IS on-
derhoud van je wapen, persoonlijke hy-
giène. rondom hcveiliglllg, veiligheids-
maatregelen, maar ook jezelf beheersen
ten opzichte van anderen. Iemand kan in
een dip' zitten, lllaat mag het nier afre-
ageren op hd team.
Door de discipline leer je om je je ge\'oe~
lens re beheersen, Il:er I'cmet een ochtcn~
humeur om te ~aan a s je daar lasr van
hebt. Leer je om de zaak niet op de spits
te drijven als iemand een keer een rare
opmerking maakt.
Bij slecht geleide eenheden lil' jc veel on"
{'nigheid. Er is dan niet allecn een gebrek
aan richting, m,lar ook een gebrek aan
cohesie.

• Verbondenheid
Hoe waardeer ;e het werk dat ;e 'Jier als
F.O.n. heht gedaan?
Her was natuurlijk heel anders dan wat
wc ons cr in Nederland \'an hadden
\'oorgesteld. Dat geefr niet want we wa-
ren er goed op voorbereid. Ik kijk met
enorme tevredenheid terug op afgelopen
vier m:l<lnden. '\1et name de fase voor cn
tijdens de operatie "deliberate force~.
Het was goed om te ervaren, dat je on-
dn verhoogde druk als team neT70 goed
of beter kunt functioneren . .\lensen wa-
ren nog scherper, letten nog beter op de
drilIs.

Voor het eerst van je leven ben je niet
aan het oefenen, maar vervul ie echt een
behoefre. In Je aanloop van deze opera-
tie hehben we de Servische srellingen in
kaan gebracht en tijdens de operatie
m.lak je deel uir van het "stick-gcdeelte~
van de westerse politiek. !--Ietis prettig
om te Zien, dat het daarna ook zijn
vruchten heeft afgeworpl:n. Je toch je
steentje hebt kunnen hijdragen aan de
verbetering V.ln de situatie van de mos-
limburgers van dit land.
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:-":ad:n IC {Wel' maanden in Scrajcw()
heht ~ezetell cn deel hehr uitgcma.lkt
van dl' n<lriOn,llc lOTerij. zelf ook ecn
gran,ut op je dak kon krijgen, voel je
toch l'en zekere vcrbümknhcid mrt dir
mensen.
Hl't is goed om tl' zien, lbt W;lIllker je
nu !laaf Scr<lJCWO gaat, de len'IlSOlTl-
st.lIldighedcJl ;,terk Zi)ll \Trbctcrd.
HeT heeft echr uitgcm.lakt, dat Ik hin
1llC'T het tcam heh gezeten. Zo voelt het
llJ Il'dl'r ge,"al.
Als Cf nu een wat rustigl'{ of saaien: Pl'-
riode komt. J,\l1 vind Ik dat eCIl S(lort af-
fKtall'll \",lll de pcrioJl' ervoor,

• Snel gewend
Ic heht ill de {}criode l'oor "dl.'liherate
force" de stelfil/gclI 1',111 de Serl'iàs ;11
L',I,lrl geln,lc/n. Ie hebt die gf'durende
('('11 1,lIIge {Jcri(Jde /)('ki'kcJI. a 1I/(,lIsen

;:;('11 lopen ('11 d,lII /l'lJrdt het 1!IIUf/){<lI1
ook 1I1t-';/.'I'(J('fdell komen de granaten.
/),It !i/kt me toch, /'()or::ichtig /litge-
drukt, eell bijzondere (,H'i/ring?

Je wordt er til'dens de training zo !,!;oed
op voorberl'il, dat je zdfs te~en jezelf
moet I.eggen: dit IS geen oetening, dit is
werkdijkht'id. Je bent heel snel gewend
;1;Ul ,dt bl's<.:hoten worden en t'\'en snel
wen je ook :1;11\anderen beschieten. ~u
moet ik leggen, dat we alll'S op atstand
heblwn lIen gebeuren. I Ict is natuurlijk
anders dan de intanterist, die ml't het
mcs tussen lijn tanden de schutrerspllt
uitklimt. Die wordt zelt veel directer ge-
confrontl'erd met geweld en vernieti-
ging. Ik mocst l'cht tegen melelf zeggen,
dit is werkelijkheid en lbar vallen
slachtoffers bij. Ih;1r moet je toch niet te
licht over denkCl!.
Je voert de 'Jeratie wd zo uit, d;1t je al-
ken de "ba guy" pakt. De eerstt' fire-
llIission die we dedell was gericht op cen
positie van waMuit op OIlSgevuurd W:lS.
Dat maakt ht,t natuurlijk wel een stuk
makkelijker. Als ik hem niet uitschakel.
schakelt hij mij wel uit.
Hl't is nier uitgesloten, dat \vij mensen
gedood hebben, maar het is et"n hul('
hij of ik. Ie hebt ro..:h te TI1;lken met een
tegenst:lllder die get'n probleem Iweft
om ons..:huldige burgers te bestokcn.

Je hent zdf {)esc/JrJten. Ben je hang gc-
l/JC'est?
:-':ee, dat met. ~Iisschien komt dat, OIl1-
dat je er door verrast wordt. Als je op
p;1trouille ~aat door een gebied en je
weet dat er mijnen liggen, hindl'fbgen
zijn op~ezer leef je daar misschien mccr
mee.
Er was wel een t:ollstallte dreiging, 011-

dersp<lllning, nuar het is nooit zo heitig
geweest, dat er echt angstige gl'voelells
loskw,lmen. Je weet dat het kan gaan re-
genen .ell je neemt Ie paraplu mee . .Je
neemt ICvoorzorgsmaatregelen.
Een Engelse 0.1' die we overnamen was

AIIIOI1 1',/1/ dell llorK

onpcst:hermd. \Xle hebhen toen snel voor
een muur van zandzakkcn gezorgd. Iht
was geen dag te la,lt, wam de volgenJe
dag werJen we heschott'll door
St'rvische mortieren. Eén gr:Hl,I;U Vld
echt didubij l'Il l'f was leker iers gebeurd
wanneer die muur er nil't had geSL1'ltl.

• Afgewogen antwoord
I loc heoordeel IC'de mat,' 1'.1/1geweld.
die is germtikl door dl' rapid reucfirm
fora?
Ik denk, dH het een afgewogen ant-
woord is geweest. Als je te wt'inig ge-
weid had gebruikt, had je jez.elf volko-
men helat:hdijk gemaakt. Bij te veel ge-
weid was je partij geworden.
\X'c gingen niet voor volledige vcrnil'ti-
ging van de Serviërs, lllaM voor de COJll-
munit:atidijnen en Je zware wapens.
Een passend ,lTltwoord dus.

\Val pil/d ie !J<ln{Jet werk d,lI Unprofor
hier ill de a(gdupcl/ '<lrelI!Jeett gcd,lmt?
Unprofor heeft veel gonl werk gedaan
hier, maar op eell lwpaald lllonU'l1t was
het Illl't ml"er gt'tlOeg om de lllellSt'n
voedsel en medicijncn tt' geven. De oor-
zaak van Je problemen moest worden
weggmomen. Unprofor wa'i duiddijk
niet voorbl'ft'id op de t.:ynische tegen-
standers, dic men in dit IanJ heeft aall-
getroffen. lier is niet til- vredcsoperatie
geworden waarvoor men glJlg, omdat
partijen zit.:h niets van Unprofor ,1,lt1-
trokken. InstemmÎng van de partijclI is
nu t't'nmaal l'en voorwaarde voor her
.,Iagen van t'en vrt'Jesoperarie. Evenals
voldoen.de ~espt'.n Hlor dl'. oll\,?rtijdige
Jerde. Er zIJn hIer verschnkkc IJke dm-
gen geheurd, w<larbij Unprofor heeft
sraan toekijken.
Er moest een stap worden gezet. Die
heefr in ieder ~eval goed gt'werkt.

\Val ::;i;n;1' erl'ilringen ill de SJIJI,'IlW('f-
killg meI de alldere l1aliO/hltiteilen ill dl'
/Ilullllwti(Jlltlle brigade?
\'(ie hebben natuurlijk al t'rvaring in de
samcnwerking met dl' Engelsen. In dat
opzicht was cr niets nicuws. In SeraJt'wo

Ikbben we l'en O.p. bcm'11ld, W,l<Hook
dl' Fr;\lhen /.atell, Ik vond de S:llllt'nwer-
king erg WK'll. I kt was \'oor ons lutllllr-
lijk de onhekendt. betor. Het bevid
g'K'd, dl' \"fiendelijkheid, de g,lstvriJheid.

Zi;1I a, /JelJ<llioede "(ire.missions", l10g
,l11dere hoogtepuNten I'o!)r jUli geweest
liidClls de::e ()f)('f,lti('~
HI)(lgteplltltell 7.ijll ollk gd'eurtt.llISSCIl.
die achteraf goed zijn 'lfgdopen. 1ht \\T
Je 19man :ltredeTl rCf\vijl een Servisch
30mlll kanon, stond in te st:hietell Cll cr
nit,ts gebeurde, is zo'n voorheeld. Zo'n
sp,}nl1eIHl momt.ot is ook een hoogte-
punt.

\Xlat neem ie ,lis he!angri;ksle cri ',lr/lig
111('"ni1<1r/mis? \X',1t heelt de:;,eo/Jaatie
persoon/ijl' I'm)r JOIl1()(',',WI'oegd?
Een \Trgroot vertronwt'n lil onze eigen
mensen ell organisatie op ,llle nivcaus.
Zonder ollS/df nu re veel te verheerlij-
ken, vind ik de Ncdnlandsc marinier op
een heel hoog nive,lu staan.
Verder \\Trken onder oorlugsoll1stan-
digheden, de ervaring zelf te schietcn CIl
beschoten te wordt'n. Vaktechnisch h:l,ll
je er natuurlijk ook ;ll1erlei lesscn uit. De
enarÎllgcn die wc hier hehben opgedaan
moeten we zoveel lllOgelijk lllet andt'rt'n
delen.
Iedereen heeft zijn elgCll Bosnië-term.
Ervaringen verschillen, dat heb je hier
billneJl de multinationale brig<1de al.
Als iemand legt, tt1t hij in Bosnië is ge-
weest zegt dat verder nog niet zo veel.
Voor ttlij IS ht,t ht'eI bijzonder geweest.

Huc zie je de toekomstiwi dill,md?
Misst.:hit,t1 is dit hct hegin van een oplos-
sing. Op zijn best wrwacht ik hier een
situatie ;lls in Cyprus. Er is hier in dit
land te veel geheurd voor mensen om
hier nog \"feeJzaam n,1:1st elkaar te le-
ven. Ik hoop dat het et'n S(lort Cyprus
wordt en geen Noord-Ierland.

Bed,mktl'oor hel ges/)T('k.

Alle lnt('Tuil'U's: Raadsman '\/,lrl Vogels



In I':ederland bestaat sinds lang een
sterk untwikkeld gevoel voor de minku-
kel, tegenwoordig duorgaans de under-
Jog genuemd. Want goede Nederlandse
woorden verdwijnen \loor slechte
Engelse. Dat we de minkukel eren kOlllt,
omdat we een sterk ontwikkeld medelij-
den hebben. Geen IanJ waar charitatie-
ve acties zo'n succes zijn. Het wachten is
op een charitatieve actie \loor het meelij-
wekkende Feyenoord. Zodat voor7.Îtter
Van den Herik uitgekocht kan worden
en Wim van Hanegem teruggekocht.
:-'1et al die successen van Ajax wordt het
mededogen voor Feyenoord alleen maar
groter. Amsterdam en Rotterdam zijn
zowat even groot, dus daar kan het ver-
schil niet in zitten. Rotterdam is dan
misschien wat minder mondain maar in
veel opzichten ook veel dynamischer.
1':ee, zo op het oog is er geen enkele re-
den \vaarom in Amsterdam veel gevoet-
bald zou moeten worden.

Wat is dan wel de oorzaak?
Laten we de evidente verschilll'n eens
onder de loep nemen. Op de eerste
plaats heeft Ajax al zeer lang een buiten-
gewoon gerenommeerde voetbalschool.
De kinderen die bij Ajax mogen proef-
draaien en vervolgens worden aangeno-
men, moeten van jongs af aan spelen
volgens hetzelfde cuncept dat ook voor
het eerste elftal wordt gehanteerd. Alles
is erop gericht die jonkies geschikt te
maken vour dat eerste elftal. Het hele
scouringsysteem staat in dienst van 'het
systeem'. De trainer van het eerste, Van
Gaal dus, accepteert ook niet op jeugd-
niveau dat begeleiders worden aange-
steld die zich niet kunnen verenigen met
'het systeem'.

Het is dan natuurlijk geen toeval wan-
neer de eigen kweek, of althans een uit-
zonderliik talent uit die eigen kweek,
noem Cruijff, noem een kwart eeuw la-
ter ook Seedorf, al op zestienjarige leef-
tijd in het eerste van Ajax wordt opge-
steld. Ik kan me niet heugen dat zulks
ooit bij Feyenoord is geheurd.
Fevenoord moet de talenten van elders
halen, begaat d.larhij de grootste mis-
kk'unen en is er nog nooit in geslaagd
van het eerste team een vloeiende een-
heid te maken. Als Feyenourders bereid
waren voor elkaar te sterven, dan kon-
den ze op wilskracht nog wel eens een
eind komen (dat gebeurde zelfs nog on-
der Van Hanegem), maar eigenlil'k valt
die collectieve wilskracht nall\\'e iiks te
eisen. Die kan cr slechts ziin als cr ook
een soort gdiikgestemdheid is in het spe-
Iersaanbod.

MINKUKELS
EN

UNDERDOGS
Een tweede verschil is de voorzitter.
Ogenschijnlijk doet het er niet toe, wie
bij cluhs als Ajax, PSV of Feyenoord de
voorzittert speelt. Maar dat is alk'en
waar als die voorzitter de zaken waar-
van hii niets afweet, aan de deskundigen
overlaat. En als hii luistert naar de plan-
nen die deskundigen voor de club in pet-
to hehhen. Bii Feyelloord is hCf tegen-
deel het geval.
Een simpel voorbeeld. Voorzitter Jorien
Van den Herik trekt een pelmingmeester
aan. Een hoogleraar, die eigenlijk wat
beters te docn heeft, maar hega,ln is met
Feyenoord en daarom toestemt. Hij
heeft zijn zaakjes juist een beetje op orde
en moet op een goede dag dan uit de
kram vernemen d,lt deze of gene spe.
Ier voor zes ton is aangekocht.
Door de voorzitter. Nug de-
zelfde dag stelt de penning-
mel'ster (terecht) zijn
functie ter beschikking.

Van den Hetik leidt
Fe)'enoord als een een-
manszaak en niemand
durft hem tegen te spre-
ken. Want Van dcn
Herik heeft privé dric mil-
joen in de zaak gestoken en
dat geeft toch wel aan, hoc vre-
selijk hetrokken de man IS.
Bovendien IS er tot nu roe geen
Nederlandse journalist geweest die Van
den Herik oneerbiedige vragen heeft
durven stellen. En als ze al gesteld zijn,
dan was de voorzitter sluwer dan de
iournalist. Sluw genoeg in ieJa geval
om l'en schijnbaar eerliik. doch ontwii-
kend antwoord te geven.
Van den Herik gooide Wim Jansen en
Wim van Hanegem eruit. Twee gehoren
!'"eyenoorders. Ze vulden elkaar aan,
want z.e hadden heiden hUil specifieke
kwaliteiten. Van Hanegem kon een
wedsrriid 'lezen' (let wederom op de
taalkundige verloedering), maar wist het
gelezene niet in gesproken woord aan de
spelers over te brengen. Hovendien wa-
ren ze meestal te dom om zijn verfrissen-
de cynisme te doorgronden.

Wim Jansen was een gortdroge nuchter-
ling die echter welzijn uf andermans be-
doelingen kon duidelijk maken. En die
bovendien 'de discipline' crin hield.
Want dat schijnt bii voetballers ondanks
de lokkende premies en riante honore-
ring nog steeds nodig te zijn. Het was
geen onaardig span dus. Van lIanegem
had alleen een rol toebedeeld moeten
krijgen 31s taktisch adviseur en Wim
Jansen had het veldwerk moeten docn.

Zeg maar: de lesuren moeten vullen.

:\13ar ze konden ophoepelen. En het was
typerend wie hleef: de nooit geïnterview-
de, de nooit op enige weerspannÎngheid
hettapte bestuurspaladijn Geert :-'1eijer.
Tc kennen hoef je hem niet, je hoeft hem
alleen maar te zien. Toen hij assistent
was van Van HanegelTl, zat hij precies
als Van Hanegem in stilzwijgen en z.eer
beschouwend de wedstrijd g3de te slaan.
1':u Arie Haan zich hevig gesticulerend
3an de rand van het \'eld beweegt, gesti-
culeert Geert .Meijer ook hevig. Geen ka-
rakter dus. Een kameleon.
Zo min als PSV zichzelf is of bewust
werkt aan een eigen karakter, zo min
geldt dat voor Feyenoord. PSV trekt
olld-Ajacieden aan en denkt die in de
Eindhovense voetba1cultuur te kunnen
inpassen. Dat kan incidenteel goed uit-
pakken (zie het invallen van !vten7.0 te-
gen \'Î/erder Bremen), maar de misluk-
kingen zijn per definitie talrijk.
Feyenoord was j3Tenlang huiverig om
imitator te worden (hoewel het ooit nog
Cruijff aantrok), m3ar kwam uiteinde-
lijk niet verder dan het formeren van een
ratjetoe.

Het 'grote talent' Van Gobbe!, bij de
WK in Amerika toch niet echt be-

roerd spelend, heeft, met de rest
van de Rotterdamse defensie,

doelman De Goey inmid-
dels zo onzeker gemaakt,
dat die zijn plaats in
Oranje is kwijtgeraakt
aan Van der Sat, De las-
tige Orlando Trustfull,
die dankzij Van Hane-
gem in hef Nederlands

elftal kwam. is inmiddels
uit het zicht van honds-

coach Hiddink verdwenen.

Feyenoord, lees dus Van den Herik,
was niet eens in staat zonder juridische
verwikkelingen een nieuwe frainer aan
te trekken. \Xraarschijnlijk Sp31lt de oude
Griekse club van Arie Haan, die hem zo
graag zei te hehouden, op korte termijn
een nieuw kort geding aan. \'.;;raarin
voorzitter Vangoulis zijn vroegere werk-
nemer H.un sommeert om nooit ml'Cf
als trainer naar Griekenland terug te ke-
ren. Want ook in Griekenland is intus-
sen naar alle waarschiinlijkheid begre-
pen dat zelfs l'en Nederlandse
trainer/coach niets kan verhapstukken,
als cr binnen de club geen consequent
heleid is. Arie Haan stortte zich met vol-
le overgave op Fe)'cnoord, hij zou de
hreuk herstellen .• "laar het deficit was
onontkoombaar, het kraaien verstomde.
En dan toch compassie. Dat is
Nederlands. Ik waa!; me COJltre coeur
aan een voorspelling: Feyenoord krijgt
Van Hanegem terug . .\iaar lang en
hreed nadat Ajax Van Gaal heeft laten
vertrekken. Nog steeds schermt Van
Gaal met die gedachte. Wie weet om
voorzitter Van Praag onder druk te zct-
ten. Als dat het oogmerk is, tja, dan is
zelfs deze geweldige regelneef een min-
kukel.

HallS van Wissen
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THE AMERICAN PRESIDENT:
ROMANTIEK MET INHOUD
Nu cr in het Witte Huis sinds ccn paar jaar weef ccn jonge president woont,
die straks zal moeten ijveren om herko/cn te worden, is Thc AmcrÎcan
President ccn zeer ;lcwcc1 gegeven. De figuur die regelmatig wordt aange-
duid als 'de machtigste miln ter wereld', is hier weliswaar meer gemodelleerd
naaf Kcnncdy (maar dan 7.ondcr vuile was, zoals ccn Amerikaanse recensent
hem omschreef), dan naar de waf boerser aandoende Clinton, maar parallel.
Icn zijn zeker te trekken. Hoc het zo'n president vergaat als hij weduwnaar
wordt en na enige tijd ccn nieuwe liefde ontmoet, wordt hier op een zeer
plausihele manier geschetst.

.Jonge weduwnaar
Andrew Shephcrd is eell model-presi-
dent: een jeugdige midveertiger, knap,
elegant, redelijk erudiet en zeer betrok-
ken bij zijn taak, met het milieu en de
hestrijding van de misdaad hoog in z'n
vaandel, Hovendiell proheert hij een zo
toegewijd mogelijke vader te zijn voor
zijn do(hter. Zijn vrouw is enige jaren
daarvoor aan kanker overleden, en
sindsdien opereert (Ie president alleen.
Veel tijd om een nieuwe gade te zoeken
heeft hij overigens niet, want zijn agen-
da is vanzelfsprekend altijd overvol.
Op een dag komt de bevlogen milieu-ac-
tiviste Sydney Wade naar het Witte Huis,
vastbesloten om haar zaak met vuur te
verdedigen tot in de hoogste regionen
van de regering: ze vraagt gewoon belet
hij de president, En ze wor(lt nog ont-
vangen ook. Terwijl ze zit te wachten,
hegint ze haar redevocring vast af te ste-
ken tegen de secretaresse van de eerste
Jllan ~"anhet land. Ze heeft niet in de ga-
ten dat hij stilletjes is binnengekomen en
ha,lr hele, niet mis te verstane tirade aan
zijn adres hoort, Voor een film naruurlijk
een geestige binnenkomer, want je kunt
het je acteurs zo verschrikkelijk leuk la-
ten spelen!

• President op vrijersvoeten
Als Svdney merkt dat de president haar
hele ~'erhaal heeft gehoord, put 1.e zich
uit in veronts(huldigen. Maar hij is in-
middels al gecharmeerd geraakt van dat
enthousiaste tiepje. Na enig heen en
weer liepraat nodigr hij haar uit \"Oor
een 0 icieel diner. Ze accepteert de uit-
nodiging, maar beseft natuurlijk nog
nit~twaar ze aan begint. \X'ant een presi-
dent kan sowieso ,11geen stap zetten
zonder dat dat overal wordt geregis-
treerd en geïnterpreteerd, maar een pre-
sident or vrijersvoeten loopt natuurlijk
helemaa op eieren!
Tegelijkertijd moet hij er rekening mee
houden dat hij zijn tweede verkiezings-
periode regemoet gaat, en dat hij tot dan
toe zt'('r hoog scoort bij het puhliek.
Elke misstap op welk gehied dan ook
kan die ciifers, en daarmee zijn eventuele
herverkit'zing, beïnvloeden.
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Het aardige van de film, wat hem daar-
mee (lok uittilt boven de doorsnee ro-
mamische komt'die, is her feit dat del,e
Andrew Shepherd d,lar bewust n..kening
mee houdt. Hij verlangt wehswaar erg
naar een nieuwe HOUW in lijn leven,
maar ook zijn land wil hij graag blijven
dienen. Die twee belangen heginllen
langzaam lIlaar zeker met rlkaar te hot-
~eTlals hij zijn nieuwe dam vaker wil
lÎen. \X'ant dar de vonk tussen de 1\vee is
overgesprongen merk jt. als kijker al heel
snel.

• Ven'al van waarden?
De ambitieuze, republikeinse tegenkan-
didaat is echter vast van plan om mUllt
te slaan uit de situatie. Als bekend wordt
&u Sydney een nacht op het \",'itte huis
heeft doorgebracht, gooit hij het onmid-
dellijk op verval van morele waarden, en
de cijfers bel;illllen re reageren. Intussen
stuntdt de president l.df, die nog niet in
de gaten heeft wat hem hoven her hoofd
hangt, op een hartveroverende manier
door, Hij proheert persoonlijk bloemen
te bestellen, maar krijgt dat eenvoudig
niet voor elkaar: niemand gd ooft dat hij

Ali(!J<lcl Duugl<ls als presid"lIt

echt de president is. Een etentje met zijn
nieuwe liefde in een restaurant wordt
hedorven door een horde journaIisteIl en
forografen. Ook zijn vriendin begint te
heseffen dat haM pad voorlopig nog niN
over rozen zal gaan als ze met deze man
door het leven wil. Erger wordt het,
wanneer tI(, president haar ol? haar eigen
vakgebied een politiekt. bclotte doet, die
hij uÎteindrlijk nier nakomt, bang als hij
is geworden voor de publieke opinie.
Dan dreigt hij haar p.1Se(ht kwijr te (;l-

ken. 'Je hebt niet mij verloren, maar
mijn stem', bijt Z(" hem toe, en daarmee
legt le de knn van hun probleem feil-
loos bloot: de sremmen zijn belangrijker
voor de president geworden dan de
mensen van wie hij houdt. Vanzelf-
sprekend komt hij net op tijd tot inkeer,
en hij houdt een speech waar zijn mala-
fide tegenstander niet van terug heeft.
Tenslotte wil de president \veer een nor-
maal gezin gaan vormen met zijn dodl-
ter en zijn nieu •••..e vrouw, en dat blijft in
Amerika toch altijd het hoogste goed.

The American President is op en top een
Amerikaanse film, maar dan wel in de
goedt. zin van her woord. De rollen wor-
den 111gevulddoor dure glamour-sterren
\.lichael Douglas en Anm.tte Bening, die
het publiek waar vonr hun gdd geven.
Daar komt bij dat Je hele entOllf<lge in
het Witte Huis, en vooral de staf, die de
hele dag iJl het kielzog van de president
mee loopt, op een zeer geloofwaardige
manier wordt gepresenteerd,
;\lich,lel Douglas speelt de president z_elf
zeer losIes en 'gewoon', ell dat werkt
prima, Annette Hening, als de milieu-ac-
tiviste op de harricaden die toch vrouw
l;eJloeg is om te vallen \"onr de kwetsba-
re charme van de eenzame bewmdsman,
laat ook mooi werk zien . .\lartin Shee[]
speelt een mooie stafchef, en \.lichael J.
Fox als het piepjonge woordvoerJertje
van de president die haarscherp liet
waar zijn baas z'n koers moet wijzigen,
is ook uitstekend op z'n plaats. Regie
voerde Rob ReÎner dIe eerder met o.a.
'When Harry met Sal1y' en '1\ Few good
,\Ien' liet zien tot welke prestaties hii
zijn acteurs weet te inspireren,

1.c()lIurc /'an Opzecl,md



DAS VERSPRECHEN
f..largaretha von Trotta werd dankzij
politieke films als 'Die Bleierne Zeit' en
'Rosa Luxemhourg', misschien wel de
helangrijkste filmregisseur die Duitsland
op dit moment kent. In de monumentale
film Das Versprechen vertelt ze, over een
periode van bijna dertig jaar, het leven
van twee mensen die door De Muur op
een dramatische manier van elkaar wor-
den gescheiden. Kort na de oprichting,
in 1961, probeert een groepje tieners via
het rioolstelsel van Oost-Berlijn naar
West~Berlijn te vluchten. Van het verlief-
de stel onder hen slaagt Sophie crin haar
tante aan de "andere kant" te hereiken.
t-Iaar vriend Konrad struikelt op het
laatste moment, en blijft in het oosten.
Ze omwikkelen zich los van elkaar.
Vooral Konrad maakt carrière. Hij
overweegt voordurend om ook te vluch-
ten. Hij treft Sophie leven jaar later in
Praag, tijdens de Praagse Lente, maar
aarzelt nog altijd. Als zij 7.wanger blijkt,
en hij opnieuw geen keus kan maken,
verbreekt ze alle banden ...
Von Trotta laat aan de hand van deze
t\vee mensen de politieke stromingen en
tegenkraçhten in het Oostblok zien.
Tevens krijgen we een indruk van de
manier waarop Konrad onder druk
wordt gezet door familie en superieuren.
Ze toont lich opnieuw een zeer bevlo-
gen politiek eommemator, die precies
\veet hoe 7.e haar muze in dienst moet
stellen vall haar overtuiging. De film be-
gint wat houterig, met erg larmoyanre
muziek, maar naarmate het verhaal "'on-
ze tijd" meer nadert, komt alles steeds
heter uit de verf.

voel je dat er tussen de twee iets drin-
gend om opheldering vraagt. Pas tegen
het eind wordt duidelijk wat de hreuk in
hun jeugd heeft veroor7.aakt. Dan blijkt
ook pas, dat de broer heeft moeten boe-
ten voor iets waar zijn zusje, zij het on-
bedoeld, schuld aan was. Vooral die
ontknoping aan het slot van de toch al
turhulente film werkr heel verrassend.
Het consequent via de video-camera ver-
telde verhaal (dat naderhand op film is
overgezet) heeft meer lagen dan IC op het
eerste gezicht denkt, en levert veel stof
tot nadenken.

De grote verrassing tijdens het laatste
Nederlands Filmfestival in Utrecht, en
bekroond met een Gouden Kalf, was
ZUSJE van debutant Robert Jan
\X'estdijk. De film markeert eveneens het
açteer-dehuut van Kim van Kooten,
dochter van Kees van Konten en zus van
de inmlddds op de tv ook te bewonde-
~en Kasper, die in 'Wat Schuift 't te ,jen'
,;.
In ZUSJE (de maker heeft de pers na-
drukkelijk gevraagd om de titel van zijn
film met kapitalen te schrijven) draait al-
les om de relatie russen een studente en
haar hroer. Vlak voor haar verjaardag
duikt hij plotseling op, gewapend met
een video"camera. I-lij ontpopt zich als
een bijzonder hinderlijke figuur die ziin
zuster letterlijk overal aehtermlgt. Haar
vrienden en vriendinnen krijgen proble-
men met de situatie. en zij ook. Toch

Thr! USlfol SI/speets

ZUSJE

Singer. Zorg dat uw aandacht geen se-
conde verslapt, want het intelligent ge-
construeerde verhaal eist onvoorwaar-
delijke concentratie. Vijf harde crimine-
len worden na een anonieme tip door de
politie gearresteerd. Ze moeten echter
weer worden vrijgelaten tot grote frus-
tratie van een speciale detective die hen
al veel langer in de garen houdt. Al snel
pk-gen de vijf een overval, waardoor ze
hij elkaars levens betrokken raken. Dat
is precies wat het meesterhrein achter de
schermen voor ogen stond: hij wil deze
vijf sluwe, harde jongens gehruiken voor
een veel groter, zeer ingenieus plan. Hij
heeft ze alle vijf om een andere reden in
de tang, en laat ze voelen d;lt weigeren
van de opdtacht niet erg verstandig zou
zijn. :\tet grote hedendaagse acteurs in
de huofdrollen (o.a. Gahriel Byrne,
Stephen Haldwin, Kevin Spaçey en
ehazz Palmintcri) en een camermaman
die de spanning optimaal weet te visuali-
seren, werd The Usu al Suspects veel
meer dan zomaar een gangsterfilm.

CLOCKERS

V.l.n.r. Harvt')' Keitel el! Mekhi I'hifer

Spike Lee maakt het zijn publiek mer
Clockers weef niet gemakkelijk, maar
hij bewijst eens te meer dM hij zich zeer
betrokken voelt bij de AmerikaaTlse sa-
menleving, en dan speciaal bij Je groep
die de minste kansen heeft. C10ckers is
de verzamelnaam voor de drugshande-
laartjes die her alledaagst staan in de
hiërarchie van deze criminele hroodwin-
ning. Vaak zijn het jonge jongens die,
aangetrokken door de avontuurlijke en
mannelijke sfeer van het wereldje. hegin.
nen aan een bestaan waaruit vrijwel
nooit een weg terug bestaat. In Clockers
volgen we de jammerlijke levensloop
van Strike. Hij werkt voor een uitge-
kookte, wat grotere handelaar. Strike
heeft een broer die een keurig leven leidt.
Als er op een avond c:cn restauramhou-
der wordt vermoord, verdenkr inspec-
teur Klein onmiddellijk Strike, al heeft
diens onkreukbare broer de moord be-
kend. De keiharde werbvijze van de po-
litie, de gewetenloze instelling van de
echte handelaars en het volkomen uit-
zichtIme bestaan van jonge zwarten in
een drugs huurt, Spike Lee \veet er alles
van. De film komt zeer levensecht over,
en toont weer eens aan hoe reddeloos de
hele situarie hliift, zolang cr met drugs
zo veel geld re verdienen valt. Mooie rol
van Harvey Keitcl als de politieman die
er roch in slaagt om ergens enige motiva-
rie voor zijn werk vandaan te halen.
De prachtige soundtrack van Clockers
(o.a. ~tarc Dorsey en Ch;lka Kahn) is
verschenen hij MeA.

Een thriller die minsrens zo hoog zal
gaan scoren als de bejubelde produktie
Seven is The Usual Suspects van Bryan

THE USUAL SUSPECTS
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CLOUSEAU
IS TERUG
VAN NOOIT WEGGEWEEST

Zware dreunen klinken door in de catacomben van de Martinihal Gro-
ningen. Ongeveer 1800 toeschouwers, overwegend tienermeisjes. klappen
en zingen mee met de covers die de onbekende hand op het podium op-
drellnl. Aan het einde van clk nummer volgt een beschaafd applausje.
De sfeer is prettig. maar lOch hangt cr een zekere spannin~ in de zaal. Het
kan nu namelijk c1kmoment gebeuren dat C1011scau het podium betreedt.

door de jarl'll heen veranderd. Het pu-
bliek is met ons meegegroeid en volwas-
sener geworden. Van onze laatste cd
'Oker' zijn in de Iknelux al 300.000
exemplaren verkocht. Dat hm alleen als
je een breed publiek trekt."

Dl' popubire Helgen maken intussell -
onzichrhaar voor het publiek - geen mo-
ment dc mdruk zelf ook maar enigszins
gespannen te zijn. Zij zitten in een zaal-
tje schuin onder het podium en rusren
nog w,lt uil van de lange autorit naaf
Groningen. Eindelijk is er tijd om It'tS cc
eten. Grote schalen met broodjes wor-
den doorgegeven en er ontstaat l'en ware
TUnop de pan met groentesoep. De laat-
ste grappen gaan over tafcl ell 1.•1l1ger
~oen \'{'ameTS steekt nog 'liS een sigarct-
wop.

'Hl.t is inderdaJd cen eind rijlkn", ver-
zucht percussionist Hol, Savcllberg, die
samen met de broertjes Koen en Kris
\Xlamers de kern van Clouseau vormt.
"lk)'('1f kom IIU recbtstrn'ks uit l'en
plaatsje ten zuiden van Brussel. l\har
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het is wel de moeite w,urd, \'(ie hl'hhl'lI
een speciale [",nd met Groningen. Een
paar jaar geleden hebben we in De
Oosterpoort een televisie-special opge-
nomen en da;lrna zijn we met rrank
Boeijl'll gaan stappen in de binnenstad.
Ilehhen we heel wat pinten !laar binnen
gl'werkt. "

ENTIlOUSIASME
Clouseau, dat met de huidige roemrl' het
tienjarig bestaan viert, heeft altijd veel
opgetreden in I\'oord-Nederlalld. "QWl
l'nthousiasllle van het publiek is dit ge.
bint vrrgclijkbaar met België", zegt
S,lvenberg. "Dl' ml'nsell zijn hier allcen
een stuk directer d.m bij ons. Vroeger,
toen we net doorbraken, kwam dat \vcl
eens bedreigend op me over. ~ü<lr dat IS

Ook dl' zogenaamde critici nemen
Clouseall eindelijk serieus. meent de
percussionist. "In elk geval l'en stuk seri-
euzer dan lil het verlcden. Toen werd
van C1ouseau-fans gedacht dat het alle-
maal kleuters waren. Zodoendc ont"
~tol1d er een hetzl' tu~sen onze fans en
die van De Kreuners, een hand die cnke-
Ie jaren geleden ineens weer heel popu-
lair was, Tussen de leden van beide
bands is er sprake geweest van haat en
nijd: we kennen e1k.lar al jaren. n

Het succes van de nieuwe plaat komt be-
tTl'kkdijk om'em.adH. Nadat de groep
be~in jaren negentig continu in de be-
Lingstelling stond, volg(te l'en llloeilijke
periode. Vooral de twee Engelstalige
cd's 'Close Encounters' en 'In Every
Smal! Town' hadden weinig succes en
Clouseau leek zijn langste tijd wel tl'
hehbl'n gehad. Ook de ~ederlandstalige
cd 'Doorgaan' en enkele singles flopten
in Nedcrland.

"\X'e hebbell ons d.lar nooit zorgen om
gemaakt". zegt Saven berg. "Onderling
hebben we altijd veel leut, sflTr en pret.
Dat is altijd zo gebleven, ook in de min-
dere periodes. I\'aruurlijk is het prettig
dat het nu zo goed gaat, maar na decelll-
ber zal het automatisch weer wat stiller
wordcn, DJlI hebben \\T vier maanden
vakantie en gaan we weer bezig met de
volgende J)Ltat. Gelukkig kunnen \ve
ons die tij permitteren. Enkele jaren ge-
leden was dat niet mogelijk gt.weest.
D;ln had de piatenmcutsch;lppij ge-
meend d<lt er direct weer een nieuwe
single moest komen, omdat het publiek
ons anders zou vergeten."

DOE MAAR
Om 'Dol' :\tur-açhtige' taferelen
(flauwvallende en hysterische fans) op
voorhand te voorkomen, plaatste de or-
ganisatie vorige maand stoelell in de
Groninger :\1artiniha1. Voor het eerst
lOU Clouseau optreden voor eell zittend
publiek.
"Een overdreven maatregel", vindt Bob
Savcnberg. "We spelen altijd voor veel
volk. maar er zijn nog nooit prohlemen
geweest. Ik zie hiervan de reden dus niet
zo in. Ik weet namelijk zeker dat het pu-
bliek nIet lang lal blijven litten."



AlartÎn Groenewo/d

Daarin bleek de voormalige drummer -
hij is onlangs geopereerd aan een schou-
der en speelt sindsdien percussie, omdat
hij officieel rust moet houden van de
dokter - groot gelijk te hebben. Vanaf
het moment dar de negen b.mdleden het
podium betraden, stonden de fans op de
stoelen.
De teksten werden als vanouds woorde.
lijk meegezongen en cr werd massaal ge-
reageerd op alles wat Koen Wauters zei
of deed. En het moel gezegd: Clouseau
heeft iets. De Vlamingen stralen pure
vrolijkheid uit, beschikken (ook letter-
lijk) over een on-Nederlandse lichtshow
en hebben nou eenmaal zeer aanstekelij-
ke liedjes op hun repertoire staan. ;-..1et
een pianO-Uitvoering van 'Daar gaat ze',
in Groningen de indrukwekkende afslui-
ter van het concert, als het absolute
hoog[cpum.

Steven.
Wat blijft er te verlallgen?

\l'at lelwt dit op?
Nieuwe verlangens?

Afoet er meer?
Is groot IllOoi?
Is /lieuw beter?
Is veel lekker?

Wat blijft er te I/erlangen?

Wan1leer er geen vraag is,
wordt die gewekt.
Verlangens worden gewekt.
om bn'redigd te worden.

De markt !Jeeft op iedere t1raag
een aanbod.
Verlangens worden bevredigd.

o
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SREBRENICA-SYNDROOM

Nederland gaat 2000 soldaten naar
Bosnië sturen. Dit keer niet om een per
definitie onhoudbare enclave te bescher-
men op hasis van een omoereikend
mandaat, ontoereikende middelen en
voorzien van een warrige commando-
stTllctuur en idem hevelslijnen. l\'u gaat
het niet om blauwhelmen, maar om
groenhdmen, soldaten voorbereid op
een eventueel gevecht om, indien nodig,
hn fmgide accoord van Dayron, mer ge-
weid af te dwingen. liet is een mengsel,
in goed Nederlands, van peJ.ce keeping
en peJ.ce enfon:emenf. Of, wat gebrekki-
ger weergegeven: het gaat om \"Tedes-
hJ.ndhaving en eventueel ook \'redesaf-
dwinging.

Dat dit keer de K,llllt'r Zich niet VOOTde
nveede keer wil stOTen aan de steen \'J.n
onvoldoende heoordeelde T1siw's, is al-
blins hegrijpelijk, De politici, gehoor-
zamend aan Je publieke roep om ingrij-
pen hadden immers zonder .11te veel na-
denken met het sturen van DurchbJ.t
naar Srebrenica hun .l;lndeel genomen in
de gec(lmpliceerde verJ.ntwoorJelijkheid
\'Oor het mislukken \'an de heveiliging
van die enclave en, wat erger is, indirect
ook voor de mogelil-kheid rot moord op
vde duizenden .\tm il11lllJ.nnen.

Het ZJ.I hun geen tweede keer overko-
men, En daarbil" de SGP-er Van
.\liddelkoop had a gt'ruime tijd geleden,

slechts met de VVD-stem tegen, zijn mo-
tie aangenol11en gekregen, waarbij de re-
gering om een instemmingsrecht werd
gevraagd voor het zenden van troepen
naar buiten het l'\AVO"verdragsgehied.
De risico's verbonden aan de nieuwe
operatie onderstrepen alleen maar de
zinvolheid van die motie. Het was dan
ook niet zo verstandig van minister Van
.\lierlo om voor tTn !;edadltenwisseling
met de Kamer over de nieuwe hijdrage
van :\I"ederland aan de implementatie-
macht vJ.n de NAVO uit te roepen dat
die bijdrage van Nederland er uiteraard
moet komen . .\tinisteT Voorhoeve had
ook J.I weken geleden de NAVO mecge'
tk.eld dat ze uiteraard op Nederlandse
participatie kon Tekenen,

Nu zal het ri~ico voor onze militairen
voorlopig wel meevallen. De t'nlge partij
die echt reden heeft om desnoods Illet
militaire middelen het akkoord te saho-
teren zijn de Bosnische Serviërs, maar
die hebben nog heel wat tijd nodig 0111

zowel van de 2300 bomoardements-
vluchten van de NAVO te herstellen als
om te bekolllen van hun oorlogsmoe-
heid en de door de Kroaten toegehrachte
verliezen.

t\1s cr over risico's gesproken moet wor-
den, (tan loopt niet zo zeer op korre ter-
mijn het accoord zelf, maar wel op de
langere termijn het tot stand gekomen

kunstm,ltige dub heireservaat met de
naam Bosnische Republiek de kans te
desintq~rerell en alsnog uiteen te vallen.
\Vil dat verJlleden worden dan zal de
60.000 man tellende :\I"AVO-macht niet
één jJ.ar - zoals de Amerikanen schijnen
te denken - lllaar vele jaren, zo niet eeu-
wig daar Jlloeten blijven. Op Cyprus zit
de VN-VTedeslllJ.cht inmiddels ook al 30
j.lar de vrede te bewaken,

Dat Kamerleden, zo.lIs de CDA 'er De
Hoop So.:hefferen ook Van Jen Doel \'an
de VVD zekerheid willen hebben over
mandaat, beve!slijnell, comm.1ndostruç-
tuur en ook het te lopen risico \"oor onze
militairen is overigens terecht. Uit diver-
se onderzoeken blijkt immers dat bij
noemenswaardige verliezen de steun van
de puhlieke opinie wegvalt en daarmee
ook het politiek draagvlak. \Vant
Kamerleden g('dragell zich in hoge mate
in overeenstemming met wat zij denken
dat de burgers denken. En de burgers
denken dat militaire J.cties huiten de
deur ten behoeve van mensenrechten en
internationale rechtsorde van harte on-
dersteund moeten worden, maar niet als
het slachtoffers vergr. Dat die conllicten
buiten de deur echter altijd slachtoffers
wrgen. ontgaat sommigen kennelijk.
Vraag dat maaT aan de weduwen en
halfwezen van de duizenden vermoorde
.\toslimmannen uit Srebrenica .

Leun \Vecke
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Bijna twee jaar geleden besteedde ik in
EGO aandacht aan 'Stenen schaduw',
het pocziëdchuut Jan Kees van de Werk
(1948 j. Het was een enthousiast verhaal
over hoe zeer ik had genoten van de riti-
mische woordwatervallen, de vrije vers-
vormen, het associatieve woordgeoruik,
het raalfesrijn van klinkerklanken. 1\har
bovenal van de ontroerende verwoor-
ding van zowel gewone alledaagse als-
ook intens diepe gevoelens. Vreugde bij-
voorbeeld moer her bestaan van zijn twee
dochters Lc(moor en Sannc en over het
mer hen kunnen delen van de schoon-
heid van de natuur. of verdriet over her
verlies van dierbare medemensen.
Zingend, schreeuwend, fluisterend liet
de dichter vanuit uitersten in klank en
ritme, als van een Afrikaanse drum, de
lezer/luisteraar zijn ervaringen als het
ware meevoelen. En dat geheur[ op-
nieuw in de, vorige herfst verschenen,
tweede bundel Witte haan. Ook hier
staan weer zijn dochters, de natuur en
Afrika centraal. Die laatste fascinatie zal
trouwens niemand verwonderen, die
weet dat lan Kees van de Werk in het
dagelijks feven hoofdredacteur is van 'de
Afrikaanse Bibliotheek' van uitgeverij In
de Knipscheer (zie ook de hoekenru-
briek in dit nummer onder het kopje

Volgende maand hOllden onze suciaal-
democraten een congres. Aml het eind
l'an deze bijeenkumst ZOllg men vroeger:
"OIJ, socialisten sluit de rijen". Men
spreekt niet meer van socialisten en de
eensgezindheid lijkt zo groot, dat er
geen rijen meer gesloten te worden. Men
is zeer tevreden over Wim Kok als mi-
nister-preside1lt en I'an oppositie bimlen
de partij lijkt geen slJrake. Op de agenda
staat een ontwerf,-resolutie "ideeën o/'er
de toekomst". Afen gilat disCllssiëren
()lier politieke keuus, compromissen eli
regerell. Tot zover lijkt !Jet bij de Pl)dA
één en al rust.

Ontroerende poezië
Glohe Pockets). Onmiskenbaar lijkt mij
bovendien de invloed van een lange
woonrijd in Togo (Wesrafrika) op zijn
\velhaast rituele taalgebruik.
Zeker is in elk geval dat Van de Werks
geheel eigen lyriek een unieke plaats in-
neemt in de Nederlandse poëzie.
Het was moeilijk om uit de 37 gedichren in

le01lOor

Ilerwa<1id
uit school
gefietst
tassen 1101
hoek en werk
staat zi;
hoog op trappers
drie roun
in haar hand

't'()or jou'

wandel ik
uit
l'CTsteend landschap
ill roullhof
stoeien wij
tijd en taal
omver

Toch ZOIIdie rust wel eens stilte uoor de
storm kunnen zijn. Een conflict tIlssen
de partijvoorzitter ell de fractieuoorzit-
ter middels Vrij Nederland is da<1rmo-
gelijk eenl'oorbode l'ano Een aantal rap-
porten vanuit de achterban die hebben
geleid tot de ontwerpresolutie zijn lIoor
de partij /'<111 Bolkestein als coalitie part-
ner fJep,Jald niet te pruimen. Cruciaal is
dan hoe hard IJet congres opdracht tot
gewijzigd be/ód aan de fractie in de
Tweede Kamer DI,legt. Ongetwijfeld zal
de oppositie binnen !Jet parlement pro-
beren te stoken in het paarse huwelijk.
Ataar een alternatief zou rampzaliger
zijn. Het CDA, met zijn z.g. nieuwe t'isie
op w'l<lrden, normen en het idede gezin
is ronduit reactionair.

Uiteraard is arlJeid l'oor de P<1rtijvan de
Arbeid een belangrijk <1spect. Hierover
stelt men in de ideeën dat "lIuorkomen
moet worden dat !Jet strel'en naar meer
flexibiliteit (t'on de arbeid) Ol} gespan-
nenl'oet staat met het belong t'<11l stabie-
le arbeidsrelaties ". WeI'lIl in de praktijk
l'all heden ziet men een ontwikkeling die
a/niet meer is terug te draaien. De uit-
zendbureaus zijn niet alle de laatste ja-

Wine haan er een paar te kiezen om hier af
te drukken. Tenslotte viel de keus op twee
kenmerkende 'dochter-gedichten'.

Frank Spoe/stra

Jan Kees van de \Verk: Witte haan. De
Prom, Baarn 1995,51 blz.! 19,50,

sanne

angst aardt
ill affe hoeken
hand
op voorhoofd
schudt zij
slJ/inters uit
haar l'ingers

'helpt dat
papa
laat het
l'erdriet maar komel! '

speculaas

'"warme chocola
hand wenst
wereld
rond en zacht

gevaar getemd
samen
in het
grote bed
dromen
wij elkaar

ren als I,adliestvelen uit de grond gere.
zen, doch ze maken alle in 1995 ook eell
record-omzet. hl sommige grote bedrij-
ven is de afdeling personeelszorg ver.
vangen door een detacheme1lt van een
uitzendbureau. De kosten 1'<111 het uit-
zendbureau binnen het l,edrijf staan niet
in t'erhouding tot tie voordelen. Men
heeft geen moeilijke ontslagprocedures,
wanneer de I"odllktie vermindert.
Werknemers worden dan o1l1niddellijk
als een zak twis/Juil a<1l1de ka1lt gezet.
Hier is arbeid als in de dertiger jaren
weer gedegradeerd tot onderschikte
koopwaar lJall kapitaal. Van eell stabie.
Ie arbeidsrelatie is geell spruke.

Ook <1lsmen bij 1'IJilips al/een mailT
hardop durft te denken over arbeidstijd-
verkorting, al was het alleen ma<1rom
meer arbeidsplaatsen te creàell, dan
briest haas Timmer al. In een dOllder-
toespraak stelt hij tian dat zijn inzet z<1l
zijn om de gehele IJroduktie 1/<1<1rde
goedkope-lol1en-l<1nden te I'ert)laatsen.
Daar waar de mensen oprecht ltog k,m-
nen zingen: "Het geldt den arbeid te beo
l)rijden. Verlossing uit de slat'ernij".

Cor Out
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Globe Pockets

~lct het negenue kwartet Globe-
pockets van [n de Knips.cheer
uoet deze kwaliteitsreeks haar
naam weer alle eer aan. Van
Curaçao tot Indonesië en van
Afrika tot ue Guyana's varieert
dit krer ue inhoud.
Van Albrrt HelJllans Kroniek
van Eluor;ldo verscheen Boek [[
met de onuertitel '(;dolterden
zonder verweer'. In Boek I,
'Folteraars O\'er en weer' (Globe
32) wcrd de e(;olugis(;he gC5chie-
denis \'Cneld van de vijf
Guyana's. waaronder Suriname.
van ue prdlistorie tot 19()(),ln
Boek [[ wordt deze vervolgd en
geactualiseerd tot 1995. ~let de-
le unieke 'In(iiaansc' geschied.
schrijving van ue kritische mees-
terverteller lIelman {i'aramariho
1903} wordt dit immense gt'hied
huitengewoon b()(,'iend in kaart
gehracht.
Alben Helman: Kroniek van
Eldurado, Buek 11.Globe 33.
-139 blz, I 15,00,

Ook een heruruk in puckel is
Boeli van Leeuwens ,chitterende
'Zuiuanwrikaanse' roman
Schilden \'an let'm (19N5), waar-
in de amhlcnaar Devereau zich
na 25 jaar afkeert van de geves-
tigue orde en pro Deu.advocaat
wordt in de armen wijken van
Curaçao. Als 'dt' politiek' toch
weer een beroep op hem doet.
,unvaardt hij ue opdra(;ht maar
voen die uit op heel eigen wijze.
In 19NN schred ik hier o~'er Van
Lt'euwens roman 'Ht,t Teken van
Jona' .mel de vertaling dehuteer-
de hij onlangs in de vs-: ~Je
kunt zijn werk gerust dieplinnig
van inhouu noemen als ook mo-
ralistisch (in de got'dt' zin van
het woord), het gaal immers
stt't'd, ovt'r vragen naar de zin
van ons Ilt,'staan, leven en dood,
goed en kwaad . .\Iaar zijnlkht-
v()Ctige stijl. vaak vermengd met
et'n anekdotische humor, maken
het lezen tot een puur genot. ~
DaM hlijf ik van harte hij,
Bocli van Leeuwen: Schilden van
Leem,Globe.l-I,167blz,
!15.00.

Vt'rder is cr nu cen tweeue. inge-
korte editie van ue imposante
studie (1985) van Ewald
Vanvughl: \"e{lig opium, 350
jaar Nederlands<' opiumhandel
in de Indische archipel. ).tinister
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J;ln Pronk zei er over: "Een he-
langrijke bijdrage tot bcter in-
zicht in de geschiedenis \',ln Je
handel in verdovende midde-
len," ).taat (Ie auteur lelf vraagt
lich in I.i)n recellle nawoord nug
steeds af: ~lloe kon dit olld('r-
werp - musea t'n musicals waar-
dil" zo hijna geheel uit de he-
dendaagse encyclopedieën en ge-
schiedenisboeken verdwijnen?
liet raadsel blijft!" W'aarvan ak-
IC!
t:wald Vam'ught: \Vettig opium
Globe .15, -11-1blz. I 1.~,OO.

En als 'laatSte maar niel minste'
een Pocht Primeur: Afrika In
Druk • .11 ,'crhalen van 15
Afrikaan\e auteurs. Jan Kees
~'an de Wetk is sinds 1979
hoofdredacteur van 'de
Afrikaanse Bihliotht't'k', Hij
kreeg in 1992 de Dick
Scherpcnleelprijs voor l-ijn pu-
blicatie 'Afrika verhel'ld'. Als
neerslag \'an bijna 17 jaar 'leven
met Afrikaanse literaTUur' stf.'lde
hij nu een bloemlezing samen
van fragmenten en verhalen uit
alle verschenen titels in deze hi-
bliotheek, lIovt'ndien "tmrzal{
hij dele liTeraire rondreis donr
Afrika van een uitvoerige infor-
matieve inleiding. Daarin wij\1
hij er o.a. ook op dat binnen ue
Afrika'lnsc Ictlcren sleeds mccr
door vrouwen geschreven litera-
tuur lich profileert. Er zijn dan
ook acht, prachtige. verhalen
van les schrijfstcrs opgenomen,
Als geheel een IJllciendt' hundel.
Afrika In Druk, Glohe 36, .lIS
blz,! I$,OO.(FS)

Tussenstop Singapore

Ovt't de 'kwl'stie' Johannes van
Damme is heel wat te dOoenge-
weest in ;"':edt'rland, Voor- cn te-
genstanders van de doodstraf
roerden zich. opvattingen over
drugs konden ,1,1nde hand van

de kwcstie hearguJllcmeeru •.••.or-
den: "zie je wcl, Hijlalt'n dil"
haIldel~; of: "zie je wrl, vt'd
strenger straffen". En, ergcr nog,
opvattingen over (vctmeendc)
derde wereld landen konden aan
ut' borreltafel fijntjt's vermt'ld
worden: "je kuilt \'Cel J_egp;en
van die landt'n. Illaar wat kauw-
gum op straat en drugshandel
hetreft weten zij het beter dan
wij~.
Welke 'zij' cn welkr 'wij'? En
wie was die Juhannes van
Damme, van wie zo snel een
'I_aak' gemaakl iSf liet bock
Tussenstop Singapore. De laak
johanne\ van Dalllme geett een
totaal andere inval,hot'k dan
welke ook hier in Nederland IC
heluisteren was. De schrijver,
Gum van Bladel. heeft Zt'ker zijn
Jllcning over drup en over dl'
dood,traf, en daar draait hij niet
omheen, Het boek gaat daar
echter niet over; het ga,l! Ol'er
een mens in de war, met sterk
wisselende ,temmingen, die pro-
been onder de dood uit te ko-
men, Of I'an Damme nn >chul-
dig W,lS.het i, mil in heTboek
niet duiuelijk geworden, En d;ll
hoeft ook niet ah je het hock
leest. Van RIadeI. als vrijwillig
Jl\aat~chappelijk werker door
lichzclf hela,t met de hegelei-
din~ van van D,llllme, wat in
dank aanvaard werd door de
:\"ederlalldse <lmhass,lJe, laat
hem in lijn waardl". ,\let al zijn
uithar,lingen. zijn hoop, zijn in-
zinkingen elllijll onredelijkheid.
Hij laat ook alle andere mt'nsen
in hun waardt' t'vcnal~ h(.,t
rel'htss}"steem van het land
Singapore. llij b<lt de menselijk-
IJdJ van it'dereen zien, ook van
het wisselend optrt'dend amhas-
sade-per~oneel. Iedereen doet
wat hij of lij Kan, binnen de
grenzen die een karakter of een
fun~.tie stellen.
Tussenstop Singapore is t-en
prachtig hoek gewotden over
een builengt'woon drucvige en
(in de ogen I'an I'eel mensen) on-
redelijke situatie. Als ue afge-
l;l:lgdc krl'et 'de mens centraal'
ooit ergens in de praktijk werd
gehrachl was het wel in de bcge-
leiding van ViJnD:lmme door
\'an BLldel.
Guu~ van Bladel: Tu,sell5lUp
Singapore. De laak johannes
,'an Damme. BZZTóH. Den
Haag, 1995.12-1 bl,_.
129.50,UM)

Veremgde Naties

Op 24 oktoher j.1. hestond de
Verenigde :\',I[ies vijftig jaar.
Een \'erjaardag dit, sle(;hts l'en
be"heiden viering verdit'nde,
Immers. met hel rcceme optre-
den in Rwanda in het achTer-
hoofd en het z-ich nog steeds
voortslepende drama in Bosnië

, ~'""".._ .-_ .•.......•_ '

dagelijks op de huis is cr weinig
reden voor al te grote feest-
\"Teugde ovt'r het optreden van
de V;-';-.
Ook in het z.ojuist verschcnen
Vijhig jaar Vert'nigde 1'\aties:
grole prohlemen, bescheiden
middelen woruT (ie V1'\ nit'Tge-
~paard, \-Vam ook de acht au-
teurs die aan uit hoek meewerk-
ten. wijl.en op ue grote tekortko-
mingen van dele organisatie,
To(;h is het niet alleen maar
kommer cn kwel. Ook de on-
miskenbaar meet positieve ont-
wikkelingen worden benoemd
waardoor er ;11met al een e\"ClI-
wi(;htig heeld van dl' volkerenor.
ganisatie wordt geschetst.
Alleen:ll voor hct ,utikel van
Ikrr BOlllctl en Leun \X'e(;ke
(~VN-\'reJesuperaties: een pa-
na~'Ct'voor de toekomst? ~) lOU-
den militairen er goed aan uoen
serieus te overwegen dit hoek tt'
lelen, In hun heldere bijdrage
g,lan l.ij in op Van \lierlu's idt'e
Olll te komen lot een eigen V:\"-
leger. Dat zou cr lUar hun me-
ning. ondanks alle hezwaren en
prohlemen, snel moett'n komen,
Tegelijh,rtijd betonen ze zi(;h re-
albt: Ht'! idr<la/l'<ln an eigen
VN-macht za/1/og wel of! zich
/at,'II waciJtell, om zich vrrvol-
gen>;.enigszins cynisch. af tt'
Hagen Imt'l't'r/ Rnal/da's de
Verelligde Naties zich 1/og kan
f!l'rmitterell.
Uert 130merl e.a, : Vijhig jiJiJr
Verenigde Nalies: grOle proble-
men, beo;chciden middelen,
Studiecentrum \'oor
Vredcwraagstukken, Postbus
91011,6500 HK Nijmegen.
1995, 16-1blz,! 30,OO.{WH)

Romantische thriller

Nacht UHr mUl' Bayou van
Tami lloag SPl'l'lt lidl af in het
wiuen van 1.0uisian;1 cn de
schrijfster is cr in gt'sl:ugd om
dt' lezer de ~feer V<lndat' ,treek



te IJten proe\"en.
Dl."advocate burel Chandler
lijkt el."nglanzl."nJl."carrièrl." tege-
moet tl."kunnen zien tOl l."rge-
blunJenl wordt met l."enrecht.
zaak. Dl."zegeocurtenis dwingt
Laurel tl."rugte keren naar de
plek waar de bittere geheimen
uit haar jeugd begraven liggen.
Als dl."sucçeS\"olle horrorschrij-
ver, jaçk 80udreaux en burel
1.ich tot elkaar aangerrokkl."n
voelen wordt hun ontluikende
romance wreed verstoort door
de moord op Laurels l.US
Savannah.llet lijk van
Savannah wordt gevonden met
een pJgina Uifeen horror-w-
mJn ...
Gevangen in een doolhof van
angst en twijfel gaat Laurel op
zoek naar de moordenaar. Is
jJck -de man waarmee zij een
verhouding heeft- een meedo-
genloze moordenaar of wil ie-
mand juist bewust de verden-
king op hem laden?
Een gruwelijke nachtmerrie
wordt wl."rkelijkheid ...
Het boek is echt te dik om in één
dag uit te lezl."n,maar anders ..
Tami Hoag: Nacht ovcr lJlue
Hayou. Van Holkema en
Warendorf (Unieboek), Houten
1995,448 blz. I36,50(EK)

Gelijk de zee

~Roman" is eigenlijk een te
groot woord \'O{)T Je nauwelijks
honderd hladzijden van dit
boekje, Het is ender l."enserie in
elkaar O\'erlopende verhalen, 1.0-
als ook Sjuul Deçkwitz' 'God
aan het Ir uit 1993 dat was.
Hoofdpersoon is dezelfde, intus-
sen wat ouder gewordl."n jonge

Sjuuln.:"kwill

Gelijk de zee

HOUW, die de dood van haar
moeder maar moeilijk kan ver-
werbm. Zc Haat toch al niet 1.0
stevig in haar schoenen, maar
raakt nu in de verhouding tot
haar vJder, tot andere familiele-
den, vril."ndinnen en collega's
stCl."ds\"crder uit haar evt'nwicht.
Deckwirz schrijft zonder om.
haal, met vlocil'nde zinoen en
dialogen die zo 'natuurgetrouw'
zijn als een literaire tekst toelaat.
Ze is bovendien stilletjes nog
heel gt't'stig ook. Dat In'ert bij
elkaar een zeer leesb'H hoekje
op. Toch versiJptt" na Vl'rloop
van tijd mijn aandacht.
~1isschien is hl'! thema, hoe her-
kenbaar ook, toch iets te vluch-

tig beschrt'wn om een blijvende
indruk na te latt"l1.
Sjuul Deckwiu, Gelijk de 1.t't',
roman. Van Gennep,
Am,terdam, 1995. 100 blz.,
122,90 (CS)

M'n dochter, m'n zusje!

Als een boek de verwerking van
een groot persoonlijk verdriet
be,chrijft leg je als recensent
toch andere maatstaven aan dan
bij de reçensie \'an een literair
werk. Ht"! is moeilijker, omdat
het om zo persoonlijke ef\'arin-
gen gaat: het gaat niet aan d,lar
even vcrnietigend over het"n te
g,I,Ill, terwijl een hiti,l.he blik
over leeshaarheid, herkl."nbaar-
heid en gl's~'hiktheid voo[ een
bepaald leespubliek toch nodig
blijft, anders hoef je het boek
niet te recenseren. Als dit boek

dan bovendien geschreven is, ge-
deeltelijk, door een zen gt"waar-
deerd medewerker aan dit blad,
Karel Roskam, dan duurt het
even voor er een letter van de re-
censie geschreven is. Het besef
dat de uitdrukking ~niet eenvou-
dig" nog oneindig vet"!meer op
dl' >chrijvers van het boekje van
toepassing geweest zal zijn, plus
het belang van bet hekend ma-
ken dat dit hoek er is, maken dat
er toch geschre\"Cn wordt.

l\1'n doçhter, m'n l,u<;je!is in ie-
der geval een leer Iee>baar boek
geworden, hl,t eerstl."deel i~ mis-
schien wel wat ~te leesbaar":
door de directe spreektaal en de
hier en daar ongrammaticale
zinnen konlt'n de emoties beel
diçht hij. Caroline Roskam be-
schrijft het verlies van haar zusje
bijna repeterend domdat ze tel-
kens opnieuw op eenvoudige
wijze duidelijk maakt dat het
nog nier over is, d,u het lang
duurt voor ze alles weer kan,
weer kan horen en weer kan
dOl."n.Dat mensen dat bng niet
Jhijd (willenf hcgrijpen en dit
telkens weer pijn doet. Door
naar de data \"an de dagboek-
fragmentl'n te kijken 1.ieje dat er
toch telkens W;lt meer tijd tussen
de stukken kOlllt te zitten en als
je goed leest ga je het ~!c1kens
weer" meevoelen en merk je zelf
ook dat na enige tijd wat meer
~over" dan van binnen uit ge-
schreven wordt. En als je denkt:

dit duurt wel erg lang, dan
dringt het tot je door dat het in
werkelijkheid ook zo lang en
nog I'l'cl langer duurt voor een
10 groot verdriet als het verlies
van een zusje een leefbare plaats
in je leven ingenomen hl'cft, en
dat er misschien altijd ondrage-
lijke monlt'nten zullen blij\"en.
Herkenbaar dus, ja, en naar ik
hoop een steun voor al die men-
sen die zdf l'f\'aren dat een ver~
driet niet 70 maar even over
gaat,
Het is wat vrecmd dat de volgor-
de van het boek niet in de titel
terug te vinden is: het \"Crhaal
van het zusjl' staat ,'omin en
m;lJkt op de laer, denk ik, ook
dc meeste indruk. Dat zalz.onder
twijfel komen door de veel min-
der vaak beschreven relatie met
l'en l.Usje in dit deel, maar ook
door dc wat ~onocholpen"
schrijfstijl van Caroline Roskam:
zc houdt je beIer bij wat ze wil
zeggen dan haar vader, Karel
Roskam met zijn veel makkelij-
ker, maar daardoor ook wat af-
standelijkt'r manier van schrij-
ven. Hij zegt daarin trouwens
wel zeer behartl'llswaardige l."n
nllchtere dingen m'er wat dood-
gaan t'n verlies voor een huma-
nist bett'kt'nen. Zijn gekwetst-
ht'id door ijskoud gedrag van za-
kt'nlieden, die enig nadeel onder-
vindl'n door het afzeggen van re-
servetingen in verhand met het
overlijden van zijn do,:hter, is
hJrtverwarmend; het zijn im-
mers dit soort harteloCIsheden
die grote eenzaamheid en mach-
teloosheid kunnen veroorzaken,
daar kan men niet vaak genoeg
over vallen,
Het boekje 1\1'0 doehter, m'n
zusjt'! laat 1.ien wat l."cngrote
kracht er scbuilt in kv.'l,tsbaar-
heid, kracht voor hen die het
doormaakten en daarmee een
steun voor lotgenoten die het
boek lezen.
Karel Roskam en Caroline
Barne\'eld-Roskam: 1\-1'0doeh-
It'r, m'n 1.usje! Kok Lyra,
Kampen, 1995 198 bIL.
I29,90.(jM)

Indië 1949/1950

Indië-veteraan AnIOn P. de
Graaff heeft lllet zijn hoeken als
geen ,mder getracht dt" leemten
in onze geschiedenisboekjes over
wat zich liestijds in Indië afspeel-
de aan te vulkn . .\Iet ziin in-
drukwekkende trilogie ("De he-
rcn worden bedankt", MDeweg
terug" en MBrieven uit het veld")
over de wl'rkelijke lotgevallen
van de men dan honderddui-
zend ~ederlandse dien>tpliçhti-
gen, dit' gt'durl'nde Je pniode
1946-1950 naar Indië werden
gezonden, heeft dt'l-e voormalig
sergeant -gewonden verzorger een
monUT11t'ntvall een bOl."kafgele-

\'ero.ln zijn vierde boek (".\kt
de T.KI. op stap") beschreef De
Graaff op indringende wijzt' de
confrontatie van een grot'p oud-
strijdns met hun vroegere vijan-
den.

ZEG, .....•-
HOLLANDS
SOLDAAT..

In zijn vijfde bock (~Notilies
van een soldaat") en in het kort
geleden uitgekomen lesde, Zeg,
Hollands soldaal ... , staan de be-
levingen en ervaringen van ande-
ren voorop. ~Notities van een
soldaat" beval de door De
GrJaff ht'rsehreven daghoeken
van de OVW'er (oorlogsHijwil-
liger) Adrie van der Heiden, over
het leven van een soldaat te \'el-
de tijdens de door Nederland ge.
voerde oorlog in Indië.
Zeg, Hollands soldaat .. , ocvat
delen van brieven die dienst-
plichtig soldaat W,j.Tomesen in
die tijd schreef aan een vriend.
\\'as Van der Heiden vrijwillig
naar Indië vertrokken, Toml."sen
daarentegen was in alll."opzich-
ten dienstpliçhtig. Hij was zo
ongeveer tegen alles: tegen de
dienst, tegen zijn meerdert"n, te-
gen het land, zelfs legen het kli-
maat (Dit is gcen lalld l'oor mij,
I/ier waart al/cclI de dood rond),
AI na twee weken Haagt hij zich
af wat hij eigenlijk in Indië doel
en vooral waarin hij verleild is
geraakt (Dit is gccn orde elll're-
de ma.Jr wal/ort/e en complete
oorlog!). In het verdere verloop
\'an zijn Indische tijd zal dl.'ze
onvrede, mede door de voortdu-
rende lecgloop, alll'en nog maar
toenemen. Wanneer hij na an.
derhalf jaar (oktober 1950) weer
voet aan wal zet in Amsterdam
interesseren Illarsmuziek en
speeches van hougwaardigheids-
bekleders hem geen kIJp (We
û;//niet gek meer, we willen
'1.J..Ir 1mis.),
De brieffragmenten van
Tomesen worden afgewisseld
met l'en bridwisseling tussen de
veldprediker van het bataljon en
zijn superieuren over dl' omstan-
digheden zoals die bij o.a. de
eenheid van TonlCsen heersten,
De boeken van AnIon P, de
Graaff, ik heb het eerder he-
toogd, overschrijden tijd en
pla'lts omdat ze gaan over de
wederwaardigheden van de
krijgsmachtmt'lls, Voor iedereen
dit' werkelijk interesse heeft in
het lot van de soldaat is ook dit
bock absoluut verplichte kost!
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Ant.P. de Graaff: Zeg, Holland~
soldaal ... Van Wijnen,
Franeker, 199.'i. 144 bil. Gcm.
f 25,OO.{\\'H)

Angst en liefde

Onlanp;s verscheen bij Servire al
weer hl't elfdc hoek hinncn acht
ja,lr \'an Sun van .\kijel getiteld
Angst cn liefde, \'\'e kcnncn hct
alicma'll: angst dOt,t [ijden, liefde
heelt lijden, de mens lijdt vaak
het mecst door het lijdcn dat hij
vreest cn dat niet (lP komt da.
gen . .\laar kennen we dic pro-
cessen in ons eip;cn lijf werkelijk?
En kunnen wc le heïnvloeden
ten gunste van ons welhevinden
en dat van anJerenr Daarover
draagt Sun van .\leijel in 24 kor-
IC, hddt"r gt"schreven hoofdstuk-
ken hee[ wat wetenswaMdigs
,lan, wat bovcndien zeer herken-
baar is. Enh'lc grepen slechts:
Hoe je ;mgS! alleen kunt 'over-
winnen' door die tt"aanvaarden
t"n hoc je dal slapsgewijs kunt le-
rt"ll. Hoe het denken -dt" belang-
rijksle oorzaak van angst!- dr
doorstroming van lel'en kan
blokkeren en hoc die b[okkadcs
echl contact russen memen ver-
hinderen. Hoc WJllTrouwcn,
wanhoop, paniek en oordelen te
hantercn (hijv. De heste hescher.
mi/IK teKen oordelelI van a",/e-
rNI is ie l'iKen oordelen /OS/ol-
ten.). Hoc de gehechtheid aan
verlangens -niet per Sl' die ver-
tangens zelf. los te laten, waar-
door angst verdwijnt, Ho ••j••zelf
te h••vrijden uil een sfeer van
Jngsi en innt"rlijk g••weld via
ovcrgan.'. Hoc (OllTaCl te maken
met de liefde die voorbij de pijn
ligt. Hoe het verschil te herken-
nen tussen handelen vJnuit
anp;st en hJndelen vJnuit liefde
en hoc hef komt dat het eerste
'automatischer' gebeurt dan het
tweede.
Een "oed bruikhaar boekje.

Sun van .I\lcijel; Ang~t en liefde.
Servire, Utrecht 1995. 12S blz.
geb. f 32,50.(FS)

Incest en mishandeling

De laalsll' jaren wordt er stecds
meer aandJcht hesteed aan in-
cest en de gevolgen voor de
slachtoffers. f.\.en hehhcn wr ge.
twijfeld of onze. voornamelijk
manneliikr. lezers wel interesse
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wuden hehhen in deze materiIc'.
.\tJar ook ur [ezers \.:ln [GO
blijken soms in a'lnraking ICko-
men met of zelf slachtoffer zijn
van incest en mishandeling. van-
daar ons 1}('~luith"l bock: Om
Geheim. ~ze geloven je toch
niet" op te nrmen in deze boc.
kenrnbriek.
Dil bock mei een voorwoord
\'an ur H.P.l Vos {kinuer- en
jeugdpsy{.hialerl i, het schok-
kende waar gebeurd ••verhaal
van de lUst ••rs, Ro[ande en
Anne, respeetin.elijk Je oudste
en jongste dochier uil wal een
heel normaal gezin (vada, moe.
der ••n I'ijf kinderen) lijkt in het
noorden van Nedl'rland.
De evenwichtige vrouwen. de
één vcrp[eegslerlthcrareutr rn
ur andrr maatschappelijk werk-
ster, di•• '-Ic'nu ,-ijn, 7.ijnze lang
niet altijd gewees!. Alle vijf dr
kinuer ••n uit het p;ezin waren,
volgens de Home en godvruch.
tig Irvcnd ••ouders '"enigzins la-
hiel" en konJen zdf niet heoor.
delen wat goeu voor hen was.
Kinueren welen immers niet wat
Ir willlc'nen voor hun eigen nesl-
wil glc'vlc'nhun ouders dr richting
aan. Op hun beurt Ic'renur kin-
deren hun vader rn hun mneder
zoals in de hijhel SlJ,lt. Zo moet
het zijn. Dat is loch niets hijzon.
der~?
:\acHmale de Iwee ZUSIersop-
gro ••ien en volwassen worden.
wordt hun leven 14ecolllpliceer-
der en ondra;lg[ijker.
I'rofesionelc hulp kon niet lIit-
blijven. In de therapie kwam
heet je hij heet je een verschrikke-
lijke waarheid :l:ln heilicht.

Zonder hel van elkaar te weten
W:Iren de zuster, vanaf hUil
vroege jeugd door hun beide ou-
ders verkrachl en mishandeld.
Dit hoek is een aanklacht t••gen
alle ouders di ••hun kinderen
geen kinderen IJlen zijn; hel
geeft ern bedd van dr [ichamelij-
ke en geestelijke \'Cr~chrikkingen
waartue dat kan leiden" liet wil
tep;elijkertijd een >feun zijn voor
al dil"gcnen dic iets vcrgeJilk-
ha:Irs hl"hben m••••gcma:Ikt of op
een andere manier met incest en
mish:lndeling I" maken hehhen.
Om Geheim ~Ze gelO\-en je lOch
niel~: Anne en Rolande" Het
Sprccrull1, Utrechl 1995,215
blz. f 29,90(EK)

Geweldig debuut

Duister \wleden is het debuut
van Gregory H:III, waarmee hij
wnder twijfel in Engeland en
daar builen direkt naam zal ma.
ken .. \Iet ht"t voorga:Indl" geef ik
al aan wal ik van deze prachtigl"
thriller vol spanning, actit" en
verrassende wrndingen vind; ge-
woon "hinerend,
Het huwelilk van .\-larr Grapelli

met de journalist G••otfrer
Reyno[ds is slechts van korte
duur; nog voor er t"en jaar vers-
trckm is. \.indl zij h,lar echtge"
mmt dood in et"n greppeL
.\-Iary ontdekt a[ spot"dig Jat
haar mJn een helangrijk u••e1
van zijn leven voor haJr heeft
verzwegen. Wam waarom heeft
Geoffrey haar niets verteld over
het ll1\-sterieuzt" hoek uat hij met
ur. fl.1:lllenaan het schrij\en
was, wrwij[ hij haar wel in de
waan [iel dat hij deze man niet
t"t"nskt"ndc? \Vaar is de dochier
van or. .\l.1l1en gehleven? Van
wie is de dod ••hahy op de fOlo?
En WaJTOmwist zij niet~ van d••
zakl'n die hij deed met haar
werkgever, .\-tichael
UnuaJown-.\letcalfe r
l"aarmale ue stukjes van de [el;-
puael in dkaar beginnen te pa,-
sen, wordt .\-Iar)' steeus vakrr
geconfronteerd met mcrkwaar-
di~e en vooral v••rontrustende
gd'"uT!enisscrl. ~Iarr's 7_oek-
locht na:Ir dl: wa,Hheid wordt
haar hijna hta:Il, maar ze is
vasthl'slml'n uit te 7,oeken in
hoeverre Geoffre)' bil al dez••
uuislere verwikkelingen hetrok-
ken is geweest. Bovendien wil7e
t"rachler komen of h:Iar huwdijk
met Geoffrey in feite niet meer is
geweest dan een uircrlijke schijn.
Grq~ory Hall: Duister \'CTleden.
IlZZT6H, Den Haag 1995, 390
blz. f .l9,50(EK)

\I;';m Hl.'ij
Erika Krijt

joall Merens
Cornclis Schepel
Frank Spoelstra



OVER DE WEG VAN LOS NAAR VRIJ
Nog niet 1.0 lang gekJl'n was de com-
mando-overdracht van de lich[{' brigade
in Duitsland. \X'at toen weer ems opviel,
was hoe rijk Je militaire organisatie is
aan rituelen. Na .lfluop bleek dat het-
geen VOOf sommigen nog steeds van gro-
te waarde is. anderen nagenoeg geheel
ontgaat. Eigenlijk is daarmee het pro-
bleem geschetst. Het gaat om gebruik en
betekenis van rituelen.

Rituelen zijn ,lis wegwijzers . .\lisschien
wordt door het begrip 'b,lkcn' de lading
heter gedekt. In ieder geval treedt een ri-
tueel nooit '7.011laar' op. omdJ.an van ie-
dere betekenis. Rituelen zijn eigenlijk al-
tijd verbonden met de grote verhalen uit
een cultuur. Daarin 7.ijn vaak hood-
schappen verpakt. met waarden vuor
het leven, De bedoelde verhalen hebben
doorgaans iets te maken met d~ verschil-
lende levensfasen van tJlells~n. Zo is in
de christelijke traditie er de doop.
Tijdens de doopdiellst wordt h~t pas ge.
boren kind in d~ gemeenschap welkom
geheten en daarin opgenomen. Op die
manier word je daar, zo klein als ie hem
mens, temidd~n van veel anderen, di~
uitnodig~n het door hen eerder getrok-
ken spoor te vo[g~n.

In feite gaat het hier om een inwijdings-
ceremonie. Wie kennen dat uit veel gods-

diensten. De hijhorende rituelen zijn van
grote hetekenis. Ze hehben te maken
met de erkenning van je nieuwe rol en
het aannemen van nieuwe verantwoor.
delijkheden. Zo functioneren nng tal
van rituelen in onze moderne sarn('nle-
ving. De huwelijksceremonie is er één
van, de inauguratiep[echtigheid hij het
aantreden van een hoogleraar een ande-
re. Eigenlijk gaat het hij het ritueel alle-
maal om een vertrouwende horizon, om
vaste sterren, een redelijke mate aan vei-
ligheid en voorspelbaarheid in het [even.

\'Î7at er gebeurt in een wereld waarin het
aan genoemde ingrediënten ontbreekt,
kunnen we dagelijks in de krant lezen of
op de televisie zien. Op allerlei gebied
lijkt het vaak een hehoorlijke hende.

.\lensen [ijken soms [osgeraakt van wat
vroeger deugdt'n ht.t'uen. We kunnen
daarbij denken aan het vanzelfsprekend
opstaan voor ouderen in Je tram of de
toename van crimineel gedrag. Veel van
wat we \'roeger als ondeugden zagen,
dient zich nu aan als handig en verstan-
dig. Denk daarbij aan het belastingfor-
mulier of de onjuiste schadedeclaraties
bij de ver/.ekering. Iht roept naast mo-
rele verontwaardiging vooral nok cultu.
rele angst op. W,laT gaan we met elkaar
naar toe? In vroeger tijden leken de gro.

Raadslieden - waar en wie

te wrhalen met hun mythische lading
structuur te geven aan het leven. Ze bo-
den als he{ ware levcnsmodellen. De mo-
dellen lijken echter niet meer te passen in
den" tijd.

Bij angst grijpen mensen gauw terug op
oude, vertrouwde waarden. Hct verie-
den waar deze waarden ded van uitma-
ken, blijkt doorf;aans echter versleten.
Het vcrhaal is duidelijk: door ({>rug te
gaan los je de problemen van het nu niet
op. Er bestaat een toenemende neiging
bij mensen om minder naar huiten te tre-
den en zich meer naar binnen te gaan ke-
ren. Het lijkt een nondzakelijk stap in
een periode van losmaking van oude
waarden. Los is echter wat anders dan
vrij. Bij vrij komt de verantwoordelijk-
heid weer volledig bij de mens, verruimt
zich de blik en krijgt de wereld weer Je
bereken is van uitdaging. Vrije mensen
willen er iets moois van maken. Kunnen
we elkaar hdpen op de weg van 'los'
naar 'vrij"? Het is ongetwijfeld één van
de helangrijkste vraagstukken van onze
tijd. De omdekking van eigemijdse ver-
halen en de waardering van rituelen als
'morele hakens' kunnen daarbij wellicht
van hetekenis zijn.

Raadsman jan Su/man

(eerder gepubliceerd in de Griffioen)

Bureau
Wczcpl't Harde/
VlIJ.Twenth ••
Oirs.chot
Seed"rf
Rotterdam!
D"Ofll

Arnhem
Dcn Helder
Steenwijk
Den Helder
Den Helder
Utrct:ht ("mar)
A,o;cll
\'i;'ccrt
Drichui,.
Dcn Helder
Ed,
Dc I'eel
Sttdorf
Utrecht
RhrindahJcn
Ermelo
Oir"hut
Ame •.••f"'"rt
V"lkcl
Sçha;lfshergcn
S<:haarsbergen
Scnlorf
Vughtl'X'eert
Leeuwarden
Rotterdam
Curaçao

fl",ofdraadsman
Stafraad'\'fullw
C"ornh,nhui,
(raad,manl
(raad,man)

Naam
L.J.H. (l.ex) Beekers

1.L. (Immy) l\eijcr
j. (jaçqucsl van den Blink
K. (Kb/.ien) van Brandwijk. Wiltjer

LY. (Ellen) Bremer
c.c. (Tineke) Dckker-1 Iundling
A.B. (Adri) van Deur/cn
J. (joop) F1"kma
11..1'.(Rob) Geeoe
J,J, (jaap) Gl"uze
W.A. (Bart) Hetchrij
C.H. (Kees) "all der Hilst

C. (Carine) van Hinte
A.H.T. (Ad) Horui,
r.G. (!'ri,,) van de Kolk
B.J.T. (Ben) van der linden
H.M. (Ikcrnoud) .\I""jen
J,G.j. (jan) :"all1'
l.I'. (Irmaf jacobs
\'.j.B ..\1. (Vincenlll'eeter,
K.s.IKcl's) Ruza
1'. (reter) Samwcl
G. (Gctard) Snels
.\1.1Mariike) van der Stigçhel.Wijngaard
J,W.F. (jan) Sulman
j.I::..\I. (josê) Verheyen
G.J, (Gerri!) Vlielstra
.\-I.c. (Mart) VOI:c1s
.\1. J, (Marias) van Dorp

W.I-I. (Wim) Hdj
j.j. (joan) '\leren,

j. (Jan) den Boer
J,.\1. (joosl) van Langen

Telefono hureau

040-262790912627913
00-494281751O,!St.22R5
01O-4.S39.HI/281

0223-352089
0521-348754
0223-656820
022J.652089
030-2365234
0592-358574
076-5273.141

0255-561222
0.'138-681826
00.493598872
04942817510, !St. 22RS12286
030-23652.34
00-4924344572
0341-4778091477810
"erv.llI"n
033-4607051

026.3533]77 of 3532774
026-3532752 of 3SJ2774
00-4942817510, tst 22R'i
07.3-6881564 of 0495-582702
058-2346826
010-4539341/281
00-59996371]6

030-6914436
030-6914436 of 6920906

030.6914060
030-6914060

MDTN

.06-514-6093

.06-5'49 - 7913
• 06 . 594 - 2285
.06-213-341/281
.06-202-617
-06-517.33S
• 06 . 209 . 2089
.06.532 - 264]
• 06 . 209 . 6820
.06-209-2089
.06.557 - 5234
.06-541-8574
.06- sn. 702
.06-219-204
.06-678.1826
.06-443-259
• 06 .. S94 -228S
.06-557 - 5234

• (l6 - .'i.U. nno
.06-500-7051
• 06- 510- 6306/8305
.06-.'164-2774
.06-564-2774
.06 - :i94 - 228:Î
.06-531-1564
.06-:iI9-6R26
.06-213-341/281

Telefoon privé
038-42126:i6

073-644.5711
00-4942848629
0348.414787

026-4112IS67
0299-40JS25
0522-262273
072-S641080
0223.644487
075-670.HO,S
0516-513579
01.1-5'425425

0172.213248
030-2937808
045-5212183
00.49428197009
O.H.6234907
00-49-24345995
0.J41-558lS6
0164-247215
020.6J2J7R5
024-3563S33
024.3229069
0318-591675
00-4942818445
024-3732564
0511-472385
03]-4952099
00.5999658948

0521-513657
026-3629745

0321-318934
0317-41020.)
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